,
Jarosław,
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ROSŁAWSKI
Ceg. numeru 80 hal.

Ogloszenia podlug umowy.

Od Redakcyi.
Wydając "Głos Jarosławski"

czynimy to w, przekonaniu, te spełnimy czyn
obywatelski. Wszak miasto nasze liczy 25 ty sięcy mie szkańców, a powial prawie 120
tysięcy. Okolo sto pięćdziesiąt Iysięcy ludzi nie miało przez szereg lat swojej gazety,
to znaczy, niemiało sposobnośc i wyrazić swoje zdanie l swoje przekonania, ni~miało
gdzie użal ić się na swoje krzywdy, których tyte przez szereg lat każdy niemal ponosil.
"Głos Jarosławski" b~dzie orędownikiem każdej słusznej sprawy, będzie
opiekunem i obrońcą wszystkich słabych , a uciskanych. Niemamy zamiaru mącić stosunków w ziemi jarosławskiej, nikogo niewinnie czepiać się nie będziemy, lecz wszystko
co złe nazwiemy po im ieniu i śmiało słowem lub biczem satyry s magać będziemy.
"Głos Jaroslawski" jest pismem zupełnie niezawisłem . Do żadnej partyi
nie należymy, nikomu swych przekonań narzucać nie myślimy. Każdy obywatel lub obywatelka z jakiegokolwiek obozu może zabrać głos w naszem piśmie bez względu n.
to, czy będzie w bluzie robotniczej, czy w siermiędze chłopskiej, czy w sutannie, lub
nawet w chałacie.
"Głos Jaroałąwski" wychodził będzie na razie raz w miesiącu. Póiniej
jednak, o ile warunki na to pozwolą, zamienimy pismo nasze na tygodnik. Do współ

pracy z nami wzywamy całe spoleczeństwo ziemi jarosławskiej . Niech każdy powie,
co go boli i czego mu potrzeba, niechaj wyrazi swoje zdanie w sprawach bardzo
ważnych, których tyle wyloniło się w dobie obecnej. Wyrazicielem tych potrzeb i tych
postulatów będzie następny numer "Głosu", który ukaże się w polowie lutego.

Swlwetki

I.

Majątek cały strwonił

I długów pełno mial,
Jut ostalkami gonił
Wiem wojnę Pan Bóg

Jarosławskie.
Pszeniczka u nas przednia
Wszak katdy o tern wie,
Pszeniczkę śle do Wiednia,

dał.

A

Wiedeń

grosze

śle .
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GLOS JAROSLAWSKI
Zrodzjły s:~

ziemniaki
By kopać żandarm gnał,
lecz zjedli to Prusaki
A Pan pieniążki brał.

Nr. t.

Więc długi rychło spłacił

I w skrzyni milion ma,
Że kraj tam na tern stracił
Czy szlachcic O to dba?

II.
Był

z.awsze Austryakiem
Wszak każdy jego zna,
Dziś głosi, że

Na czapce

orła

Polakiem
mn. ...

GnićU wolność dziką lapą

Na lud żandarmów słal,
Dziś dalej jest satrapą
Choć Bóg nam Polskę dał.
RadeX .

•

•

Zvdowska
Kwestyą żydowską

nie

zajmowa~jbyśmy się

wcale, gdyby nie to, że dzienniki żydowskie
codziennie oplwają nas Polaków w artykułach
pełnych inwektyw i fałszów, prasa zaś nasza tym '
oszczerstwom rzadko kiedy daje należytą odprawę,. Są to splawy, które dotyczą równiet
stosunków jarosławskich. Jeśli uwagi nasze nie
trafill do przekonania p o ważnych obywateli ży
dowskich , mogą zabrać głos i błędne podług
ich mniemania inłormacye nasze sprostowaĆ".
Czego właściwie chcą żydzi? Jakich nowych praw i przywilejów domagajll się jeszcze?
Wszak dotychczas byli zupełnie równouprawnieni
z innemi narodowościami, a nowy rZlld polski
tych swobód wcale ukrócić im nie zamierza
Cieszą się pełną tol era n cyą reli gijną, m ówill ję
zykiem, jakim im się tylko podoba, nawet języ
kiem n~szych wrogów, mają dostęp do wszystkich urzędów i na wszystkIe stanowiska , niektóre gałęz ie życia gospodarczego np. handel
niemal zupełnie opanowali... A jednak wciąż
krzyczą: że są prześladowani. męczeni, uciskani
i wysyłaj .. do wszystkich państw koalicyi oraz
do Ameryki delegatów, którzy mają za zadanie
zdyskredytować na sz naród w oczach tych, którzy dziś rządzą światem.
Nie będziemy poruszać t. zw. pogromów
tydowskich, a w szczególno'ci zajść lwowskich,
któremi się żydzi wciąż posłuj{ują jako dowodem
swej .martyrologii" w Polsce. Sprawy to niedość jes7.cze wyświetlone. Faktem jest, te nietylko Polacy, ale także Rusini, ba nawet żydzi
brali udział w rabunkach. Chcemy jednak zwró-

bolączka.
cić uwagę

na fakt bardzo znamienny. Dziennik
które w Polsce pow staj ą obecnie jak
gf'.tyby po deszczu, krzyczą w niebogłosy, że
w Gałicyi zachodniej mord uje się i prześladuje
żydów. Ate z tych samych dzienników dowiadujemy się, że podobne pogromy mają miejsce
także w Czechach, na Węgrzech, Morawach itd.
Wogóte gdzie się tylko żyd pojawił, wszędzie
wzbudził nienawiść ludności miejscowej.
Dlaczego tak jest?
J eśli cały świat kogoś nienawidzi, to to nie
może być przypadkowem, tak samo, jak nie jest
przypadkiem, że Świat clI,ły porwał się do walki
z militaryzmem pruskim, jak niejest przypadkiem,
te cały św iat znienawidził Wilhelma 1
Dlaczego tak jest?
Pójdźmy na wieś i zapytajmy ch ło pa, jak
się odnos i do żydów. Odpowie, że ich niecierpi,
bo to cygani i zdziercy. To samo powie robotnik i w tern jest niestety wiele prawdy. Oczywiście jest pośród żydów wiele uczciwych i bardzo porządnych ludzi, tak samo, jak i m iędzy
Polakami mamy oszustów i lichwiarzy. Ale żydzi
ni esłyc hanym sprytem ujęli cały niemIlI handel
w swoje r~ce i sposobem prowadzenia tego
handlu nadali pit:tno całemu ogółowi żydowskie
mu. Wejdźmy do sklłpU żydowskiego np. galanteryjnego i zaiądajmy jakiegoś przedmiotu. Kupiec zaceni za towar np. dwadzieścia koron, ale
jeśli my okatemy skłonność odejścia, on zacznie
opuszczać z ceny i wkońcu ten sam towar odda
często za ośm koron. To nie jest uczciwy han·
dei, to jest najzwyklejsza lichwa, najzwyklejsze

żydowskie,
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oszustwo: Bo jeśli ktoś na towarze si~ nie rozurni, lub jest lak naiwnym. że wstydzi si~ targować, ten zapłaci żądana kwot~, czyli, że zostanie najoczywiściej oszukany. I tak na każdym
kroku.
Żydzi w obecnej wojnie stosunkowo niewielkie ponieśli straty w ludziach. Dzi~ki sprytow i potrafili usuwać si~ od służby frontowej.
Zawsze umieli uzyskać łatwe i bezpieczne zaj ~cie albo też wkr~cić si~ do szpitala, gdzie ich
lekzrze-żydzi .,dekowali" i protegowali. Wielu
nadto mając kapit:dy w ręka c h, zdoła ł o uwolnić
si~ od wojska nieuczciwą drogą_ Taki zdrowy
i sprytny, a przylem niesumienny posiadacz kapitału robił potem majątek na handlu lailcuszkowym lub ogałacając kraj ze środków ży w ności,
których i tak nam brakowało. Do dziś dnia jeszcze, jeśli aresztują kogoś za lichw~ lub paskarstwo, zawsze spotkamy nazwisko żydowskie.
J tak jest nielyJko u nas, ale i w innych krajach,
i to jest przyczyną, dlaczego żydów wszędzie
n ienawidzą·

Ale my mamy jeszcze specyalne powody .
Żydzi szli zawsze na r~k~ Niem com ' i zawsze

byli wrogimi pańs.lwowości polskiej. Niecha
k ażdy żyd
zapyta się swojego sumienia, . y
chciał niepodległości Polski. Sumienie odpowie

.mu,

•

że niechciał, że

przeciwnie, połow~ ma j ątku
za to, by Polska napowr6t upadła,
W chwili rozk ł adu monarchii austro·w~giersk i e,·
gdy każdy cieszył si~, tyd chodził s. lutny i przygn ~biony, a przywódcy syonistyczni rozI-oocz~1i
jawną i krecią robot~, aby najszersze masy ży
dowskie pchn"ć w obj~cia Rusinów. Wystarcza ło
w Jarosławiu wejść po przyjacielsku w.. rozmow~
z pierwszym lepszym żydem, a mOżna si~ było
dowiedzieć od niego takich rzeczy, można było
usłyszeć takie zdanie, które ten ciemny, nieuczony żyd, niemieszający si~ do polityki. sam,
z własnej głowy wykombinować nie mógł. Pisemka w języku hebrajskim lub żargonie, które
skontrolować było trudno, tajne zgromadzenia
w bożnicach i domach modlitwy ułatwiały t~
akcy~. Ta krecia robota wydała też smutne
żniwo. Zajścia lwowskie, to także jej s~utek.
Pogromów żydowskich nie pochwalamy, pot~pia je całe społeczeństwo polskie, a władze
słusznie z bezwzgl~dną $urowością przeciw nim
występują. Ale żydzi muszą sobie uprzytomnić,
że to co si~ dzieje u nas i co się dzieje w innych krajach, to są owoce ich działalności wlasnej, muszą być naprawd~ obywatelami, to znaczy
muszą pracować dla całego '6poleczeństwa, a nietylko dla siebie.
oddałby

Dwie kumoszki.
- Co tam słyc h ać Antoniowa,
Jak si~ kumo macie?
- Oj źle słychać kumcio droga,
Biją skórę w magistracie.
Wymeśle li se taryf~
Aby bidnym robić straty,
Litra mlika dwie koruny,
Bo inaczp.j zaraz baty.

- Oj to prawda, i mnie zbili
Na gołe siedzenie,
Lecz ja sposób wynalazłam
By uchronić swe kies-zenie.
Dawniej lałam szklank~ wody
Na mleka blaszankę,
Dziś w blasza n k~ \:zystej wody
Lej ~ mleka szklank~.

Cud.
Świ~ ty Jan Kanty, gdy w Krakowie bawił
podania wod~ zmien ił w mleko
Którym to cudem ogromnie 8 i ~ ws l awił,
BO wieść si~ O tern rozniosła daleko.
Podłu g

3

A dzisiai ludzie cud taki wspaniały
By liby pewn ie z kretesem wyśmiali,
Bo o tern wie d z i ś nawet ch łopczyk mały,
Ze mleko od wody nie rÓżn i si~ wcale.
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Obrazki z
1. Pan Malor v on X•••
Ulicą Kraszewskiego idą sobie dwa j ofice
rowie. Z lewej strony wygląda na oko na zwykłego oficerka, drugi zato jest snać ~ielkim
dygnitarzem, bo ma brzuszek lęgi i toczy si~
jak kaczl~a.
Rozmawiajij o czemś w tonie bardzo oży

wionym, przyczem ów dygnitarz wymachuje n:ką.
Musi to być ważna i mądra rozmowa, ale zwykły śmiertelnik
choćby

niekoniecznieby

z lego powodu,

ją

zrozumiał

że rozmawiają

po nie-

.miecku. - Dlaczego po niemiecku? spyta
ktoś naiwny. Zapewne to Niemcy?
- Bro ń Boże! To Polacy. Klo nie wierzy,
ntechaj popalI '1.y na czapk~, a ujrzy tam pol-

skiego orła, pochodzącego wprawdzie z niemieckiej fabryki, ale zawsze polskiego. Rozmawiają
po niemiecku z tej prostej przyczyny, że jeden
z nich niezbyt dobrze mówi po polsku. Mianowicie ten grubszy ... Major X, do niedawna jeszcze maio •... von X.
Kiedyś , przed laty pali X władał tym języ- _
kiem bardzo dobrze, bo pech tak chciał, że urodził się na polskiej ziemi i z polskich rodziców .
Ale w ośmnastym roku życia wstąpił do wojska
od tego ClaSU począł uźy wać języka niemie-

Z teki seminarzwstki.
(Kilka kartek z dzienni czka).

3. wruśllia 1917.

Mój kochany dzienniczKu I Dawno już nie
w rękach, ale to nie moja wina;
w ostatnich dniach tyle się uczyłam, te niemia~
ł am nawet czasu wyjść na Grunwa l dzką na zwyk ły space r.
Dzisiaj za to m am wiele do zano~
towania. - Moj Boże, jaka ja jestem szczę 
śliwa. To, o czem oddawna m arzył am , o czem
ś n ił a m , to stało s:ę nareszcie: D z i ś zdała m do
s emin aryum, jestem se minarzys tką!
Có ż znaczy wobec mnie teraz j ak aś marna
wy dzl ałowi st ka, k t ó r ą każdy traktuje jak dziecko,
która bawi się jeszcze lalka mi, k t órą stawiają
mi ałam cj~

Jarosławia.
ckiego. Gdy zasIał oficerem polszczyznę zarzucił
Bo coby sobie po m yś l a ł pan oberst,
elbo pan genera lma jo r, gdyby go usłyszał m ówiącego po polsku? To przecież uie wypada.
Lata mi j ały, pa~ X został kapi tanem, potem
majorem ... Aż tu n araz padł grom. Austrya rozsypała si~ jak gliniany garnek, Polska powsta ł a •.•
Pan X zadrżał ze strachu o swoją pensYę. Nuż
Polacy zechcą go usunąć, nuż zaczną badać
jego przekonania narodowościowe za czasów
austryacklch. Ale obawy okazaly się plonnemi.
Pan X założył orła polskiego i od dwóch miesięcy jest już Polakiem. Do żołnierzy mówi nawet po po lsku. Rozumieją go, choć trochę kaleczy.
Ale z oficerami rozmawia naj chętniej po niemiecku, bo jest nerwowym i polsk(mowa go męczy.
zupełnie.

Takich panów von X w polskich uniformach, z polsk:mi orlami na czapkach mamy
w J arosławiu więcej. l dlatego ciytellliku nie
dziw się, gdy usłyszysz ich na ulicy mówiących
między sobą po niemiecku.

2.
,- Aron Zwiebelduft.

sierżant

polski.

Szedłem małą

nie każdemu znaną uliczką
p rowadzącą od gmachu Sokoła ku ulicy Poniana środku za kar~ i którą uczą same tyiko nauczycielki. My seminarzystki, to zupełnie co
innego. Każda z nas ulwńczyła już człernaście
lal, jest więc d o jrz~ł ą panienką, z którą pOwa·
żnie można mówić. Taka. to już i zamąż wyjść
może. Nas uczą sami profesorowie. Poznała m
z nich kilku przy egzaminie. Są między ni mi
także młodzi. i przystojni. Naprzykład ten o d
matematyki ... Zapomniałam jak si ę nazywa. Hela
mówiła mi, że jest j u ż żona ty . Podobno przed
woj ną, to cał y czwarty kurs w nim się koc h ał.
Pojutrze zaczyna si ę n auka. Jutro idzie ca łe
semin aryu:-:-:. do kościoła. J a kż e s ię cie szę!
12. wrześn ia 1917.

J ut drugi tyd z ień

i

przyz n a ć się mu s zę,

ch o dzę
że

s ię

do seminaryum
roz c nł owa łam .
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Pan potrzebuje mieć inny mundur?na mój zafasowany lach. przecież pan dostał całkiem coś lepszego.
- Ależ panie feldweblu - perswaduję, pru cież w tych spodniach brakuje calej jednej
nogawki.

- Nu, co wielkiego? Pan da do krawca,
to on dorobi nOga wkę i będą spodnie jak nowe.
- A czy nie m ógłbym dostać nowego
ubrania? - spyl ałe m nieśmiało.
Pan Zwiebelduft uśmi echnął s ię znacząco.
- Będę w idzi ał - rz ekł - jak s ię da, to
się zrobi.
To wyrażenie pana Arona, "jak się da, to
się zrobi" było znanem w całym batalionie. Byl,
tacy, co się na to ogromnie oburza li. Ale u
swoich przelożonych był Pan Zwicbelduft dobrze
widzianym. Przy szkontrum zawsze wszystko
było w porządku, ba nawet zazwyczaj jaki porZiłdny .,mantel" lub para butów było za wiele.
Oczywhicie, że kontrolujący oficer to konfiskował, bo przecież rachunek musi się zgadŻać.
Ten to Aron Zwiebelduft stai teraz przedemn ą uprzejmy i uśmiechnięty. jak zwykle. Miał
na sobie nowiutki płaszcz, czapkę legionowąi
na czapce orzełka.
- Pan przy wojsku polskiem? - "ipytałem
t:-ochę zdziwiony.
- A zadjaczego jabym niemia ł slu!yć przy
poIskiem wojska?
- Pan j uż ukończył trzydziesty piąty rok,
a zresztą p~n jako żyd ..•
- Co to wszystko szkodzi? - przerwał
Aron - jak ja mógł służyć pierwej za koronę
dziennie. to czemu ja niernam słu!yć w polskiem

Niema tu takiej słodyczy, • jak to sobie wyobraż<: łam . I profesorowie leż nie tacy, jak się z początku wydawali. Ostatecznie możnaby z nimi
wytrzymać! gdyby nic nie zadawali. A tu masz ...
z religii trzy ustępy na pamięć, z polskiego pół
ks ięgi Pana Tadeusza opowiadać, (pani zadawała
nam tylko po trzydzieści wierszy). Przecież to
milwet nie zdrOWO obciążać umysł n auk ą. Sam
Pan Skarbowski, który uczy nas nas hygieny to
powiedział. Ale on tylko tak mówi, a sa m za·
daje więcej niż drudzy. Wszyscy mętczytni
jednacy...
Z tern wszystkiem jest w seminaryum naszem bardzo przyjemnie np. na pauzach kiedy
to tańczymy i bijemy się. Ale naj przyjemniej
jest po nauce. Wtedy wszystkie poprawiamy

przy lustrze, które troskliwy O naszą
pan dyrektor kazał Vi kurYlarzyiHI usta·
wić, paczem w małych grupkach spacerujemy
po Grunwaldzkiej. Zeszłego roku zazdrościła m
seminarzystkom tych spacerÓw wieczornych.
Brałam częsio naręcz książek i chod7iłam po
Grunwaldzkiej albo po Kraszewskiego, aby ludzie
myśle li, że i ja jestem seminarz}'slką. Nie raz ru·
mi eni ł a m się nfl myśl, że p od stęp m oże si ę wy·
dać. Ale teraz jeste m n ilpr awdę seminarzystką
i m ogę śmiało spacerować z książkami pod
pachą. A tych ksiażek noszę więcej niż potrzeb a
aby wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Wprawdzie
to nie jest teraz modnem, bo starsze k o leżanki
noną do szkoły jedną lub najwyżej dwie książki,
ale ja wolę ni razie trzymać się starej mad >..

przytem sposobność padzi·
gnoju zalożone jeszcze
pruz władze wojskowe ausłryack ie, który przez
cały czas wojny. zwłaszcza w lecie bardzo skutecznie zatruwały tę okolicę,
Naraz :;czulem, że ktoś położył mi r t;lkę na
ramieniu . Oglądn<lłem się i ujrzał em Arona
Zwiebeldufta, mego dawnego feldwebla, Z Aro·
nem Zwiebelduftem zna ł em się od czasu mego
"Darukowania" do wojska. Jak dziś pamiętam
ów dzień, gdy pan .. dienslffihrender" wyda ł rozkaz, aby cala .. civilbauda" zrobiła .. Vergatterung", bo będzie "fassung" mundurowo Stanę
liśmy rzęde m pod magazynem i rozpoć'zęło się
mundurowanie. Każdy d ostał podartą b lu zę, ce·
chnące spodnie i owszawioną czapkę. Wyso·
kość i tusza człowieka nie
odgrywała przyte m
żadnej roli. Wysoki dostawał krótkie pantalony
i na odwrót.
Mój .,mundur" był lIiemożliwy do noszenia.
te dy udałem się do pana Arona jako szefa ma·
gazynu. Prz\'jął mnie bardzo uprzejmie, cho ć
to\'skiego.

Mi ałem

wiać wspaniałe składy

wyniośle.

-

rzek ł, spoglądając

-

swoje

włosy

piękność
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wojSko za

p i~tnaście

koron?

Pan mówi, :te ja

źyd? Żeby ja mial tyle tysiąców, ile żydki służy

przy polskiem wojsko. Są wszę d zie - w prowianture. w kuchni, w magazynie, w szpitali
i .. Marodenzimmer" , w sądy wojskowe...
- A na froncie lei są?
- Na jakim froncie? Pan miszE. przeciwko
tych Rusinów. Żydki si~ tam nie pchają, bo jak
słychać, to do niewoli ruskiej jest bardzo trudno

si.;

dostać.

Kto chce słutyć przy wojsku i brać wysoki żołd, powinien iść takie na front bez wzglę ·
du na to czy żyd, ely Polak - rzeklem - lo
nie tak jak dawniej... ,
Aron uśmiechnął się ironicznie.
-

- Dlaczego teraz ma być inaczej 1 Przeciei Bogu dzięki. u nas się nic nie zmieniło. Są
te same władze co pierwej, UDe są teraz ioa·
czej pomalowa ne, ale w środku to uoe są te
same i dla żydków lak samo życzliwe. Dawn iej,
jak tył jeszcze nasz stary ceSłłfZ Franz Jaseł.
to un kazal wojsko nosić na banczku litery
F. J. I, co mialo znaczyć "POr JOdische Inte-

c.

k. Poezwa.

W obec rezerwy, z j aką odnosi s i ę prasa
nasza do polskiej pożyczki państwowej, należy
z przy krością podnieść fakt, że więksżemi łaskaPotem, .

ia :~ JliZ

w':'L.yscy

będą

seminarzystką, będę n osi ła

resse". J ak stary umarl, wtedy zaczął panowaĆ'
Karol, ale on za często zagląda ł do kieliszka,
wtedy juź wiedziało się , że będz i e ź l e i dlatego
nosiło się na banczku
literę "KU co znaczy ł o
"Kaput"_ Teraz nosimy polskie arniki, bo je·
sleśmy polskie wojsko. Ale ja wim, że i lu taj
my będziemy robili najlepsze geszefta, a władze
będą na m iść na rękę . Une wydały teraz bardzo
fajne rozporządzenie, że ws::yscy mężczyźni do
lat 35 mają si ę zgłosić do wo jska. Ale to dotyczy tyl ko Polaków, a nie dotyczy· żydków . Jak
który żydek chce mi e ć fajne zajęcie przy wojsko, to może miec jako ochotnik, a le jakby
żydka chcieli wySłać na front, to on może zaraz
z wojska wystąpić. To jest bardzo mądre, a ma
jeszcze jedną dobrą, stronę· Teraz są wybory.
Żydki nie maią obowiązku służyć przy wojsku,
ale mają prawo głosowania na posłów. Jak PoJacy pójdą do wojska, to oni nie będą mogli
głosować, bo przeciet żołnierz, to nie obywatel.
Będą głosowali same żydk i i wybiorą sobie sa·
mych Polaków mojż eszow ej wiary, albo takie.
katoliki, co z nami trzymają.

wiedzieli, że jestem
same tylko notatki,

tak jak na uniwersytecie.
Ale ja rozpisa ł am się O spacerach i o seminaryum, a nie wspomniałam o najważniejszej
rzeczy. Wczoraj dostała~ list od Julka. Julek
est na froncie albańskim. Przez trzy tygodnie
niemialam od niego żadnej wiadomości i bardzO się o niegor'" bałam. Tam, jak słyszałam jest
bardzo niebezpiecznie. Ginie silij od kuli i od
mal aryi, a już najgorsze mają być te Albanki.
Są l-'odobno bardzo ładne, ale twarz mają zakrytą zasłoną· Jeżeliby jaki m(:źczyzna odkrył
zasłonę, to Albanka musi go przebić sztyletem,
który zawsze ma przy sobie, inaczej ją skarzą

mi otaczały nasze pisma oraz nasze władze
wrogie nam pożyczki austryackie. Chłopu odmawiano zasi łku , jeśli nie wziął udział u w poży czce,
na śmierć. Bała m s i ę leź o Julka, bo on jest
bardzo ciekawy i mógłby odkryć zasłonę. Przestrzeg ł a m go nawet przed te rn , a on odpisał
mi, te Albanki wcale nie takie straszne i pozwalają sobie odkrywać zasiany, ale tylko wtedy,
gdy nikt nie widzi. Byłam trol'hę zla i chcia ł a m
sit: nawet pogniewać, ale mu przebaczyłam, bo
na końcu listu napisa( że woli mnie niź wszystkie Albanki i Turczynki i że bardzo tęskni
za mną. On mi tak często pisze. Raz nawet.
gdy był na urlopie, pow iedzia ł, że mnie kocha
i pocałował mnie. Zmieszałam się bardzo, bo
był to mój pierwszy całus i pOwiedziałam O tern
mamie (dzisiaj bym się nie przyznała ...). Mam ..
kazala mi pogniewać s ię z Julkiem. Ja uslu-
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'Uw;dnik Jwi wydt.io!raoo bezw5 tydnie ostatnią
koronę. Także i prasa popierała tę akcyę, która
przedłużała tę wojnę i była skierowana bezpośrednio przeciw nam. Poniżej przytaczamy c. k.
wierszyki, umieszczane w jedym poczytnym i bar·
dzo patryotycznym dzienniku krakowskim w cza·
sie szóstej pożyczki wojennej; a więc wtedy, gdy
społeczeństwo już otrze1wiało i poznało, te nie
w popieraniu państw centralnych, ale w ich
.zwalczaniu szukać mamy zbawienia.
Znajdujemy między innemi takie bzdury:
4. czerwca 1917.
Trzeba raz pobić zaciętego wroga
By do pokoju dojść bez żadnej ujmy,
Dlatego wzywa nas ojczyzna droga
-Szóstą pożyczkę wszyscy podpisujmy.
7 czerwca 1917.
Gdybyś myśl powziął

- to od razu
do czynu
Podpisz d z i ś pożyczk'i szóstą
Auslryacki synul
Przystępuj

Żołnierz żyele daje
Walcząc za swój kraj,
Ty - tylko pieniądze
Na pożyczk1: daj I...

13. czerwca 1917.
Krzyczy nasz żołnierz "Hurral" nad Izonco
Otywiony miłością ojc-zyzny gorącą,
Ten gromki okrzyk niech do nas doleci,
Podpisujcie potyczkę prawe Auslryi dzieci I
Wróg nie mote zmódz nas nijak
Lecz sam zgubi się najprędzej,
Pomnij bracie, żeś Austryjak
Na pożyczk'i daj pienh;dzy.
12. czerwca 1917.
Jeszcze dni kilka' obywatele,
Szósta pożyczka będzie zamkni1:la.
Ze wzgl1:du na jej podniosłe cele
Niech ją podpisać każdy pamięta.
Kto pieni1:dzy państwu nie da
Skrywszy je w kieszeni,
Temu kiedyś wstyd okropny
Twarz niech zarumieni I

9 czerwca 1917.
Dzień

ostatni jut si1: zblib
Trzeba sit; popisać chwacko,
By świat zdumieć po raz szósty
Tą pożyczką austryacką·

A

więc rumieńcie sj~

scy, klórzyście
potyczki...

teraz ze wstydu wszy·
nie dali grosza na austryackie
-

także

chałam

tak mówi) a ja go

mówić. Pytał się

mielibyśmy się pobrać?

mamy i nazajutrz niechciałam z Julkiem
wtedy dlac'lego odrazu si1: nie
zagniewałtlm, ale aż na drugi dzień. Nie wiedziałam co odpowiedzieć i odeszłam zadąsana,
ale za kilka dni pierwsza si1: przeprosiłam, bo
on wyjeżdżał na front, a ja nie chciałam, abyśmy się rozsiali z gniewem. Od tego czasu dostawałam od niego prawie co drugi dzień list
lub kartkę, ale nigdy nie doznałam takiego wratenia jak wczoraj. Do samej północy nie mogłam usnllć, tylko myślałam O nim .
Znamy się :z Julkiem od maleńkości, mówimy sobie przez "ty", ale wczoraj poraz pierwszy w tyciu przyszło mi na myśl, że- on mate
-\lyć moim mężem. Bo skoro on mnie koc~a

lubię,

Na

lę

to czemu nie
myśl

stał się

Julek dla mnie jakiś droższy, nit dotychczas
i więcej, niż dotąd zaczęłam się bać o niego.
Zrobiło mi się przykro, te on tam w okopach
cierpi niewygody i życie naraża, a przecież pamięta o mnie i tak serdecznie zawsze pisze, a
ja zawsze lak zimno. Postanowiłam" więc napisać mu dużo. a coś przyjemnego, jak O to zawsze prosił. Zaraz zacznę układać ciepły list,
a jutro na historyi przepis2.ę na czysto. Pa dzienniczku.
Ciocia.

•
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Koleda.
Wesołą nowinę

bracia słuc h ajcie
Do urny wyborczej wraz pospieszajcie.
Już jak dawuemi laty
Są

rót ne kandydaly

I chociai ktoś jest osłem
Chce być posłem.
Wi~c

si~ naród
będzie ruch
śniada nk a

niechaj raduje

wszelki

Co wkrótce u naS
B~d'l

wielki

kolacye,
U Hempla i Klecanka

Wszyscy tam pobieżemy
Skosztujemy.

Jut pan Jech z Ludwiczkiem robią szy neczki
A pau Pretoryus piecze bułeczki

J ak

miłe

są

to

Wyborcze masz

Masz

wódkę,

Dawaj

czasy
kie łb asy,

papierosy
głosy!

J staną przed nami wnet kandydaci
A będą pyskaci i będą brzuchaci
Będą nam ob iecywać
głoś no wykrzykiwać

I

Byśmy ich wybierali
Głosy dali.

Ale

się

boimy, by

si~

nie

słalo

Ja1fP;4awnerni czasy bywało:
Pan poseł br a ł dyety,
W sejmie czytał g azety,
Bo u nas każdy sobie
Rzepkę skrobie.

Nr.

t.

terror powin ien bezwarunkowo u stać. Przez szereg lat walczylIśmy o wolność sł ows, a teraz,
gdy tę wolność uzyskaliśmy, są ludzie, którzy
ją zabijają. Ci, klony to Clyllią, św i adcza, że
nie dorośli do tych przywilejów.
Aresztowania. W J arosław i u aresztowano
w ostfltnim czasie wiele osób pod zarzutem anly4
polskich knowań. :. . 1iędzy innymi uesztowanyzosta ł l<:karz miejski, dr. Salo Rosbcrger, który
koniecznie chciał zostać prezyden!em republiki
żydo wskiej w Jarosławiu, oraz nadzarządca poczty p. Rudyński. Ten ostatni głosił zawsze, że
chce być Polakiem, a nawet lmienił obrządek
w rzeczyw i stości jednak, ak nas zapewniają, by,
skryty m Rusinem, w urzę,dzie olJczal si-: zawszeRusinami i żydami i dzi ałał na szkodę Polaków.
Gdy P. K. L. wydała z końcem paidziernikpolecenie, by paczki z żywnośc ią do Wiednia
konfiskowano, urz~dnicy chcieli się do tego za.
stosować, lecz Rudyńsk i do te~o nie d opuśc ił '
W listopadzie zrobi ł awanturę, że jakaś oficyantka
ośmieliła si~ usunąć z sali portrety I{arola Habs·
burga. Przeciw temu nieobywatelskiem u postę
powaniu naczelnika zaprotestowa li urzędnicy u
. Komisyi Likwidacyj nej, a ta o d esłała protest do
Komisaryatll w Jaro s łewiu i tutaj sprawa ugrzęl.ła .
Obecnie nowe poszlaki s p owodowały uwięzienie
p. Rudyil.skiego. W Jarosławiu krążą wersye.
że jeden z b. po słów obecnie minister przy K04
misyi Likwidacyjnej , p ojec h ał do Krakowa, aby
swojego przyjacielaratować.
NADESŁANE.

RQd~x.

To i owo.

Nowo otwarta, z komfortem

Czytelnikom .. Głosu Jarosławskiego" składa
Redakcya życzenia noworoczne. Oby rok ten
rozpoczął erę lepszych czasów.
Wiece. Co niedzielę mamy jakiś wiec. Wiece
są na to, aby ludzie mogli się n aradzić, a jeżeli kiedyt to właśnie teraz wobec wyborów do
pier,", szego sejmu polskiego jest nad czem radzić. Ale musimy się domagać, by na wiecu
każdy mógł mówić, hez względu, do jakiej partyi nalezy, bo tylko wtedy można poznać prawdę.
Tymczasem tak nie jest. Przeciwnicy partyjni
starają się wzajemnie przekrzyczeć, a na P04
rządku dziennym są wypadki, że tego lub owr.go
mowcę wprost nie dopuszczą do głosu. Ten
Odpowiedzialny redaktor: Adam Plutowskl

(Pelldńska

108).

u rządzon a

CUKIERNIA
Wacława

Lehkiego

w lokalu przy ulicy Slowackiego (Kolejowa) L. 3_
poleca przewyborne ci astka wszelkiego rodzaju
dos konalą kawę, herbatę, czekol adę i t. d.

Cen, umlerkowene.

Usługa Jkrzlłtn a ..

Z drukarni A, KwiczalI w

J arosławiu .

