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Aleja Rajska.

S Iowo
stare Zamczysko brzeród Sieniawskich, dawno
miasto
jednak przez nich przed 400 laty
sil swoich.
nieprzerwanie w
o byt ·codzientoczy
Naród w
i prawa dla siebie; nieprzerwanie wzrasta dorobek
ny, o
lat
w ostatnich
.obywateli, pomimo
burze.
miastem naszem przegrozy ·
huku armat,
niez.liczone masy wojsk zdemoralizowaprzez
.nych przez wo/n ~. trupy po ulicach miasta.
nieraz
ani jednego dow
.w gruzy dorobek wielu lat, nie
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w gruzy

uszkodzony; prawie poiomu, któryby wskutek woiny n:·e
pod miastem
wa miasta legia w gruzach, a
wróciwszy do do14 wsi z powierzchni ziemi tak,
stal dom i zagroda iego.
nie mótl,
mu,
oblicze swoie od
lvlilosierny Bóg
zie,ni
uczelnie nasze, Dzieci
dla swoiego Narodu. --- Poo
w szeregi
szli. Bardzo wielu z nich nif! u;rzalo progu domu swo1ego, -u ognisk oiców swoich.
nie
Lecz mimo zniszczenia miasto
ludu
znowu
a
rany zadane Miastu.
które
Mimo braku
grzmotów
pomimo
przez
rozwalone domy.
burzy wojenne;,
budynki szkolne, w których przez
miasta
gospo-szeregi lat prowadzili
jezdnie, i chodniki, na nowo óruogrody i skwery publiczne.
kowac place,
na barki dzisiejszych
ogrom pracy
Miasta.
PaDzisiaj w roku jubileuszowym, chcemy w tej
pokoleniom obraz dnia dzisiej po setkach lat mogli potomkowi nasi
szego, aby
dorobku
o pracy nasze;, aby mogli
obywateli
lat
aby i Ci, którzy od
Chcemy
naszem
w
dzisiai
a nie
sobie obraz ukojubileuszowem, mogli z tei
dla
owoce naszych
chanego Miasta naszego, i
dobra Grodu naszego i Odrodzonego

Burmistrz

Wiszniewski:

Obywatele honorowi'
miasta
. Ks.
Hr.

Wawrzyniec Ostrowski, Dziekan i ProRady powiatowej,
boszcz rzym. kat. i
krajowy,

Badeni,

Józef Gartler, Burmistrz.

.
I

.
I

i·

Ks. Arcybiskup Józef Teodorowicz, Proboszcz orDr.

Adwokat i b.
lamentu austrjackiego,

do Par-

Iwaszkiewicz, Dowódca
VI Armiji,
Dr.

Schatzel, Adwokat, Burmistrz
na Sejm,

t Ks. Kanonik Teodor Korduba, Proboszcz grecko-kat.

I

Dziekan i Vice -

). Ks.

Rady powiatowej,

Limanowski, Dziekan i Proboszcz rzysko kat.

). Edward Jakubsche, Starosta,
Dr. f\dolf Schussel, f\dwokat

Vice-Burmistrz.

mu, któryby wskutek woiny n:·e byl uszkodzony; prawie poiopod miastem
w gruzach, a
wa miasta
wróciwszy do
14 wsi z powierzchni ziemi tak,
iego.
zagroda
i
dom
stal
nie
mu,
oblicze swoje od
Bóg
ziemi
uczelnie nasze, Dzieci
dla. swoiego Narodu. -- Poo
w szeregi
progu domu swojego, -szli. Bardzo wielu z nich nie
u ognisk oiców swoich.
nie
Lecz mimo zniszczenia miasto
ludu
znowu
a
rany zadane Miastu.
które
Mimo braku
pomimo grzmotów
przez
rozwalone domy.
burzy wojenne;,
budynki szkolne, w których przez
miasta
gospo-.
szeregi lat prowadzili
jezdnie, i chodniki, na nowo 6ruogrody i skwery publiczne.
kowac place,
ogrom pracy spad! na barki dzisiejszych
Miasta.
PaDzisiaj w roku jubileuszowym, chcemy w tej
dzisie}r
dnia
pokoleniom obraz
po setkach lat mogli potomkowi nasi wydac
szego, aby
dorobku.
o pracy naszej, aby mogli
obywateli
lat
aby i Ci, którzy od
Chcemy
w naszem
dzisiai
a nie
sobie obraz ukoiubileuszowem, mogli z tei
dla·
naszych
owoce
chanego Miasta naszego, i
dobra Grodu naszego i Odrodzonego

Burmistrz Stanisluw Wiszniewski:

prawie poioiastem
r:iwszy do doiego.
rcze swoie od

pdu. -- Poswo1ego, -

y
omy.

tórych przez
gospo-.
nowo bru-

!

rch

i

Padnia dzisie;ii nasi wydac
dorobku.

f

lat op
szem
obraz uko,ysilków dla·

Wiszniewskl

\\\, · ".

~ f l k e ' j o a ~ t ! # ~ , . , ~ ( l . & , = ~ g , ~ ,,...w,.l:?{,p"!'I FJf.§..-4:;,~
i!f!E~or_;« / ~ --.,",.-' iTSiznJ. ~ f s . . - , f ~ , L . , 0 ; ; , 4 , ,.,...;,r F ~ a a ~ O ~ d - - - " . P S(j,
fl+,-JT~y.,a.~ !Z~pv.ao=z (7'.c..,,,,/~~~!Z&;__-,o-'-ko.JI~
GJBaf~,,_.
5 ~ _ y b t,1'4u,./'c,ra:,,,ad,,l,7-fl<a4~ <1~9~,foe;t
!E9,..g.,irurrz,n,.. l(lt;/~~P.,#;;.,.{o-

~~_,,~,1~~a~~6an"'-t-,<J@ari- .r~ / - t ~ , , _ , , , . - : , k ~ r . 5 5 ~
·
t ' a ~ ~ ~ - / 8 ~ c , J ~ l!i~&.~27.~.ll:zn:,«;Li.Z/~~ZR!Z.aafd./0~

\

I

.J

. . . . ,,
I

, \

n;,,,,..g~ ~ i!'~,.,~
lf~d.!,1lf,;.,.-,,, f ~-4:,. &rk,y, § ~ . - , . . f .JM~SfjAt
- t!f!rad'or;,, . ! ~ - - - ~ f r ~ -.C~"'-.L,( );;,.a-, =H F.&da.z="'-11. O ~d/.,-u.P'
:&,

GIJlJaE"?'fT~y,.=p,.,& V--p(,-,,,.o~ <7T._,,,~~" "'6'Sc/k.,-,'. J-.jl~
!E.§~..,..,r=s. lati/...,~p~ ,. ~.4...?9-~fJI,,.,.. ó~coy,r ó'.fllq,.,dt""""' 4'.l,?~8~9#,M" foe,

~a:p,..,;,,,,,, . ,(~~P?J1J.ts~~ ...&o...0@-,f,n kkd,;,/#&..,,_,, ;.,_..,,..__.{..~t55,.,. ,,._
t ' , , ~ ~ ~ - / 8 ~ , , J ~ ~~dccxp- E:?~~-f;ff/;;(,atf;~.f ?Rtlk»f&,.,_

_,...-~

-e-

. Plan regula<;)i
miasta
Skala 1'2880

Pola Przyttatki na
Sa11~awkach

Staw ha Ztot•j lipiP
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Rzut oka na
Dobrze Ojczyinie
Sieniawskich Gród, czteswego istnienia, nie
dotychczas
monografji naukowej, na
ze wszech miar
o
i okolica
w literaturze naszej przez Juljusza
kiego, - i dziejowa rola twierdzy
w XVI i XVII w.; domaga
charakter
panów
Sieniawskich, jak niemniej prastare gimnazjum otoczone
pietyzmem
wychowanków swoich; wreszcie - godnym zazczytnej wzmianki
jest duch publiczny
oparty na najszlachetniejszych pierwiastkach narodowych, duch zawsze czynny i czujny, który
i ofiary w dniach wojny
u bram Brzei
gdzieindziej - na
przestrzeni bojowego
frontu wschodniego.
W malowniczej okolicy na prawym brzegu
Lipy
w
Ziemi,
ziem polskich
o wybitnych swoistych cechach pod
fizycznym, gospodan.zym, narodowym i historycznym. Kraina ta, ·to odwieczny pomost na drodze z nad Morza Czarnego w
ziem polskich i odwieczny teren
plemion ruskich i polskich, przedmiot sporu od zarania naszych dziejów
Polski i Rusi. Od Kazimierza W.
po koniec XVII. w. to teren bohaterskich zapasów polskiej zachodniej cywilizacji z
Wschodu.
na
z przeludnionego zachodu Polski silny
kolonizacyjny na zniszczone i wyludniane przez tatarów obszary Rusi
Czerwonej;
warowne grody pod
i
rodów
polskich;
tu dwa narody
na bój o
pokój
i
- przeciw hordom Tatarów,
i
Turków. Za
bohaterskich zapasów
tu od Kazimierza W. ( 1340)
po .
hetmana Feliksa Potockiego nad Turkami pod Podhajcami (1698), - r
spokojnie
polskie nad
i
jakby poza
ochronnym,
na sobie
i
zniszczenia.
W takiej to krainie - mlekiem i miodem, ale
i
w takich czasach i warunkach
na granicy malowniczego
Opola i
Podola, na
wielkich dróg handlowych i krwawych szlaków tatarskich,
i
Data
wsi

•

s.

dotychczas ustalona; wiek osad · okolicznych
nie
wzmiankowaKoniuch,
Buszcza,
Potoczan,
XIV. i XV. wieku, pozwala do tych wieków
nych w
dali im przybysze z jednego z Brzei
byli to przybysze
na obszarach rdzennie polskich.
gów,
osadnicy z jednej z wiosek
Brzega nad
z górnego
w Wielna
tej nazwy (Brzeg, Brzegi), które w liczbie 10
kopolsce i w Krakowskiem.
Rozkwit i
olbrzymiej fortuny
w

ich
dopiero od chwili
datuje
panów z Granowa Sieniawskich z koó-

nazyod czasów
twa i cnót obywatelskkh,
puprzezornymi, energicznymi i oddanymi
wa Leiiwitów
nie jest jedblicznej" . Charakterystyka ta, w stosunku do panów
Nasi bowiem Leliwici - Sieniawscy, to prawdziwa dynastja
nak
w najszlachetniejszem znaczeniu. Przy polorze kultury nabytej za
to najmiary i
granicami zachowali cnoty ojców,
troskliwsi opiekunowie ludu i protektorowie sztuki, której nieocenione skara przedewszystby zgromadzili w wielkopolskiej rezydencji w
niestrudzenie nad
kiem - to ród
wypraich w
kresów Polski. Nie
)VSzystkim
im
wie, - od Sokala i Obertyna po
o cnocie":
przez Kochanowskiego w
komu droga otwarta do nieba,
,, A
Ojczyinie ... "
Tym, co
pietyzm
w Polsce,
swoje i
nas 2 wieki
do dni naszych,
dla ich
od ich
poczet panów
A do siedmiu
Ojczyinie otrzySieniawski - syn Hieronima. Za
1.
na Walnym Sejmie w Krakowie dnia l 9. marca 1530 r. przywilej,
w ziemi lwowskiej''
"wsi jego
na
w r. 1569 w Lublinie.
na miasto na prawie niemieckiem.
Synowie jego:
2. Hieronim (t 1582) panowali wspólnie na
Jan (t 1583)-farnego w r. 1600.
3. Adam Hieronim, syn Hieronima, fundator

t 1619.
Trzej jego synowie:
Prokop
Aleksander,
4.
t 1626
-t 1636
t 1621
5. Hieronim Adam, syn Prokópa.
t 1650
Hieronim, syn poprzedniego.
6.
t

Grobowiec

Sieniawskiego i j ego syna.

na dwa wieki losy
XVI. wieku.
cem XV. lub
sobie miasto nasze na
z dziejami tego szlachetnego rodu , który
przedmiot swej szczególnej troski i miejsce wiernego
.
spoczynku w kaplicy zamkowej.
ród swój z Granowa*) w WielkoSieniawscy herbu Leliwa,
polsce, krewniacy wielkich Melszty11skich, Sprawskich i Tarnawskich, z
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•

.

potomek rodu Sie(syn poprzedniego) Ostatni
niawskich.
które pozoserca i
ich wola i
stawili ku zbudowaniu potomnych w napisach i dokumentach. Oto ich przyz aktu fundacyjnego*) klasztoru 00. Bernardynów w
z lipca 1683 r.
Hieronim Sieniawten klasztor
i hojnie

7. iJ.jam
t 1726.

*)

przystanek kolei przed Grodziskif'm na linii

*)

1684

Kopia w archiwum klasztoru O. O. Bernardynów w

.

7

konwent do wprawiania 928 mszy
ski, hetman poi. kor.
rocznie na
od wschodu
a
Matki „
i odwrócenia grozy jej najazdów od Królestwa Polj Porty
jego
Króla obecnego i
skiego ... nadto.na
Spra... , na
ich
i
ców, za
Marji C ~cylji
za grzechy moje i mojej
... za wybawienie dusz · w
i
na
wiecznie
aby one wyzwolone od zmory grzechów
potomkowie
aby
i
...
naszego
Rodu
i
Domu
zachowanie
o
Majestat
od przodków moich i swoich w
moi nie odrodzili
i M,ajestatu (Królewskiego)".
zachowania obrony Ojczyzny,

Lipy
od wschodu o bagna
do dnia dzisiejszego,
ramionami rzeki.
i zamek wniesiony
i mury atoli
poi troskliwe serce~eniawskich, z których
rozkwit miasta. A osierocili Sieniawscy
wstrzymany
czasach dla Narodu i Rze_czypQ.spolitej, w smutnej
w
epoce saskiej, w przededniu katastrofy rozbiorów.
nie opiekowali
poza
Nowi panowie miasta,
o ruinie
serce na
niemi wcale, albo tylko bardzo
dorobku wielkich Sieniawskich w okresie porozbiorowym.
okresem stopniowego
austrjackich
Czasy pokoju za
Uroczy krajopowolnego rozwoju .,królewskiego wolnego miasta
ramy miasta, któremu . zbiorostan
braz i
dawnych dziedziców ..
zbiorowy
i
wa
atmosfera towastosunkowo dostatnie,
miasta. Spokój,
cechy jego w ostatnich
- oto
patrjotyzm
rzyska i
lat przed wybuchem wojny

Turcy w
Ratusz.

i
w
miasta· z r. 1530 nie
warownego zarrku dla celów handlowych, rozszepod
.
potoka Rajskiego, a w r. 1584,
poza
rzono je przed r. 1570. na
Sieniawska
miasta Jadwiga z
do
.
od linji. dzisiejszej ulicy Gen. Iwaszkiewicza i Zygmunna
dzisiejszej ulicy
po
towskiej
syna Adama Hieronima.
Adamówka) na
Adainaszem
których
trzech stron opasane warownemi
Pod ich

Gdy

z

okres
dla
mobilizacji w Austrji
Z. dniem
pokolet'f.
kulturalny
i
w gruzy dorobek materjalny
zniszczenia i trwogi.
·
nil szereg
okolica miasta
Koniuchy
oraz o
i Dzikie
Straszliwe boje o wzgórze
stron
ognia · i
nie
poszczególne bitwy
niejszym odcinkom frontu francuskiego i
po kilka dni bez przerwy, a
rosyjskie, austrjackie i. ture.ckie .XV Korpus
trupami
wojenne i
sobie
tylko wojska pruskie,
po odparliti krwawych ataków rosyjskich.

9

rany, zadane m·astu wskutek
mimo
nie zagojone w
dalszej i zdwojonej pracy naszej nad

wojennych dotychczas
zniszczonych walorów.

Burmistrz Wlszniewski

Rada Miejska i Magistrat.
w dawnych wiekach na drodze naMiasta na zachodzie
w Polsce;
inaczej dzieje
od warunków
turalnego rozwoju,
gutowe.
one odrazu jako organizacje
przywilej
od Króla, lub
wsi
pan,
odrazu miasto. Dla przeprowadzelokacyjny, na mocy którego
sobie odpowiedniego
nia tego przywileju pan
prawo niemieckie, czyli magdeburskie
przedewszystkiem
który
go wójtem.
i
i
miasto
W ten sposób
Lwów i zietrakcie handlowym (via magna)
na
przez
i Czarnem morzem.
mie polskie z
wartkim potokiem handel zagraniczny, o czem jeszcze
dawnych zajazdów
wyratne
szereg domów
wo20 i
o podsieniach, wielkich, obszernych
zów naraz.
u nas
i
handel,
Polskiego. Dopiero zaborcy z
do upadku
w sposób brutalny zniszczyli go.
rynek i ulicy miasta, werPierwszym wójtem miasta, który
mieszczanom pojedyncze odcinki
osadników, potem
aby sumiennie chodzili raz na
i bramy do obrony w razie trwogi,
Matjasz drugim Kreuzer
wojskowe na zamek,
na
lwowskiej.
rodziny
z
Krzysztof
nad miastem i jego mieszbardzo
Wójt miasta
pana,
w
W jego
Przydo prawa karania obywateli
administracyjna i
grzywprzywilejem wójta, tern
wilej
z panem i dziedzicem
do jego dochodów, któremi
ny
miasta.
zadaniu - przybiera
Z czasem jednak sam wójt nie
nowa rozszerzopowstaJe
i
obywateli
sobie do pomocy z
miastem. Odwieczna .jednak, niemal od kona crganizacja
z jednej strony, a z drugiej
lebki roku ludzkiego
z pod przemocy prowadzi do sporów i do walki
do wydobycia
z

10

za pana
bardzo silne w m1esc1e.
Stanowisko wójta
docl10dów.
dla siebie jak
z mieszczan
miasta i
Gdy
przy pomocy
dla
od
miasta nie
z
i utrzymaniem miasta
z handlem,
spraw
Rad a miejska.*)
w
w zgodzie.
ze
Interesy jednak wójta i miasta nie
czem raz
toczy
szeregu
z
O dochody z miasta
rezultacie
w
a wójtem,
walka
czem raz
wójtowskiej na
granica
czego
miejskiej tj. Rady.
ich
Rady w miesc:e naszem i
W jaki sposób
ramy
wieków, nie
typ w
kowej.
i rady
burmistrzów)
razie obok wójta
W
odgrywa zgromadzenie ogólne ludu miejskiego
miejskiej
ustawodawstwa
podówczas "pospólstwem" zwanego, które
miejskiego.
upadku
miejskiego z
dla
Gorzkie czasy
"Kreishauj.,tmanów"
w
na
Polski: miasta
walki i rewolucje o prawa
i przekupnych mandatarjuszy. Dopiero
Obyz powrotem w
w
i obywatela,
wateli miejskich.
w dniu
delegatów miast
Dr. Roman Sichrawa na
w swoim referacie fakt,
8. czerwca I 929 podnosi
przed
jak i
administracja, tak
niej poprawn,i i
byli szczerymi Polakami.
Starostowie oraz
ale
swe
Polakami, wprawdzie
i
to, co im dusza polska
przedewszystkiem z
wydatnie z czvnniByli oni autonomistami z przekonania i
ka mi obywatelskiemi.
swego zadania
istotnie na
miast
miast, a wielu burmist zów i
i
i na arenie Sejmu lwowskiego i Parinteresów
skutecznie
tam
lamentu
silnie duch naronaszem
i w
temu
legionowy
liczny
dowy, a
50 oficerów sztabowych i setki ochotników tak w wielkiej wojnie
·
jak i w r. I920-tym.
naszem i stosuw odbudowanem
Dzisiaj sprawa
jest jeszcze nieuregua
nek
*) Jan

Miasta w Polsce.

11

na wysolowany i pozostawia bardzo wiele do zrobienia,
zachodnich.
kultuty
Od roku 1861 burmistrzami miasta byli Bri.ickner Aleksander
Emanuel Merl kupiec, Gartler Józef em. major
ciel
Marynowski Lucjan notarjusz, Dr. Zauderer Albert lekarz, Dr. Schatzel Stanisla „v adwokat, Dr. SchUssel Adolf adwokat i obecnie Wisznie~ski Staniw
do tych nielicznych
Miasto
pod miastem, przez
wojny
które pomimo
nawet w czasie okupacji rosyjskiej tj. od
-swój
czas
20 sierpnia 1914 r. do 15 lipca 1915 gdy wraz z

ul Oartler-a

dowództwo wojsk rosyjskich
burmistrzem adwokata miejscov\ego Dr. Bobrowskiego Marjann,
- 1
miejscowych polaków i
mu do pomocy kilku obywateli z
zas od dnia 5. listopada 1918 r. do dnia 30. maja 1919 r., gdy miasto
Tymoteburmistrza
w posiadaniu wojsk
do parlamentu austrjackiego.
i
usz Staruch
miasta prowadzi- :
czas wojny i
Pozate~n przez
li Radni z wyboru (z roku 1912-go) pod przewodnictwem burmistrza
Dr. Schal4 la Stanisfawa i zast. burmistrza Dr. Schiissla Adolfa.
do Warszawy, Rada 1i1iejska na
Dr. Schatzla z
Po
burmistrzem
posiedzeniu swcjem dnia 29/9 1921 r.

P.

Wiszniewskiego przemyc;towca i dyrektora Kasy Kredytowej

po
na ziemiach wschodniej
Gdy w I 922 r.
wybrano
Sejmu,
do
wybory
raz pierwszy w odrodzonem
z grupy stronictw ludowych burmistrzem miasta p. Wiszniewskiego, - otrzyprzez
a wówczas wszystkie agendy
on urlop
burmistrza.
czas P. Dr. Schi.issel, jako
Rada miejska na podstawie starej ustawy austrjackiej z roku l 866
wyborczych
wybieranych w 3
z 36
podatków.
od
wybierano Radców miejskich z podo I.
zwyczaj,
i wolnych zawodów - do II-go Kota wyinteligencji tj.
mies'1.czan. Do traz
do Ili-go
bierano
wybierano burmistrza.
zwykle z III.
dycji
W wykonaniu polecenia Min. Spraw Wewn. w Warszawie z dnia 2/5
Polskiej Komisji Likwidacyjnej
1927 Nr. S. S. 2337 w
z dnia 23. listopada I 918 r. L. 590 Am. w rozszerzeniu prawa wyborczego
nie
warstwom
do Rad Gminnych,
Radach,
w
prawa wyborczego do Rad gminnych,
trzech
obecnych
do
Polska Komisja Likwidacyjna
dotychczasowe
tyle mandatów, ile ich
IV.
wyborczych
wyborcze, do którego wybierali wszyscy obywatele i obywajedno
na podstawie 4 przymiotnikotelki miasta w wieku od 21 lat
wego pra\\-a wyborczego.
wymienionych zasadach zostali wybrani :
Na
do I. l(ola
i proboszcz gr. kat
1) Ks. Kordu ba Teodor,
2) Dr. Mostowy Jerzy, Dyr. Szpitala Powszechnego
3) Koestlich Ro~an, Dyrektor gimnazjum
na Sejm
i
4) Wiszniewski
5) Scholz Józef, Proku:ator
Karol Antoni,
6)
Radca Skarb.
7) Czechowicz
prob. i dziekan rzym. kat.
Li'llanowski
8) Ks.
9) Vincenz Jan, Prezes
powsz.
naucz.
1O) Krynicki
Franciszek, Radca rachunk.
11)
naczelny sekreta~z
12) Olejowski

206
204
199
198

198
196
189
170
167
162
149
J 2ti

"

u krain.
poi.

"
",,
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"

,,

"

do li. Kola
1)
2)
3)
4)

Lobel
Dr. Goldschlag Pejsach, adwokat
Rosenberg Leib, kupiec
Dr. Falk Bernard, lekarz

11 O
108
105
101

"
"
"

,,
,,
,,
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5) Tadanier Wilhelm,
6) Mittel man Jakób, kupiec
7) Friedman Emanuel, kupiec
8) Reicshtein Salomon,
9) Bien Aron, kupiec
- senj .
10) Stark Baruch,
adwokat
11) Dr. Rawicz lakób,
12) Horowitz Dawid, profesor gimn.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

do Ili. Kola
Borodajko Aleksander, Dyrektor kanc.
Kopciuch Wasyl, starszy
Wrydnyk Michat s. Aleksandra, rolnik
Dr. Grossman Karol, adwokat
Billig Simon, mistrz krawiecki
Moskwa Kazimierz, kupiec
Ftanciszek, masarz
Kazimierz, budowniczy
Zamojski Józef, mistrz murarski
mistrz szewski
Budzan
.Mikietyn Jan, mistrz
kupiec

9l
90
83
81
,9

75

68

"

"
"

"

"
"

,,

66

"

685

ukr.

684

,,

683
677
671
600
456
448
442
441
439
422

"

"
t'I

"

poi.

"
"

"
,,

"
"

"

"
,,

"

du IV. Kola

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1O)
11)
12)

Kordu ba
rewident rachunkowy
Klecor
adwokat
Dr. Semko
na Sejm
adwokat i
Dr. Zachidny
Dr. Schtissel Adolf, adwokat
Freier Dawid, kupiec
Rieger Oskar, kupiec
Franciszel{, rolnik
Reich ert Piotr, em. inspektor szkolny
st.
Marja,

ukr.

1467

1461
1446
1445
1420
1392
1250
899
887
884

,,

875

"

872

"

"

"
poi.

"

i.yd.

,,

"
"
"

poi.
.

"

"
"
W rezultacie na podstawie wspólnego porozumienia si,; wybrano 24
poraz pierwybrana
Z IV.
i 8
polaków, 16
wszy do Rady miejskiej kobieta, pani Marja
na
Rady miejskiej i wybór Magistratu
Ukonstytuowanie
nonawet
które
wielkie
nadzwyczaj
o miejsca asesorskie w Magiwowybranej Rady. Zach;ta walka
stracie dla
Komitet który
Pertraktacje porozumiewawcze
wynikH, wybory - gdy jednak te pertraktacje nie
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akcji burmistrz miasta p. Wiszniewski, rezultatem czego wreszdalszy
Magistratu do którego weszcie ustalono i przeprowadzono wybór
4 pulaków, 2 ukrainców i 2
(który
wybrany P. Wiszniewski
Burmistrzem nadal
Prezesem
w tej dzielnicy, jest
ustawy
po
Rady miejskiej).
P. Dr. Schtissel Adolf,
burmistrza
1-szym asesorem P. Dr. Grossman Karol adwokat,
,, Reichert Piotr em. Inspektor
,,
2-gim
adwokat,
" Dr. Semko
,,
3-cirn
,, Rieger Oskar kupiec,
,,
4-tym
,, Wiszniewski Kazimierz budowniczy
,,
5-tym
s. Aleksandra rolnik.
,, Wrydnyk
,,
6-tym
Komisje;
siebie
z
miejska
Rada
Ponadto
4.
3.
2.
i
I.
9.
8. Opieki
7.
6.
5.
od dna I marca 1928 do dnia
Nowo wybrana Rada miejska
posiedze11 " roku 1928 - 44,
Magistrat
I kwietnia I 930 r. 16
- !4.
kwietnia
I
dnia
do
1930
roku
w
43
w roku 1929 z gospospraw codziennych,
Oprócz
znaczn~
sam lub wraz z
czas wojny nie
rozszerzenia chodników, remont jezdni, które przez
czas i po wojnie z powodu
odnawiane,
spadku marki i braku dochodów.
miasta wybudopowojennych
Mimo wszystko w czasach
je daleko w
wiele chodników
lub z gruntu
zniszczone przez 6-cio letni wojenny
i
Obydwie
a nawet koni - odnowiono i odczyszczono
kwaterunek
3/4 morga ogrodu dla ewentualnej
Dokupiono obok szkoty
rozbudowy
zmuszona
zniszczona,
Gazownia rnit·jska przez v.
•
przedewszystkiem jeden rezerwowar kuNaprawiono
lami podziurawiony, piece i retorty na nowo odbudowano i w krótkim czasie postawiono 240 latar11 gazowych .
z grunmiasta, zni'izczone
i
Gmach
Wojsku do
wielkie Koszary miejskie musiano
. tu zremontowano
budynek
za co wojsko
na 10 lat
do stanu
i studnie naprawiono, a przedewszystkiem zbiorniki u
przy czem znaleziono
na nowo
lisk w Rurysi<ach potrzeba
stary z czasów Sieniawskich.
i odnowiono
zainteRady miejskiej i
Na podstawie
do
Magistratu
resowaniem

dla
drzewnego z
stolarskim i koszykarskim.
ma
wszelkie widoki powodzenia, alb : wiem miastu
jest otoczone 0lbrzymiemi lasami, w których
wszystkie gatunki drzewa stolarskiego.
Kierownictwo tej
spoczywa w
p. Serafina
uzdolnionego i z
Szkole.
Miasto daje
obszerny dla celu tego odpo wiednio zaadoptowany lokal a co roku
w gotówce.
oraz instytucje miejscowe jak Rada powiatowa, Komunalna
Kasa
Kasa Kredytowa
w uznaniu
tej
z
W rok u
drzewna
i
40.000 sadzonek wikliny
gatunków.
ta , postav. iona na
poziomie,
w
dochodu nie tylko dla mieszczan brzeale
i dla
wsi.
z
czasu i
opinji obywateli,
a
celem podniesienia dochodów miejskich,
miasta
z
do zbudowania Elektrowni miejskiej. Narazie jednak sprawa
z powodu biurokratycznych
przy zai udzielaniu konsensu. Pomimo tych przeszkóJ budynek
pod
jest
prawie gotów, potrzebne
z motorami
zamówione;
miasfa oczekuje tylko zrealizowania

i kryzys gospo-

Na zlecenie
nadzorczych
dane w ramach najskromniejszych i ograniczone tylko do najistotniejszych
potrzeb i wymogów
komunalnego.
To
do wskazówek i
zmuszony
Magistrat
swój na rok 1930/31
do najszczuplejszych granic,
wydatki - tylko do
i
potrzeb.

okresem pod

Zamierzenia Magistratu w tym kierunku
na niepokonane
- tak z powodu braku funduszów, jak i braku pewnych i ustalonych
dochodowych.
O jakiejkolwiek planowej i programowej pracy na podstawie realnego
nie
mowy,
o iluzoryczrealnej, przy
dewaluacji
niemal z godziny
- byfo wprost

Gospodarowano
dorywczo, z dnia na
bez planu i programu,
Dopiero wprowadzenie w
w r. 1930 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, nie
wprawdzie realnego
na
to
oparcie
dochodów na
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Niestety, rok ten
darczy.

WYDATKI

Po
huraganu wojennego
Magistratu
natychmiastowe
do zatarcia
zniszczenia, jakiemu miasto
a przeuewszystkiem do odbudowy zrujnowanych budynków
publicznej, ora'.? prowizorycznego bodaj remontu ulic, dróg, placów, chodników,
i
•

nej
na

za
czasu,
Magistrat w roku
1930/31
przy pomocy spodziewanego korzystnego kredytu dalszych
prac i inwestycji
potrzebnych, a
o kulturalnym rozwoju miasta.

na rok 1930/31, zatwierdzony przez
z dnia 28.Il 1930 przedstawia
w ogólnych zarysach

Sprawy
Pierwsze lata powojenne
dla
gospodarczym i finansowym.

pewnych, stale okre~lonych drninach komunalnych, a z drugiej strony
wprowadzenie i stabilizacja
gminie
zastosowania
pewnego programu i planu w swej gospodarce.
uregulowaniu systemu gospodarczego wnika Magistrat coraz
bardziej w najistotniejsze potrzeby miasta, dokonuje
szeregu prac
corocznie
a na innych miejscach niniejszej
wymienionych.

Wydatki

Nazwa
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Xll.
XIII.

zwyczajne

Administracja ogólna
komunalny .
komunalne

..

Inadzwyczajne
Wydatki I

Razem

.

85500'17800·-

Drogi i place publiczne
.
Kultura i sztuka
publiczna
Opieka
Popieranie rolnictwa
Popieranie
i handlu
publiczne
.

"5677·-3834')'19310'1800·30720'14800'200·4000·~
40135'5100"-

5677':38340' 19310'- ·
180{1· 30720'14800·200·4000·40135·5100'-

263382·-

21000·- I 284382·-

.

.

. ..

. .

.
.
. .. ..
RAZEM. .

15.30- 1930. 2.

-

21000·-

85500·38800'-
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D O C H o D y
Dochody
zwyczajne

Nazwa
komunalny . . .
II.
komunalne
III. Subwencje i dotacje . . .
IV. Zwroty . . . . • . . . .
V.
administracyjne . .
VI.
za korzystanie z
i
Dobra Publiczn.
VII.
• . . • . . . • .
VIII..
w podatkach pa11stw.
IX. Dodatki do podat.
X. Podatki samoistne • • . •
XI.
. . • . . . • .

li
I

•I

li
I'

RAZEM.

I

·I.

. .

II.

3.600'J.900·-

.

III.

IV.
V.

31.450'-

. •
•
• .

i
Koszty administracyjne
. · .
Czysty zysk . . . .
Wydatki nadzwyczajne

281.497·-1

I

Razem

z

I.

2.885.-

a) Gazownia.

Nazwa
I.
i
Il.
• • . • .
. . . •
III. Koszty przeprowadzenia
prywatnych . .
IV. Koszty produkcji • • . .
V.
• .• ·
VI. Czysty zysk . • . .

I

4.450'9.8e>O·3.420'41.040·-

30•91]'-

Razem.

97.001 · -

D O C H O D Y

ze

produktów
. • • . • . .
Razem.

11

I

Kwota
preliminow.

za korzystanie z

I

Kwota
preliminow.

96.000·1.001 · 97·001·-

15.572'-

Razem.

15.572.-

P O D A T K
pobrane przez Magbtrat m.
samoistne i dodatki do podatków
pa11stwowych na mocy ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych z dnia 1 I sierpnia I v23 r. Dz. U. R. P. Nr. 94/23, poz. 747.

Rodzaj podatku

Kwota
preliminow.

I I

I.
Il.

2.752'3.500'15.572·-

Rok 1928/29

_,;,.._.;...__________

Nazwa

1.3so·1.910·-

•
. . . .
. . . .• . . . . . . . . .
. . . • . . . • • • • .
.

Nazwa

WYDATK

11

I

. ... I

O O C H O D Y

GMINNYCH :

'I

Kwota
preliminow.

Ra ze m

17.000·77.600·24.630'153'-

Razem dochody administracyjne:
Dochody zwyczajne . .
281.497·Dochody nadzwyczajne • . . . . .
2.885·R a z e m . . • 284.382·-

11

Nazwa

2.000·885·-

91.503·- I.
33.663·- II.

I.

11

l

b)
WYDATK

Dochody
nadzwyczajne

Nazwa

•O

·u

·a

'tll ....

o co

=~
25° 'o dodatku do podatk.
od
•
Podatek od lokali .
Podatek od przeniesienia
Psy

pokojowe

gospod.
od widowisk .
hotelowe
targowe .
~0°/o dod gruntowego .
Swiadcz .
.• •
Dochodowy
Protest weksli
Od spadków .
-80°,o od napojów spiryt .
Obrotowy
Od

wym ierzono
podatku

•C::

•() o
't/l
o-.:,
.=o

1.304 13.581•88 109
2.834 25.925•64 116
74
162

4.213 54
1.620·-

330
275
5

165·-

•O
wpfacono
podatku •u ·a
't/l.,

.

76

•

I

'tll

podatku

o "C
.=o

=o.

15.280'32
1.368•55

71
144

3.973•33
1.440·-

141·50
3.379•62
750·10
8.;m·50
3.352·22
4.758'83
17.562 38
1.074'61

334
284
6

334·-

. 16.280•321
r

o ro

·:::co

·uo

13 504•25 1.319 15.738 77 140
26.162•19 2.857 28.239•80 147

46

.

RAZEM.

Rok 1929/30
wym ierzono
_podatku

58
·22

,.

11.910•34
19.620•09
2.644•30
658·161·4.289•88
683'606.168•20
1.887•81
4.990•95
17.598•08

-

-

3 964•80
27.203·80
40.149 32
j 183.155'31J--,

.

1.644•90
1.966.20
25.912•32
32.398'50

J

!32.535•37

I•
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GMINNEGO.

INWENTARZ
Stan czynny.

I. Fundusz administacyjny.
1.

ogólna

A. Bud o w 1 e:
a) Gmach Magistratu • • • .
.
b) Gmach
. . . • .
c) Gmach
d) Koszary na Berezówce • • .
e) Koszary Adamówka (dawna Bursa

525.000
1.364.080
117.200
598.180

li
. • . •
. . • • .
na Chatkach
i) 3 budynki mieszkalne przy ul. Tarnopolskiej ( dawne stajnie kawal.)
z budynkiem
j)
mieszkalnym . . • • • • • • .
k) Remiza na Adamówce, przeistoczo·
na mieszkanie . .
na w
1) Budynek mieszkalny (dawny Szpital wojsk. dla koni) za ogrodami
1) Budynek mieszkalny przy ul. Ro(Nemecówka) . . • •
wjazdoz
m) Stajnia
na targowicy . . . • .
n) Dom Stockiej . • . . . .
o) Dom grabarza, ul. Rajska ·•
p) Domek w parku miejskim
r) Jatki miejskie • • • . • •
s) Domek mytniczy przy ut. Tarnopolskiej • • . • • . . . • •
t) Dom mytniczy przy ul. Rajskiej .
u) Dom mytniczy
w) Rakarnia miejska • . • . .

f)
g)
h)

I'

Ili

,,

111

li

Budowle razem .

1,

..

.

B. Place zabudowane • • • • .
C. Place budowlane niezabudowane •
D. Parki • . • • . • • • • • • • .
E. Inne grunta tak miasta jak i przed• • • . . • . • . . . .

20

2. R u c h o m o c i :
i przybory biurowe • .
a)
b) Bibljoteka . . • • • • .
c) Tabor gospodarczy:
...•••••••.
1.
2. Martwy • • . . . • • • • •
powsz.:
d)
. • . . • • • •
1.
• • • . • • • .
2.
sanitarne
e)
.
f) Targowica . • . . . • • • •
g)
wartowni
1.
. • .
2. przybory

2.800·-13.227·40
5.186·4.804'20
2.809·1.040·-

..

42.000
280.800
405.120
12.000

3. P a p i e r y w a r t o c i o w e :

51.880

Razem . . . • • .

207·12.140· -

52.253·20
1.546'-

..........

4.416.979·20

komunalnych:

li. Fundusz

47 .580

A. Gazownia:
1.
2.

48.000

i

18.000

135.840·-

. . . . . . . .
we!ne .

174.085'40

B.
we-

-

2.
i

11.500
9.900
4.200
3.000
57.240

28.100·-

. . • • .

I.

28.300

3·577•50

•

Razem . . . • • • •.
Ili.

.

. . ..

Suma

341.602·90

Fundusz przytuliska miejskiego im. hr. Jakóba i Marji Potockich.

. . .
. . . . . .

1.
2.

6.000
3.600
5.400
7.200

63 OOO·3.000·66.000·4.724.582·10

Razem.
czynnego
S ta n

b i e r n y.

z
Bankowi Gospodarstwa Krajowego .

3.646.180

48.932'-

--------,~------------------48.932·• .
Suma stanu biernego

410.000
17.000
70.000
120.000

ogólna
9.474·565·-

4.363.180

ZESTAWIENIE
Suma stanu czynnego . • . • • • • • • • • •
Suma stanu biernego . . . . . . . . . . . . . • •

4.724.582·10
48.932·-

czynnego • . • . •

4.675.650'1 O

Pozostaje rzeczywisty stan

Szpetman Marjan .

A. - Budownictwo w
toczonych
4 lat wojny
walk w
- Wszystkie
dla budynków miasta wprost
doszuszkodzone, bardzo wiele
mniej lub
niemal domy
istnieje tu wiele ruin powojennych,
zniszczonych; jeszcze
ich,
wyrzekli
na ich
nie
interesu na ich odbudowanie.
nie
tz. Ekspozytura
Jeszcze w czasre wojny
zamiePolskiego
powstania
czasie
w
kraju,
odbudowy
niona na powiatowy Komitet odbudowy, lecz administracja Ekspozytury bya ponadto Eksbardzo kosztowna i
polecenia z góry,
w
Komitet powiatowy
pozytura
przedewszystkiem drobnym rolnikom.
z
Rezultat

u bram

i

\~ I

spalepomoc przy odbudowie
. _Gmina
i ogrodzenia targowicy
budy~ku Mag1st~atu, przy odnowieniu
~ta
I boiska Strazy
50
Chatki
Z prywatnych budowli odbudowano na
wojenne musiano
domów, które jako najbardziej wystawione na
dwukrotnie
Komitet odbudowy, odbudo~amem Ekspozytura,
W
obywateli.
biedniejszych
40 zmszczonych domów
Komitet odbudowy natomiast
W ostatnich latach, zniesiony
wprowadzony dla celów rozbudowy system udzielania kr;dytu nisko
z funduszów uzyskiwaterminowego, który daje
procentowego, i
nych z podatku lokatorskiego.
do Komitetu rozbudowy,
tego kredytu
przy Magistracie miasta.
Niestety w ostatnich 2 latach tj. 1929-tym i l 930-tym, nie przydzielokwot.
no ten cel

- ---·~:~:~··----

I

SPRAWO ZDANIE

,,

.

z budow:nictvva miejskiego

B. Budynki nadziemne.

1I ·''
p
V

n

s

"'·

Spalona ulica.

dostarczenie
zadaniem Komitetu
wojennych.
budowlanych poszkodowanym wskutek
obywatelskiemu stanowisku kierowników Komitetu, a w szczeWowkonowiczowi Janowi i architekcie Hertmanowi
pomoc „Komitetu".
w
plebanja rzym. kat.
z gruntu odbudowana
Wskutek tego
obfitej pomocy
dach, wraz z
farny
udzielono gr. kat. Probostwu, Klasztorowi OO. Bernardynów i
który wskutek wojny bardzo
i Gmachowi
a
wiele

22

1). Odbudowano i przebudowano trzy stajnie zniszczone wskutek
na
n~ mieszkania,
kosztem 56.000
drzewnego i koszykarstwa.
magazyny i pomieszczono
przy ul. Mickiewikosztem 13.000
2). Przebudowano
na wozownie i mana mieszkania, reszta
cza,
Dróg.
gazyn dla powiatowego
3). Przeprowadzono remont J) domu mieszkalnego tz. Nemecówka przy ulicy
kosztem 3.650
przy ulicy Zygmuntowskiej „ i Szkolnej
i
2)
kosztem 16.355
Im. Hr. Jakóba Potockiego przy ul. Lwowskiej kosztem
3)
7.623
. 4) W ybudowano
celem pomieszczenia
elektrowni kosztem 25.300
robomaszyn, lecz wskutek nie udzielonego do tej pory kredytu
zastanowiono.
kosztem l O.OOO
5). Odbudowano
6). Przeistoczono dawny Szpital wojskowy dla koni na mieszkalny kosztem
kosz4.000 Zt kompletny remont budynku tzw. ,,Bursa
tem 2.000
23

GMINNEGO.

INWENTARZ
Stan czynny.

I. Fundusz administacyjny.
1.

,,
'~

I

1,
li

1
I
li
1

A. Bud o w Ie:
•
a) Gmach Magistratu •
.
b) Gmach
•
.
c) Gmach
d) Koszary na Berezówce •
e) Koszary Adamówka (dawna Bursa
• •
•
•
f)
••
g)
•
na Chatkach
h)
i) 3 budynki mieszkalne przy u1. Tarnopolskiej ( dawne stajnie kawal.)
z budynkiem
j)
• •
•
mieszkalnym
przeistoczoAdamówce,
na
Remiza
k)
na mieszkanie .
na w
1) Budynek mieszkalny (dawny Szpital wojsk. dla koni) za ogrodami
1) Budynek mieszkalny przy ul. Ro(Nemecówka) •
wjazdoz
m) Stajnia
na targowicy
•
n) Dom Stockiej
o) Dom grabarza, ul. Rajska ·.
p) Domek w parku miejskim
• •
r) Jatki miejskie • • •
s) Domek mytniczy przy ul. Tarno•
•
•
polskiej • •
t) Dom mytniczy przy ul. Rajskiej
u) Dom mytniczy
•
w) Rakarnia miejska •

p

Budowle razem .

V.

n
\\

s1

"'·

..

.

B. Place zabudowane •
C. Place budowlane niezabudowane .
• •
• •
• •
D. Parki .
E. Inne grunta tak miasta jak i przed•
• • •
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ogólna
525 .000
1.364.080
117.200
598.180
42.000
280.800
405.120
12.000

2. R u c h o m o c i :
i przybory biurowe • .
a)
b) Bibljoteka . . • • • • •
c) Tabor gospodarczy:
. . . . • •
1.
2. Martwy • • . . . • • •
powsz.:
d)
. • .
1.
• •
2.
sanitarne
e)
f) Targowica • • . . . •
g)
wartowni
I.
. • . • .
2. przybory

5.186-4.804•20
2.809·1.040·207·12.140·-

52.253·20
1.546·-

Razem . . . • • . . • • • • • . • • •

4.416.979·20

komunalnych:

li. Fundusz

47 580

A. Gazownia:
1.

48.000

-

2.
i

18.000

135.840·-

. . . . . . . .
we~ne •

17 4.085'40

B.
we-

-

2.
i

11.500
9.900
4.200
3.000
57.240

28.I00·-

. • • .

1.

28.300

3·577·50

•

Razem . . . • • • •.

. .

. ..

341.602·90

111. Fundusz przytuliska miejskiego im. hr. Jakóba i Marji Potockich.
. . .
. . . . .

63 OOO·3.000·-

Razem.
czynnego •

66.000·4.724.582·10

I.
2.

6.000
3.600
5.400
7.200

Suma

b i e r n y.

S ta n

z

3.646.180 zJ,

Bankowi Gospodarstwa Krajowego .

48.932'-

--------------------------------48.932·-

410.000
17.000
70.000
120.000

2.800·-13.227 •40

owe:

3. Papiery w art
51.880

ogólna
9.474·565·-

Suma stanu biernego • .

4.363.180 zl.

ZESTAWIENIE
Suma stanu czynnego . . . • • . • • • • . • .
Suma stanu biernego . . . . . . • . . . .
Pozostaje rzeczywisty stan

czynnego •

4. 724 .582· I O
48.932·4.675.650'1 O
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C. Prace podziemne.
Magistrat
1930
prace:
wyszutrowano m. b.
1).
450
m. b.
320
wyszutrowano i
2). "
b.
m.
„
600
Chatki
3). "
,,
140
"
Potockich
4). ,,
,,
80
"
5). ,,
miejskiej m2
6). Podwórze
150
307
7) . Ul. Potockich wykonano chodnik beton
druga strona chodnik
120
,,
8). ,,
zdrowia m 2
20
9). Przechód z kostek obok
b.
m.
do cmentarza
250
1O). Wybudowano
11 ). Ul. Rajska konserwacja m. b.
100
chodnika ul. Mickiewicza
12). Rozszerzenie i
350
m. b.
13). Ul. Tarnopolska chodnik
200
"
,,
14). ,,
25
„
15). Wykonanie chodnika ul. Zielona
500
m2
16). Wybrukowano Rynek kostkami i
650
i
chodnik z
17). Ul.
150
,,
,,
18). " Izabelówka ,,
300
Rohat.
od Szpitala do
250
19). "
chodnik z
20). ,,
z gór w Ruryskach celem zasilenia
21.
projekty:
Poza wymienionymi pracami Magistrat
a) dla kanalizacji w
miasta,
dla
b) ,, zaprowadzenie
c) ,, regulacji potoku
• Plany, wykonane przez in.iynierów Posackiego Stefana i Rapfa Wilhelcelem zatwierdzenia oraz wyjednania
do kompetentnych
ma,
kredytu.
Od roku 1928 -

O. Policja budowlana.
..

natraf ia
Wykonanie nadzoru budowlanego nad budynkami w
nie do pokonania, gdyt bardzo wiele domów starych, a
na
do zamieszkania, a wysiedlenie
nie nadaje
przez
nie ma
gmina
z powodu braku
z nich jest
ków na zbudowanie odpowiednich budynków.
konjuktury
idzie bardzo powoli z powodu
R0zbudowa w
finansowej i bardzo drogiego kredytu.
nowych domów lub na
na
W roku 1928-mym Magistrat
4'l
konsensów
45
konsensów
W roku 1929-tym
17
,, ,, 1930-tym do 15. kwietnia 1930
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jeszcze w roku 1928
Niestety wiele budynków o 186 izb
z powodu niespodziewanego wstrzymania kredystoi
tu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
obecnie jest 1320 domów w tern 7700 izb.
W

landesberg Filio.

Elektryfikacja miasta.
0d chwili, w której
w teorji i praktyce
Wynalezienie
poch?d po
swój
celów
dostosowanie ich do
i
lamp
elektrycznego,
do olbrzymiego rozpowszechnienia
elektrycznego, jak znikome
zalety
przyczem wielce na szali
nie zanieczyszczanie powietrza przez szkodliwe gazy
promieniowanie
i uruogniowe, nieskomplikowana
spalinowe,
efektu
uzyskanie
chomianie, dowolny
i t. d.
Zastosowanie motorów elektrycznych
do rozwoju
nad wszystkiemi innemi silnikami daje
któremu zakup motoru spalinowego
i
podwójny lub
produkcji rolnej
nie rentuje. O ile
w niesprodukcji
potrójny zysk, o tyle
najest elektryfikacja,
a jednym z warunków
i
tani,
zrozumienie dla tej sprawy Rada
czasu i
z
Ogólny
miasta oraz
Miejska i Magistrat
któkosztorysu wynosi 190.000
koszt budowy elektrowni i sieci w
zakupi
Na
w drodze
miasto ma
to
1OOO
maszynowy o mocy, ktora wystarczy do
jeden
kilkunastu motorów,
do
natomiast
rówek. W
zaprojektowano tak
zainstalowane.
które w
Kosztów uz
mogli
aby i
miasto
zainteresowani mieszka11cy,
sieci
do uprzywilejowania jednych koszten~ drugich, a
· nie
wszystkim bez
korzystania z
na celu jedynie
z koszzamieszkania nie
r.a
bez
sieci
taw.i sieci przy projektowaniu. Wobec tego· koszta
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do reszty
kwota kosztoryobliczenia
na 9.000
na pojedynczych
sowa 190.000
okolat,
5
na
w
obecnie
mamy
jakie
ubikacji,
1 pokoju, lecz tego rodzaju tak
kwartalnie od osoby,
I
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przez miasto)
sprawy (bez
formalne ustawy.
elektrownia nie
gazownia i
w wiebiorstwami konkurencyjnemi, jak to
elektrycznego i gazu
zastosowanie
lu innych miastach, bo
kolizji.
w
i nie stoi ze
jest zasadniczo
miasta, sposób uzysRada Gminna
Mimo
zakupu jeszcze w jesieni roku 1929, to
kania na t~n cel funduszów i
miast~
naprzód.
jednak dotychczas sprawa bardzo
trudneJ
tylko
a
swój
z burmistrzami na czele
tak
zamierzenie
sytuacji gospodarczej wogóle
konieczne dla dobra i rozwojµ miasta napotyka na nieprzewidziane i
przeszkody.
we do

prostemu
na przeszkodzie

Posacki Stefan i

Rapf Wilhelm.

Gospodarka inwestycyjna miasta
Budowa
Miasto
ze

1
1:

w

st
w

I

posiada od

„ na Ruryskach".

zasilany
.
nie przekracza 4 litr.

czasów

obecna maksymalna
zbiornik i
na 1
jedy1OOO m. i ogranicza
sieci wynosi
prymitywnie,
nie czyni zaani w
przeto
nie do
potrzebom kulturalnym i gospodarczym, mieszkanców.
na wzgórzach Rurysk
poszukiwania za wydajnem
dodatniego rezultatu, zdecydowano
nie
i
Adamówka, przy drodze prozw. Oknina, przed
w
u stóp prawobrzetnego stoku
do wsi Posuchów, Lipy.
doliny
Badanie chemiczne wody, uskutecznione przez prof. gimn.
wszelkie zalety dobrej wody d.o
go Dr. Ludwika Wewiórskiego,
na miwody
picia, a pomiary
nimum 40 I.
galerji zbiorczej zbudowaProjekt przewiduje
grawitacyjnie rurami betonowymi o
nej z betonu, z której woda
Adana
pomp,
nicy 500 m i m do
1800 Is. o sile 50 KM,
pompy wirowej o
mówki. Za
do zbiornika
silnikiem Diessla o sile 60 KM,
m.
95
pompowania
na
t. zw. Grilnna wzgórzu przed
Zbiornik ma
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z dwóch
z betonu ubijan~go.
3
kotylko
800 m • Na razie wykona
obecnego za,JC trubowania wody,
konsumowana w czasie ruchu pomp i nie
160 m3 na
magazynowania.
gtównego,
z
na koniec ulicy Lwowskiej
Rynek
Mickiewicza,
ulicami
ze zbiornika
po wszystkich ulicach
rozdzielczych,
i z
wynosi
na Chatki.
osobnym
a
16.000 rn.
3970 rn.
w czem koszt zbiorwynosi 1,656.000
koszt
koszt
gq3_000
sieci
nika 425.000
projekkosztów,
budowy zbiornika wynosi prawie 29°/o ogólnych
na razie budowy zbiornika i
todawców do zaproponowania
zredukowania pewnych
jak
na
czenia wody
na razie
na obecny charakter ulic,
które ze

el d ówki a wykonany
o
komór,

tylko 1,036.000
Po tern zredukowaniu koszt
kosz.t produkcji 1 rn 3
na
66
zatem koszt
cena I rns wody dostarczonej do sieci 0.36
wody 0.07
przyczem co
na lat
Program budowy przewiduje
po 180.000
roku

Kanalizacja.
a po
Dla odprowadzenia wód
czasach i dla
budowane w
w
przeklepione zazwyczaj drzete o przekroju
celów.
to do potoku
kamiennych.
wem na
kanat
nowoczesny
Nawet
Lipy.
do odnogi
kiego
Lipy. Z
wpada do
brudne wody z gimnazjum
powstanie nadmierne
wykonania projektowanej sieci
do zaprowadzenia
i zmusi niejako
wód
szanie
jako nieodracjonalnej i systematycznej kanalizacji, przyczern stare
zniesione.
powiednie
o wyborze systemu karnia~ta
Topograficzne
nalizacji. Zastosowano system kanalizacji
caty obszar miasta
W porównaniu z
kanalizacyjna jest mniejsza· i obejmuje
wraz z
kanalizazdawano sobie
71 ha powierzchni,
na zboczach wzgórz,
miasta wraz z
koszta przedwiejskim,
o charakterze willowym a
projekt
finansowe miasta i
do granic
nierealnym.
przystosowano do planu regulacyjnego miasta, pro-
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Lokalna regulacja potoku z
w nowych ulicach, które jak na Adamówce
wybudowane.
w
po prawym
miasta
Obszar skanalizowany obejmuje
ulicami
Lipy, odgraniczona od
brzegu odnogi
Iwaszkiewiod zachodu
Podhadrogi
do
Szewczenki
,
Mickiewicza
ul.
Jadwigi,
Król.
cza,
zbierakolektor
·
od
jeckiej i
prawym
biegnie
terenu
z
h
wód brudnych i deszczowyc
ulic Tarnopolskiej i
Lipy, od
brzegiem odnogi
na
kiej, lzabelówka po przez Stare miasto, przez
mostu drogowego, w miej460 m.
Adamowskie, gdzie w
osadnik
od potrzeby
scu gdzie w
obustronnie
otwarty
rów
w
nie odczyszczalnia, przechodzi
ze
Lipy
i wpada do koryta odnogi
Oknina.
ze skanalizowanego obslaru
Na podstawie
35 litrów srkundowyc h wód brudnych
do obliczenia wymiarów przewód deszczowych, które
105 litró_w
opadu o
obli~zono przy
wodów
na 2.630 1. sek.
z hektara na
i ulicznych mierzy ! 3.600 m., kolektor
otwartej 1245 m.
krytej 1791 m., w
w
o ile
kierowano
typów
W wyborze
kasystemie
W
ej.
kanalizacyjn
sieci
ich najmniej w
syst.
w
cm.
20
o
zastosowano przekroje
nalizacji
d - 30, 40 i 50 cm. jajowe 50/75, 60/90,
kanalizacji sprawowej
d = 2.00 h = 1.25.
z ki
w kolektorze I 00/150 i
do któreano szyb
zaprojektow
kolektora
Dla
reszty
ptukanie
stawie
w
woda z
go
hysieci
drantów.
ulicznych i
odbywa
Wentylacja
szereg

,.
I

,I

\

s

domowych.
projektu wyniesie 670.000
Koszt kanalizacji
sieci kanalizacyjnej ulicznej na Adamówce na okres
o 3.500 m. a w kosztach o 140.000
Z
530.000· zatem zredukowany koszt kanalizacji
prelimiejskiej,
si.!ci
do
domowych
za prawo
ej
kosztorysow
sumy
200;.1
minowanych na
prograPrzy
420.000
do pokrycia
11 O.OOO
corocznie do budietu przy
42.000
mie robót,
domowych,
doliczeniu opiat za
bankowych, któreby koszta wydo
bez uciekania
e
niepomierni
konania wymie11onego
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zaprowylewów potoku
skrzyna
mostu
do
Lipy
do
potoku od
jektowano
m.
040
I
- na
i
ul.
osu- .
1.50 m. przez co
wyrównanego dna potoku wynosi
grunz
ulicach.
szenie piwnic na
prozastosowano
ch,
zabudowany
tów
silnie
1,
1:
stosunku
w
nachylonych
szkarpach
o
fil nowego koryta potoku
betonowemi, zakotwiczonemi w grunt rodzimy zaubezpieczonych
Dno o
pali betonowych, uzbrojonych ·
zakrzywionym wykonano z betonu.
potoku, przeto
zaprojektowano
ulicy
gruntów
wobec
ul. Nowy Rynek
korzystniejszem na tej przestrzeni jak i
koryto potoku,
fur,
h
i postojem przyjezdnyc
targowy.
plac
rozszerzyc
place pod skwery,
a przez to
400.000
Koszty wykonania projektowanej regulacji
zasklepionego 572
koryta otwartego wyniesie 70
koszt 1 m.
koszta
miasta, wobec tego skorzystano z dobrodziejstwa ustawy o popieraniu pumeljoracyjnych (ust. z dnia 26/X 1921) i odniebltcznych
do Ministerstwa Robót Publicznych o przynanie 40°/ 0 datku
siono
funduszu meljoracyjnego i 3CO/o z wojewódzkiego
z
Na miasto
co przy

do
letni da
3
robót na okres 2 -

300/o t j.

120.000

nie zbyt trudno zrea-

Dr. Filip Pomeranz lekarz miejski.

sanita rny.
jest kultywowanie zdroz chlubnych kart rozwoju miasta
tej
tym staraniom, a w
i higjeny w
innych
w
od dawien dawna, gdy sanitarjat miejski
stamiejskiego
za
leka,
miaty
macoszemu,
po
traktowany
. miastach
swej
podczas
który
,
Uranowicza
Dra
osobie
w
przed 80 laty
wielmiasta,
i sumiennej pracy
czysi
wtedy dozór sanitarny nad
ce,
miasta.
p. Dr. Falk, poczem zamianoDrze Uranowiczu
po
ten
miejskim. Obecnie
lekarzem
Rada miejska Dra. Malsburga
Dra Filipa Pomeranza.
Spóczywa w
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t'taprzed
tym staraniom hygjenicznym miasto
przy
Galicji, a obecnie
miast w
do
Zjazdu lekarzy powiatowych Województwa Tarnopolskiego
pod
miasta
w nas:1:ym grodzie w r. 1929 znowu
dem sanitarnym do wzorowych polskich miast.
jest otoczomiasto w kotlinie
z naciskiem
ne ze wszystkich stron zalesionymi wzgórzami, chronione temsamem od
stawem oraz
nad
wiatrów i burz, a
na
siedlisko,
samej
natury
z
tworzy
rz
nad
klimatycznej, w której
miano i charakter
rzecznych,
stawowych
w lecie dobrodziejstwa
miasta
lasów
powietrza
nych oraz
szpilkowych.

Muzeum ·miejskie.
:I

spycha, niestety na dalSzara troska codzienna i gonitwa za
dla
i zabytków, z
jej
dla
szy plan
wieków.
rozwoju naszego i dorobku kulturalnego w
na
badacz dziejów
staje wobec
Bezsilnym
i analogji dla
kresów naszych, zmuszony nieraz u obcych
i zabytki lokalne
swej koncepcji historycznej, bo
sobie sprawy z ich znaczenia, nie
zmarnowane przez pokolenia, nie
z uwagi na pietyzm dla przetylko z naukowego punktu widzenia, ale
p. Adolfa
i mctywy, które
Oto
miejskiego w
Muzeum
stworzenid
do
Magistratu,
po
szczególnej
Sprawa ta

dyrektora
wojny

towej.
czas tej wojny, od roku 1914 - 1920,
Miasto nasze przez
w Brzewalk, po których oprócz zniszczenia
terenem
wojenne.
i w okolicy najrozmaitsze
inne
Niektóre z nich
zapawedle
z tutejszych
przeto prawie
wojny
jako
je i
trywania i upodobania
Muzeum kilkaset uzbieranych przedmiotów
w roku 1925
muzealnej.
4. sierpnia 1925 do mieszMagistrat miasta
miasta a dnia 16. grudnia tego samego roku do Legjonistów i Ofio zasilenie nowo
z
miasta
cerów lub innemi o mu·
z wojny
Muzeum przedmiotami,
dla
zealnej
ponad 1.000 sztuk naj.p.
odezwy
Na
1
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rozmaitszych przedmiotów, z których kilkaset eksponatów umieszcza 110
w ,\1.uzeum.
~uzeum miejskie 2.726 cennych
O? .dnia dzisiejszeg? .
przedm1otow, ponadto zas 1Iczne okazy woJenne, godne widzenia a ilustru'
przebytej za naszych czasów wojny
Mabudynku
parterze
w
salach
w dwóch
Muzeum m!ejskie
.
ofiarowanych.
gistratu przez Miasto
je roczna
Rada Powiatowa i Magistrat miasta
·
po 200 zt.
w jesieni 1926 konserwator województwa lwowskieMuzeum
Dr. Hornung w roku 1929,
go, .or.. Piotro~ski, a po nim jego
rad t wzkazówek ustnie na miejscu i okólnikiem z dnia 18. lutego 1927, w sprawie prowadzenia Muzeum.
2.000 turystów, przybyMuzeum dotychczas
.
z Tarnopola, Lwowa i Warszawy dla zwiedo
dzerna meocemonych zabytków naszego miasta.
Schmidt, kier. gazowni.

Gazownia miejska.
miastu
oddana do
Gazownia miej ka w
'
dnia 28.VI 1910 r.
Dyrektor gazowni miejskiej w
Plany na
·
ki.
wowie,
Schmidt który
kierownikiem gazowni
W grudniu 1909 r.
'
'dzisiejszy.
sprawuje po
Z aparatów ustawiono jeden
Gazownia posiada dwa piece
dwa czyszczalniki, zegar stacyjny,
hydraulik, dw~
i jeden zbiornik na gaz
do mierzenia
regulator,
od 150
13 km . o
wykonane
300 m3 • Sieci
miasta ustawiono :L22 o 245
do.
I~m co 40 m~.
~1ac~. Wszystkich rnstalacyJ do wybuchu wojny wykonano 197 o ogólnej
l1czb1e 3 205
ceny oleju
Rok 1912 i 1913
na
zmuszonym
Magistrat
go, tak
400 brr,•.
_nowe_go zbiornika o
nowego zbiornika zaFtrma w W1tkow1cach.
oty te
aazowni
10.Vll 1914.
14 kwietnia 1914 r. a
0
0
·
lampy.
z montera, 4 palaczy 1. 8
.si _wowczas
w m1esc1e.
do odparcia bolszewików
Od chwili wybuchu wojny
czasy, a nawet okresy chwilowego zastoju, a to
gazownia bardzo

o

;~i,
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z których
oraz zniszczeniu przewodów i
z powodu braku
zaledwie 39.
na lepsze,
Dopiero rok 1922
gazowni
które
giel i przybory w
176
na ulicach miasta
znajduje
normalnie,
ganormalnym warunkom i racjonalnej gospodarce
w roku 1927/28-14.719
zownia zysku w roku adm. 1926/27 - 7.112
w roku 1929/30 - 24.214
w roku 1928/29 - 40 636

Dnia 27 /X 1874
przez
honorowymi
w Kozowej,

ofiarowany jej
sztandar
dóbr
i Henryka hr. Szeliskiego
Lemianowano bar.

Gazownia miejska.

Zenon

naczelnik

obw
organizacja Ochotniczej
ona
swego istnienia.
chodzi?a w roku I 928
dnia
Komitetu samoobrony przed
w r. 1868-mym pod
stana
oparte
Towarzystwo
jako
r.
22. kwietnia 1874
tutach.
jej byli Kar o l Mer l zast. burmistrza, A nt o n i . Pis ar kasjer miejski, Ja n Czech o w i cz sekretarz Magistratu,
St a n t a w Radecki mistrz stolarski, asesor miejski, J u I ja n pado d z i m i e r z bal e w s k i Dyrektor banku i M i c h a W i s z n i w s k i,
ron L e w a r t o ws k i starosta.
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ze
wartowskiego, burmistrza Erranuela Merla i
do r. 1891
Antoni Pizar który
naczelnictwo
wa,
Turski, Ferdynand
a po nim sprawowali naczelnictwo:
Maresch, Alojzy Paulo sekr. Rady Powiatowe.i, Franciszek Brodzki, Pome153"-1930.

3.
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Zenon kap. rez. wojsk
ranz Józef, i Bartel Zenon, obecnie
tor
Inspek
wojew.
pol. likwidator Magistratu, honorowy
orkiestry
28
i
liczy obecnie 36
Ochotnicza
.
zawodowych
14
ponadto miasto
3 sikawki konne, 4 becza
posiad
Dla obrony przeciw
do
2
kowe i
ochotniczej
zystwa
Towar
m
miasto w r. I 928. Prezese
jest obecnie burmistrz miasta Wiszniewski
X.

dachowe, wybudowano
Po wojnie dano nowe
schody i barjeo formie pierwotnej, zr-ekonstruowano mur
parafji 10 wsi
t~j
do
Oprócz miasta
i wybudowano
ówka,
inkorporowanych, a mianowicie: Baranówka, Hinowice, Komar
Olchowce, Posuchów, Raj i Szybalin. Liczba parafjan
filjalny w Szybalini~
wynosi 7701 dusz. Na terenie tut. parafji jest
kaplice)
w
a
icach,
Hinow
i kaplice mszalne w Baranówce i
w
i
szpitalu
w
mszalne w zamku Sieniawskich, na Chatkach,
Limanowski,
Ks.
Proboszczem jest opat -

Liman owski.

w r. 1930.

Parafja rzym. katol w

Rok organizacji tut. parafji nie jest pewny. Obecny
w r. 1600 przez Adama Hieronima Sieniawskiego pod
P. Jezusa. Patronami
dzenia Matki Boskiej i

zbudowany
odro-

który jest zarazem opiekunem
proboszcz w
we Lwowie. Wii honorowym kanonikiem Kurji Metropolitalnej obrz.
Milewski, pomocniczy kapelan wojskowy, katekarjuszem jest ks.
w gimna (u n ks. Dr. Józef Marcinkiewicz, w seminarjum
chetami
z Zakonu O. O. Bernardynów, w szkole powszechnej
O. Franciszek
ks. Jan Konieczko. Oprócz O. O.
ks. Tadeusz Wróbel, w
(8) w szpiS. S.
4 Zgromadzenia zakonne
Bernardynów
(8) w domu parafjalnym i w
talu powszechnym, S. S.
Albertynki
dzie sierót, S. S. Rodziny Marji (3) w bursie gimnazjalnej i S. S.
h
(4) w Prz„ tuiisku miejskim da ubogic
z

farny.

ie Piotr i
i
Matka Boska
od roku 1688.
metrykalne urodzin i dokumenty ich
wojny
czasie
W
od r. 1742.
a
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od 1641.
bardzo.
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Klasztor O. O. Bernardynów.
O. O. Bernardynów
Urszula z Gostomskich
Sieniawska,
r. 1630, jednak
narodowe, które
bardzo
Sieniawskich,
na
czas.
Dopiero w r. 1683,
przed wyruszeniem na
21. lipca
do aktów grodzkich lwo~skich hetm. poi. koron .
Hieronim Sieniawski akt erekcyjny klasztoru O. O. Bernardynów przy „
ku pod wezwaniem
którego
Fundator
w tym dokumencie,
ten klasztor dla O. O.
Bernardynów dlatego,
byli spowiednikami jego przodków. Postanawia
by w klasztorze
zawsze 8
4 braciszków. Na utrzymanie

i

I

Gmina Wyznaniowa w

·

Nagrobki na
w
miasta. W

cmentarzu w
gmina
jest bardzo
a jej
zbiega
z
razie
w pie-rwszej
w. XVII.
w
gmina
albowiem w r. 1638
swego
rabina,
z wyboru, a którego zakres
nie
tylko
ale
gminy w Narajowie i w
Panowie miasta Sieniawscy traktowali
bardzo sprawiedliwie,

'

Klasztor O. O. Bernardynów.

i klasztoru
fundator . zapisy w ziemi· i naturze, które z biegiem czasu tak
zal edwi e
przy klasztorze
kilka morgów ziemi.
w stylu barokowym i
klasztor wznosi
nad
miastem i stawem na zb oczu wzgórza
jego
dopiero w r. 1716., kosekracji
i uroczystego wprowadzenia Ojców do
klasztoru
dopiero 8. sierpnia 1720 r. ks . Arcybiskup Jan Skarbek.
Za
O. Wojciech a Koz ubala w r. 1927 otoczono cmen:tarz
murem z ciosu,
1OO m. Obecnie jest w klasztorze
tylko 3 zakonników, a mianowicie: O. Jeremiasz Bochenek, gwardjan„
O. Franciszek
katecheta ~e ·ll inarjum
i braciszek Gerwazy
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Nagrobek Karaicki z XVI w.
'

nadali im prawa równe z innymi
miasta z
odchyleniami, uzasadnionemi
i
l tak
nie
ograniczenia co do osiedlania
nie
tego specyiicznego
getta
wolno
gdzie chcieli, z
Rynku, który to iakaz
liberalnie wykonywany i
nie
w
tak samo jak w innych miastach poskich ..zorga~
nizowani byli w osobne gminy wyznaniowe t. zw.
Zakres dzia~
gminy
zasadniczo sprawy rytualne .i religijne7
w praktyce organiza~je te
ten
cel i o-
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przeszminionej
jedynie
a
tylko do spraw rytualnych
~atomiast zakres
1 reltg1Jnych. Równolegle z ograniczeniem kompetencji gminy
zostaje
zmiana organizacji wfadz gminy, a mianowicie: organizacja
wyraz
swój
które
arystokratyczno-plutokratycznych,
na zasadach
bogatszych i
Q'miny
w tern,
z 3
gminy w owych czasach
szych rodzin w
rodziny, naz wyboru dokonanego przez poszczególne
na wybór
nie
tomiast
przeprzez
w
w gminie
ków
Natanposzczególne rodziny, a to Rappaportowie,
w XIX.
sonowie, Fadenhechtowie, Marguliesowie i i. Ostatnimi kierownikami gminy
tej ery byli Ozjasz Freyer i Majer Lieber.
w
w. XIX
które w drugiej
na organizacji gminy
swe
stwie austrjackiem
dnia 21 /Ili. 1890 r. ustaaustrjacki
· w duchu demokratycznym.
na której to ustawie
organizacji gmin
·swych statutów.
poszczególne gminy przy
do r 1927 statutem
dowska gmina wyznaniowa w
wspomnianej usta.vy rana podstawie
z dnia 19/Vlll.. 1897
z 16
rada
mowej. 0:-ganami gminy
z wyboru dokonanea
i
gminy, którzy
go na zasadzie demokratycznej wszystkich
5-cio osoze swego grona
podatek kahalny. Rada gminy
organem wykonawczym . Prezesami gminy w tym okresie byli
bowy,
kolejno Henryk Safier, Dr. Leonard Falk, Dr. Aba Landesberg, Dr. Jakób,
Rawicz i Dr. Pejsach Goldschlag.
gminy wyznaniowej
Ostatni okres rozwoju
dePrez. Rzplitej z 14/X. 1927, które moc
4
na
z dnia 7/11. 1919
kretu
radykalne
gminy
Województwa. Dekret ten wprowadza do
zmiany tak organizacyjne jak kompetencyjne. A mianowicie organizacja gminy podlega dalszej demokratyzacji, która znajduje swój wyraz w tem
na wszystkich
bierne i czynne prawo wyborcze rozsznzone
natomiast
klasowych czy
gminy, bez
w pewnej mierz.e c;ekularyw :akres!e kompetencyjnych
dawnej oficjalnej nomenklatury
gmmy, czego dowodem jest
gmina wyznanio,,Izraelicka gmina wyznaniowa"
i mniejna
gminy
dzieli
wa".
do gmin mniejszych i jako takie
zaliczone
sze, przyczem
z rabina
tylko jeden organ, a mianowicie
wybranych na okres 4 lat przez
z
wyborów.
skte w drodze
Na zasadach tego statutu przeprowadzono w r. 1928 wybory, w rezultwa,

ta~te

a ponadto i sprawowaogólny spraw
zaOrganami gminy
nie
i
zaufaniem tak w samem
i jako takie
wobec
u
·stwie
na 5 okresów.
podzi
w
gminy
·Pierwszy okres · przypada na czasy Poski przedrozbiorowej, drugi okres
od
z r. 1775, trzeci okres datuje
obejmuje czasy ordynacji
do r. 1890, czwarty
.reform cesarza Józefa li., które zasadniczo
na austrjackiej
gminy wyznaniowej
okres obejmuje
okres
ustawie ramowej ·z 21 /Ili. t 890, w
z 8/11. 1919 a wprowadzony w
].
t. zw. dekretem
cie rozp. Prez. Rzplitej z 17 /X. 19L7 r.
jest okres 1-szy t. j.
Z tych wszyskich 5 okresów
za czasów Polski przedrozbiorowej. Ten
gminy
jest wynikiem zasad do teorji naokres dziejów gminy
w
Gmina
rodu polskiego wobec innych
statutem, opartym na zasadach
w owych czasach
gminie
najbardziej liberalnych,
nie tylko spra~vy
czasach
owych
w
gminy
Do zakresu
ogólny sprawami
i
natury religijnej i rytualnej. ale
z zakresu administracj i
gminie pe"' ne
a ponadto przekazane
u swych cztonków
ogólnej: jak pol;)ór podatków, które gmina
W ko{1cu
miasta lub do zamku
by je do
wykonywanie jurysdykcji cywildo kompetencji gminy
karnej w sprawach mniejoraz wymiar
nej
ówczesny w gminie
o ile oskarzonymi byli
szych
zw. ,, Parnejsim" a wybiez 3-ch do 4-ch
obywateli, z grona
ich
ap:-obacie zamku tj. Sieniawskich.
przyczem wybór ten
zw. ,,Dajanim" na
3-ch
two spra'wowato kolegjum
aprobarabinackich
rabin. Wyroki tych
czele których
przygminy w
gminy. Na ten okres rozwoju
ty
które dctychczas
synagogi i licznych domów
pada
Synagoga, która przebudow r. 1718
l tak
SynaPrócz
w r. l 880 dutychczas
wana
i inne domy modlitv,y, które ufundowane
gogi
sumptem
przez poszczególne jednostki,
do wzmocnienia
dowskiego i Józefa IL który w swej
w
i
o gminy
stwowej
w spraim autonomje i
politycznym
ogólnego jak i
wach
gmina wyznaniowa„
wybitnie
Na tej reformie
i
w dziedzinie
w
albowiem

?
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tacie których wybrani zostali
.iminy Dr. Pejsach Goldschlag, Dr. Karol Grossman, Mozes Lobel, Leon Rosenberg, Oskar Rieger,
Abraham Juda, Willner Jakób, Mittelman i Hersch Tauber. Prezesem
jest Dr. Pejsach Goldschlag.
Jednym z cenniejszych zabytków gminy
i miasta jest
cmentarz
wiele pomników o
artyst:,cznej
i historycznej.

Obecny sktad personalny Starodwa: Starosta Wojciech
zaPotys, referendarz - vacat, podrefendarze:
Poluchowski, Adam Rinke i Aleksander Klarer, kierownik kancelarj1 Antoni
adjunkt Kazimierz Majewski, rejestrator Stefanja
kancelista:
Wiszczuk, Janina
i Michalina
lekarz powiatowy Dr.
lekarz weterynaryjny Jan Kurek, referent odbudowy Kazimierz Wiszniewski, wotny Michat Dobrowolski,
Nowosielski.

Starostwo.
Po pierwszym rozbiorze Polski za pro
austrjacki w
polsce
obcemi, Niemcami
i Czechami
Element polski
przez
w
z administracji.
Nowe
administracyjne nazwata
dawnem mianem Starostw. Dopiero po wprowadzeniu w
konstytucji z roku 1867 zamiaaustrjacki namiestnika Polaka i
starostw
Polakami. Przed
zarówno w starostwach jak i w namiestnictwie
polski, a jedynie sprawy, odchodo Ministerstwa we Wiedniu, redagowano w
niemieckim.
Starostowie
posiadali w tym roku
tylko
i
Obok
centralnych
w
polsce
t. j. Sejm krajowy i Rady powiatowe, do których zakresu
sprawy kulturf krajowej. Starostowie Polacy, mimo
byli
pa11stwowymi, byli w
patrjotycznie usposcbieni i popierali
narodowe
Polskiego.
Z
odzyskania
instytucje starostów na
obszarze Rzeczypospolitej. Starosta skupia
w swoich
i
z pod
starostów
jednak w tym czasie sprawy skarbowe i szkolne, które
To skupienie w
starosty
administracyjnej
i
dobre owoce.
o tern szybkie tempo prac sapowiatowych w Polsce.
kim. bitych
powszechnych i rolniczych, podniesienie rolnictwa, stanu zdrowotnego
kraju i innych
kultury gospodarstwa krajowego jest
troskliwych
Rad powiatowych w Polsce.
Pierwszym
polskim w powiecie
administracji austrjackiej i
Wiktorówki i Medowy, Kazimierz Mipo nim
Edward Jakub 3che (pierwszy komisarz
Rady
powiatowej) i
Topolnicki.
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W historji
losy pier~vszegc zaboru
austrjackiego,
cztery okresy.
Okres pierwszy prawa polskiego, to czasy od
jako
wsi, do 1530 roku.
Okres drugi, od czasu utworzenia z
miasta przyv" ilejern lokacyjnym króla Zygmunta I, w roku 1530
do chwili
ich w 1-yrn
rozbiorze Polski przez
w 1772 r.
Okres trzeci przypada na czas panowania Austrji.
Wreszcie okres czwarty,
z
z powrotem przez wskrzeszone
Polskie.
W okresie pierwszym panu
patrymonjalne
nad mieszkai'lcami niewolnymi, a tak samo nad wolnymi,
z
niektórych spraw,
innym, publicznym,
w
spraw, w których
w
interes publiczny, oraz
spraw kryminalnych.
Okres drugi rozpoczyna przywilej lokacyjny króla Zygmunta I w roku
1530,
z dziedzicznej wsi Sieniawskich
miasto na prawie
niemieckiern (ius teutonicum). Przywilej ten,
snop
na pawówczas w grodzie naszym stosunki, opiewa w u
ustroju
„ Przenosimy
tego miasta \.vsz ystkich wogóle i
w
tak w dzisiejszych jak i
tego, jak
ta
a na potem miasto w swoich granicach jest
z prawa
polskiego alboli
ruskiego na prawo ni emiecki e,
wszelkie prawa polskie i ruskie, wszystk ;e formy i. zwyczaje, które
prawo niemieckie
ZW)
i
mieszka11 ców tego miasta wszystkich wogóle i
w
i
od v. s ·.elkiej juryzdykcj i i
wszystkich
królestwa naszego WojewDdów, Kasztelanów, Starostów, Burgrabiów,
i jakichkolwiek ich
Tak
przed
nich l~b jednego z nich zapozwani o sprawy wielkie i
jakoto:
o
o
o podpaienie i jaki-
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i przed
ich
jedynie przed
grzywny
przed panem dziedzicznym Miwójt
opisanych sprai jego potomkami. W
niech ma wójt moc w
wach kryminalnych czyli
miast1 na podstawie prawa niemieckiego
granic
wyrokowania, karcenia i skazywania mieszczan i osadników.*)
miejski
w
w tym okresie
(scabini)
z wójta (advocatus) i
landwójtowski, kolegjalny,
kolwiek inny
nimi
swoim wójtem

wcale

i za to nie

o kompetencji w cytowanym
w ~p:awach .kr.yrninalnych wielkich i
miejski burmistrzowski,
wyzeJ ~rzywileJu naprowadzonej, oraz
z burmistrza (consul) i radnych w sprawach cywilnych.
wójta, prawdopodobnie wykupiona przez
. w. XVll wieku znika
dla spraw
miejski,
sprawy karne i cywilne
miasto 1
cyi dwóch rajców, sprawy
k~rnych z bur~istrza, czterech
z burmistrza, jednego rajcy
miejski,
:'~lne rozpatruJe
1 Jednego
radzieckich
w
rozpraw i orzeczenia zamieszcza
dla ich
*) Dr. Maurvcy Mactszewski:
grafja historyczna 1910, str. 13.
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w czasach Rzeczypospolitej Polskiej, Mono-

Kreowanie·
stwowych nad
cenie pana
klucza
W obu
w
nie bez

.miejs1<ich
sprawy

innych
na
wsi,

poledo

nadto pisarz, jakkolwiek formalna wymiar
jednak
jako zwykle najbardziej
ze Starosty
?:amkowy,
od tych
którego
dziedzic
sam
by.t
zamkowego ·i
1
konieczne do wykonania kary
zezwolenie
miej5kicl1,
radzieckie, w odniesieniu _do
grnntowych.
dzisiejszych
do czasu
w
To prawo niemieckie
Polski.
rozbiorze
pierwszym
w
przez
w sprawach cywilnych i drobniejszych karW tych czasach
duchowne osobne
nych
z udziawójt
Ormianami,
samy sprawy
miejskich.
burmistrzów i
W okresie trzecim, t. j. panowania Austrji, wymiar
pol_w miejsce uchylonych
w sprawach
zwatak
przez
z
wykonywany
skich,
nych "mandatarjuszów".
XIX wieku tj. do czasu wprowadzenia w
do
Stan ten
na nowych
cie w roku 1852 w Austrji jeJnolitej organizacji
oddzieleniu
opartej na
zasadach, a w
powoadministracyjnej i poruczeniu wykonywania
od
powiatowym, obwodowym, apelacyjnym i
do
po czasy dzisiejsze i poza nieznacznemi
Ustrój ten
Polskie.
zosta.t przez
odchyleniami w nomenklaturach,
Na zasadzie cesarskiego patentu z dnia 3-go maja 1853 r.
oraz
powiatowy, dla którego
w
obwodowy w
pierwszej instancji
okogrodu
Na skutek usilnych zabiegów
Austrjacki dnia 1-go
zaborczy
jak i powiatów
licy
obwodowy, obecnie nazwany
tu
1884 roku
podhajecki, ropoEtyczne
powiaty
gowym, do którego
wypowiatów bóbreckiego i
oraz
obwodowego w
.dzielone z kompetencji
rozobwodowego
Do kompetencji
powiaz rejonów
strzyganie w sprawach,
Bursztynie, Chodorowie, Kozowej, Poritowych w
Rohatynie i
hajcach,
wiele do
obwodowego
Pomieszczenie
zarówno o jnteres
gmina
i dlatego
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jeszcze pr.zed wybuchem
pomieszczenie
a przytem niemniej o
gmach, w którym pomieszczono
wojny
. .
obwodowy i P')Wiatowy.
spr.aaustrJack1ch
czasach
w
obwodowego
kreowanego
prezydenci Wiktor Ramski, Willibald Prnssmg,
wowali zaszczytnie
oraz Modest Karatnicki.
Polskie z powrotem adW dniu t stycznia 1919 roku
P?I:
wschodniej.
w
póimeJ,
jednak dopiero w kilka
skich w
z powodu znanych zamieszek wojennych w naszej dzielnicy.
o~arto zrazu z ko:
i
Wymiar
wówczas ustawach austnack1ch, które powoli
na
.prawodaw:
tworom Polskiej Komisji Kodyfikacyjnej
zJed?ocz~neJ
w
szereg ustaw
czych i obecnie mamy
jednolite dla wszystkich ztem
Rzeczypospolitej, a na czele ich
powszechnych".
Polski, ,.Prawo o ustroju
dawne zaborcze ustawy i
a przedewszystkiem z wymaganiami
nia z nowemi wymaganiami
samego.
w ponie zawiedli
na
skutecznie
jak
Jf:~t to w wt~ltak
i obywatelskim.
nich
Jana Vm.cenza,, piaobecnego prezesa
kiej rniePe
od chwilt wskrzeszenia Panstwa
i odpowiedzialny
ten
, .
.
. .
dzisiejszy.
Polskiego po
Jego zaletom osobistym, talentowi adm101stracyJnemu, d~swtadswej domeny, a przedewszystkiem niestrudzoneJ pra~y
czeniu i
rzec mozo
i zabiegom u
.
swe zadanie
na,
Vt~prezesa
zabiegom
musi,
w tem miejscu
obec111e
ce112a zdekompletowany w czasie Wojny personel
po·Niat~wym wyw
do liczby 13
w
Jrgo Jest wreszcie reak.ty6
nosi ten stan etatowy
urzeczywistoraz bliskie
powiatowego w
wowanie
w
powiatowego
nienie reaktywowania
i ~atutejszego dla grodu i
temu znaczeniu
~1e.o
~pro~t
nici serdecrnego
ch?cby
kt~r~ okaz~}e
dla
tyzmie
do teJ mstytucJi, po ukoi:czew tern masowem lgnieniu tutejszej
grona
niu studjów prawniczych. Nietylko bowiem
lecz
z
rekrutuje
skiego i p:·okuratorskiego tutejszego
stona wysokich stanowiskach w hierarchJt
z naszego grodu.
jawnie tern,
jest zapisany tak chluI tak wychowankiem gimnazjum
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prezes
Polski odrodzonej,
E. Dr. Adolf Czerwi11ski.
i obecnie
z
Woycicki,
apelacyjnego
prezes lwowskiego
jest wychowankiem brzew Wschodniej
Dostojnik
pierwsze kroki w zagimnazjum, a w
wodzie, którego
czas
przez
Wreszcie w naszym
bardzo serdecznie dla swych zalet zapisany w
czynnym jako
apelacyjneobecny Wiceprezes lwowskiego
ci tutejszych
go Adam Harlender, który, mimo przeniesienia na zaszczytne wysokie stanowisko, jest nadal obywatelem tutejszego grodu.
o k r g o we g o :
obecnie
Gie la Leon,
Vincenz Jan, Zast. Prezesa
Prezes
Weichert Bernard,
Karol Antoni, Korduba
Edmund,
Uranowicz
Tadanier Wilhelm, Hartlieb Henryk, Samowicz
Dr. Hornik Adolf,
Swistun Aleksander, Dysiewicz Pawet, Hirsch
Nadachowski Marjan.
p u w i at o w e g o :
Suchyj
Szajda
powiat.: Dr. Cybulski Kazimierz, Cza pran Jan, Dr. Dzerowicz
Eugenjusz.
bnie w dziejach budownictwa
apelacyjnego
lwowskiego

Historja Prokuratury

J.

w

austrjackich
za
do
1884 r.
obwodowego w dniu I
z otwarciem
Aleksander Paulo, po któProkuratorem
Pierwszym
Rojeck i.
w z. 1899
Prokuratora
rym w
w miejsce RajecW r. 1907 zamianowano Prokuratorem
- · a w r. 192 I - w miejsce
kiego, Józefa
Józefa Wiktora Scholza.
na czasy
okres
dla Prokuratury
i
i Scholza, - bo okres wojny
Prokuratorów:
okres
nrejszych wojen, - polsko-ukrai11skiej i polsko-bolszewickiej,
likwidacji skutków tych wojrn i wprowadzenia ustawodawstwa polskiego.
Prokurator'a Mtynarskiego,
za
· W sierpniu 1914 roku, a
wojny
przez
zawieszono - po wypowiedzeniu
ze
je
Serbji zawodowych, a po równoczesnem zaprowaJzeniu stanu wojennego
polityczne i wojskowe
przekazano orzecznictwo w sprawach o
wojennym.
wojska rosyjskie miasto Brzei:any,
W dniu 26 sierpnia 1914 r.
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okupacyjne jednak
w
austrjackich, zaczem Prokuratura, w
której podówczas wchodzili Prokura·
torzy
- jako I Prokurator i Scholz, jako jego
sprawoswe
mimo okupacji nieprzyjacielskiej.
Stan ten trwat do
1915 r. to jest do
przez
wojska
i do
przez
W sierpniu l 916 roku ewakuowano - pod naporem ofenzywy rosyjskiej austrjackie z
a powrót ich do
dopiero w
1916 r.
Po zawarciu pokoju brzeskiego przywrócono
gdy
jednak 4 listopada I918 roku
po upadku
ckupacja
instytucja
ponownemu zawieszeniu
wskutek zaprowadzenia przez
ukrai11skie stanu wojennego.
Prokuratorzy
i Schol z po
5 listopada 19 I 8
nictwa przez
wstrzymali
od
a kierownictwo Prokuratury
wówczas w
Leona Petruszewicza, zamianowanego w maju I 918 drugim
Prokuratora
W dniu 30 maja 1919 roku
Wojska Polskie miasto
i
z dniem 2 czerwca
Prokurator
jako zwierzchnik
i Prokurator Scholz
jako jego
14 czerwca I 9 l 9
Rzeczyposp.
Polskiej,
swój
na Rzecz
Polskiego.
Pierwszym polskim Prokuratorem
zatem Józef
narski.
W dniu 15. czerwca l 9 I 9
ponowna ewakuacja Prokuratury
wskutek
ofenzywy
lecz
29. czerwca I 9 I9 odzysWojska Polskie
w dniu tym
Prokuratura ponownie swe
i
je do 18. sierpnia 1920 r. w którym to
dniu musiano
po raz trzeci
pod naporem wojsk bolszewickich.
Ewakuacja ta
do 1.
1920.
W lecie 1921 przywrócono
a pierwsza
kadencja
za
polskich
we
1921, kiedy zwierzchnictwo Prokuratury
dotychczasowy Prokurator
- Józef Wiktor Scholz, - na którego
i
zad~nie, zlikwidowania stosunków, stwo·
rzonych przez wojny i wprowadzenia w
ustawodawstwa polskiego.
w sposób
rabunki
w dniu IO. listopada 1922, które to
w znaczniej mierze
do zlikwidowania
band rozbójniczych,
niemi
band Henryka Rosa i Marcina Górala,
po
i
w
dzie11 po
nawet w
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Wykonano
trzy wyroki
za rabunki - a egzekucje te byty
pierwszymi od czasu kreowania
i Prokuratury
Ustawodawstwo polskie
za
liczne zmiany w
nictwie karnem, co w pierwszym
dotyczy ustawy o ustroju
pow~zechnych
Prokuratora na
ustaw; ustawy o organizacji
w dniu 1. lipca 1928 Prokuratorowi nadzór nad
Kodeksu
karnego z dniem
l. lipca I 929
_i
na Prokuratora nowe, daleko
które dawniej
Ustawodawstwo polskie
którego
opiewa obecnie: 'Prokuratura
w
Dzisiejszy
osobowy Prokuratury
przedstawia
1.) Józef Wiktor Scholz, Prokurator S,1du

jako zwierz-

-chnik
2.)
Józef Leon Szafran, Wiceprokurator
jako I.
zwierzchnika
3.) Dymitr Bojko, Wiceprokurator
jako II.
zwierzchnika.
4.) Antoni Schupp - emer. austr.
audytor, jako referent kontraktowy.
Na
Prokurator Scholz i Wiceprokuratorowie Szafran i Bojko - byli uczniami
Gimnazjum.
Sekretarjat Prokuratury
z kierownika, którym jest obecnie
st. sekretarz Antoni Krechowiecki i z trzech
kancelaryjnych.

karno „

w

Razem z kreowaniem
w
kreowano rówi
Budynek
jest przerobiony z budnyku szkolnego posiada 10
cel tzw. pojedynek i 14. cel wspólnych dla
oraz 4. cele wspólne
dla kobiet. Nadto w jego murach
dia
kaplica,
ambulatorjum lekarskie, kuchnia, pralnia,
desynftktor i dwie
· izby chorych a to jedna dla
na 6
i jedna dla kobiet na
l
Na podwórzu
ogródki kwiatowe.
o samym budynku nie od rzeczy
pokrótce i o jego mieszW czasach dawniejszych zapatrywanie
o Jmienne od dzisiejszych,
rzutka spotecze11stwa którym nie warto byto

na osob~
bowiem

za wy-
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lechory, którego
jest jako
Obecnie
jako
go do
by po pewnym czas:e
i
obywatela.
dobrego i
sanatorjum, w którem jednostki wyspetnia
Dzisiejsze
uzdrawiane i umoralniane.
kolejone
mierze samo
pomaga w
W pracy na umoralnianiem
za zadanie specjalnie
tlw. Patronaty które
Taki patronat istnieje
a nawet jego
niem
prezesem jego jest obecn:e adwokat Dr. Adolf Schilssel.
w
i czysdo rygoru, utrzymania
przyzwyczaja
rachunków,
religji, czytania, pisania,
go w szkole
uczy

do pracy nie trzeba
a nadto rozmaite ulgi i nagrody tak,
przynosi mu praca, sam
jakie
on
prosi.
do niej garnie i o
zmiany a mianowicie od kreowania
W administracji
Prezesodo dnia 1. lipca I 928
pod
je
od tego dnia
wi
a .nadzór penitencjarny oddano
Ministerstwa
którym obecnie jest Józef Scholz.
Prokuratorowi
Od czasu wskrzeszenia Pa11stwa Polskiego naczelnikami
dzisiejszy Franod roku I 924. po
Billik
do roku 1924.
ciszek Siwecki.

Polieja

w lataeh 1919-1930.

w ogniu walk o przynaw
Policja
grodu Sieniawskich do Polski. Od dnia I. martej dzielnicy i z
wszystkie
ca I 920 r. istnieje tu Powiatowa Komenda P. P., której
posterunki P. P. w powiecie
w powiecie
których Policja
warunki,
bo wystarczy
w

historji i geografji oraz wiele innych

przedmioti5w, nadto mow bibljotece
które
dla nich odczyty i po-

a
statej i
o
gadanki ora,
warsztaty w których
w murach
Oprócz tego
na zewzatrudnia
kary
na
niowie skazani
przy robotach gospodarczych.
zorganizowano w r. Hl26 dwa warsztaty,
W
rozu~
poparciu
stolarski i szewski, które
od roku 1926J do
cel tych warsztatów,
stolarskiego 17, a szewskiego 9
w nich
wynagrodzenia piew
za
45

Komenda P. P.

nietylko odpowiedjej
od podstaw samych
koszarowych,
pomieszczenia,
funkcjonarjuszy, lecz
niej
broni, amunicji i mundurów. Policja sama zatem
w oderebeljantów,
a
w najpotrzebniejsze
policjanci
Takie braki i niedostatek musieli wówczas
Y l f,3'.J-193). 4.
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dziela z nimi ówczesny Pow. Kom. Piotr Koszykowski, który
Zaledw~e .stwor~ono
nym, prawdziwym opiekunem
mwazJ_a b~lsze~tw tym samym 1920 roku
a
warunki
na sta~owisku 1.
do ostatniej chwili
cka. Policja
i mienie ~byw~telt, a
ogólnej paniki i ewakuacji
rne~az. p.otyc~~1 z nawojskowe~1i,
dopiero z ostatniemi
bolszewickiemi. Po mwazJt. bolsz~~1ck1.eJ pollC]a wrówyeszeregach 1 choc1az me
do Powiatu w przerzedzonych
' t wa:
·
" b b :zp1~czens
k
ci
natychmiast
kwipowana
bandytyzmem a 1 z bolszew1ck1enn ban_damt
w walkach z
bez ofiar krwi. Od ~ul band dywer~yJnych
dywersyjnemi, nie
osaczent przez
a posterunkowi Sydor 1
t rzod.
. . d k
.
p p .
pa s. P
Je na
rozsiekani szablami. Pra~a . • me. ogramcza
z medos~aSzere~ow1 P. P. sami
tylko do
fun?uszów.
ofiar, by Pa11stwu
tkiem, nie
po1
krótko
subskrybowah
poborów
skromnych
p
·
k ·
ze swy eh
fun cJ_onarJusz ..
akcyj Banku Polskiego,
czki. w czasie
a ostatn.10,
warunków
mimo
zakupi!
w
kiedy odmówiono Min. Spraw Wojskowych fun~usz~ dyspo~y.cyJn_ehgo, po~tcdo akcJt zb1órkow~J 1 dosjanci Pow.
temu Ministrowi . n~ zwa czame
poborów
ze swoich
o.choczo. do .kazdeJ pracy sposzpiegostwa. Policjanci w
X.
tu
jedno z na1lep1eJ
i kulturalnej.
w orgam:owamu PrzyspoLigi Obrony Powietrznej
w Brz~wreszcie
sobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego,.
pow. brzezct~sk1ego wioddzidny Policyjny Klub Sportowy.
.. Czynoni tutaj.
w pracy
dzimy
polLudowe~ 1 w _akcJ1
w szeregach Towarzystwa
ni
i t. d.
skich domów ludowych, jak w Kurzanach,

i

skarbowe.
Aust~ja
ziemi naszej w pierwszym rozbiorze,
p0
ich
i za
które w Polsce nie
szereg publicznych
wprost z Wiednia
centralistyczne
twem
. .
.
.
via Gubernium, niezliczone hot-patenty i dekrety.
m1anow1c1e
w jednym tylko kierunku
na "dojako
pobór podatków i dostarczenie rekruta
. . "
minja" czyli obszary dworskie.
: ,,Poborstwo .podatkó~ d~mm1.~m .
ich nazwa
odpo~1ed~1~lnosc. za
w przekonaniu ówczesnej
na domtnJa. Pos~ew . ~u.strJack1eJ dewizy
krwi i mienia
owoce widoczne jeszcze 1 dz1s1aJ.
,, divide et impera"

SO

Dopiero wypadki polityczne w latach 1848, 1859, 1866 a wreszcie
zmiany w systemie rekrutacji i opodatkowania.
duch czasu,
Zmieniono dotychczasowy system pobierania podatków,
Starostwa
kreowanym w tym celu w
je pod zwierzchnictwo
i Inspektoratom podatkowym,
Starostw.
wymiar poInspektoratów podatkowych
Do zakresu
podatkowych.
do
ich
i
datków; zarachowanie
Krajowa Dywe wszystkich sprawach skarbowych
naz
rekcja Skarbu we Lwowie, a jej prezydentem
pierwszej instancji na powiecie
miestnik Galicji,
powiatowemu.
dwa
w
organizacji,
Stosownie do
podatkowy; w roku 1893 kreowano
dy skarbowe, tj. Inspektorat i
Skarbowego.
tu ponadto
podhana powiaty:
jej
przestrzeganie
a do zakresu jej
jecki i
i naustaw monopolowych i akcyzowych, oraz spraw podatków
skarPolskiego
Z powstaniem
zanie
zakres ich
pewnej modyfikacji,
bowe
. sadniczym zmianom.
zmieniony na
z 31 lipca 1919, Inspektorat podatkowy
podatkowy
skarbowych,
skarbowy podatków i
samoistny
skarbowy
skarbowego na
a Dyrekcja
na
.akcyz i monopolów
do reorganizacji Dyrekcji
ustawy
Wykonanie
Ministerstwa
definitywnie dopiero
gu skarbowego,
Dyrekw
Skarbu z dnia I .IV 1925, na mocy którego
skarbowy akcyz
na
skarbowego
cja
wymienionych
w
z zakresem
i monopolów
do spraw
agend
powiatach, przyczem
skarbowych podatków
do terytorjalnie
wych,
skarbowych.
i
Polski
Zmiany administracyjne poczynione przez
wyelimitylko z tego
jako celowe i racjonalne,
sprawy skarbowe_ z pod niekompetentnego zwierzchnictwa Starostw,
fachowym.
je
inspektorowie Skarbowi :

Czedzowicz

lóze.f Wikiera
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Pocztowy i Telegraficzny.
w budynku

Pocztowy i Telegraficzny
i Sieniawskich,
na Sejm Pana

u z bieprezesa miasta

gu ulic
Wiszniewskiego.
i
2) kasa,
1) naczelnictwo
W
nalistowy oddawczy, 5)
listowy nadawczy, 4)
3)
oddawczy,
pakietowy
6)
dawczy paczek i listów
telegraficzny, 1O) odspedycyjny, 8) pokój listonoszów, 9)
7)
telefoniczny
telefoniczny miejscowy, 11)
radjofoniczny>
w P. K. O., 13)
ubezpieczenia na
12)

który po 38 latach
Hieronimie
dla wielkich
spoczynku, odznaczony srebrnym
pocztowej.
na polu
personal tutejszego
fotografji zbiorowej:
umieszczonej

w

stan

jakie
uwidoczniony na

14) biuro reklamacyjne.

2. Wysocki Antoni, naHieronim, b. dyrektor
3. Nowicki Aleksander, czasowo obecny inspektor Dyrekcji
Janina, kontrolor, 5. Karbownik Józrfa, st. asystent,
Stefanja, st. asystent, 7. Leszczyszyn Zofja, asystent, 8. Sie6.
1O. Kowalska
9. Skopowska Marja, zast.
bold Zofja, zast.
ZygWasilewski
12.
Zofja, zast.
11.
Helena, zast.
Jan Juljan, kontrolor, 14. Kosanowski Tademunt, praktykant, 13.
Zygmunt,
usz, kontrolor, 15. Cupryk Józef, kontrolor, 16. Pasternak
kontrolor, 17. Sikorski Jan, nadzorca telegrafu, 18. Milnzger Edward, listolistonosz,
listonosz, 20. Kiernicki
nosz, 19. Wojtowicz
23. Kulistonosz,
22.
listonosz,
Ignacy,
21.
paczek, 25.
Marek,
nysz teofil, listonosz, 24.
goniec.
wekslowy, 26.
Jan,
1.
czelnik
Poczt, 4.

Pocztowy .

·

wykazuje;
Statystyka ruchu
przekazów pocztowych nadanych 2.5'JO szt.,.
2.000.000
Obrót
2.100 szt., czeków P. K. O .
przekazów pocztowych
2.700 szt., przekazów P. K. O. czekowych 900 szt., listów poleconych na8.500 szt, listów
danych 9.000 szt., listów poleconych
nadesdych 250 szt., paczek nanych nadanych 300 szt., listów
pocztowych
970 szt.,
danych 500 szt., paczek
50 szt., telegramów nadano 300
260 szt., protestów wekslowych
szt., telegramów otrzymano 370 szt, rozmów telefonicznych przeprowadzono
3.000, abonentów telefonicznych jest 8-i, posiadaczy radjoodbiorników 90.
p. Antoni Wysocki po panu
kierownictwo
W roku 1929
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katastralny w
Obecny Kierownik

I. Winter.

Utrzymanie w ewidencji zmian gruntowych co do
Zakres
skarbowego podatPrzygotowanie dla
posiadaczy i przedmiotu. do repartycji podatku gruntowego.
ków i o. s.
do
W.
katastralnego od r. 1918-go:
Kierownicy
I. Winter.
W. Mitis do roku 1929, obecnie
roku 1926,
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Kolej.

Powiatowy

od zachodnich
Do r. 1909
linja kolejowa: Tarnopolkraju z powodu braku kolej i. Co prawda
tej linji miePotlltory-Chodorów, lecz korzystali z niej tylko ci, którzy
Z inicjatywy
szkali. Inni odbywali do Lwowa
ziemskich, jak obu
Krajowego a przy poparciu wielkich
proa szczególnie gminy
hr. Potockich i gmin
austrjacki
jekt budowy nowej linji
strategicznych.
to zamierzenie ze
Lipy na·
wzgórz a dalej
Budowa linji,
pod kietechniczne, które pokonali
na liczne
odcinki
Dwa
linji.
innych
twórcy tej r wiele
runkiem
przyPierwszy odcinek,
na
tej lmji
odcinek
okolicy koleje szwajcarskie, drugi
po
Z okien
nad stawem
p0dnosi dzikie ptactwo,
ogrom tego stawu. Romantyzm
potworem-parowozem.
przed
kraju. Kolej
znacznie rozwój tej
Linja ta
konieczne, a wyszybko i pewnie to wszystko, co do rozwoju
niemi wydatnie rynki krajowe. Powstanie
rolnictwa,
i innych objekdo budowy wielkich handlowych
jej
tów
rokiem coraz wydatniej skutki
z
do wynowej linji kolejowej, lecz zbyt krótki okres pokoju od jej
na urzeczywistnie móg1 jeszcze dodatnio
buchu wojny
z jej istnieniem. Brzemienna
nienie projektów, jakie tworzono w
linji kolejowej.
i
w skutki wojna
boje.
wrogie armje, tu
i
dy
ochronnym dla armji rosyjskiej, a Jinja kolejowa nad
Lipa
Zburzono stacje, mosty,
licznych i
Ledwie
do budowy schronów dla
tory kolejowe, a szyn
dalej
po tych ciosach, gdy armja rosyjska
raz jeszcze
bolszewicka,
na wschód, inwazja
Te dwie ostatnie
to wszystko, co po wojnie
dewastowano bez
niepomiernie,
inwazje
rzeczowo odbuplanów i celów. Dopiero Odrodzona Polska,
zniszczonych objektów.
i wy:
nasza linja kolejowa z upadku
bitnej pomocy dawnych wychowanków gimnazjum
wysokie stanowiska w naszem kolejnictwie.
cych

Staszka, nacz. stacji.
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Ziemski w Br

kreowany w r. 1920 jako
Ziemski w
Powiatowy
MinisterZiemskiego w Warszawie, a
organ
podlega
stwa Reform Rolnych, Ziemskiemu w Tarnopolu.
Podhaobejmuje terenowo powiaty:
Zakres jego
obszarze 3174 klm 2•
o
jecki i
na wykoZiemskiego,
Pow.
nad obrotem
nywaniu ustawy o reformie rolnej o scalaniu gruntów, uregulowanie stanu hipoteczgruntami wogóle,
dla
rozparcelowanych,
nego
nad niemi, wreszcie wszelkie akcje,
gospodarstw
ustroju rolnego
z
Ziemski
swego powstania, Pow.
Od
przez instytucje
i
nadzór nad
o obszarze rozparcelowanym ok. 28.000 ha.
1800 nowych
Wskutek parcelacji
drobkilka
samodzielnych gospodarstw
nych gospodarstw
nowych gospodarstw za
Na cele zagospodarowania
w r. 1923-26
z kredytów
Ziemskiego
Pow.
1.300.000
latach
w
mkp.,
6,643.085.829
scalania gruntów, któZiemski
Pow.
W r. 1927
tej sprawy przez
jeszcze zrozumienia
ra z powodu
prace scaleniowe w 2
powoli. W r. 1929
rozwija
wsiach na gruncie o obszarze ok. 870 ha; - inne prace projektowane
na rok 1930.
uregulowania
Ziemski w r. 1929
Pow.
Na~to
rozparcelowanych - w których mimo odstanu hipotecznego
one
nie
dania gruntów w posiadanie nabywców od lat kilku hipotecznie. (Ustawa z dn. 23.111 I 929, Dz. U. R. P. Nr. 27
u 1929 r.).- Praca ta obejmuje grunty w 26
w akcji nad
Ziemski bierze
W ostatnich czasach Pow.
wskutek przebudowy
gosp~darczem podniesieniem gospodarstw
ustroJu rolnego wsi.
od powstaZiemskiego w
. . Kierownikiem Pow.
do obecnej
nim
po
nta Jego do lipca 1923 r. p.,
chwili, Otmar Udrycki.
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Piechoty Strzelców Kresowych.

Piechoty
51
Od grudnia 1921 roku stoi w
Strzelców Kresowych.
samorzutnie na ziemiach boskiej Italjl, w obozie
ten
ców austrjackich, Polaków, w La Mandria di Chivasso obok Turynu, w pierstycznia 1919 roku.
Za
por. Marjan Faff,
ludzi
200
po
kompanji,
11
oficerowie
inni
jego
ziemi
dla
Z
bitnego
bohatera Italji, Józefa Garibaldi'ego.
Otrzymawszy w dniu 13 lutego 1919 roku od miast Medjolanu i Berlutego do Francji, gdzie
z
gamo sztandary,
od dowództwa Armji Gen.
jego dalsza organizacja, w
noHallera. Zorganizowany na sposób francuski i uzbrojony,
nadal przybrane
Strzelców Polskich",
„9
Garibaldi'ego.
stanowiska
ochotnikami Francuzami, którzy
armji
w maju 1919 roku pod dowództwem
dowódców,
francuskiej, Darnault Maurycego, do Polski.
nad Zbrucz,
na
Rzucony
Rzeczypospolitej.
na wschodnich
tu
korpusem oficerskim polskim,
"51
1q19 roku
we
na etat Armji Polskiej i
Piechoty Strzelców Kresowych".
dnia 15-go
dowództwo
oficerów francuzów,
Po
Linde.
1919 rok u
dnia 26 kwietnia na
W czasie ofenzywy na
Bucnie na Ili
pod
Mytki,
nasiczowych strzelców, która kilka dni przed
w
- wycofane
przed frontem
szej ofenzywy,
naprzed
60 dywizji strzelców sowieckich.
przeciwko
Ukrai11cy swoje stanowiska, i zwrócili
szej ofenzywy
Bucnie. Dowództwo wojsk
sowieckim,
dowództwo naPolsce.
swoje
skich
bolszewicy natarli na
bro11.
Ukrai11com
sze
brygada
Bucnie, a
zajwalce
na Bucnie i po
Nie
Bucnie bolszewików na wschód.
zawczasu
jeden bataljon
8 arnasze
W
broni
kilka
60 karabinów maszynowych,
mat polowych,
amunicja artyleryjska i karabinowa, kilkaset koni, wiele wozów
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3000
wojennego; prócz tego
mnego
2 szeregowych zabitych, 2 oficerów i 25 szeStraty
regowych rannych.
stai
nocy w
Z powodu
tj . 27 kwietnia rano.
Mytki dopiero dnia
Stanii
W dalszym pochodzie
kolejowego,
w ten sposób zdobycie
Zmierzynki.
szt. gen. Dr. Marjan
w tym czasie
Dowództwo
Rachny-Lasowe, wreszDnia 2 maja 1920
w dniu 13 maja po
cie w dalszym pochodzie przez
miepod
walkach
krwawe boje.
walkach
marszu i
Dnia 27 maja 1920 roku po
po droRudnica,
wypadu i
i jaszczami, oraz zaI 2-cm. wraz z
dze
2 karabiny maszynowe, 2
8 koni, 5 wozów z
pancerne i
1O szeregow tym wypadzie
Straty poniesione przez
wych zabitych, 1 oficer i 60 szeregowych rannych.
jako
27 maja
tego
Na
swego
i 1O
z rozkazu
walk
miejZbrucz,
od
na
lipca
Toki.
Witorzeniec Roman,
dowództwo
W czasie odwrotu
dowództwo brygady.
bojów,
nadzwyczaj
ziemi, z
krwawo
z
bowiem
pochodzeniem.
Wschodniej.
jazdy
jednym bataljonem 8
Pod
wybitnie w
pod Lwów
kozac.kiej, w dalszym odwrocie
a otoczony ze wszech stron,
nad
kich walkach pod
pochoJakira
w dniu 20 s!erpnia 1920 przez
Krosienko, Pohorylce,
przez
od
dem na
Hanaczów, do Podhorodyszcza pod
bolszewików do przegrupowania, czem
pod Lwowem.
naszych wojsk
bardzo
i Siedliskawalki pod
pod
sierpnia
27
dniu
w
dwoma kompanjami
mi,
boje pod
uparte i
jazdy kozackiej,
w dniu 14
na
a
i
pcd Rohatynem .
i
1
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uderzeniem od strony Fragi
Wreszcie dnia 15
Podgrodzie, przez co
front bolszewicki i
PiaDubryniów,
16
zdobycie Rohatyna. W dniu
i
marsz na
1920 roku
Rankiem dnia 17
przednia dywizji.
jako
wschód,
jeszcze opór pod Brzewróg
z pod
wzgórza na zachc'>d od Miasteczka.
gdzie
Po
nic
dotychczasowych wyników, nie
strzyniepow
reszta
skierowaniu na wzgórza odpowiednich
do miasta, które po
do
manym marszem bojowym
wycowalce ulicznej z nieprzyjacielskimi
krótkiej i
janiepn.y
o godz. 8· I 5,
w
Lipie, pod zamkiem i na Adamówce
Mosty na
ciela za
ich
nie
wróg
tak szybko opanowane,
wydzielony z
Do szybkiego zdobycia
wa na Strabrynio
Du
od
51 p. p.", który
ku „ Bataljon
walce.
go po
ty 11,
granic. Mimo
oswobodzonego miasta nie
jeszcze na ulicach walki,
wczesnej pory i mimo
na
i wieku,
wyznania,
bez
przystrajano,
niemi
konie
zasypywano kwiatami, nawet
z
wszytkich.
i uniesienie
na ulicach. Nieopisany
12 Dywizja Piechoty.
do miasta
Przed
dywizja o godz.
a z nim
Po chwilowym odpoczynku,
stapoza
na
za nieprzyjacielem
14 w dalszy
po dr'odze walki pod Tarnopolem i
4000
do niewoli
W szeregu walk, które
ch,
polowy
120 karabinów maszynowych, 13
je1ków,
pancerne,
1000 armatnich pocisków, 2
2
kilkaauto
1
ne,
pancer
auto
20 wagonów kolejowych, 1
amuniz
wozy
ty,
piecho
ów
karabin
kuchen polowych, kilka
wojennego.
kilkaset koni, oraz wiele innego
od grudz Ukrainy i
Po zawarciu rozejmu
cze.
ce-Ryb
Suchow
u
na odcink
na
nia I 920 do marca 1921
odpobytu
Tu, w czasie swego krótkiego
do
Zluzowany
cywilnem pomnik naszewspólnie ze
i
czasie swych krótkich
w
go wieszcza, Adama l\i\ickiewicza, który
stawu.
wego
w 1919 roku rozbili i wrzucili do miejsco
poszczególne
do Czortkowa,
lipcu
W
w grudniu
bataljony rozlokowane w Zaleszczykach i Trembowli. Dopiero
do
na
1921 roku
kolejno dowódcy
W czasie pobytu w
Franciszek
dowództwo
Dnia 14 marca 1922 roku
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- poddnia 15 stycznia 1928 roku po
Eugenjusz Zabawski. Od dnia 11 marca 1929 roku dowodzi
Widacki.
kiem etap
nowy etap historji
W
twórczej pracy pokojowej.
garnizon, gdzie
wreszcie
Po trzyletniej
bardzo
nad
owych pokoszar
ach
budynk
w
okien
i
drzwi
od
wszystkiego,
Brak
koszarowych
a na
na kwatery nawet rozmusiano
Pomieszczenie tak
utruw gruzy stary zamek Sieniawskich.
brak dogodnych placów
dywizji najktóry ze wszystkich
Stan umundurowania
na kordonie, z powodu ustawicznych zmian miejsc powarunków zakwaterowania,
marszów, oraz
stoju,
marnie.
nie bez uzasadniepiechoty strzelców kresowych
Jednak 5 !
wspadywizji i armji.
najlepszego bojowego
nia
nadzwyczaj gorliwie przez wszystkich
i w twardej ,
zawodowych oficerów i podoficerów,
moc zwalczania
nie
·niczem
pracy pokojowej,
crlu . Zado
na drodze
które
wszystkich
duch
walk,
hartowany i wypróbowany w czasie
i w pracy pokojowej.
i
Narodu, interesem
Cele,
wytycznemi pracy
u od
Wyszkolenie bojowe i strzeleckie, ~ychow anie fizyczne, którem
erze
podofic
stopniu
a na
dowódcy
z niezgrabnego
uwagi
wiele
y
wszysc
czywszy jako wyszeregi
A rekrut ten,
rekruta dobrego
swych
jako
wraca do
szkolony
na
tel,
obywa
a
Pa11stw
i
Narodu
wanie.
wycho
i
jest
równi z wyszkoleniem
ny historji , geografji,
dziedzi
z
i
Kursy
, otwieobchody narodowe i pogadanki z najrozmaitszych dziedzin wiedzy
wszystkich dla Paf1stwa i Narodu.
niejednemu oczy i
i
posiadanych przez
5000
wiedzy
sienia
podnie
Dla
dalszego
wszystkim
kurdwa
·ogólnej Korpusu podoficerskiego,
barz
(roczny i 2-letni) z zakresu VI klas gimnazjalnych
sy
dzo dobry"m wynikiem.
szePilnie jest uprawiany oprócz wychowania fizycznego, sport.
jest
w najrozmaitszych zawodach
reg nagród, jakie
do tern intezywniejszego szkolenia.
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na polu przysposobienia wojskowego
które pod kierowi
Podhajec
Rohatyna,
w powiatach
i wzrabardzo
nictwem 5 oficerów i 8 podoficerów rozwija
zrozumienie idei przysposobienia
w czem uwydatnia
sta w
wojskowego w spotecze11stwie.
w kasynie ofitowarzyskie oficerów i podoficerów ogniskuje
hilard, liczoficerskie
radja,
kasyna
Oba
.
podoficerskiem
i
cerskiem
okresie ziw
ne dzienniki i tygodniki,
taneczne,
mowym imprezy, zebrania czwartkowe i zabawy
z którem utrzymuje
powodzeniem
i
na
kontakt i jest z niem nierozerwaL1ie
i okomiasta.
niem
w
bierze
i
licy interesuje
w dniu
uroczyste
wyrazem tej
powiatów
polskie
przez
27 maja 1928 r. nowej
Oto
Rohatyna i Podhajec. Inicjatywa wysda z
z aktu ofiarowania
nierozerwalnych
"A w tej uroczystej chwili
serc i- dusz
z
Mu
ze swym
i powinobywatelskich
jako symbol cnót
by ta
Go po
Mu w pokoju i boju i
ku ustaleniu pokoju i
wszystkie czasy na
i wiewszystkich obywateli naszej kresowej ziemicy, a
Rzec~yy,
Matki-Ojczyzn
naszej
kuistej mocy wspólnej
pospolitej".
dla wszystkich czynjest
i
Ta harmunja
czasie ogromnych
w twardym i
ników, które
Rzeczypospolitej.
i ustaleniem
ków nad
obecnie
zawodowi
podoficerowie
i
oficerowie
piechoty strzelców kresowych:
w 51
dowódcy
Widacki.
Dowódca
Lumajorowie:
oraz
Wojciech
Kaczmarczyk
Stefan, Zachodny Jan,
Franciszek,
dwik,
Stefan.
Pichler
Kapitan o w i e: Weber Leopold,
Kraus
Niewiarowski
Janicki
Franciszek, Surski Józef,
Adam,
Werner
Kazimierz,
Franciszek, Szopa Jan,
Krupnicki Marjan, Wsolak Jerzy.
Por ucz n i cy : Lorenczuk Wiktor, Lubelski Zygmunt, Borek Jan, WaLisowski Marjan, Kowalski TeLenckowski
silkowski
JaRadajewicz
Antoni,
odozjusz, Sztark Alfons,
Piotr.
Horitza Karol, Werka Józef, Bodzioch
worski
P od p or ucz n i cy : Sidorko Roman, Orlik
Czarniawski Marjan, Benbenek Zygmunt, Krukierek
prac~
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Henryk, Krupa Antoni,
Neugebauer Zygmunt,
Ponikowski Zygmunt.
kapitan Dr. Bach man Karol.
Lek arze : major Dr. Decowski
Kap e 1mi str z : porucznik Gaul Aleksander.
Michalski Jan, Bied er Marjan,
Horzinek
Wielkopolski
Winiarski
Szulc
: Bobula Antoni, Dominików Franciszek DraStarsi
Piotr, Murz;n Jan,
Jan,
drach Wojciech,
Karol,
Sobków Piotr,
Rosiecki
Jan, AdamTomczyk Walenty, Uklejewski Józef, Ungar Chaim,
Piotr, Dolata Antoni, Domaradzki Staczyk Karol, Brodacki Marcin,
Kazimierz, Mazur MiEdmund,
Kappy
Kaleta Wojciech,
Franciszek. Szymlet
Antoni,
Nachman
Adolf,
Teperowicz Kazimierz, Vogelgesang
Franciszek, Zopoth Jan.
Woiniak
Karol, Ctimura
: Buczek Szymon, Cadelski Jan,
Konstanty,
Duda
Kazimie:-z,
Czerwi11ski
Wiktor,
Cichy
Stefan, Górski Teofil, Grubiak Wincenty, Grzywa
Wincenty,
Józef, KryTadeusz, Gutka Józef, Hubicki Leon, Karwowski Jan,
Filemon, Miczorek
siak Zygmunt, Klebankiewicz Wawrzyniec.
Pokaluk
Piec
Ignacy,
Simon Jan, Schmidt Emil, Sobolewski StaSzyffer Teofil, Tutla Franciszek, Urban
Jan,
Józef, Widlarz Józef, Wiktor Jan, Wrzeszcz Wojciech, Bielecki
Józef, Kusy Jakób, Laskowski
Chilarzak Franciszek, Gil
Monasterski
Lygmunt, Legendziewicz Franciszek, Maliszkiewicz
Turczyn Stefan.
Bogdan
Behan
Jan, Basta
P I u to n o w i :
Depka
Eugenjusz,
Czapelski
Jan,
Burlikowski Teodozjusz, Cisek
AnIdzi
Piotr,
Halejko
Ludwik, Gazda Jan, Gierlach
Józef,
toni, Kalisz Antoni, Klimaszewski Piotr, Konopka Tadeusz, Kowalczyk StaJan, Kurtasz Józef, Majewski
Krzemie11 Kazimierz,
Józef, NoJózef,
Michalak
mierz, Majka Jan,
Piotr ,
Paluch
Pacana
Edward,
wowiejski
'
WalMarjan, Szlachetko Jan, Smusz
Raszpla Andrzej,
Józef, WojJan, Wolski Wojciech,
czakowski Józef,
Andrzej, Wróbel Piotr, Kryciechowski Henryk, Wojciechowski Jan,
Oskar, Sadowski Franc., Smutek Jan.
Juljan,
·nicki
Brand Zygm'unt, Filipowicz JuKa p r a I e : Andrzejewski
Feliks,
ljan, Fleszar Jan, Gorczyk Edward, Mandrowski Edward,
PaNowak
Tadeusz,
Mul:5ki Jan, Nowakowski
Skulski
Marjan,
Rybicki
Ludwik,
Adam,
Juljan, Tracz Grzegorz, Traszka Fryderyk, Zaborowski Mieczystaw, Zapora
Nowakowski Justyn.
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Przysposobienie Wojskowe.
Przysposobienia wojskowego na ziemi
pracy
w udziale 51
hasta: .. Naród pod bro11"
piechoty, który po trudach wojennych w obronie Ojczyzny, w roku
jako w swym
grodzie
1921 w grudniu w
garnizonie.
z ust Naczelnika Pat'istwa
Idea Przysposobienia Wojskowego
'
wyrobienie
a jej
Józefa
Ojczyzny i zaprawienie jej zawczasu do twarna dzielnych
wojennej.
dej
poW roku 1923 Ministerstwo Spraw Wojskowych
nad powszechnem wychowaniem fizycznem
i
obrony
i przygotowaniem jej do
Dla przeprowadzenia pracy Przysposobienia Wojskowego w sposób
jak najbardziej planowy, zostaje podzielone terytorjum Pa11stwa na obszary
oficerów instrukcyjkilka powiatów, które oddano pod
Korpusów.
w swej pracy Dowódcom
nych,
praca na polu Przysposobienia WojskoZadaniem tych oficerów
Strzelec, Harwego w stowarzyszeniach i organizacjach polskich jak
obczy letnie i specjalne kursa p. w. dla uczcerz i t. p. Ponadto
pierwszych
które
i
niów
Wojskowem.
Przysposobieniu
w
pomocników
i
instruktorów
Pierwszym oficerem instrukcyjnym na dzisiejszym terenie 51 p. p.
pop. w.
kapitan Kuliczkowski Tadeusz, któremu pod
Rohatyn i Podhajce. Prace swoje
wiaty:
jako ofiz
w
on przy rowiatowej Komendzie
cer P. K. U. w
wymienionych powe wszystkich
on
do pomocy jednego podoficera i skromne zasoby materjalne,
wiatach,
od swej
które
na znaczPraca ta jednak nie poparta przez
plonów.
ne przeszkody i w wynikach swoich nie
w dziedzinie Przysposobienia WojskoweDopiero w roku I 927
czterech
zmiany. Kierownictwo nad pracami temi w
go
piechoty. Kadra oficerów za51
wymienionych powiatów
o jednego oficera sztabowego i dwóch podwodowych zostata
oficerów.
z 51 p. p. major Wójcik
Z oficerów sztabowych wyznaczo:1y
Pod kodo pomocy porucznika Borzemskiego
Wojciech,
na
roku sprawy Przysposobienia Wojskowego
niec
nie S!lnycl1 podstawach. Na wniosek
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
stwowy
i

62

powszechnego
kierownictwo pracy
w Warszawie, który
organa, rozsiane
Posiada on
wychowania obywatelskiego
do powiatu
terenie Rzeczypospolitej
po
Komitety W. F. i P. W., wojewódzkie i poPonadto
wszystkich czynników
wiatowe. Celem ich jest uzgadnianie
na danym terenie.
i
dowych,
przedstawiciele trzech zainteresotych Komitetów
W
szkolnej i wojska .. Wychowa·
administracyjnej,
wanych
organa
nie fizyczne i przysposobienie wojskowe
do pomocy instruktorów
oficerowie i podoficerowie,
a
kontraktowych.
w danym garniOficerów i podoficerów wydziela
51 piechoty, stanowi obwód przysposobienia wojskowego,
zonie. Nasz
wspomniane powiaty. Komendantem
którego
w
Obwodu P. W. 51 p. p. jest w chwili obecnej kapitan Szopa Jan z
Kierownikiem kancelarii Komendy Obwodu jest st.
Obwodu w
porucznik
Adamczyk Karol. Komendantami powiatów P. W.
kapitan
Komendant Powiatu P. W.
Wasilkowski
Komendant Powiatu P. W. Rohatyn, kapitan Weri porucznik Jaworski
ner Adam, Komendant Powiatu P. W.
Komendant Powiatu P. · W. Podhajce.
Powiatowego Komitetu W. F. i P. W. w
W
Wojciech, starosta powiatoPow. Komitetu
porucznik 51
wy; Komendant Powiatowy P. W. Wasilkowski
starosty; Intendent Kop. p.; Sekretarz Komitetu
powiatowego; Przedstawiciel
mitetu Roskosz Tytus, sekretarz
wojsk. Szopa Jan, kapitan, Komendant Obwodu P. W. 51 p. p.; Kierownik
prezes T. S. L.; Kierownik sekcji
Krynicki
sekcji wychow.
prof. gimn. i kier. hufca gimn.; SkarbW. F. i P. W. Wczelik
powiatowego.
nik Lewicki Feliks,
poszczególnych sekcyj Komitetu
Jako
7-klasowej.
Ludwik, kierownik powszechnej
Weigiel
Potockiego,
Hr.
Dóbr
Czuruk
Olszewgimnazjum
Reiter Edward, dyrektor
dyrektor KoKulpióski
ski Marjan, kapitan z P. K. U.
Antoni, inLang Witold, notarjusz,
munalnej Kasy
EdWincenty, student Uniwersytetu,
spektor szkolny,
refeStrzeleckiego, Ferenc
mund, Komendant 51 Obwodu
powszechnej
Skarbowego, Koza Juljusz, kierownik
rendarz
w Narajowie, Nartowski Antoni, obywatel z Narajowa, Nasielska Helena, kiew Brze.tanach, Dr. Pomeranc Filip,
rowniczka 7-klasowej
Dr. Mostowy Jerzy, prymarjusz szpitala pclekarz miejski w
powszechnej w BrzeNowak Jan, nauczyciel
wszechnego w
Sztark AlJózefa, nauczycielka seminarjum
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fons, porucznik 51 p. p., Bartosiewicz Antoni, kapitan P. K. U. w
Józef, komisarz P. P.
nach,
która skupia jednostki p. w.
w powiecie
sprawa przedstawia
Strzelecki. W
powiecie jest
w
p. w.
oprócz
nieco odmienniej. I tak w samych
przysposobienia
jeszcze
Strzeleckiego
wojskowego:
p. w. ,,
pieszy i konny,
p. w.
Drzewnego, Seminarhufce p. w.: gimnazjum
Harcerskie gimn., hufiec Harcerski Seminarjum
jum
Klubu Sportowego.
p. w.
ostatnio
p. w. w
Po wsiach
Demnia, Dubszcze, Hucisko,
Baranówka,
Buszcze,
Hinowice, Helenków, Horodyszcze, Jakóbowce, Kurzany, Koniuchy, Kutopatniki, Kozówka, Kozowa (gdzie oprócz Zw. Strzel. istnieje Stowarzyszenie
PotoczaPodwysokie,
Polskiej), Narajów,
Rohaczyn miasteczko, Szybalin, Seflków Kurony,
WiTeofipólka, Taurów, Wolica,
patnicki,
ktorówka i Komarówka.
stale naprzód i znajduje
Praca Przysposobienia Wojskowego
zrozumienie.
coraz

od czasu stabilizacji waluty w r. 1924 i w pro.
stopa da. 1918~ a.
wadzema w zyc1e ustawy o tymczasowem uregulo\\>aniu finansów komunaldo odbudowy powiatu, który
nych.: Wó:'c~as dopiero
prawie w
do c~asu Jubileuszu
porudziedzinie
przyczem w
do
czonym zadaniom.
Ogólny obszar powiatu wynosi w dzisiejszej dobie 1117 km 2 •
i Kowwa oraz
2 gminy miejskie:
powiatu
W
72 gmin wiejskich, w tern jedna o charakterze miejskim: Narajów mia~to.

powiatowy.
opiera
powiatowy
ustawie auftrjackiej z r. 1866, a
od roku

na
jego rozpoczyna

1868.

na dwa okresy a mianowicie: pierwszy, do wybu·
Polskiego.
drugi od czasu wskrzeszenia
chu wojny
fazy organizacyjne powiatu
Trudno
w
w pierwszych latach jego istnienia i
dla braku dokumentów zniszczonych w czasie wojny,
latach, to z braku miejsca.
wbrew intencjom chytrze polityjednak
swego istnienia
powiatowy od
zaborcy,
zgodne
i
a przytem
o jak najskubratnich narodów, od wieków powiat
teczniejsze zaspokojenie ich potrzeb gospodarczych i kulturalnych.
przez szereg lat na terenie powiatu
Wojna
powiatowego
dorobek tej 46-letniej
prace i plany powiatu
przed
a
tj. od liod czasu odzyskania
Drugi okres, datuje

Budynek Rady powiatowej.

Ogólna liczba

statystyki

89.169

odbudowanym po wojnie
rolniczy ze
Powiat jest
drobnym handlem.
oraz
w obecnym
z
Produkcja rolna i
na eksport.
potrzeby miejscowe, oraz
cza5ie,
Reprezentacja .

jest od r. 1927 staroRady powiatowej i
polski
odznaczony przez
sta powiatowy Wojciech
dla dobra powiatu.
za
1E3: -1930. 5.
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wynosi
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W
Rady
1. jako I
Karol Woyciechowski,
dóbr Litiatyn, 2. jako Il
referendarz Starostwa, 3. jako
Ks.
Aleks., proboszcz w Kozówce,
4. Baran Semen, rolnik w Raju, 5. Czuruk
hr. Potockiego w Raju, 6. Dr. Goldschlag Pejsach, adwokat w
7. Kulmatycki
rolnik w Horodyszczu, 8.
Iwan, rolnik w Olesinie, 9. Ks.
Adam, proboszcz w Podwysokiem, 1O.
Józef,
dóbr Helenków, 11. Dr. Mostowy Jerzy, dyrektor szpitala powsz.
12. Rad
rolnik w Glin1ej, 13. Rapf Wilhelm, em. radca
budownictwa w
14. Roubinek Otto, kupiec w
15. Py·tel Stefan, rolnik w Krzywem, 16. Dr. Schtissel Adolf, adwokat w
nach, 17. Tomaka Jan, rolnik w
18. Traunfellner Piotr, notarjusz i burmistrz w Kozowej, 19. Wiszniewski
burmistrz m.
20. Wolfarth Juljusz,
dóbr Kurzany, 21. Zamojski Eljasz, rolnik w Buszczu.
praca i
Reprezentacji powiatowej koncentruje
w Wydziale powiat.,
z Cztonków z grona Rady oraz
wybranych w komisjach, a mianowicie,
rewizyjnej,
drogowej, rolnej, sanitarnej i opieki

Personel.
A) Referendarski:
1. sekretarz Rady

Tytus Roskosz, 2. inspektor gmin Jan

chodowych w maksymalnych normach,
tylko na przednowku
do
krótkoterminowych
obrotowych.
- ·
_ .
i .dotkliwie odczuwanemi przez
pow.iatowy
za~
w
i
·przedwojennych.
. Komunikacja:

l.
Weigel
kierownik Powiatowego
drogowego,
2.
techniczny, 3. Józef Zub, technik
-drogowy, 4. drogomistrz
Nyczka, 5. 23
Jednym z
czynników podniesienia ogólnego stanu gospodarczego powiatu, jest
ulepszenie w
latach stanu dróg gruntowych i przebudowa na drogi bite, co stanowi obecnie
z
trosk powiatu,
t.e
dróg bitych w stosunku do ogólnej cyfry dróg powiatowych, wynosi zaledwie
170/o,
a
odpowiedni do konserwacji i budowy jest w naszym powiecie
w Województwie tarnopolskiem .
Program rozbudowy sieci dróg
jest na lat _15, a do jego wykonania koniecznem jest pobieranie, przy
systemie skarbokomunalnej, specjalnych
drogowych w maksymalnych stawkach,
grunty,
oraz
i handel.
Tylko specjalne
drogowe,
wydatki na drpgi.
powiatowy bowiem nie jest w
na te cele z innych
docho·
dowych an: grosza

B) Rachuba:

3. rachmistrz Feliks Lewicki, 4. referent podatkowy Jan Roskosz,
nik rachunkowy Tomasz Wyrwicz.
C) Pomocniczy:

6. Józef Czech, 7. Helena Fritzówna, 8. Sabina Chwastkówna, 9. Józef
Kwiatkowski, szofer powiatowy.

Powiat jest
1)
domu przy ul. Gartlera, o 22 ubikacjach, w którem
biura
Starostwo i Kasa skarbowa, 2)
3/4
morga placu obok Szpitala powszechnego w
wraz z budynkami,
przez
3) cegielni polowej o 2 piecach
w Koniuchach na 2-rn.orgowym gruncie
4)
morga
w Nar_ajowie na
Koszty administracyjne - mimo znaczny rozrost
i
powiatu, nie
normalnej
procentowej wydatków.
przedwojennych
oraz poczynione inwestycje, przeprowadza
powiatowy programowo o
finansowych,
przy wyzyskaniu jedynie niektórych wydatniejszych ustawowych
do-

W zakresie szkolnictwa zawodowego,
powiatowy subwencjo..irnje stale
oraz
drzewnego
w
w zakresie szkolnictwa powszechnego, udziela subwencji gminom na
oraz dotuje organizacje i instytucje, bez
nai
analfabetyzm.
Kultura I sztuka :

W dziedzinie tej na plan pierwszy wysuwa
sprawa domów ludowych i kooperatyw, których
popiera powiat w granicach
interesuje
bibljotekami
;publicznemi, muzeum miejskiem i t. p. celami.
:

I. Dr.
naczelny lekarz powiatowy, 2. Dr. Wik·iorczyk Aleksander, Kierownik Powiat.
Zdrowia w
.3. Dr. Szymon SLirnmel, lekarz
i kierownik Po;iat.
Zdro~
wia w Kozowej, 4. Dr. Stefan Zarzycki, lekarz
w
5. Dr.
Bernard Grilnfeld, lekarz
w Narajowie m., 6. Aleksander Kramar·czuk, kontroler sanitarny, 7.
Jadwiga, hygjenistka, 8. Kaimowa
Stefanja,
9.
Marja,
I O. 16 akuszerek
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eh
statutami

Rada powiatowa sprawom
·
Wynikiem tej akcji jest: 1) zorganizowanie i prowadzenie od r. 1928
wymogów ministerjalnych, Powiatowego
w
i solz
Zdrowia,
Opieki
oraz
i
luxem,
dzieckiem.
i
nad
„Roentgena" w toku; na ten cel wySprawa zakupna dla
w r. 1929/30
Ministerstwo Spraw
„djatermja".
jest
spodziewane. W
dalsze
zdrowia w Kozozorganizowany
2) tego samego typu
W ostatnich laiach

znaczenie rolnictwa, na którem powiat, pozbawiony innych
niestety
i stale
naturalnych bogactw, prócz wyniszczonych
ku
powiatowy
lasów, opiera
wiejskich,
gospodarstw
podniesi~niu dotychczasowego stanu kulturalnego,
Powiatowej Komisji roli zgodnej
bardzo niskiego, przy
temu zagadnieniu od r. I 929 odpowie·nej i Towarzystw rolniczych,
czasu.
okres
.dni kierunek na
Instruktorem rolnym jest p. Schull Kazimierz, instruktorem hodowlaprzy M. T. R.
Marjan inspektor i kontroler
nym p.
program prac na rok 1930/31 obejmuje :
a) W dziale popierania rolnictwa dalsze organizowanie kilku
nawozowych, odmianowych, uprawowych i pastwiskowych, utworzenie
4
w 3 gminach, oraz kontrÓla
punktów czyszczenia
gospodarstw
20 wiejskich
masz!now~ch, kontrola
premJowame wzorowych gnojo.vni, subwencjonowanie
rolniczych, organizowanie kursów i konkursów.
i
b) W dziale hodowli: dalsze ut~orzenie 15 stacji
rogatego, zorganizowanie konkursów nierogacizny w !O
subwencjonowanie
utworzenie jednego gniazda zarodowego
akcji zalesienia
dalszej
prowadzenie
królików,
i
drobiu
hodowców
przez Ministerstwo rolego
zatwierdzon
programu,
~o ha
ków
.
ogrodnictwa
i
a
nictwa, wreszcie popieranie sadownictw
przez
powiat. na
zwraca
c)
ich
oraz
rolniczych,
,o, ganizowanie
lekarz weter. Miekieruje
d} Weter y n ar ja :
kontakcie z powiatowym instruktorem rolw
nym i powiatowym lekarzem
za rok 1930/31 obejmuje:
Program
odczytów, pogadanek,
Popularyzowanie wiedzy weterynaryjnej
krzewienie raiowych
ubezpieczen
organizacji
popieranie
!kursów,
proleczenie
ne
ambulatoryj
,cjonalnego podkownictwa,
ie
ochronnych, dokonywan
wadzenie akcji
przeprowadzanie licencjonowania buhajów, nadzorowanie stacji kopulacyjrogatego, wreszcie nadzór nad
it1_ych koni i

.
w odlegzdrowia w Koniuchach. Budowa te·go
a przez
zainicjowan
najbardziej opieki sanitarnej
Wojewódzkie w r. 1928, kosztem funduszów
subcentralnych, które na ten -c.el ,
22.000
wencji
a nadto z funwapno,
zakupiono
Za
I 1/2 morga.
obszaru
budowlany
plac
duszów powiatowych zakupiono
· i figospodarcze
obecnie
na
Ze
zabezjedynie
a
roboty budowlanP,
nansowe powiatu, wstrzymano
.
zniszczeniem
przed
zak~piony
pieczono
4) przeprowadza corocznie szczepienie ochronne przeciw ospie.
5) subwencjonuje co roku kursy przeszkoleniowe dla akuszerek
dla polub dwie kandydatki dogowych, oraz co roku
w Warszawie.
stale znaczniejszej subwencji Powiatc,wemu Komi6) udziela
tetowi na cele wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego .
szpitali krajowych corocznie
7. dotuje utrzymanie
ponad 22.000
. aparat
epidemji 1
8) utrzymuje wreszcie dla celów
apte11
oraz
,
formalinowe
desinfekcyjny, 2 pokojowe aparaty
Policji
h
posterunkac
wypadkach, pomieszczonych na
czek w
stwowej.
:

akcja popowiat nie ma.
opieki
cele wyna
wiejskim
w udzielaniu subwencji gminom
wiatu streszcza
inoraz polskim, ruskim i
konania ustawy o opiece
pod
organizacjom w powiecie,
stytucjom
delegatów powiatu.
Aczkolwiek pomoc ta wobec rzeczywistych potrzeb, spowodowa nych
stosunkami powojennymi, oraz wobec wymogów ustawowych jest niewyniejednokrotnie
to jednak instytucjom tym dopomaga w
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wykonywanie dobrowolnych
Rolnictwo :

wej z
3)

Opieka

finansowem,

Publiczne :

.
~u

nad 56 zorganizowanemi gminnemi
Mozer Franciszek.
instruktor
Do corocznych prac programowych
dele~atów
przy

4-dniowego kurStra-

69

celem wyszkolenia przodowników gminnych
dotowanie gmin na zakupno
rozbudowy sieci telefonicznej w powiecie o dalsze 60 km
telefonicznych.
na zakupno
okoto 19.000
krycia dachów na wsi,
Wreszcie prowadzi
nabywanie blachy, zakupionej przy pomocy funduna ten cel w Powszechnym
szów
Wzajemnych w Warszawie, oraz dachówek cementowych.
wydatki na inne specjalne cei"e,
W dziale tym preliminowane
zakrewe
przez powiat dobrowolnych
zane ze
szersze znaczenie dla
sie, dalej
a wreszcie zabez
organizacji i instytucji
o znaczeniu

Zestawienie dochodów zwyczajnych
L P·

I

III
IV
V
VI
VJI
Vili
IX
X

I

.• • t

I •

I

Pmcentowo

gr.

komunalny • . •
ko munalne
Subwencje i dotacje • . •
.•••.•• •
Zwroty
administracyjne • •
korzystanie z
• • . • • . . .
w po<lat'cach
Dod att-k do podatków
Podatki samoistne . . • •

I
Il

XI

NAZWA

12.406
7.000
24.000
31. 936

• .
•
.
••.
• • • • • • • •
komunaln.
. •
• • .
. . . . • .
• . • . • • • •

XI
· · · · • · " a
R A

z

E 1\1 • •

l

I

10.400
}.200
6.200
110 600
30 U '.:!6
f 26.923
\ 42 .883

2.13
1.20
4.! 3
5 5c,
l•J

'
.

I) r-

1. 79
0.21
1.07
19 04
51. 85

4.63
8.45

:-========~ ====:'===========
581.000

I

1000,0

na rzecz powiatu zapopodatkowego
z r. 1921 .
dane, ze statystyki
. . 89.169
powiatu
opodatkowanych morgów . • . . . • . 256.301
. 147.766
opodatkowanych hektarów . . • .
daninami komunalnemi,
zatem
przypada:
nie 418.026
68 gr.
4
1) na jednego mieszka11ca . .
63 gr.
1
2) na jeden morg . . . . .
83 gr.
. . . . 2
3) na jeden hektar . . . . •
Rada powiatowa w dzisiejszych czasach
i nie przekraza
stagnacji rolniczej i finansowej
daje u podatników
jakkolwiek
podatków;
u k1:1piectwa,
miejskich
i probostwami,
z
spadkiem cen
podatków,
na
nie tyle
na
i pr.oduktów rolniczych, ile raczej na terminy
rolnika.
na przednowku, w okresie najmniejszej
Dla ilustracji

daje

w r. 1925, wyrabia na
1) "Betonarnia powiatowa"
stu-·
30,40, 60 i 80 cm,
cele drogowe przepusty betonowe, o
i „Karpiów100 cm. i
dzienne o
rarolnikom bezprocentowo na
której dostarcza
do 2 lat.
talne od 3
2) ,,Cegielnia polowa" w Koniuchach o dwu komorach, wybudowana
400.000 sztuk cegid.
w roku 1928, z
drobni rolnicy i osadnicy w cenie na miejscu po
najdogodniejszych.
na warunkach
za 1000
70-85
powiatowy na r. 1930/ 1 (od 1.lV 1930

Cyfrowo przedstawia
do 31.Ill 1931)

Zestawienie wydatków
--

L p.

Wydatki
zwyczajne

NAZWA

Wydatki
nadzwyczaj ne

Razem

1~r.

lll'r

lp;r.

I
Il
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Administracja ogólna
Maj;tek komunolny •
Przeds'. ~biorstwa komunalne
•
Drogi i place publiczne

.

...
Kultura i sztuka

.

,r

.

·,

Zdrowie publiczne
•
Opieka
Popieranie rolnictwa
i handlu •
Popieranie
publiczne • • •
na rzecz inn. Zw. kom.
Rótne.

.

R A

z

E M• • •

75.611
320
60.591
282,800
5 200
2.250
78.745
10.150
45.235
4500
2.850
2,200
1~.548

I

Pro"entow o

I

75.611 1
320
'

I

-

'
':l

I 58 t ·ooo I . I

I

60.E91
282.800
5.2 O
2.250
78.745
10150
45.235
4.500
2.850
2.200
10.548

1

13"01
0•06
10'43
48"70
0·90
0·40
13•56

1 75

1

7•79

o·78
0·4~
0'38
J 75

I 581.000 I I 100°/o

Seminatjum naucz.
w
W obecnym roku dobiega 20 lat, jak
naukowego odBrak
Seminarjum naucz.
przez
miejskie
dlatego
czuwano silnie w
Staranauczycielskiego.
seminarjum
czas o
skutkiem w roku 1910. Miasto ofiaronia te
budynek przy ulicy Gartlera I. 2,
na pomieszczenie nowego
mori
w którym dawniej
nowego budynku.. Umieszczente
przy ul. Mickiewicza pod

bez boiska, przy ulicy bardzo
wprawdzie nieodpowiedne, za
je za tymczasowe. Tymseminarjum
ruchliwej, ale przy
polskie,
nasze,
ie
czasem mija 20 lat, srminarjum nauczycielsk
ni to
ni to
znacznie od typu austrjackiego,
z dziedziny pedagogiki,
z
.
daty
do
jak przed 20 laty
tymczasem
licznych pracowni naukowych,
za niewystarczacz~s
w.
w tym samym budynku, który
Tadeusz Czayp.
i nieodpowiedni. Pierwszym dyrektorem
szybko
jego staraniom
kowski.
wojenne
zmagania
jednak i
Wybuch wojny
nieczynny,
lata
4
przez
w dzielnicy
zniszjak: bibljoteka, pomoce naukowe i
a
8
i
kilka
zaledwie
z tego pogromu
czeniu tak,
p. Piotr
szafa. Dlatego trudne zadanie
szkolnych i jedna
we Lwowie, który
Seminarjum naucz.
profesor
uruchomienia
poleceniem
z
kierownikiem
y
zamianowan
1918
roku
w
z dnia
wypadki
kierownika
nowego
starania
Energiczne
1919 r.
czerwcu
w
podejmuje
Piotr
I listopada 1918 r. Kierownik
lecz
zorganizowania
na nowo
zostaje osierocony. Rada szkolna krajowa
ulega chorobie serca tak,
mianuje kierownikiem na jego miejsce p. Edwarda Olszewskiego, który od
W obecnym
kieruje
po dzisiejszy
! 9 r9 r.
15
4
i
seminarjum
kursów
5
z
roku szkolnym
rzym .-kat.,
i liczy 185 uczenie na kursach (146
(48 ob·
a 68 uczenie
grecko-kat., 3 wyz.
3ó
Znaczny progrecko-kat., 11 wyz.
rzym.-kat., 9
cent uczenie kursów jest zamiejscowych, w obecnym roku szkolnym jest ich
79. Brak internatu zmusza uczenice zamiejscowe do mieszkania po stancjach,
nie zawsze odpowiednich.
a przyz1O egzaminów
w
Dotychczas
muzawodu
do sprawowania
nano
posady naczycielskiego 266 uczenicom. Z tych prawie wszystkie
je
powiatem
poza
uczycielskie,
na
daleko
i
Polesiu
na
i
i w Kieleckiem i na Mazowszu
szczyinie.
Ludwik

_.Publiczna, ~ie~miok~asowa

powszechna

Czyw w. XVII obok
tej ·
na
u
Dra
monografji
VI
rozdz.
w
tamy bowiem
dwóch
o
kamienia
ciosowego
z
dom,
stoi murowany
cmentarz
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parafjalna.
oknach, dawna
szkolnictwo elementarne b. Galicji
e
porozbiorow
Czasy
po miasorganizacyjnych,
norm
Austrji
w
stosownie do
klasowe,
katalogi
Stare
normalne.
tach powiatowych czteroklasowr
z nazwiskami uczniów,
oraz gruba, oprawna w
w oniemieckim,
cych w. nauce i podpisami nauczycieli w
czterokancelarji
w
ym
przedwojenn
kresie
charakter
normalna
klasowa
lokal1868 r.
maja
25.
z
o
austrjackieg
jako
ny nadzór szkolny, a
w strukturze
galicyjskiemi, czyni
nad
organidotychczasowego szkolnictwa powszechnego, nietylko pod

szkoDawna czteroklasowa
zacji ale przedewszystkiem ducha
z
wraz
zwana
normalna w
w budynku miejskim przy ul. Sieniawskich, dzisiejszym buw swym czasie, i. j. w latach siedm~
Na jej czele
dynku
nauczyciele: Ludziewicz, Reichel, Jan
uczyli
Kostecki,
kierownik
Wojciechowski.
Spokojna, unormowana praca szkolna w budynku przy zacisznej ulicy
niebawem niespodziewanego
· Sieniawskich
wydo dostarczenia pomieszczenia·
Gmina,
na
go
budynku,
wego
z dotychczaso
po pJywatnych domach
na
wskutek czego
do czasu wzniesi.enia nowego budynku szkoJnego przy ul.
plar. 1885
Zygmuntowskiej. W _budynku tym, zbudowanym
obie
ie
pomieszczen
Ma}bluma
go
nu budownicze
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i
w dwóch oddzielnych
których
na wielkie napotyka
tu tylko dzieci z miasta i z
cia Chafek',
przedmidcia Adamówka i Miasteczko
osobne I-klasowe
które jednak jako
potrzebom
przedmiejskiej i wymogom
szkolnych,
z czasem
Podobny los
11a Chatkach.
·
w tym czasie na
najpierw kier.
Ludwik Podhalicz. Nauki religji
udzielali zawsze
wikarzy z fary,
OO. Bernardyni.
Z
nauczycieli i wychowawców
w
starszeg() pokolenia nazwiska: ks. S. Sustowicza, Józefa Sojki, St. Bieniowskieg0, Józefa Bazylewskiego, Kaliksta Lewandowskiego,
Wizimirskiego, pótnieiszego porucznika W. P.,
w obronie Lwowa 1918 r.
Jana Gruszeckiego i Ludwika Eckerta,
wizytatora Min. W. Rei. i O. P.
W r. 1900 opuszcza wspólne siedlisko
do
gmachu przy ul. Szkolnej, a wolne sale odnajmuje gmina
dowi na pomieszczenie klas gimnazjum
l znów powtarza
mt:skiej po rozmaitych domach prywatnych.
Po Ludwiku Podhaliczu
kierownictwo
p. Kalikst Lewandowski, za którego szkota,
zabiegom ówczesnego inspektora ks.
Bazylego Nawrockiego,
na
W sierpniu
1913 r. umiera kierownik K. Lewandowski. Przez
rok pozostaje stanowisko kierownika nieobsadzone. Tymczasem
wojna
Grono naucz.
po
budynek
wojsk lub pociski armatnie. Po ustaniu
wojennych nauka,
na nowo,
najpierw w budynku nauczycielskiego seminarjum
Stan
i moralny
wojrnnej
smutno.
wskutek ogólnego
nietylko z brakiem
ków naukowych, ale wprost' z brakiem odzienia i
ta
bei
pochodzenia tem
do t. zw. ,,kucnni amegdzie
codziennie
czasami
odzienie lub obuwie.
na h.r~nie
kierownik
p. Bernard
Od 1-go kwietnia I927 r. kierownictwo Zakfadu spoczywa w
Ludwika
W
roku podniesiona
orzeczeniem Kuratorjum O. S. we Lwowie do
7-klasowej. W budynku,
tylko po wojnie zremontowanym
oddziaGrono naucz. liczy 11
i
obrz. rzym. kat.
W usilnem

do
wysokiego poziomu rozwoju znajzrozumienie ze strony miejscowego
a w szczerodzicielskiego,
zawsze
i ofiarnie z po-

duje
szkole.

ZESTAWIENIE CYFROWE
frekwencji uczniów i stanu
1O-leciu
Rok szkolny

l

1919/20
1920/21
1921 /22
1922/23
1923/24
1924/25
1925i26
1926/27
19D/28
1928/ 29
1929/30

naucz. w pierwszem
Polski.

I iczba uczniów wg.
rzym.-kat.

227
280
306
265
256
258
227
220
215
230
257

I grecko· kat.

,il

98
124
130
118
87
92
81
75
65
70
61

RAZEM
j

216
231
237
253
228
214
194
182
176
194

541
635
673
636
561
564
502
499
462
476
512

Liczba nauczycieli bez
kierownika

9
14
14
16
16
13

11
11
10
11
1I

Helena Nasielska.

Powszechna

siedmioklasowa

Szkota powszechna
w
w 2
budynku miejskim przy ulicy Szkolnej Nr. 8 Budynek wzniesiony w· r. 1900,
obejmuje 14 sal szkolnych,
i
w której
scena,
w r. 1926.
Parter budynku przeznacwny jest na rnieszkan ia kierowniczki
i kierownika
Do r. I 909
6 kl.
w r. 909
na 3
z 4 kl.
Pierwszym dyrektorem jej
Józet Patocki, po jego
w r. 1913
Wanda Paulowa.
do czasów wybuchu wojny
znakomicie wyw
szkolne i pomoce naukowe i
na wysokim poziomie
pod
nauki i wychowania.
Wojna
Budynek obracany kolejno
ua szpitale rosyjskie, austryjackie i
w r. 1919 smutny widok. Gdy po bu„zy wojennej nauczycielstwo wrócito do pracy. nie
nic, prócz brudnych
Z
i
nie
nawet
Mimo to nauka
Dzieci
sobie
k~ lub
papieru lub deski,
pomoce naukowe
samo nauczycielstwo.

jednJk ogromny, bo praca ta odbywata
do pracy
w wolnej Polsce i dla Niej.
normalny. Gmina miasta
Zwolna
zakupiono
chwilowo
naukowe.
a praliczy 670 uczenie rozmieszczonych w 16

Powszechna

7-klas.

2 katechetów i nauczyciel religji
jest od r. 1925 H e l e n a N a s i e 1 s k a.
klasach
Od roku 1929 wprowadzono w
z sal szkolnych zamieniono na
gospoda:stwa domowego.
Na terenie Kuratorjum
w odpowiednie
Gmina
podobne
lwowskiego jest to 4.

cuje w nteJ 16

Ludwik

kierownik

zawodowa.
Sprawa
nionej w
darcze, ale i
sobie przez ucznia
równoczesnem

od lat 15 - 18, zatrudzawodowego
i handlu posiada znaczenie nietylko gospona przyswojeniu
w pie°'rwszyrn
przy
zawodowych
teoretyczno
i utrwalaniu

na rozbudzaniu ducha obywatelskiego i
po miastach t. zw.
austrjacki,
w r. 1884 i brzePod takim
w r. 1899 chanarazie jako niezorganizowana,
p.
kierownik~em tej
zorganizowanej.
rakter
p. . prof. Tomasz Szafran. Po przenieBaczy11ski, po nim
prof.
przez 2 lata nie istsieniu prof. Slafrana na inne miejsce
reaktywosamego
Dopiero na skutek
Bernard
p.
powszechnej,
w r. 1924/25 kierownik
wania
w drugim

grona
przy
Ludwik
Od r. 1927 kieruje
zaze szkolnictwa powszechnego,
nauczycielskiego
wodov\ ego.
tak jak w czasach zaborczych dwie klasy
Do r. 1926
klasa trzecia, której absolwenci
Po r. 1926
i
nauki.
egzamin
adszkolnego,
Usilne starania kierownictwa,
ku jednemu celowi,~którym jc.•st zapewnienie szkole
ministracyjnych
frekwencji.
uczniowie z funduszu szkolnego.
naukowe
Przybory i
w szkole powszechnej
W pomoce naukowe
szkolny. Nauka odbywa
znajduje pomieszczenie potrzebny
gdzie
codziennie w godzinach wieczornych od 18 - 20. W szkole instnieje
raz w tygodniu zaopaskromna bibljoteka uczniowska, w której
do czytania.
w
truje
przypozostaje w 2 / 3 na utrzymaniu Skarbu Pa11stwa, w 1/3
Rady Powiatowej subdo jej utrzymania gmina. Nadto
czynia
rocznie.
J 200
wencjonuje,
pozostaje pod dozorem Kuratorjum Okr. Szk. lwowskiego.
z delegatów gminy, poMiejscowy
wiatu, pracodawców i kierownika
3- leciu: Przewodn. Wydz. p.
w
osobowy
St. Wiszniewski, burmistr~ miasta, Dr. Adolf -Schilss.?l - del. gminy, In~.
del. gminy, Kaz. WiszniewWilhelm Rapt - del. gminy, Piotr Reichert
Bron. Limanowski - del. Wydz. Rady Pow.,
skj - del. gminy, Ks.
Budzan - del. pracodawców„
Jan Hertman - del. pra~odawców,
.
skarbnik i sekretarz
- kierownik
L
96 uczniów w_ tern·
do
roku szkolnym
W
18.
wyznania rzym.-kat. 3-l, wyznania grecko-kat. 44 i wyznania
Liczba ta wedtug zawodów przestawia
• •· t
introligatorów
. • . . 12
stolarzy .
4
fotografów • . . .
. . · . 26
i mech .
9
fryzjerów .
2
blacharzy . .
4
.
. . . 2
zegarmistrzów .

11

kowali . .
szewców
krawców
drukarzy

. 9
• 11
•• IO

. 3

zawodowa

kominiarzy
tapicerów
kupców . . .

1
------Razem.
• 96

drzewnego.

poparciu burmistrza
-Staraniem Rady miejskiej przy g
wa Wiszniewskiego i proboszcza ks. Inf. Limanowskiego utworzono w Brzedrzewnego.
w r. 1928
wydatnej pomocy finansowej Rady miejskiej i poparciu
w roku jubiledo tego
programu
w niej nauka
uszowym odbywa
stolarski i koszykarski.
zawodowych. Obejmuje dwa
W szkole nauka jest prowadzona teoretycznie i praktycznie: w teorji
przedmioty
prócz przedmiotów
fachowe jak technologja, materjatoznawstwo . rysunki zawodowe, geometrja,
nauka o stylach, ustawodawstwo przem., buchalterja itp.
nabiera wprawy w wykonywaniu prac z dziedziny
W praktyce
stolarstwa meblowego i budowlanego, rzeiby ornamentalnej, inkrustacji, tokarstwa, barwnictwa drzewnego, politurowania itp.
dba, by uczniowie po
w zawodzie,
Prócz
w
niu nauki stanowili jednostki
uczniowie
Z inicjatyw} podanej im przez grono
uczniom, prowapomoc''. która przychodzi z
dla uczniów, sklepik, czuwa nad
dzi
p. t. "Wasz
wydawaniem pisma
i zajmuje
wyprzez uczniów z
zawód", którego
do zainteresowania zawodem stolarskim i koszykarskim
szerszych
instrumentów d~tych, która· bierze
posiada
do PrzysposoWszyscy uczniowie
w publicznych
osobny hufiec.
bienia Wojskowego i
wyrobów drzewzamierza
Na
miejscowych pracowni,
nych i koszykarskich przy
ekspordrzewne,
w
i ich okolice,
by
wyroby gotowe zamiast surowców.
w
pierwsze plantacje wikliny,
W roku jubileuszowym
gdzie
ach,
en
te,
dotychczas
na
5(1.000 sadzonek.
w budynku miejskim przy ul. Tarnopolskiej, a pod
wzgl{dami dydaktycznymi i pedagogicznymi oraz administracyjnymi podlega
szkolnym.
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Zaw. Przem. drzewn. z ramienia
jest Tow.
PrezeWiszniewski. którego kuratorem jest burmistrz miasta
jest em. inspektor szkolny, asesor Rady
Towarzystwa
sem
miejskiej Piotr Reichert.
LimaKs. Opat
w r. jubileuszowym
Dr. Schilssel Adolf zast. burmistrza, Reiter Edward, dyr.
nowski
Rapt Wilhelm,
powszechnej,
Ludwik dyr.
gimnazjum,
Dr. Falk Bernard lekarz, Schleicher Joachim prof. gimn.,
radny miasta.

zawod.

Kierownictwo
mu

drzewnego.

Serafina
spoczywa w
swego zadania,
odram na

któregwaludzi

pracy.
Dr. Wewiórski Ludwik
p:lwszechn., Ks. Wrószkoty
naucl.
prof._::gimn., Pilikowski Zygmunt emer.
Leon i Baran Juljan.
be1JTadeusz katecheta, Instrukto, zy:
w r. jubileuszowym

Bursa im
otworzono w roku
z inicjatywy miejscowego Ks. Proboszcza
Wincentego a PaulJ. Obe:nie
rzystwa
przy ul. Tarn or ols'<iej.

Kostki.
obchód jubileusz'J, t. j. 1929,
Limanowski~go i Towaw tudy11ku miej5kim
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Celem bursy jest
i pomoc _w utrzymaniu
w Szkole zawodo~ej
dc7-ewnego tak, by n.a~et naJnte- wychowankowie ochronek i sieroty mieli
nia
w zawodzie. W
Bursa ma
miasta, ma
dla urabtanta JeJ na
dzielnych obywateli
W roku jubileuszowym Bursa daje pomieszczenie_i
12 wychowankom uczniom
zawodowej
drzewnego.
Pr;zc se n Towarzystwa Bursy jest Ks.
Bronisfaw · Limanowski.
Wice Prezesem: Pan
Wiszniewski burmistrz, Gospodarzem: Pan
Franciszek
Radca Skarbowy, Sekretarzem: Pan
Serafin Kierownik
Pan ·Ludwik
Dyr.
powszech:
nej, Pan
Domaradzki em.
Pan
Krynickt
Prezes T. S. L.

ny,

do chwil ostatnich ·- poprzez lata
wojny.
energji Wyi
hr. Jakóba Potockiego uruchomiono
1 w r. 1918
a w r. 1926, po katastrofie
odbudowano i rozbudowano,
go w nowoczesne
higjeniczne. Obecnie liczy
55 wychowanków. Na czele
Bursy w
r. stoi Dyrektor gim n.
Reiter Edward i ks. opat.
Limanowski
je: ko wicei:rezes.
Starosta
Wojciech; prof. Alberek Antoni;
prof. Kowalski
Dr. Mostowy Jerzy, lekarz
Dr. Wiktorczyk
Aleksander, lekarz
Lang
rejent; Sawaszkiewicz
Adam, rejent; Rozkosz Tytus, skr. Rady Powiatowej. Prefektami Bursy
ks. Dr. Marcinkiewicz Józef, kate~h. gimn. i
prof.
gim n.

hebrejska.

Bursa im . Jakubow icza .

Bursa polska .im. Jakubowicza. ·.·
w r. 1869
Józefa Jakubowi~cza,
wsi Kurzan,
Rady Powiatowej,
obliczona na
uczniów girnn.
polskiej, obrz.
..
do
gmachu
z mansardem, o dwu - bocznych
i
70-80 wychowanków. Losy
trudno,
dla braku miejsca, wystarczy
on
·i
Ojczyz-
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hebrejska w
w roku 19'J6, przez
Józefa Lobia, Dawida Freyera, Zarwincera, Jakóba Bauera i Horna.
Do pewnego rozkwitu
w r. 1910-11, kiedy zatrudnieni
byli trzej nauczyciele: znany pedagog Cwi Scharfstein,
Feld i Naftali
Siegel. Gdy oni wyjechali z
musiano
a w r. 1913,
jako „Hebrejskie kursa prywatne", nauczyciel H. Leder.
M. Feld po inwazji rosyjskiej i pod jego kierownictwem
ona
do inwazji bolszewickiej. W r. 1926, ponownie wznowili
nauczyciele : Izak Bitterman i Abraham Halpern.
U
r. 1927,
ostatecznie zreorganizowano, a w niej zatrudniono dwu nauczycieli: Abrahama Komorowskiego, jako kierownika i Izaka
Bittermana, jako nauczyciela. Gdy w r. 1927
pedagogiczw
której weszli pp. prof. Horowitz, prof. Schleicher i prof. Fell,
oraz nauczyciele
Komorowski, Salomon Redlich i I. Bitterman,
wymieniona komisja program nauki i wizytowania.
Sprawozdanie
z r. 1929-30:
od b. roku szkolnego
(1929-30), kieruje
w imieniu „ Tarhutu" A. Mansfeld; ponadto zatrudnieni
w
szkole I. Bitterman i S. Grossówna.
Pod
rozwija
i liczy obecnie ponad 200 wychowanków. Od b. roku szkolnego odbywa
nie tylko
nauka
hebr., lecz
rozmaitych dziedzin kultury hebr., jak hist.
geograf.. palest. biblji, literatury hebr. itd., w
hebrejskim. Poziom nauki odpowiada wymogom nowoczesnej pedagogiki.
stale
Od czasu do czasu
wiece rodzicielskie i referaty na rozmaite tematy.
opiekuje
komitet, w
którego
Benjamin Karp (prezes), radny Emanuel Friedman (zast. prez.), stud. med. Ch.
153'3- 193'.>. 6.
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Rainer (sekretarz), Dr. Willner (skarbnik) oraz Hirschhornowa, Dr. Grossman
i radny, Dr. Schumer, Dr.
Lobel
(asesor miasta),
Klarer stud. med., Natan Lobel, M. Thaler Vogelman, Weisberg, · O. Roth,
A. Katz i Nadler.
zadania, pracuje bez deficytu, a stan
Komitet ten stoi na
sumiennej pracy nauczycielstwa i przedewszystkiem · pracy
obu prezesów E. Friedmana i B. Karpa.
szkoltowarzystwa, z
ze
utrzymuje
i
miasta
Magistratu
subwencji
nych, oraz

·

Tow.

Ludowej.

duchowem Narodu.
w
Ostatnie lata
wychowane
staje i u nas pokolenie
U warsztatu pracy
narodowego,
odrodzenia
i idea
w erze konstytucyjnej.
i zdobywaokiem zaborcy,
przed
hodowane w
·
rzesze zwolenników.
W odrodzeniu duchowem ludu wiejskiego
w KraLudowej,
w ostatnich latach niewoli Towarzystwo
patrjotów w roku 1891 w setkowie przez Adama Asnyka i grono
Konstytucji 3-go Maja.
w roku 1893 powfakt,
tu
Na
naT. S. L. Grono obywateli miasta,
tu
do wykonania programu T. S. L. na terenie brzeszego ludu,
w pierwszej
poczynania ich nie
powiatu i
T. S. L. nadzwyczajnych wyników,
lat istnienia tutejszego
w latach
gmach dorobku
jednak podwaliny pod
prodr. Adam Kowenicki, a
1900-1914, gdy
pracowników dzielnie wspomaga
Rylski. Szereg
fesor
ludowej
swych prezesów. Nazwiska takich pracowników na polu
Wanda,
Paulowa
Gruszecki,
jak:
w naszym powiecie,
Alojzy Paulo, Ludwik
Kowalski
Karwowski
Cichocki i wielu innych,
Antoni
T. S. L.
na kartach
mu
program T. S. L., szli nasi pracownicy w lud,
szerzyli
dziejów,
jej
i
ojczystej
ziemi
mowy,
a przedewszystkiem tworzyli
prawa, uczyli
swych praw
obywatela
z ciemnego i zaniedbanego
do odzyskania utraconej
i budzili w nim
i
w tym czasie we wszystkich
T. S. L.
Szereg
naszego powiatu.
szych
Rolnicze, Kasy Stefczyka,
W czytelniach T. S. L.
i
Stowarzyszenia
amatorskie, Chóry

milczeniem cichej lecz rzetelnej po Czytelniach
tu
Nie
i nauczycielstwa, która
T. S. L. pracy miejscowego
i uznanie ludu polskiego.
po sobie
a wreszcie
Wiece ludowe i obchody narodowe w
nasze
masowy
wycieczka do Krakowa w roku 1904, w której
na kresowej ziemi
duch Narodu i gotów jest do czynu.
w Kurozbudowane przy wydatnej
MieSzybalinie,
Kotowie,
Robaczynie,
Taurowie,
patnikach, Horodyszczu,
i Teofipólce ciyszczowie i Litiatynie, a kaplice w
duchem wiary i
nowe pokolenie
grzechy
i znirok 1919
1914-1918 i
Wojna
nasze na nowo. Pod
Dopiero w roku I 921
znów dawne Czytelnie po wsiach.
insp. szkolnego Piotra Reicherta
natrudna ta powojenna praca ! - W zniszczonych
Lecz
szych wioskach brak odpowiedniego lokalu na Czytelnie, daje
na
dotkliwie. - Starzy wiejscy przodownicy T. S. L. jedni
od
odzwyczajeni
inni
niedostatkami,
i
wiekiem
przygnieceni
drudzy
wojnie,
gromady za
nie
ideowej pracy,
do pracy ideowej.
moralnego spustoszenia i trudno jej
wojna
czas to uleczy.
nadzieja tylko,
widoczne
Lecz mimo · to praca T. S. L. w latach 1921-1924
wyniki.
Za prezesury dyrektora gim n. Romana Koestlicha w latach 1924-1928
do pragdy przy boku prezesa
znacznie agendy
Edward Horitza (skarbnik), Edward Olcy: Karol Tomczyk (sekretarz),
Kowalski, Walenty Brach, Dr. Wewiórski Ludwik, Adam
szewski,
Sawaszkiewicz, Paulówna Zofja, Nasielska Helena, Bazyli Palczak, Zygmunt
·
Krynicki i Henryk Stattner.
Pilikowski,
prze.z dyrektora Koestlicha stanowiska wizytatora przy KuPo
z powodu zbyt
w pracy
czas
ratorjum O. S. L.,
zmian na stanowisku prezesa.
Kota·
W roku jubileuc;zowym 1930
Do
Krynicki (w
Horitza Edward (skarb· Serafin {sekretarz), Karel Tomczyk (zast. sekr.),
nik), Zofja Paulo (bibljotekarka).
JakuboDysiewicz
byli:
Józef, Kozicka
Wojciech, Kowalski
wicz Józef,
Adolf, Mikietyn
Limanowski
Helena, ks. opat
Wincenty, Rapf Wilhelm,
Jan, Nasielska Helena, Olszewski Edward,
i
Reichert Piotr, Serafin Jan, Skrzypek Henryk,
chiewicz Eustachy.

25 gr.
07 gr.,
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w roku 1929 w dochodach 1589
07 gr.
Rady Powiatowej, z Powiatowej
subwencje z
doi z Magistratu miasta Brzetan.
Komunalnej Kasy
cele
na
imprez,
i
ze zbiórek
chodów
liczy obecnie 1388 tomów.
Bibljoteka naszego
odbywa
w gmachu
Biuro
we wtorki i niedziele.
o 44 Czytelt1 T. S. L., w
opiera
tut.
Akcja
Baranówka, Buszcze, Ceniów (osada),
Demnia, Gaik (osada), Helenków,· Hinowice, Ho:odyszcze, Hucisko, JózeJózefówka (osada), Koniuchy, Kotów, Kozówka, Kuropatniki„
fówka
Narajów, Jakubowce,
Kurzany, Litiatyn, Mieczyszczów,
Podwysokie, Potoczany, Robaczyn-miasto,
Plichów,
Szybalin, Szumlany,
(osada),
(osada),
Rybniki,
Augustówka,
Wolica,
Wiktorówka,
(osada),
Tryhubowa
Teofipólka,
Taurów,
(osada), Chatki i Wulka.
Gaiku, Józefówce, Jakubowcach,
W Koniuchach,
budynki szkolne. Doi Tryhubowie posiada T. S. L.
w Koniuchach, w Kurzanach, Litiatynie, Narajowie i Taurowie.
my ludowe
grunta szkolne.
posiada T. S. L.
W jedenastu
T. S. L.
jest
w·
Grunt Bursy
T. S. L. i posiada dom ludowy.
Kozowa stanowi osobne
i do:
swoich prenumeruje nasze
Dla
czytania.
do
starcza im
w niedziele i
z
Wyjazdy do
prelegenci obrazami
przy wykta'1ach
obchód jubileuszowy
T. S. L.
do pracy nad
i
Miasta zapali w sercach

w rozchodach 1589

ludem naszym.
Ludwik

to

.
Gmadz

prezes • Sokola •.

Towarzystwo gimnastyczne
• Sokolstwo Sokolstwo -

to wiara, braterstwo i hart
to znami~ Zakonu I".

warownego grodu
gdy czterysta lat mija od
wsch. granic Rzeczypospolitej, nie
sktego, ufundowanego dla obrony
do
zdarzenia, które w okresie zaborczym
sposób
wai ducha narodowego.
ufundowania nowej warowni, warowni

B4

i skutecznie
sokolnia, w której
wroga.
zakusom
Polonji przeciw
duch
i
z ry,,Urodzona w niewoli, okuta w powiciu" idea sokola,
zroi z ducha kresów wschodnich,
cerskiej walki o
tu do
gdy przed 38 laty
zumienie na gruncie
w zdrowie ducha w zdronia gniazda sokolego. Ludzie idei, ludzie,
wem ciele byli jego
-

którzy w dniu 16-go czerwca 1892 roku
Oto nazwiska 46
ruskiego Bojana), odbyli
w ówczesnym budynku Rady Powiatowej (
z inicjatywy notarjusza Franciszka Wolskiego, zast. prez .. Rady Pow., pierwzebranie sokole: Brodzki Franciszek, Buchelt Adam, Cisze
Finkelstein Maksymichocki Adolf, Czechowicz Jan,
dr. Grzegorczyk
Tomasz,
Tomasz,
ljan, Gertler Józef, dr. Garlicki
Józef, Klima AnFranciszek, Hagen Gustaw, Jaremowicz
toni, Komarnicki Jan, Lewandowski Kalikst, dr. Lorsch Edmund, Madejski
Leon, Malinowski Leon, Maresz Ferdynand, Mauerburg Edward, Merl KaMaurycy,
rol, dr. Mittelmann Izrael, Morwitz Karol, Olberek Antoni,
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Józef, Ramski Józef,
Orzelski Feliks, Paulo Alojzy, Pizar Antoni,
Sokul ski
Rubel Herma n, Safier Henry k, Sanat Bazyli, Sojka Józef,
wicz Tadeu sz,
Urano
dr.
Spitze r Roma n, Trusz Juljusz, Tursk i
i Franc. ,
Wolsk
Wiszn iewski
Dunin
Jan,
dr. Zaude rer Albert i Zimro z Apolinary.
dr. GrzePierws zym prezes em noweg o towar zystw a wybra ny
prof. Olber ek Antoni.
gorczyk Franciszek, dyrekt or gimnazjum, sekret arzem
kierow ali kolejn o
66
Towar zystw em,
itz Karol, noMorw
2)
1892,
prezes i: 1) Grzeg orczyk Franciszek, dyr. gimn.
z Ferdy nand,
Mares
4)
notarj usz 1895,
tarjusz 1893, 3) Maryn owski
1898- 1900,
Dyr. Pow. Kasy Oszcz. 1896, 1897, 5) Rosso wski
8) Baadwok at 1901, 7) N.
6) dr. Schatz el
Wydz. Kraj. 1902, 9) Tracze wski Syrok omla Karzykuw ski
1904- 1907.
zimierz, ziemianin 1903, 10) Wiszn iewski
w pracy: Lewan dowzyli
cielesnych zaznac
Z kierow ników
powsz., Ecker t Ludwi k, naucz.
ski Kalikst, naucz., póinie j kierow nik
•
obecn ie wizyta tor w Min. W. R. i O. P.
Towar zystw a do
y
siedzib
brak
ro, gdy
pomie szczen ia w oficynach d. Ferdy nanda Mares cha. Dopie
wazbudo
i
lany
budow
plac
patrjo tyczna Rada miejsk a
Bua.
zystw
Towar
j
rozwó
gmach Sokoli, datuje
no
i
w r. 1903 zast. prezes a dh. Wiszn iewsk
dowy sokoln i
budow niczeg o dh.
przy fachowym, ofiarnym i bezint eresow nym
polHertm ana,
y
budow
icki
Kowen
Adam
dh.
dokon ywa prezes
lat
skiego. W
sokolni.
od r. 1905 rozkw it
W nowo:-ozbudowanej sokoln i zaczyn a
Wiszn iewsokole go i narodo wego pod kierow nictwe m prezes ów:
i
dra A. Kowenickiego, dyrekt ora szpital a, 1909- 1911
skiego
na1914,
1911kol.
rw.
Ososto wicza, kier. sekc. konse
straoddz.
funkc.
St.
czelników gniazd a Ekiert a Ludwika,
wolsk iego, naucz. szk. powsz., zaDobro
Jana
skarb. oraz jego
Barzv "Skau ta" w Sokole. Wspie rali ich dzielnie w tej pracy:
Karwo wski, Dr. Fr. PieRylski,
dr. Hozer Jan,
kowsk i
Kazim.
Sz.
sz,
Rozko
chows ki, dr. Al. Sande r, dr. St. Cielecki, T.
ski,
Rogow
R.
lik,
cze
W
wski,
J.
Hackel, Miecz. Czechowicz,
K. Jarock i i wielu innych.
J. Steuden, Zenon
wraz ze
pracy sokolej wysuw a
Na
b wojsposó
dla oficeró w i podofi cerów sokolich, zorgan izowa na na
Towar zystw a, rezerw owych ofipod
skowy ,
Gwido na Wojci echow skiego
E. Horitzy, Adam a Bobra ,
cerów austr.:
Juljan a Chrza nowsk iego,
i Ludwi ka
polow e
i Franci szka Sucha rskieg o.
Jana
pod kierow nictwe m
wspól nie z
samoi stnie,
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zaroWojna czyni zwrot w tej pracy. Boisko i sale
razem
od ochotn ików Sokoli ch i Strzeleckich, którzy wspólnie,
sztand arami
pod
ny
ojczyz
mi
z wroga
do walki
politycz- ·
partyj
i
stanów
polskimi. Wszys tkie niewia sty polskie, bez
i przenocach
dniach i
po
sale
nych
rów
bohate
uroczyste mundu ry sokole na polow e dla
strzei
bojow e tak sokole jak
Narod u. Z boiska
ia I 914 roku pod dowód zsierpn
5.
I
dnia
leckie. Sokoli
dnia 20.
sokoli
Czechowicza, drugi
twem dh.
strzewa,
sierpn ia 1914 roku pod dowód ztwem Marja na Karpo
a
Teofil
ztwem
z boiska sokole go: 2. sierpn ia pod dowód
leckie
wyPo
Mares za i dnia 18. sierpn ia pod dowód ztwem Janka
strzele ckiego
ruszeniu w pole pierws zego
pod
który
rotmis trz
Zbign iew Dunin
w czasie wojny temu samem u losowi co
Sokoln ia
wszystkie wojsk a: rosyjskie, austr. i niemie ci inne Sokolnie.
jedyinwaz ja szumo win
kie,
pryw
jeszcze
bibljoteki sokole j,
w
nej przed
Nie
do prawn ego
v.,atnych domac h, nie
! 918/19 , której
ja
inwaz
Sonie
nie budyn ku.
fronto
na
w postac i rozstrzelane.go
ran, zadan ych przez
po wojnie, spoczy waW trudne m zaiste
Karola Wojci echow skiego , ziemianina (191~ -1921 ),
najpie rw w
1921-24.
Edwar da Reitera, profes ora, obecn ie dyr. gimn. w latach
kierow nik
Ludwi k
Od roku 1925 przew odnicz y pracy
oraz
prez.,
zast.
zego
pierws
a
pp. E. Reiter
m. przy
kwie13
dniu
w
iu
adz~n
na walne m zgrom
Jerzy Mosto wy 2-gi zast. prezes a, Ordr.
o
któreg
tnia l 930, do
nik, NaWince nty sekr., Lewicki Feliks, skarbn ik, Nowa k Jan, naczel
kierow nik kinote atru,
dacho wski Marja n, nacz. oddz. kon., Hacz Kazimierz,
Hertm an Jan,
k,
Ludwi
ski
gospo darz, Pazow
Buczk owski
n
Szafra
,
Petryk ów Franc., Rogow ski Rudolf, Sawas zkiew icz 7\dam
funto
Ponad
Wojna r Stefan,
dr. Szajda
danta
sokolic Marce la Nadac howsk a i komen

Alfreda

P. W. ktp. w st. sp. P. Korsak.
uzyska niu poodbud owano w roku 1925
swe
znaczy
z fundus zu rozbud owy. Progra mowa praca sokola
j w Warieckie
w zlocie sokolim Dzielnicy Mazow
py od roku 1925
35-let nim jubileszawie , w r. 1926, w jubileu szowy m zlocie w Tarno polu,
zlow
w r. 1927 i
uszu gniazd a
cie w Pozna niu 1929 r.
i 66
w tern 202
liczy 268
i
starszy ch (S. D. S.), P. W.
kobiet . Posiad a
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skie,

konny,
dramatyczne, chór
i
honorowych liczy gniazdo 5-ciu;
to pp. Olberek Antoni, Tur(Kraków), dr: Kowenicki Adam
Wiszniewski

ski
· i Hertman
Pod
organizacyjnym gniazdo
do Xll
sokolego
z
w
na czele którego stoi obecnie p.
Kuldyr. Kom. Kasy
ten obejmuje prócz
skiego gniazda:
Podhajce i Rohatyn i
organizacyjnie do
Dzielnicy
we Lwowie.

Komenda 51. Obwodu

Strzeleckiego.

Zbyt wiele
obywatelskiej, zbyt wiele serca
w
Strzeleckiego, zbyt wiele kwi
na polach walki przelano,
aby
je godnie na tych kartkach
Zadanie to przerasta
przyczyn,
dla których
zawsze tern gniazdem, z którego
zrywata
do walki o
tych
którym
w pochodzie
Legjonów
w
Tych, którzy
i
dzielili, w zbolate oblicze
Chrystusa ciemnego od
ofiarnych,
w kapliclce
Konfederatów przy ulicy
wej w
na naszym cmentarzu mchem okryte nagrobki
weteranów i
wojowników, w zacisznych domach
relikwie bojowe powsta11eów - musianoby
wres~cie
tajne nurty tej cichej podziemnej pracy
do nowej
walki zbrojr.ej, na zapalne
i
serca
na tajnych zebraniach.
Zadanie istotnie
i
j ~dnostki, tembardziej,
archiwa z ostatniej przedwojennej doby Strzelca
zr.iszczyli
wraz z papierami pow. Delegata Departamentu wojskowego, Wiszniewskiego
obecnie burmistrza
przed
Obywateli
p.
Barzykowskim
p.
Dr. Hozerem Janem i
nas Wiszniewskim
którzy za naszej
za duchem Ojców,
za wskazaniem Komendanta - wbrew
który
robocie ówczesnej
- byli niejako ojcami chrzestnymi
Walki
Czynnej, ojcami tycb, którzy karnie, ukradkiem prawie, tworzyli
walki z
w
ojcami tych, którzy za szczyt zdobyczy i dobrobytu or, ganizacji poczytywali sobie, gdy po
trudach znal~tli na
w zamiejskim domku Florerów za BurW tej to
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Alfred,
nas kunsztu wojskowego i dyscypliny Strzeleckiej. Patronowali nam w tej sprawie Rydz
oraz przyjezdne duchy
które okryte
i
z wskazaniami tajemnemi.
w r. 1914
Ich i nasze marzenia! okres walki
w Legjonach.
Strzelców z
pod
Teofila
Marescha dnia 2. sierpnia 1914 r. w sile 48 ludzi,
dnia 12. sierpnia pod
p.
Janka
z 38 strzelców licznie uzuprzez
czas wojny
z miasta i powiatu

przewodzili nam jako komendanci: Barzykowski

Projekt Panteonu dla poleglydz Strzelców i

swój godnie
nazwiska,
nazwiska

Zbigniewa, i
po lazaretach, które przytaczam:
Jan, student uniwersytetu, podporucznik, komendant 2 odpod Anielinem.
1
Legjonów
21 /XI 1928 r. z powodu
ran i utraty nogi na froncie pod Równem w r. 1920.

,59

porucznik
Bartosiewicz
Barzykowski
na tyfus w Bernie w r. 1916.
wojsk.
Budkowski Antoni, Int. pod

pod Równem w r. 1920.
Kraj. Delegat Departamentu
w r. 1914.

Izewski Jan, mieszczanin
w r. 1919.
Klimaszewski

w Strusowie

w niewoli
gimnazjalny

pod

24/Xll 1914.

11 /II 1921 w
Kotowicz Eugenjusz, str. szeregowiec,
w Wilnie.
gimnazjalny, porucznik
Kruszelnicki Aleksander,
gimnaz1alny Kruszelnicki Edmund,
nad
gimnazjalny
Kruszelnicki
pod Laskami w r.
Wiktor
Kuberczyk

· 1914 20/X.

w wojnie
Wojciech, student uniwersytetu
skiej we Lwowie w r. 1919.
w Zegrzu w r. 1928.
Laskowski Jan, 1
na tyfus w r. 1915.
w
gimnazjalny,
Jan,
w Brzegach
gimnazjalny,
Malinka Zenon, gr.-kat.
Kielc w r. 1914.
gimnazjalny
w niewoli w Strusowie na tyfus
Mamorosz Tomasz,
w r. 1919.
w r. 1919.
- skaut Obrona Lwowa
Nagler Marceli
pod Anielinem 19/X 1914 r.
Nasielski Józef,
skaut, obrona
Osostowicz
pod
gimnazjalny,
Aleksander,
kiem 24/XIJ 1914.
Reichert Marjan, stud. uniwersytetu porucznik zabity w Gródku Jagie1922.

L-~W.;;.1.1..1:iLMi~~.&.~~...-~~~:-:
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IVA[AT. 2.LESZ[lY!V5K/!1.3. 00RCZAK.JfJZ . ~ \ ;
4.5ZATKOW5KHR 5. SCHNEIOER .6 .ZACHAR ._., \ ' - 9.K/5/ELATH-----!'
KOWAND. 7 KROL J.
JQWOLFART JUL. 11. HRZECZU/YOWICZ l<ORNEL

12 NOWAJ<.OW5KI !'f/1(. J3.

5TEIN L. 14.REY l UO.

J5.R0/'1ANl5ZYN/1AR.
K!10TKI. P. W. KOB.

MAZUROWNA- 51K(Jl?5KA .
REF. OBW PWK

uALAO<A JANINA

13/ Vl 1915.

Ht1DT. OBWOOfJ
ClAPLIN5H/ EO/Ilf/NO.
f<MOT. VI. OJ<R.
f<PT. JOZIK MAR/AN.

w r. 1914.
murarz,
Czerny
Fra~k ~isznievi. ski Tadeusz, dypl.
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w wojnie

pod Brze-

gimnazjalny, porucznik,
w r. 1919.

w Warszawie po-

13/V 192

Dr. Hozer Jan, Radca

24/Xll 1924 r.
pod
Sobotkiewicz Kazimierz,
Szafran
w Stru~
w niewoli
Antokli kupiec,
sowie w r. 1919.
pod Laskami.
gimnazjalny,
Stankowski
w niewoli w Szczyart. pol.
Stefanowicz Roman, gr.-kat. 1.
piórilie w r. 1917. ·
bez
Adam
pod
polskich,
Zbigniew, rotmistrz

w r. 1919.

Wagner Ignacy,
Zamojski Marjan,
30/ V 1919 r.
Zamojski Jan, ·
nach 30/V w r. 1919.

•

pod
gimnazjalny,
przez
zabity
gimnazjalny,
gimnazjalny, zabity przez

w Brzew
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Zatlokal
w r. 1926.
Ziomber Józef,
Ludwik,

gimnazjalny, major dyplomowany,

w Wilnie.
na tyfus w Insbruku.
w czasie rozbrojenia Niemiec.
wiele z nich
wszystkich nazwisk,
obejmuje
nie
Lista Bohaterów
ludzka.
a w 23-cim roku
w
nam Ich duchy, i jak stup ognisty
Strzeleckiego
istnienia
niewoli
w
pokoleniom.
obecnym i
we wskazania Twórcy legjonów,
a
do dalszej pracy strzelecwysoko swój sztandar, zabieramy
kiej, odrzucamy dalej skiby ugorów pracy i siejemy zdrowe ziarno na poOjczyzny.
i
graficzny szkic
pracy,
Dla unaocznienia
Strzelca Obwodu
Por. rez.

Edmund

Kom endant 51. Obwodu Zw. Strzel.

Towarzystwa Nauczycieli
i
w BrzeJ..anach z inicjatywy grona profesoT. N. S. W.
lat swego
w pierwszych
rów gimnazjum w r. 1892
duchoistnienia, oprócz profesorów, liczne wybitniejsze jednostki z
Pierwszym prezebez róinicy
i
dyrektor gimnazjum, Franciszek Grzegorczyk,
sem
w zebraniach Towarzya sekretarzem prof. Antoni Olberek.
innymi J. E. ks. Arcybiskup Józef Teodorowicz, ówczesny
stwa
Jednym z pierwszych
proboszcz orm.-kat. w
prof. Alojzy Steiner, obecnie na emeryt. w
- oprócz spraw zawodowych nauczycielstwa
Celem Towarz.
nauki,
ze
statutem -- utrzymywanie
oraz popularyzowanie zdobyczy
ze
zanie stosunków
Towarz.
odczytów dla inteligencji i
nauki
wojennych.
czas
na
upadta
pped
bardzo
swój adres do
dopiero w r. 1922, i
zreorganizowane
w stolicy Odrodzonego
naówczas
T. N. S. W.,
Kowalskiego,
wybrano w tym roku prof.
Prezesem
sekretarzem prof. Joachima Schleichera.
z
22
w latach 1924 i 1925. - Obecnie liczy
grona gimnazjum i seminarjum naucz. Prezesem jego jest dyrek-
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tor serrinarjum, Edward Olszewsk;, zast. prezesa prof. P. Kowalski, sekredyrektor gimn. Edward
do
tarzem J. Schleicher, nadto
Reiter i prof. Hipolit Zawirski.

Polskiego Nauczycielstwa
P owszechnych „O gnisko"
naujest podwójnie
Czterechsetna rocznica
w tym roku przypada 25. roczczycielstwu polskiemu miasta i powiatu,
z inicjatywy naucz. powsz.
nica „Ogniska" jego,
i Ludwika
Wizimirskiego, Bernarda
dane przez nauczycielstwo Lwowa i Krakowa w r. I 905.
skiego, na
Celem „Ogniska" prócz obrony praw czfonków swoich, jest podniedo ekonomicznego podniesienia
oraz
sienie szkolnictwa i
zbawiennP skutki pracy zorganiw
kraju. WkrMce
która przez
tu
Wizimirski
zowanego nauczycielstwa.
nauczycielstwo
doskonale. Dalej
czas rozwija
zadrogiego
sklep przyborów szkolnych gdzie z
tworzy
w dobry towar. Dla
opatrywano
i organizuje odczyty dla swoich
,,Ognisko"
Jorobek, lecz stwarza
niszczy dotychczasowy
Wojna
ornauczyciel
zar~ze~ nowe warunki pracy. Teraz
bez przygotowania, jakie
dla niego
gamzacJa ta
przywymaganiom czasu.
nie
tam
do pracy nad utrwaleniem
jego ucznia nauczyciel samotnym i bezsilnym, jak
W pracy swej nie czuje
40 OOO rzeszy kolegówchwili
dawniej; jest pewny poparcia
Ognisko pod kierownictwem niezmorW roku 1920 reorganizuje
podejmuje przerdowanego swego prezesa Bazylego Palczaka i z
w duchu wymaga11 demokratycznych Rzeczypospolitej. Praca to
W zebraniach
;
traktowana przez
jawna,
nad aktualnemi zagadnieniami,
z r~feratami i
p. Piotr Reichert i dyrektor seminarjum
mspektor
panstw. zensk1ego p. Edward Olszewski. Na kilku zebraniach w roku 1922
w renauczycielstwa zrealizowane
?pracowano zasady
Jonowych konferencJach. Na zorganizowanem przez T. N. S. w. w roku
w obronie
„Ogniska"
1926 ze?raniu_ r?dzicielskiem
preledo
zasady J~dnohteJ .
~entów t tak byli tu: J. Czabanowski i A. Joch z Tarnopola, T.
w roku I 926
Wójtowicz ze Lwowa. Za poparciem R. S. P.
1
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na kursie p. N. Terlecka ze Lwowa
i robót.
wakacyjny kurs
kilku nauczycieli na unii p. M. Zauchówna z Siedlec. Corocznie
Z.
e, organizowane przez
wersyteckie kursy nauczycielskie wakacyjn
,
oteki
biblj
z
zycielstwo
W pracy nad samo ksta keni em korzysta nauc
450 tomów.
icznej,
nauczycielstwa w pracy kulturalno-ekonom
Znaczny jest
gdzie nauczyciel przebywa przez
rezultaty tam
widoczne
- (Soprzedewszystkiem: L.
szy okres czasu. Tu
St. Sawicz l.),
Krynicki - (T. S. L. i kooperatywy hand
E. Cuprywe),
ludo
y
ki - (Kas
(kultura sadowniczo-ogrodowa), E. Bilaszews
nad
kulturalna), H. Nasielska - (pra ca
kówna - l
w wieku poza szkolnym).
nauczyprezesem lat 10 w r. 1930 staje na czele
Bazyli Palczak
„ Ogniska",
cielstwa polskiego Helena Nasielska .
go 109

w rozmaitych dziedzinach,

entuzjazm i ofiar-

w
Z inicjatywy
instytucje:
subwencjonowany przez
1) Kurs gospodarczy dla
na celu przygotowanie uczenie do
i
domu. Przy pomocy Kuratorjum
wychowawstwo, gotowanie,
j. polski,
prog ram,
o. W roku
towaroznawstwo, szycie bielizny i krawiectw
szylekarz powiatowy dr.
na kurs 25 uczenie.

.

Zy do ws ki Klub Sp or to wy .
w r. 1921 przez uczniów
Klub Sportowy,
Posiada
i
na
skiego Gimnazjum, dzieli
Przysposobienia Wojskowego,
W r. 1930
przez L. O.
tarnopolskiego i
mistrzostwo
a w r. 1929
100
z
8-klasowych.
Z. P. N. zaliczony do
akademickiej jak i
ków tak z
Lieber Józef, seSzymon Majblum,
z 9
Rieger
. kretarz: Leib Fried, skarbnik: Katz
Józef i MUller Zygmunt.
Nebel Józef, Bleiberg Szymon,

Pracy Obywatelskiej Kobiet.
z czterystu
w Warszawie.

w czerwcu 1928 r. jako jedna
Z. P. O. K.
znajduje
filij organizacji, których
jest
przedewszystkiem" ,,
kobiet na
a celem jest podniesienie
na nich
,
kich
obywatels

pracy
punktem
wysoki poziom zrozumienia
na równi z
do
równouprawnione kobiety
W przekonaniu,
nie
niewyzyskane, prag
nowe,
nego w Polsce
rozwijania ich
kobietom
dnej strony
,
i zarobkowanie z drugiej im
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publiczz jeje do pracy

przedmiotów teoretycznych udzielafachowe
ciem i gotowaniem
powszechnej pod kierunkiem
bezinteresownif- nauczycielki
p. Heleny Nasielskiej.
i
2) Kilimkarnia, subwencjonowana przez
przy pomocy Patronatu krajowego,
teraz precezyjnie stylowe kjlimy,
szereg pracownic,
z pierwszopowodzeniem. Kilimy wykonywane
które
art. malarz
i
karn
kilim
wzory kwiatowe wykonuje dla
a
kilimkarska zarejestrowan jako
br. zostanie
Jarosiewicz.
zarobek swym wychowankom.
dzielnia wytwórcza i
kilimkarni jest p. E. Krzysztofowicz.
nauki dzieciom, nie
ma na celu
dla
3)
w
wki.
rozry
pomocy w domu i dawanie im godziwej
Seego
scow
absolwentki miej
przez
tlicy
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Zv.
minarjum nauczycielskiego pod nadzorem
dzieci
subwencji Manisterstwa Pracy i Opieki
35-45.
Dzieci
z mleka i
podwieczorki
Kobiet odczyty puwymienionych,
Prócz akcji
do
zebrania towarzyskie.
bliczne, pogadanki dla
.vego w
w roku I 930 jest
Marja
Qlga Pilecka,
Kozicka,
Helena
Pp.
Eleonora Krzysztofowicz, skarbniczka, Iza CybulCzurukowa,
Helena Nasielska,
s ka sekretarka Wanda Hertmannowa, Helena
' Zofia Paulo, Hilara Szafranowa, Anna Szczerecka.
'
Janina
: Marja Wiszniewska i Karolina BojaDo Komisji rewizyjnej
nowska.

I art. Statutu jest:
w
moralnego
wspólna rozrywka i wzajemna pomoc materjalna.
i ich Czci.
Pod troskliwem a energicznem kierownictwem
duwkrótce
i
w
godnych Prezesów
i
godziwych
rozrywek
przybytkiem
polskiego,
cha
z ponej a wszechstronnej wymiany
których widnieje nai patrjotycznej inteligencji,
JW. Jakóba Hr Potockiego. W maju 1914 r.
zwisko Pana
Towarzystwo za staraniem niezapomnianego prezesa Dr. Adama Kowenicktórej celem w

i

Polskie Katolickie Stowarzyszenie
w
·i
„P r z y ja t
i
Stowarzyszenie
Walnew r. 1914 w
dnia 31 grudnia 1896 r.,
,,Polskie Katolickie Stowarzyszenie
go Zgromadzenia,
w
ków i
Stowarzyszenia byli:
J. E. Ks. Arcybiskup Józef Teodorowicz, ówczesny proboszcz orm. kat.
Ks. Kan. Leonard Solecki, proboszcz rz.-kat. (t 1915), K~.
w
Kan. Teodor Korduba, proboszcz gr.-kat. (t 1928), Ferdynand Maresz, dyr.
Barzykowski,
Rojecki, prokurator,
Kasy
Wiszniewski, budowniczy (t I902), Franciszek Werschler,
krajowy,
Pawluk, lakiernik, Ignacy Moskwa, mamajster szewski (t 1913),
sarz (t I923), Stanistaw Nabel, drukarz ( t I 906).
J. E. Ks. Arcybiskup J. TeodoPierwszym prezesem Towarzystwa
proboszcz.
rowicz, a po nim kolejno: J. Rojewski, Ks. Walerjan
orm. kat., Kazimierz Hackel, cukiernik i Dr. Adam Kowenicki, prymarjusz
Po czteroletdo do wybuchu wojny
Szpitala powszechnego,
prezesem
wojennym,
okresie
w
Towarzystwa,
w
nim zastoju
Schatzel, ówczesny burmistrz miasta i
w r. 1918 dr.
do r. 1920. Od r. 1921 do 1923
Towarzystwa
Hertman. budownicry, od 1924-1925 r. Franciszek
„
od r. 1926 do chwili obecnej, Jan Mykietyn,
Petryków, budowniczy,
mechanik.
rozwoju
W ten sposób w
stopniowo miejscowa inteligencja ster Towarzystwa
polskiego
podo kierowania
mieszczan, zdolnych
w wytrawne i pewne
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Polskie Katolickie Slow.

i

20.000 Kr. austrj., a dla niesienia pomocy materjalnej

kiego, dom za

fundusz zapomogowy; bibljoteka Towanaukowej i
500
rzystw3
czterech lat wskuna
Rozkwit Towarzystwa wstrzymany
pod terrorem naw
tek wypadków wojennych.
losy
rosyjskich, a
od Renu i Alp po stepy Turkiestanu;
po wszystkich polach bitew i
tylko sztanstopniowo; z
Towarzystwa
a niezapomnianego gospodarza Towa<far przechowany przez
wandalskiego zniszczenia bu(t 1923).
Jana
rzystwa
hordy Prusaków.
sprzymierzone z
dynku
upadku Austrji wkroczenia wojsk polskich do BrzeDopiero z eh
B~ZEtA:\ Y EZ0-19ZO.

7,
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odbudowa „Przyjatni" i stopniowy jej powrót do dawnego stanu.

Schatzla, otrzyprezesa Dra
zabiegom i
morgów pola od Hr. Potockiego Jakóba, celem
Towarzystwo
Towarzystwa, od gminy
stworzenia funduszu zapomogowego dla
dom
Towarzystwa,
z
plac
miasta
i bilard,
i
kosztem ap~W r. 1929 zakupili
zbudoY.
Towarzystwa.
i ofiarowali go na
900
rat radjowy za
towarzyskie, a na zacoraz silniej czytelnictwo, kwitnie
rozwija
z rodzinami i
tak liczne rzesze
bawach
Dwa razy do roku groubikacje „
za ciasne
.r~i
i
na tradycyjny
rodzina. - M1eJi
zem mile godziny, jak wielka,
odczyty i pogadla
scowa inteligencja daje
pp. prespraw aktualnych, za co
danki na temat
W ostatnich
legentom na tern miejscu wyrazy serdecznej
wiceprezes Towarzystw~, pr?f.
5 odczytów z historji
cach
miaz
P. Kowalski, celem zaznajomienia
nich zainteresowania dla obchodu 400 roczmcy zasta i rozbudzenia
wypadki z przeSieniawskiegu.
miasta przez
przed zapomnieniem i
Towarzystwa uratowane
inicjatywie prezesa J. Mikietyna, na którego wniose~ sprawi~na zow r. 1927 ozdobna
kosztem
przez prof. P. Kowalna jej pierwszych kartach spisana
.
.
skiego Kronika Tovrnrzystwa od chwili jego
zmszizema wopracy
po kilku latach
jest
jennego w „
popaTowarzystwa, a szczególnie
cie materjalne
z powodu ko~kudniem w coraz trudniejsze
z
wznow10na
rencji produkcji fabrycznej. Kasa zapomogowa i
z .wynarazie
przy Towarzystwie w r. I927, nie
funduszów. Poruszone] ~u
z powodu zbyt
swoje i przekazuJe
wszystkie
„
kwestji
o to swoim
pracuje niestrudzenie nad
Stan w r. 1930. Towarzystwo
polskiego i nad rozwojem kulturalnym i materjalzrzeszeniem
~le
od walk politycznych stoi
nym swoich
zawsze 1 zwarpublicznem,
w
jego
interes Narodu
sumienie obywatelskie i
ich
cie tam
wszystkich
cieszy
Dlatego
i
kt~rych nazwisk~
i dostojników duchownych i
sfer
honorow~m1
nich
z
jej
na
Teodorowicz.
Józef
Arcybiskup
Ks.
E_.
J.
Potocki,
: Jakób Hr.
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Schatzel (senior).
Dr. Adam Kowenicki i Dr.
. Wizyty Ks. J. E. Arc. Teodorowicza, Dra A. Kowenickiego i J. E. Ks.
i
daty
Arc. Twardowskiego w murach
i poi
zamanifestowania swoich
Towarzystwa
w sercach uczestników tych uroczystych zebra11 niezatarte i
wspomnienia.
oceniono w roku
pole i
tj.
stale po wielkiej wojLiczba
67.600
1929 na
nie, wynosi obecnie: 156.
2.500
Wydatki i dochody r0czne preliminowano na r. 1930 na
wynosi obecnie 3.236·21
Fundusz Kasy zapomogowej i
i naukowej, z czasoBibljoteka liczy obecnie 305
Ilustrowany Kurjer Codzienny,
dla
pism prenumeruje
Wiek Nowy i
w rc,ku jubileuszowym : Jan Mikietyn, prezes,
„
Kowalski, zast. prez.
sekretarz, prof.
Wiszniewski, JóLimanowski,
Ks. Opat
Sienkiewicz, MiKazimierz Wielgosz,
zef Zamojski, Józef
Iwaniszyn,
Budzan, Zygmunt Buczek,
Stankiewicz,
Adam Kwiatkowski, Antoni Chomicki i Jan Dobrowolski.
Jan

pracowników budowlanych.
w r. 1922 na wniopracowników budowlanych
sek Józefa Zamojskiego, majstra murarskiego i Franci 9zka Petrykowa, bualbo
wskutek
downiczego. Ma na c~lu niesienie pomocy
swoich praw co do czasu godzin pracy
choroby
powoli,
Rozwój
i stosownego wynagrodzenia za
ale stale.
jego.
z
sztandar
W r. 1930 uchwalono
Jan Senyszyn, zaw r. 1930
W
PrzyChomicki, sekretarz: Podfigurny, skarbnik:
szlakowski.
prezes

Polskie Akademickie Kolo
w r. I 92 J,
Polskie Akademickie
prowincjonalnego ruchu akademickiego, który
u samych
wchodzi jako sekcja
ogarnia
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Zrzeszenia Akademickiej
Prowincjonalnej , we Lw~wie,
a ma na celu: 1)
2) samopomo~
3) stworzenie 0gniska
Do ce!ów tych
przez
pogadanek, odczytów i referatów pubhczny~h,
na wsi organizowanie imprez dochodowych, wycieczek 1 zebran t~w~rzysk1ch.
z towarzystwami
i narodowem1, Jak T. S.
L. i
.
. .
Nie sposób tu w skromnej notatce
wszy~t.k~ch ~rze1awow
organizacji ale nie
bez wspommema
trwatj. ,,Jednod~ió~ki" p. t.
wydanej staraniem
w r?ku
t 927. Jednodniówka ta, w której wydaniu
naJle~sze p1ó~a
i Lwowa,
po
Polsce,
w obrazte,
i wspomnieniach
i urok naszego miasta i
o
.
.
liczy
70
Obecny
postanowi~ sobie
za cel
która w ostatmc.h czasach tak w
jak i na wsi
naprzód. We Lwowie dostarcza
prelegentów Ak.
T. S. L Dla zdobycia funduszów na cele samopomocowe, przygotowuje
szereg imprez dochodowyc~, or~z
w

z apelem do wszystkich, którym
na sercu dobr~
ków, aby przez
poparh
towarzyskie skupia
w gmachu Tow. g1mn.
, gdzie
znajdujemy
najbardziej nam
Kil~u kolegów pracuje w
tego Towarzystwa, niektórzy
na
gimnastyczne, inni
chór sokoli.

Towarzystwo „Samopomoc
.Akademickie.i".
Towarzystwo „Samopomoc
Akademickiej" w Brzew lipcu 1927 r. Celem jego jest wspieranie materjalne biednych kolegów we formie
i krótkoterminowych, bezprocentowych
na
i taks uniwersyteckich i na wy~oskryptów, z drugiej strony
scentralizo~anie
. akademika
na terenie miasta
kontaktu z towarzystwami akademickiemi w
uniwersyteckich ..
Towarzystwo liczy obecnie 76 czfonków,
tak na uczelmach
polskich
zagranicznych.
.
Dochody swoje czerpie Towarzystwo z
z datków
oraz z imprez. W r. 1928
Towarzystwo
z Magistratu miasta
jak
od
Gminy Wyznaniowej.

Towarzy~tNo
legalizowane za 3 i prowadzone od
Bleiberga, studenta IV r. praw.
Ks.

z inicjatywy kol. Traunera i Hassa, za1928 r. {:rzez
Zygmunta

Milewski.

Stowarzyszenie

Polskiej.

Stowarzyszenie

Polskiej
w
w r.
lokal,
z 3 ubikacyj w domu parafjalnym przy ul. Farnej. W roku obecnym
wynosi
100
osób. Stowarzyszenie skupia
jej godziwe i porozrywki w chwilach wolnych od pracy.
Celem Stowarzyszenia jest
charaktery w duchu katolicko-narodowym i
jednostki na dobrych katolików i wiernych ubywateli
Polskiego.
Zebrania
raz w tygodniu, a przedmiotem ich
sprawy
organizacyjne, odczyty, pogadanki,
obrazów i
Ponadto
Stowan:yszenie
a do tego poza wieczorami dyskusyjnemi
bibljoteka, która liczy obecnie 438
Stowarzyszenie
kursy rolnicze,
z wystawami i rozdawnictwem nagród, celem
do pracy i szlachetnego
Posiada
sztan<:lar z wizerunkiem Matki Boskiej
i
i
swoje oddzielne
nad
któremi czuwa i któremi
Patronat.
·
z
w miastach djecezjalnych, a
jest Zjednoczenie
w Poznaniu, które wydaje
Do Patronatu w roku
: Ks.
Milewski i StaniDo Patronatu
zawsze jeden z
miejscowych,
który tam wchodzi bez wyboru, kuratorem
jest
proboszcz
-0brz. rzym.-kat.
1923. Posiada

Stowarzyszenie Kupców w
Po wojnie
w czasie inflacji i coraz
spad'ku marki polskiej, rzucili
do handlu ludzie niefachowi, zakupywali za
towary w
i ceny ich
z dnia na
i
w ten sposób stan kupiecki. Stan taki
wo:bec braku silnej organizacji fachowej, któraby temu
i
w
prawa kupiectwa zawodowego. Aby temu zapobiec,
z initCjatywy pp.
Slusarka i Jakóba Mittelmana zgromadzenie kup-
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Statut Stowarzyszenia Kupców
17.Xl 1921, które
ców na
zatwierdzony przez Województwo Tarnopolskie dnia 3 styczw
nia 1922 do Lcz. 3779/PR.
i 31
z XIII
Statut
z 11
Organami Stowarzyszenia
wybranych zwypolubowny z 1O i Komisja rewizyjna z 3
2 lat.
na
w sali obrad miejskich dnia
Pierwsze Walne Zgromadzenie
StoStowarzyszenie do
5 stycznia 1922. W maju 1922
Kupieckich Wschodniej ·
W sierpniu 1923 rozdzielono agendy Stowarzyszenia na 11 sekcyj.
których zadaniem jest
i
z nich ma swego
obecnego
W
wnioski ogólnemu
Jakób Mittelman prezes, Hersz Wagszall i Baruch Goldman, zast.
prezeza, Maurycy Baran s~kretarz, Izaak Zuckerkandel zast. sekr. Ozjasz M.
kasjer, Leib Reichbach skarbnik, Salomon Horowitz gospodarz, Eljasz
Dawid Roth zast. gospodarza, Majer Fuchs i Szaje Rose

Stowarzyszenie
dnia 20 patdziernika 1901 r. i posiaStowarzyszenie
pod
przy ul.
dom w
da
zbudowany w r. 1901.
w
kodzielników
na wypadek
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie swoich
Stowarzyszenie
50 gr.
choroby.
posiada swój sztandar.
z wymienionego budynku, z
Stowarzyszenia
i dobroz
wpisowej
imprez.
z
dochodów
z
Stowarzyszenia,
wolnych datków
Prezesem Stowarzyszenia
Stowarzyszenie liczy obecnie 85
jest Herz Schnapper, sekretarzem Chaim Marjasz.
Feld Szulim Mendel, Billig Simon, Streudo
Ponadto
sand Józef, Gutenplan Tule, Rotin Benzion, Brenner Simon, Diamand Kazriel,
Berger Hersch i Meller Uren.
Stern Selig, Weintraub Józef, a jako

Stowarzyszenie „Jad Charuzim''
Stowarzyszenie
rania i
W
cenie

pilnych).

celem wzajemnego wspi1:istnieje od r. 1928 w
Stowarzyszeniu
Towarzystwa, b) udzielanie swym

cele: a)
w mia-

potrzeb c) ochrona
wsparcia w wypadkach choroby i
'
1 obrona praw i interesów
86. Prezesem stowarzyszenia jest obecnie Bernard Leider, technik-dentysta.

Gimnazjum.
z kroniki
od
od strony Potutor czy
do
st~ony Hmow1c wpada w ?czy - poza zamczyskiem; na pierwszym planie
zieleni
majestatycznie
budynek.
z ·nim
sa.dów, budynek, któremu
wtlle. To nowy ?mach gimnazjum. Wzniesiony przed
tymczasem zawierucha, która
roku 1914 zostac oddanym na
go kolejno to na koszary rozmaitych
woJsk, to na szpital, czy wreszcie na magazyny. Gdy po wielkiej wojnie
Polskiego, z gmachu
w posiadaniu
o odbudowie. Czynniki
t~lko mur~;. trzeb~ by!o
z belszewikami, bo dawny budynek
przed
do me~ ratme
celowi. Lecz tu
nie
ruiny,
z
w. ratuszu, Jakkolwiek
dniem
na przeszkodzie dewaluacja; kosztorysy z
budynku po kilku
mmeJ realne, kredyty przeznaczone na
zamierzonych robót.
na pokrycie
ledwie
bo budynek w ratuszu nie
A tymczasem
w godzinach
wszystkich klas i dlatego nauka
z odbuktórym
do roku 1922, w
Stan ten
sal w parterze od
oddano do
tak daleko,
jedno •z nich przemiei mieszkania dla dwóch
strony
przeniesiono z ratusza dalsze
W dwa lata
nionio na
umieszczono
a w jednem z
cztery
pracownie. W styczniu
i
naukowe
zbiory
11
W ratuszu
w .nowym budynku umieszczenie dalsze klasy, bibljoteki, ga1?25
gimnabinety t kancelarje, w przybudówce 3 mieszkania dla
roku .. W ratuszu zatrzymadnia 23 marca
oddano do
do czasu doprowadzenia do
no 10 ubikacyj, w tern cztery klasy,
roku 1928
dopiero w
to
serwitutu.
o
definitywnie z zajmowaneg~
roku
a dnia 6 listopada
dachem.
pod
przez 123 lat ratusza i
drzewa twardego,
poprzednio na 45
serwitut,
wyp~da,
ma zapewnionych 65
wedle notarjalnej umowy
tak,
103

drzewa rocznie, ,,póki gimnazjum to w
umieszczenie jedno z najlepszych
Ma tedy gimnazjum
Wschodniej: widne, przestronne sale szkolne, gabinety, praw
natryskowe, sala gimnastyczna i rysunkowa, obcownie, bibljoteki,
szerne, w zimie opalane korytarze, wreszcie niewielkie, jednak na rozrywki
boisko - to wszystko stwarza warunki doidzie sprawa popokoleniem. Ku lepszemu
datniej pracy nad
bogatemi gabinetami,
przed
mocy naukowy.:h.
naudobrze
fizykalnym i przyrodniczym,
po
gdy
tak,
w czasie wojny
i

· Gimnazjum

i
trzyietniej przerwie, spowodowanej wybuchem wojny
w lutym 1918 r.
mi wojennemi w najblil.szej okolicy miasta,
w nagich niemal samusiano
bramy uczelni
nie
naukowyc~.
lach i prawie bez tadnych
najprymitywniejszym wymogom h1g1eny szkolnej, a prócz. ktlku
zb10rów
obrazów przyrodniczych nie
map i
ie praca w tych
tak
materjalne
naukowych .
ze staraniami o wyRównolegle
warunkach nie
ówczesny dyrektor,
i zremontowanie nowego budynku
finansowych
w
aby
Roman Koestlich, wszystkie swe
resztki
pomoce.

bibljoteki nauczycielskiej,
praw.ie 1800
gabibljoteki uczniowskiej, doprowadzono do tego,
zaopatrzony w najkonieczniejsze
binet fizykalny jest
wymogów najnowszych
prowadzenie pracowni
w nauczaniu.
Polskie, zagdy
Z
naukowy
plan
swój
tutejszy, jak i wszystkie prawie gimnazja,
ministerjalnem z dnia 20 marca 1909 r.
na austrjackiem
b. Rady szkolnej krajowej z dnia 2 sierpnia J 909 r.
662 i
jednak w sierpniu I 919 r.
t. zw. gimnazjum klasycznem.
1. 44242 i
przyw którem
ówczesna Rada szkolna
godzin
dawne plany do nowych stosunków.
klasycznych i polecono
godzin
polskiego, zmniejszono
i
literatur klasycznych na
godzin tego
do klasy drugiej, a
niemieckiego
przedmiotu ograniczono, wprowadzono nowy plan nauki historji,
w nauce
o Polsce
ojczystej i dodano w klasie ósmej
w nauce przyrodoznawstwa,
geografji ziem polskich, wprowadzono
na kierunek praktyczny. W roku szkolnym l 920/21
polskich w klasie pierwszej nowy plan miniwprowadzono w
dla gimnazjum typu
sterjalny,
przepolskie w dalszych latach
neoklasycznego, r.a który
w klasie li i III wprowadzono nowy plan z pewnemi zmianami,
o·J dotychczasowego typu klasycznego dawnego. W roku szkol\\>edle propolskich
nym I 921 /22 uczono w klasach I-III
gramu ministerjalnego dla podbudowy, a w klasie czwartej wprowadzono
wedle planu gimnazjum matemauczniów
wedle planu gimnazjum klasycznego nowego
tyczno-przyrodniczego,
zatrzymano i w roku
plan klasyczny dawny.
klasy V-Vlll
wspólna podbudowa, a klasy
roku
szkolnym 1922/23, w tym
klasyczny nowy i matematyczno-przyrodniczy,
na
IV i V
typ klasyczny dawny. W roku szkolnym 1923/24
VI -Vlll
klasy
odtypy i postanowiono,
zaniechano dzielenia klasy czwartej na
klasy
dwie
tern,
na typ klasyczny nowy z
polskie
Przedo
ten plan
typu matematyczno-przyrodniczego
w latach I 924/25 - 1926/27, a w roku szkolnym
miana ta
niepodzielnie typu klasycznego nopolskie
1927 /28
ruski jako przemiot
wego. W roku szkolnym 1921 /22 wprowadzono
polskich klas 1-111. Uczniowie ci
w
wszyscy uczniowie
i
do klasy
tego
uczyli
ruskiego jako przedmiotu
klas I - V
kowego.
typ klasyczny dawni Od roku
utrakwistyczne
nauczania wszystkich przedmiotów
szkolnego 19 I9/20 do 1923/24

bogatej przed
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polskim
w
ruski; od roku 1924/25 prowadzi
greckiego, historJi, geografji, przyrodoznawstwa, propedeutyki filozoreligji dla uczniów
ruskim
ficznej, rysunków i gimnastyki, w
obcego {niemiecgrecko-katolickiego,
W roku szkolnym 1925/26
kiego), matematyki, fizyki i
na podstawie nowego „Regulaminu
po raz pir.rwszy egzamin
Ministerwydanego
gimnazjalnych egzaminów
grudnia
19
dnia
z
Publicznego
Religijnych i
stwa
1925 r. L. 18655/11.
Szkolnego Lwowskiego
Kuratorjum
Na mocy
nauczyz powodu braku odpowiedniej
pracy
cielskiej.
higjeny w klasach
W roku szkolnym 1927 /28 wprowadzono
Ministerstwa W. R. i O. P.
siódmych obu typów na podstawie
przeniesioroku szkolnym
z dnia 1 listopada 1927 r. W
cielesnych.
na lekcje
no do klas
pod
o
w
nadzwyczaj
kontakcie z rodzicanarodowym niejednolitej, oparto na
i wspólnie z gronem
mi i opiekunami uczniów, którzy
nad sprawami wychowawczemi. W roku
nauczycielskiem
19 I 9 opracowano regulamin pracy wychowawczej,
tego regulaminu
W
stosunki miejscowe i potrzeby tutejszej
gmin szkolnych,
w
nauczyciele
i sporCzerwonego
naukowych,
i
uczniów
towych,
do pona wyrobienie poczucia
do wiedzy,
i innych dodatnich cech,
troski o fizyczny
altruizm, nie
egoizm, a
rozwój
jednej lub dwu klas,
naukowych,
Obok
stale
od roku szkolnego 1922, a których
w
które
instytucje,
w
intenzywniejsza,
a praca staje
CzerW roku szkolnym 1922
które
uczniów, której celem
w roku 1924
wonego
i przyzaopatrywanie w
jest rozwijanie
zasadami
z
bory szkolne i praktyczne, zaznajomienie
ni, z podstawami handlu uczciwego i najelementarniejszemi zasadami
pracownia introligatorska, w któW roku szkolnym 1925
a
rej uczniowie
z bibljotek. W rok
dla dobra
spoczywa w
której
szkolna kasa
przyjmuje Komunalna Kasa
grona nauczycielskiego, a
W roi wydaje
powiatu
która,
ku szkolnym 1928 zorganizowano
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rozwój. Na rozwój umyszkolnych, wykazuje
w czasie
szkolne i obstoi:,niu
w
uczniów
i komitety
instytucje
przez
lub
samodzielnie
przez
chody,
pa11stwowe
obywatelskie. Corocznie obchodzi
i inne.
w dniu 3-go maja i 11-go listopada, imieniny
i tak
szereg
w ostatnich latach
dramatyczne
A. Mickiewicza Pana Tadei
odegrano A. Fredry
W
Eurypidesa
usza w inscenizacji K. Missony i
uczeprzy
harcerska
roku szkolnym
w
nie Seminarjum i orkiestry wojskowej 51. p. p. kres.
szkolnych
ks, Soleckiego. W czasie obchodów i
wielkiem powodzeniem.
chóry szkolne, których
rozwojowi fizycznemu
czego
do
uczniów,
i wyrobieniu duchowej
Harcerstwa,
pod
harcerskie,
a od
cielesnych, prowadzona od roku I 923 w sali
nauka
sali gimnastycznej, gry i zabawy, uprawiane od roroku 1924 we
natryskowe,
ku 1924, wojskowy hufiec przysposobienia wojskowego,
publiczne
korzysta cd roku 1925 i
z których
sportowe. Nad
gimnastyczne, zawody lekoatletyczne i
czuw« lekarz szkolny, ustanowiony w roku 1927.
zdrowiem
wycieczki krajoznawcze w dalwychowawczych
ednym ze
okolice jak wycieczki w Karpaty (w roku szkolnym I924/25
sze i
do
w Bieszczady i w roku szkolnym I 927 /28 w
Lwowskiego
Szkolnego
Kuratorjum Okr.
i Drohobycza, na
do Lwowa i na P. W. K. do Poznania, w czasie której
do skutku
Katowice i Kraków. Ta ostatnia wycieczka
powiatoweobywatelskiemu stanowisku Magistratu miasta,
goktórym na tern miejscu
go i Komunalnej Kasy
za udzielenie na ten cel subwencji.
wezwanie
na
wreszcie
c~le
na
datki
samorzutnie,
i
a
humanitarne i charytatywne.
i
Frekwencja powojenna jest prawie taka sama jak przed
do liczby
punkt kulminacyjny w roku szkolnym 1923/24,
zmniej876, w czem 178 uczenie prywatnych. Liczba ta corocznie stale
Podhajcach
w
prywatnego
gimnazjum
reaktywowanie
to
na
sza.
zaczyna studja gimznaczna
jak niemniej ta
od klasy piernazjalne dopiero od klasy czwartej, a nie jak dawniej,
wyznania rzym-.kat.
roku szkolnym wpisanych
wszej. W
uczniów publicznych 233, uczenie pryw. 26, gr. kat. publ. 204, pryw. 9,
1. W chwili oddania
mojl.esz. publ. 80, pryw. 36, ewangielik 1 i
liczy: uczniów putlicznych 471, uczeniniejszego szkicu do druku
nie publicznych 27.
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tutejszego gimnazjum
Przedstawiony w szczuptych ramach obraz
czasu tego nie zmarnowano. Materdowodem,
po wojnie jest
na lepsze, a rokrocznie niemal
ja!ne warunki pracy
utrzynowe ii1stytucje wychowawcze, których stworLenie, a co
wychowawczej
pracy
oparcia
do
przyczynia
rozwoju
manie w
charaktedo stworzenia
pods1awach.
na
podniesienia
do
rów silnych, samodzielnych i twórczych, a
gronu nauczycielskiepoziomu naukowego - oto cele, które
mu. Praca, prowadzona w trudnych warunkach, data jul rezultaty. z
zabiegi wychowawcze
a
dym rokiem poziom naukowy podnosi
pozwaDotychczasowe
bez widocznego skutku.
nie
zmaleje,
nie
grona
i
la
zawsze warunkiem poharrnonja, która
w niem ta
utrzyma
a z murów
tutejszy
pracy,
swych
dzielni,
uczelni
obywatele Rzeczypospolitej .

•

parafjalny
i parafja
Akt erekcji probostwa
z
Wojewoda

w
Adam
JOO

Podhajce,

Ormianie zamieszkali na terenie powiaZborów,
Tarnopol, Trembowla

tów:
i Rohatyn.
jest 20
Liczba parafian nie przekracza 200 osób, w samych
w
osób w dawnych czasach parafia
400 osób.
Ks. Dr. Józef Teodorowicz
proboszczem
obywatel honornwy mia~
i
obrz.
lwowski
obecnie Arcybiskup
Kanonik.
Wiktor,
a od 8 lat Ks.
sta

Komunal na Kasa
powiatu

w

jeszcze XVI stulecia.
instytucyj kredytowych w Polsce
ekonomicznie
z
przychodzenie
Celem tych instytucyj
dobroczynbardziej
one charakter
W
warstwom
cech instytucyj czysto
ny, dopiero z biegiem czasu,
komunalne zado których
oraz

probosZ'CZ.

Ks. Wiktor

Do parafji

istnieje od roku 1710.
z Granowa Sieniawskich
na utrzymanie probostw~

ku
drewniany, na miejsce którego, gdy
Pierwszy
murowany
1774
roku
w
Ormianie
miejscowi
upadkowi,
'
staraniem Proboszcza Ks. Deodata "Bogdana" Horbeza.
dla
na magazyn
zaborczy
W rok u 1806
.
wojska, mimo sprzeciwu Arcybiskupa lwowskiego.
wraz z
roku we
Gdy w
Lubomirska,
a
aby odpradachem
koronna,
parafji.
wiano w nim
i zarazem adStaraniem Ks. Grzegorza Dawidowicza, katechety
odnowiono> a Ks. Samuel Stefamini_stratora parafJi w
lwowskiej
nowicz, prepozyt
odrestaurowano.
W roku 1880 ponownie
okien
W roku 1927 na miejsce starych
projektu artysty malarza Piaseckiego
w liczbie 7, wykonane
Jana z Poznania.
jest Hr. Jakób Potocki.
Patronem

"Bank
z najdawniejszych instytucyj kredytowych w Polsce
Piotra
ks.
przez
wieku
XVI
w
dla ubogich" w Krakowie,
drobnego kredytu, które u nas
szeregu
Z
licznie w XVlll stuleciu,
w Pabjanicach",
na
(1715) przez ks. Jordana pod
Czartory( 1765-1780) przez
Kasy
Tyzenhauza,
Antoniego
przez
wreszcie
a
skich i
( 1765) przez
dla
„Karbona" i
Andrzeja Zamojskiego pod
kasztelana radomskiego. Kas
( 1779) przez
w Polsce w drugiej
wiele.
XVIll stulecia
Sta( 1822) przez ks.
wreszcie
szica „ Towarzystwo rolnicze hrubieszowskie" wraz z „Bankiem
na
wym '4, które to instytucje o charakterze wybitnie filantropijnym
celu niesienie pomocy warstwom ekonomicznie
na dalszy rozwój Kas
bez
Rozbiory Polski nie
na ustawodawstwie odbo o:ganizacja ich
zaborcze
jednak
zaborczych.
terytorjalnego, nawet w zad,,
ze
a nago ile
kresie
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przeto inicjatywa w tworzeniu kas
samopomocy spótdzielczej i prywatnej. Dona
sposwobody na polu
uzyskania
piero z czasem, w
instytucje kredytowe, w
których organizacja w
miejskie i powiatowe kasy
rozmaicie.
nych zaborach
cesarskiem z dnia
ona na
Galicji
W
dekret kanw calem pa11stwie.
1844 r.,
2
umie.szczony w zbiorze praw, jako regulatyw dla
celarji nadwornej

wet

Komun alna Kasa

datuje
i nadzorowania kas
i ich rozwój.
coraz szybszy wzrost liczebny kas
na ziemiach polskich pod zaborem austrjacw roku
we Lwowie",
„Galicyjska Kasa
kim
1844, z inicjatywy stanów galicyjskich.
w Tarnowie, a z
druga Kasa
Wkrótce potem
W roku
Gal icji 56 kas
jui w
cem roku I912
we Lwowie, którego
galicyjskich kas
19')2
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i przepropopieranie wspólnych interesów kas
zadaniem
odeSzczególnie
do
wadzanie lustracyj kas
w
w propagowaniu idei
wspomnianego regulatywu austrjackiego
Na podstawie
w
w roku 1897
powiat
statutu ,, ... ku ogólnemu podniesieniu dupo
nach, której celem
a szczególnie mniej zai
cha
do pewnego i korzystnego ulokowania
klasom
i strapotrzeby bez
go w
grosza i
Kasa przez
tego celu,
wytrwale do
ty czasu".
30 lat pod
oraz Prezesem Dyrekcji Kasy
Pierwszym
Wiktor Ramski, Kazimierz Traczewski,
Franciszek Wohlfarth,
Schatzel, Starosta
Ks. Teodor Korduba, Ignacy Korzeniowski, .Dr.
Topolnicki i Starosta Wojciech KaEdward Jakubsche, Starosta
Kasy byli: Ferdynand Maresch, Franciszek BogucDyrektorami
ki i obecnie
swego istnienia wykazuje znaczny i ustawiczny rozKasa od
powiagospodarczem
w
coraz
wój,
kaa z niem
rok rocznie zaufanie
tu. Wzrasta
i za które
pupilarne
które
obrotów,
Ze
swym
Powiat
ustawoprzelaniem
poza
zyski
Kasy, która swe
wzrasta
statutu na dobroczynwych stawek na fundusz rezerwowy, obraca po
z nich niemal wszystkie dobroczynne i kulturalne Towane cele,
rzystwa tak powiatu, jak
fungmach z
Kasa
W roku I 9 I O
kor., a gmach ten, wzniesiony
150
duszów rezerwowych za
planu architekty Hipolita
w stylu gotyku
najnowszej techniki, jest po
skiego ze Lwowa, opatrzony w
miasta i powiatu. Nadto w roku 1914, w czasie
dzisiejszy
L. 2,
przy ul.
Kasa
finansowych,
domów czyni
jest jednym z
która
szowych w
do wyhuchu wojny
Kasy
Rozkwit
kapitarokiem, czego najlepszym dowodem
z
wej,
ponad trzy i
w roku 1914
miljonów kor. austr.
roczny
mtlJona koron austr., obrót
dalszy rozwój, · ale nawet
nie tylko
Ale wojna
instytucji
dla
dotkliwe ciosy tej tak
na interebardzo
naszego powiatu. Wszystkie inwazje
Kasy.
sach i
Kasy pp. Eleoofiarnej pracy
tu
Nie
Kulnory Krzystofowicz, Edwarda Horitzy i obecnego dyrektora

1ll

jak rówmez
Kukurudzy, który w czasie
wojen, tak
jak
bolszewickiej,
swe
i nieraz
bronili
Kasy, przez co nawet
Edward
Horitza
wywieziony w
Rosji przez
wojska rosyjskie.
Po
wojennych i spadku
nauzdrowienie stosunków dopiero z
ustabilizowania waluty polskiej.
rozpoczyna
zwrot w
Kasy i powolny wprawdzie ale
ustawiczny rozpoczyna
rozwój Kasy,
z roku na rok>
tak
w roku obecnym posiada Kasa
obrotowego
miljona
a rok 1929
Kasa obrotem okoto trzydziestu miljonó\\
W roku 1927
Kasa jubileusz 30-lecia swego istnienia. Dla
uczczenia tej eh wili
stypendjum, którego celem jest
z
uczniom Gimnazjum
jastudentom
i zawodowych.
z powiatu
Na mocy ustawy o komunalnych kasach
z dnia 13 kwietnia 1927 roku
tut. Powiatowa Kasa
nazna
Komunalna Kasa
Powiatu
w BrzePod
pracuje nadal dla dobra
korzystne umieszczanie
rozmaitych
kredytów, a
rolniczych, co ma bardzo
znaczenie dla
gospodarczego
powiatu. Pop:era
silnie ducha
i osza
jednostkom, w wykonaniu swego statutu, cztery
szczeble:
i bogactwo, dorzuca
cedo budowy dobrobytu
Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku jubileuszowym miasta, w 33 roku istnienia Kasy,
nad
Rada Kasy w
Rady Kasy Ks.
Limanowski, proboszcz i dziekan rzym.-kat. w
PrzeCzuruk,
dóbr i
dyrektor
Hr. Jakóba Potockiego w Raju,
Rady Kasy: Ks. Aleksander Baproboszcz gr.-kat. w Kozówce,
Dysiewicz,
i
w
Karol Maramarosz,
dóbr
Rad,
gospodarstwa rolnego w Glinnej>
Dr. Jakób Rawicz. adwokat i
w
Wiszniewski,
vViec, dyr. Kasy kredytowej „
burmistrz m~
b.
na Sejm i
w
oraz
Kasy w
Karol Woyciechowski, zast.
·
cego
powiatowego, prezes okr. tow. rolniczego i
dóbr
Litiatyn,
Wilhelm Rapf,
i
i
w
Ludwik
dyr Kom. Kasy

oraz Tytus Roskosz, sekretarz Rady Powiat. i
w
Funkcje
Gerard
Czerwiowski,
Marjan
Wanda Zaleska-Sredniawska, Helena
Nowakówna i Marja Jarocka. Funkcje
Kukurudza i Antoni Marszyck~.

Kasa Kredytowa

w

Kredytowa z

z 400
miasta
Kasa
Kredytowa "J e d n
25
swojego istnienia, albowiem
·w roku 1905-tym.
Kasa Kredytowa „J e dno
jest
dla drobnego kredytu
i jest oparta na ustawie polskiej,
„
P.
Wiszniewski obecny burmistrz
miasta,
na Sejm, a do dnia dzisiejszego jej
dyrektor.
Pierwszymi
byli PP.
Jan,
i B. Goldman, kupiec.
·
Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej
P. Karol Woyciechowski
dóbr zasf.
Rady powiatowej.
przez
czas
Krajowego,
Barzykowski.
od samego
sobie wielkie zaufanie i rozwiw bardzo szybkiem tempie. Pomimo istnienia w
Instytucji powiatowej Kasy
i 17
Kas i banczków
w 4 roku istnienia
7 miljonów koron obrotu rocznego.
Przez
czas wszystkich wojen, tak wielkiej
w latach od
r. 1914 do 1918-tego,
1918/1919 i bolszewickiej w r.
1920, które wszystkie krwawo
u bram naszego miasta, "Xstrzymywane
„ wiernej rzeki"
Lipy - Kasa
bez przerwy
na swoim posterunku, a personal
sumiennie swój
nieraz
kul i
grozy wojennej.
Skutki wojen jednak nie
i naszej instytucji.
Wszystkie fundusze zasobowe zdewaluowane
tak
po wojnie potrzeba
na nowo
i wszystko _od fundamentów odbudowyco
tylko
ofiarnej prf!CY
Dyrekcji, którzy przez
c.z.as wojny i po wojnie
bezinteresownie
pracowali, a
personalowi
który za bardzo skromne wynagrodzenie, swój
wykonywali w oczekiwaniu lepszych
czasów.
W
czasach powojennych mimo skromnych
potrzeba
pTacówki gospodarcze,
innymi gdy
jaJczarski z powodu ustabilizowania
i zmiany waluty z marek
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na
polskie swoje
ze znacznym niedoborem,
w swoje
magazyny i
export jaj, który
do
rozwija
i
Celem poparcia odbudowy zniszczonego miasta Rada nadzorcza „Jedna
niskroprocentowe i na
termin dla
domki.
liczy obecnie 1.292
z deklarowanymi
na
129.200
W funduszach zasobowych
i rezerwy) ma • . . • • • 23.215
"
• • • • • • . . . 49.806 ,,
,,
,,
dolarowych 11.467
. • 101.482 ,,
wydano • . . • . • • • • • • .
• • 88.227 „
dolarowyc11 11.722 • . • • • . . . . • • •
• 103.739 „
"
personalny w tym roku jubileuszowym jest
Rada Nadzorcza. Prezes: Dr. Schilssel Adolf adwokat i zast. burmistrza
miasta, Sekretarz Rady: Petryków Franciszek budowniczy i b. asesor miasta,
Rady: Pawliszyn Piotr rolnik i delegat przedm.
p. Rapf
Wilhelm
emer. Radca
Kraj., P. Dr. Reich Henryk adwokat, P. Wiszniewski Józef
i
asesor miasta,
Dyrekcji
P.
Wiszniewski,
burmistrz miasta
i
na Sejm, P. Roubinek Otton, kupiec i
lasów, P.
Hieronim emer. Dyrektor poczt i inspektor P. K. O.
Pani Wiszniewska Marja kierowniczka biura, która z powodu wyboru dyrektora P. Wiszniewskiego na burmistrza miasta i
na
Sejm od 7 lat wszystkie interesy Kasy
i prowadzi sama.
Panna Bojanowska Karolina kasjerka pracuje od
tej Instytucji nieprzerwanie i z wielkir.m
w czasach wojennych.
Pani Kahane Alteinowa Lima buchalterka pracuje od 12 lat i przez
czas wojny
dowody ·
Instytucji.
pracowników Instytucji jest najlepszym dowodem
i pracowników, którzy w
zrozumieniu sprawy
dla dobra
bez
na
wyznanie i

Inspektorat Powszechnego
Wzaj emnyeh.
Król
August Poniatowski w r. 1777
projektem ubezpieczenia od ognia. Nie
on jednak
urzeczywi~tnionym - z powodu katastrofy rozbiorów Polski i dopiero w r. 1803 i 1804
pierwsze w Polsce organizacje ubezpiecz.eniowe, mianowicie: w r.
1803
„Towarzystwo ogniowe miast",
w r. 18')4 „To-

warzyst."".o: og?iowe ws.i". Te dwa towarzystwa,
i pierwowzorem dz1s1eJszeJ InstytuCJi Powszechnego
Wzajemnych.
To~arzystwa te
na mocy postanowienia namiestnika,
Józefa
zreorganizowane i
w r. 181_7 w jedn_o Towarzyst~o pod
... Towarzystwo miast i wsi", przymus
ubezpieczenia
terytorJum ó~czesnego Królestwa Polskiego Kongresowego.
W r.. 183.1
!o Towarzystwo za zniszczone
i rozebrane budynki.
~oJennemi i w czasie powstania·listopadowego, odszkodowame w
sumie, jak na ówczesne czasy 794.190 rb. i 72 kop.
• Odszkod.owame to
wbrew zwyczajom .
ogólnie
pr~ez ~szy~tk1e towarzystwa ubezpieczeniowe, za szkody
z powodu
woJenn_Ych, odszkodowania pogorzelowego
nie
.
Je~.nak tak wielkiej sumy nie
bynajmniej rozwoJu teJ 10stytucJ1.
1843
Towarzystw~ zreorganizowane i
.,, DyrekcJt Ubezp1eczen . Teren bowiem
jego
znacznie
rozszerz~ny przez stopniowe a dostosowane celowo do potrzeb
spowprowadzenie szeregu
i
na
. Od r~~u 1843 do roku 1866 datuje
okres rozwoju
tej rnstytucJt wskutek
i
gospodarki jej kierowników.
. Kres ter:11U
i naturalnemu rozwojowi,
upadek powstama Styczmowego w r. 1863 i represje
rosyjskiego. Po wielu niepróbach
unicestwienia, Dyrekcja
kowana i
na „ Wzajemne Ubezpieczenie Gubernialne
od ognia".
rosyjskiemu
ruinstytucji.
. D~piero w ro~u I900
rosyjski do pierwotnej formy orgam.zac11 centralneJ z
w Warszawie pod
„Ubezpieczenia
wzaJemne od ognia w Królestwie Polskiem",
jednak nadal dziatowarzystw
do
budowli od ognia.
W tej formie
ono
do
zaborców rosyjskich
z Warszawy w roku 1915. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy
zek prawny przymusu ubezpieczeniowego nie
zniesiony i po utworzeniu Rady nadzorczej,
instytucji
tymczasowo teren oku,pacji niemieckiej. Po
okupantów,
jego
.na
teren dawnego Królestwa Polskiego.
Us~aw~ sejmowa z dnia 23 czer~ca 1921 r.
w
ze
przez
.z
ubezpleczonych
jako
jej
której
zmieniono na
Wzajemnych".
Przez wprowadzenie przymusu ubezpieczenia od ognia
upoinstytucji do utworzenia
dobrowolnych : kre:scencji i
domowych, inwentarza
od ognia, od gradobi,cia i inwentarza od -pomoru, zakres
tej instytucji rozszerzono

W.:·

prawie do granic
w okresie 1843-1866 r.
W wykonaniu ustawy z dnia 23 czerwca I 921 r. .
Polska Dyrekcja
Wzajemnych do zastosowania przymusu ubezpieczenia budowli na terenie
i ziem
Ustawa ta
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31.VII 1924 r., z dnia 27.V 1927 r. przez wydanie przepisów
wykonawczych i ustalenie nazwy instytucji na ~Powszechny
UbezWzajemnych".
'
Inspektorat
na powiat
ustanowiony I
1925 r.
Inspektoratu na terenie powiatu
przedstawia
Od dnia I .IX 1925 r. do dnia i.IV 1930 r. zlrk ~id owano
216,
w tern spalonych lub uszkodzonych przez
budynków 354. Za
sze szkody pogorzelowe
199.551
74 gr.
odszkodowania
w
2 tygodni od daty
pogorzeli, a tylko w 8 wypadkach
odszkodowanie nie w ustawowym terminie 4 tygodni.
Odszkodowanie w razie masowej pogorzeli
natychmiast po
przeprowadzeniu likwidacji w trzecim dniu po
W wypadkach masowych pogorzeli
odszkodowania dokonywali na miejscu Inspektor Wojewódzki z Tarnopola, Lewkowicz Franciszek
i jego
Szajer Stefan.
Pogorzelcom udzielono nadto
ulgowych na
krycie w ogólnej sumie 39.950
.
te z oprocentowaniem 40/o
ratami w
ciu lub
lat.
·
Na
z
{instrLI;ktorów i organizatorów
pokursów
i t. p.) spieszy Inspektorat
z
wszystkim zorganizowanym
na tere~ie tut. powiatu. Na zakup sikawek nowych i na
przyznano i
w gotówce
37.647
Pozatem przyznano i dostarczono 442 m.
wylotowego, 72 m.
4 beczki
2 pasy i 24 m. linki.
- Obecnie niema w powiecie
któraby w najpotrzebniejsze
nie
zaopatrzona.
Rozpowszechnienie
krycia dachó:yv jest dalszym
akcji
· W celu
prywatnym wytwórniom dachówek
kredytowej: na dogodnych dla odbiorców warunkach, przyznano
za
Rady Powiatowej w
w T. 1926 w kwocie 35.000
·
wyniki w
sposób
rezultat zaPowiatowy z
sezonu w r. 1927
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do uruchomienia w swojej betoniarni wyrobu dachówek cementowych, otrzymawszy od
50.000
jako
dachówek palonych w prywatnych wytwórniach
przy pomocy
zmieniono z
na
Od roku 1926
do 1929 wytworzono 160.000 dachówek. W betoniarni pod
WyPow. wytworzono 600.000 dachówek cementowych, 3.000 rur studniarskich. W cegielni Wydz. Pow. wypalono 600.000
Powiat
liczy w dniu l.IV 1930 r. 51.325 budynków. Inspektorem i kierownikiem biura Inspektoratu jest obecnie Jakóbowicz Józef,
a technikiem szacunkowym
Eustachy.
Nadto
w tut. powiecie
dobrowolnego ubezpieczenia
krescencji,
i
inwentarza od ognia i
ubezpieczenia
od gradobicia.
Idea wzajemnego ubezp. znajduje coraz
zwolenników,
u drobnorolnych.

Olejowski

Opieka
wielkoduszni Sieniawscy roztoczyli
Jako
farnego, w którym

nad biednymi w

ich, istnieje dotychczas dom obok
szpital i zarazem · przytulisko dla ubogich
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miasta: Gdy miasto przez
zniszczone w
XVII w.
w tym domu przez
czas
Rada miejska swoje posiedzenia.
Dom ten jest dzisiaj pod
Proboszcza. W ostatnich czasach przez 5 lat
dla sierót, gdy
Ochronka
w darze od Jakóba hr. Potockiego 10 morgów ziemi
pod miastem na folwarku Marcelinie gdzie pobudowano sierociniec. Proboszc~ miejscowy ks.
Limanowski
ten dom na
przyprzez SS.
N. M. P.
opieki.
wchodzi w zakres
miasta.
Miasto samo utrzymuje
miejskie Przytulisko dla Starców
Kalek imienia Marji i Jakóba hr. Potockich.

Hr. Jakób Potocki
z
biednym miasta
na
przez
na rzecz tego Przytuliska kwoty I .OOO
Gmina poprzednio
we Lwowie.
W Przytulisku miejskim ma obecnie pomieszczenie 30 osób, ponadto
w
kwietniu br. otwarty
tam
dla
W roku jubileuszowym Magistrat miasta
prowadzenie
w
SS. Albertynek, które w bardzo krótkim czasie przy poparciu Magistratu i Opiekunki
p.
do
przy bardzo skromnej subwencji miasta w kwocie 200
mie.tym biednym
3 razy dziennie.
Dla
400 letniego jubileuszu, Magistrat miasta wraz z Ko-
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Opieki
na wniosek ks.
Limanowskiego, uchwalili
•
nowy budynek na cele Opieki
Stosownie do reskryptu Starostwa z dnia 9/VII 1928 L: 17678
po
ustawy z dnia 6/11[ I 928 Dz. U. R. P. Nr. 29 poz. 267
Rada miejska, celem zapewnienia
wykonania opieki
miastc, na 5 okr~gów
a to:
I.
Il. Adamówka, III. Miasteczko, IV.
V. Chatki,
dla
z
opiekuna a to: dla
p.
dla Adamówki p.
OleJowskiego,
dla Miasteczka p. Franciszka
dla
p. Józefa Zamojskiego,
a dla Chatek p.
z
opiekunów
Rada miejska w charakterze organu pomocniczego delegata
od tego Burmistrz
to z
inicjatywy,
na wniosek opiekunów
rozdziela wiele
zapomóg
najbiedniejszym mieszka11com miasta bez
wyznania i
W akcji tej
wielkie
obok burmistrza miasta, który
spraw opieki
nie
trudu dla
niedoli ludzkiej,
ks. Opat
8. Limanowski
Komisji opieki
Miasto subwencjonuje nadto trzy
Sierót, polskich, ruskich i
dowskich.
te mimo braku gotówki
W tern miejscu z
uznaniem
bardzo
cia nader
Sióstr
N. M. P. w dwóch
dach katolickich.
Przedmiotem szczególnej troski miasta jest obecnie sprawa wybudowania nowego
dla wychowanków wyznania rzymsko katol., ze
na
od miasta
2 kim.) oraz
dotychczasowej ochronki.
Rada miasta,
wyraz trosce o dobro tego
ochronce plac pod
inicjatywa w
kierunku zostanie skwapliwie
i m·alizowana przy pomocy finansowej Wys.
Instytucji
i humanitarnych.
Dr. Jerzy Mostowy, Prymarjusz Szpil. pow.

Szpital
O Szpitalnictwie z dawnych wieków na terenie miasta
nie
mamy
- nie ulega
ono
z
nad ubogimi, na co wskazuje fakt istnienia od
XVll w.
domu ubogich,
farnego, nazywanego
szpitalem.
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Istnieje
w
do dnia dzisiejszego Szpital
(obok Synagogi), który
raczej dla pomieszczenia ubogich starców
dowskich,
celom lecMJictwa.
Tern
sobie
do niedawnych czasów
szerokich mas ludu do leczenia
w Szpitalu.
Dopiero w ostatnich czasach wielki
w medycynie, szczególniej
w chirurgji
z gruntu
mas i
zaufanie ich do leczenia
w lecznicach publicznych.
za czasów zaborczych w
wieku
szpitalnictwa w
bardzo skromny, obywatela

który
przez
Krajowy wedle wymogów nowoczesnej nauki. Dla
w kwiecie wieku Izabeli Hr. Potockiej, siostry Hr. Jakóba Potockiego, nosi on
szpitala im. Izabeli
Hr. Potockiej.
Szpital ten
miasta, a
na
Funduszu
Krajowego.
Po Dr. Zaudererze w roku 1903 prymarjat szpitala
Dr. Ko wen icki Adam, ucze11 gimnazjum
który szpital znacznie rozbui
wedle wymogów nauki,
tu wiele pracy i zawodowej wiedzy.
przez krótki czas
prymarjuszem Dr. Lecewicz i Dr. Zasowski Jan,
obecne kierownictwo spoczywa w
Dr. Mostowego
Jerzego, na -którego barki
odnowienia Szpitala, zniszczonego wskutek
wojennych.
szpital
przyprowadzony do
co stwierdzono przy
zjazdu lekarzy powiatowych Województwa tarnopolskiego w roku 1929-tym, który
Szpital ten jako wzorowy pod
dym
dla szpitali Matopolski.
Szpital jest
na 120
Prymarjuszem jest Dr. Mostowy Jerzy, sekundarjuszem Dr. Wiktorczyk
Aleksander.
Personal
z 8 Sióstr
6 osób
sanitarnej
i 8 osób
gospodarczej.
Ruch chorych w szpitalu
bardzo w ostatnich latach,
operacyjnych wykonano w roku 1929 - ponad 500, w tern
wypadki
chirurgji nowoczesnej, jak resekcje
woreczków
i tp.
Lecznictwo chorób
i innych
medycyny,
postawione jest na
ostatnich zdobyczy wi~dzy lekarskiej.

Szpital powszedzny.

Lewickiego, porucznika wojsk austr. i bankiera,
na cele Szpitala
na
ta zaadoptowana przez
Krajowy
czas
miasta i powiatu jako szpital. Pomimo,
warunki higjeniczne wiele
tam do
jednak na owe czasy, gdy
i wymogi higieniczne nie
tak wielkie jak obecnie, Szpital
ten
wielkiem dobrodziejstwem dla
miejscowej.
Pierwszym dyrektorem i prymarjuszem szpitala
Dr. Serkowski, po
nim
Dr. Albert Zauderer,
burmistrz miasta
Gdy nowoczesne wymugi higjeny
a pomieszczenie
nieodpowiednie i zbyt
wybudowany
JWP.
Marji z ks. Sapiehów hr. Potockiej i Jej syna JWP. Jakóba hr. Potockiego,
nowy Szpital wraz z bocznemi zabudowaniami na
Miasteczku,
który

Towarzystwo

·Wincentego a Paulo.

W
a Paulo, tj.
leckiego (t !915) i
wanie zasad
tobliwienie jego

dwie konferencje towarzystwa
Wincentego
w r. 1887 przez
kanonika Leonarda Sood trzech lat. Celem towarzystwa jest wykonya wraz z tern
za
zorganizowanej pieczy nad ubogimi.
tej pieczy jest osobiste nawiedzanie ubogich w ich
mieszkaniach - przez
czynnych, przynajmniej raz w tygodniu.
czynni
raz w tygodniu, celem spraw~zdania
z
i narady w sprawach rodzin ubogich, powierzonych ich opiece.
Zasadniczym dochodem konferencyj
pod koniec
posiedzenia, zbierane od wszystkich obecnych
czynnych, oraz
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suhwencje i dochody z irrprez.
5. Wsparma w swej opiece 20 rodzin, a
Konferencja
i
w bonach na
cia materjalnego tym rodzinom udziela
udzielana. Obydwie konpomoc w gotówce bywa rzadko i tylko
konferencji
swoje rady centralne we Lwowie.
ferencje
prop. Scholzowa,
jest p. radczyni Olga Pilecka.
p. Wiszadwokata,
p. Schilsslowa
kuratora,
jest p.
burmistrza. Prezesem konferencji
niewska
ski, skarbnikiem p. dyr. Serafin a sekretarzem p. Kozankiewicz . . Kuratorem
tych konferencyj i ich dyrektorem jest proboszcz rzyrp.-kat., ks. opat
Limanowski.
datki

Powiatowa Kasa Chorych w
w roku 1894, czynPowiatowa Kasa Chorych w
do r. 1914 tj. do czasu wybuchu wojny.
terenem operacji wojennej, zai powiat
kilw
Kasa na ten czas swe
biurowemi i leczwraz z
kunastoletniego jej istnienia
kompletnie zniszczony.
niczemi, z wszystkiemi aktami i
1921, na zasadzie polskiej
r.
w
dopiero
Reaktywowanie Kasy
ustawy z dnia 19.V 1920 r.
wraz
rozwój Kasy, której
czasu datuje
Od tego
i pracy,
swego
lekarzy kasowych, nie
z
poziomie.
na jak
lecznictwo kasowe posta
lecznictwa t!k, jak
Kasa
nie
jednak
Dotychczas
powiat tutejszy, jak
w
Kasy
placówek przemyi
wszystkie powiaty kresuwe, nie ma
swe
do typu Kas,
i fabrycznych i Kasa tut.
domowej.
i
istnienie na rolnictwie, drobnym
lokalu nie
budynku, ale z powodu
we
usilnem
lecznicze; to
swego ambulatorjum w nowoczesne
jest wybudowanie w
placu budowlanym obszaru 1975 m\
odpowiedniego gmachu, n~
dzielnicy mjasta, a to dla pomieszczenia biur
w
ambulatorjów, zaopatrzonych w najnowsze zdobycze techniki
i
fizykalno- i
w
lekarskiej, w
osób,
od 3-4
Liczba ubezpieczonych waha
i ich rodzin, jest
z Kasy, tj. ,
uprawnionych do
20.000
12.000 osób. Przypis Kasy wynosi obecnie
750/o.
wydatkuje
z czego na
2 w powte9 lekarzy, z tych 3 w
Kasa zatrudnia
powiatach
w
4
i
Narajowie
w
i
w Kozowej
cie
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Lipicy dolnej i w Pomoa to w Dunajowie,
w gminach znacznie
Kasy,
rzanach. W ten sposób
do tych punktów lekarskich,
oddalonych, a
od
i
na
bez
pomoc
do
leczeni2, koObecnie wszyscy ubezpieczeni i ich rodziny
poza leczeniem ambulatoryjnem, z leczenia szpitalnego,
i w Kozowej, które KaZdrowia w
w powiatowych
klimatycznych, oraz
sa subwencjonuje w zdrojowiskach i
we Lwowie.
Chorych
Kas
w
z leczenia specjalnego
autonomiczne.
Na czele Kasy
RaRady Kasy jest p. Dr. Adolf SchUssel,
p. Karol Wojciechowdy Kasy p. Saul Majblum,
p. Rudolf Rogowski, dyrektorem Kasy p.
ski,
lekarzem naczelnym p. Dr. Jerzy Mostowy.
i 3
z 5
Poza dyrektorem personal biurowy
funkcjonarjuszów
z pow.

Ochronka Polskiego Stowarzyszenia Opieki nad·Sierotami.
przez proboszcza rzym. kat. w r.
Ochronka
bezdomnemi
na celu zaopiekowanie
1919 ks. Limanowskiego, a
wtepozbawionemi opieki rodziców . .w domu parafjalnym
Siostry
20 dzieci, któremi
dy pomieszczenie
<Jla dzieci otrzymywano w tych krytycznych czasach z Koi
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parafjanie, a na szczeW tej pracy pomagali
mitetu
Hieronima
ofiarna praca p.
gólne
Adolfa.
i
ochronka w odnowionym budynku na folwarku
Od r. 1922
na rzecz Sierót obecmorgami pola
O
t
z
wraz
ten
Marcelin; dom
jakób hr. Potocki.
ny pau
„ Polskie StowarzyszeStowarzyszenie
W rok
który
poczem wybrano
nie Opieki nad Sierotami w
w ochronce w liczbie
dla sierót,
wydatnie
byli kolejno: Ks. Limanowski proboszcz, p. Zofja
30.

w domu parafjalnym (dawny dom ubogich), w o'bDziatwa zbiera
zabawach, a przytem uczy
czas na
szr.rnej sali i tutaj
prowahistorji polskiej i wierszyków; jednem
pacierza,
freblowskiej. W porze letniej korzysta z tej
dzona jest systemem
80 dzieci; dziatwa spieszy tu ochotnie, bo przy zabawie
ochronki
wiele dobrego.
uczy
prowadzona,
Od 3 lat istnieje jeszcze druga taka Ochronka,
pod kierownictwem SS. dla dzieci rodzin wojskowych, gdzie stale zbiera
30 dzieci.
z dobrowolnych ofiar i subwencji.
Ochronka parafjalna utrzymuje
proboszcz rzym.-kat.
Kuratorem ochronki parafjalnej jest
fundacji Franciszka i Franciszki
Ochronka posia~a
celowi
budynek,
Brzeskich, gdzie
ochronki. Na razie brak na to funduszów.

Triwmystwo opiek{ nad sierotami

Jakubschowa i p. Helena Topolnicka. Stowarzyszenie to
honorowymi: JWP. hr. Potockiego,
pracowników swoich
i P.
p.
p. Schatzla, ks. Limanowskiego, p.
dobrowolnych
Dochody czerpie Stowarzyszenie z
Stowarzyszenia:
do
datków subwencyj i z imprez. Obecnie
Wojciech, Kulpit'1ska EleoKs. Limanowski, Hertmanowa Wanda,
Adolf, Dr. Mostowy Jerzy, Mostowowa Janina, Olszewski
nora,
Edward, Paulo Zofja, Dr. Schilssel Adolf, Helena Topolnicka,
Wiszniewska Marja, Decowska Marja, Dobrowolski Jan, ks. MiAnna i Reichert Piotr.
Nasielska Helena,
lewski
utrzymuje Ochronka 30 sierót.
\

Ochronka Przychodnia.
Ochronka· Przychodnia istnieje od lat 40 pod kierownictwem SS.
w latach przedszkolnych, t. j.
nad
a ma na celu
od 3-go roku
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wiele sierót
w
Po wojnie
mu doulica
po
biedactwo
to
opieki.
skich bez
i strach
serce na widok tej
noclegiem.
mem, a
co z tych sierót w takich warunkach
ludzi na
Reichowa,
,,Ratujmy sierotJ !". PaniP mecenasowe:
Kobiet
„
Augusta· ·Milchowa, panna Henryka Goldberg i in nr
je w
bezdomne sieroty,
które
'
lub
nych domach prywatnych za
w "TowaKobiet
W roku 1920 „
Przy finanw
rzystwo dla opieki nad sierotami
inicjatywie i zaw Ameryce
sowem poparciu ziomków
z BrzeFeldów z FiladelfJi, a
Izaka i
biegom
gdzie
ulicy
przy
na
Towarzystwo
w orWiele pracy i
„Dom sierót
kolejni prezesi Towaganizowaniu i prowadzeniu Domu sierót
rzystwa: ,'V\ecenas Dr. C. Reich, Dr. Filip Pomeranz i Radca Wilhelm Tadanier. Od trzech lat jest prezesem ' Towarzystwa prof. gimn. Dawid HoroLobl,
a w
witz, radny miasta
wiceprezes, Henryk Pohorylle mgr.
radny miasta
fa~m. skarbnik, •Marek Kurzman mgr. farm. zast. skarbnika, Dr.
Fnedman sekretarz, Leon Glaser mgr. iur. zast. sekretarza, panie Rózia Reichowa, Adda Pomeranzowa, Franciszka Loblowa gospodynie, Joachim Schleicher prof. gimn. Leizer Bernstein kupiec, Karol Altein kupiec, Ozjasz Thaler
kupiec.
jego istnienia Dr. Filip Pomeranz.
jest od
Lekarzem
Friedman,
mgr. iur.
dobra
Wielkie
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J. Greif dyrektor tartaku w Potutorach, panie radczyni Weichertowa i aptekarzowa Kurzrockcwa. Dr. B. Falk, stoi na czele Komitetu budowy „Domu
To~
który jest
przy ulicy
narodowego
Kierowniczw
warzystwa opieki nad sierotami
Domu sierót jest panna Helena Werberówna.

i 3

z 10

Jakób Mittelman prez~s, Salomon MarDo obecnego
gulies zast. prezesa, Kalman Altein sekretarz, Józef Streisand skarbnik, Leib
Efroim Weintraub, Leizor
Bleistift, Majer Lifschiltz; opiekunami chorych
Kasriel Oiamand i Jakób Schmeterling.
Bernstein kontrolorami
'

•

•

Komitetu Wykonawczego.
Komisja redakcyjna.
prof. glmn.
WP. Kowalski
Horowitz Joachim, prof. gimn.
Majblum Szymon jun.
ks.
Wlb. Milewski
WP. Paulo Zofja
Skrzypek Tadeusz, akad.

WP. Schleicher Joachim, prof. gimn.
Schiissel Adolf Dr.
,, Widacki Tadeusz,
burmistrz
Wiszniewski
Zawirski Hipolit

Komisja kwaterunkowa.
WP.
•

WP. Pomeranz Flllp Dr.

kapitan
Ludwik, dyr. szk.
prof. gimn.

Bruno Dr.
Adolf, dyr. Mag.
Rembisz Jan, urz. Mag ..
Stattner Henryk, prof. g1mn.

Komisja artystyczna.
WP. Reiter Edward, dyr. almn.
Dr.
Decowski
Hertman Tadeusz
„ Jarosiewicz Janusz, art. malarz
dyr. Kasy Oszcz.
Mostowy Jerzy Dr.

WP. Pomeranz Filip Dr.
Rapf Wilhelm,
ROssner Erwin,
Tadanier Wilhelm s. s. okr.
burmistrz
„ Wiszniewski

Komisja dekoracyjna.

Dzieci
obernie 32 sieroty obojga
W Domu 3ierót
powszechnych, a jeddo
w wieku szkolnym i
przygona dziewczynka do gimnazjum; dzieci starsze po
sit: do zawodów praktycznych. Fundusze na utrzymanie
publicznej w formie
z
a wreszcie
Towarzystwa, subwencyj instytucyj autonomicznych i
z imprez.

WP. Welgei

Int.
Stan., urz. Rady pow.
Dóbr
Czuruk
(hr. Jakóba Potockiego
Hertman Taoeusz
Jarosiewicz Janusz, art. malarz

Komisja festynowa.
WP Horowitz Dawid

,,

Towarzystwo dobroczynne

„Nosaj Hamitn".

zosta„ Nosaj Ha mitu",
Towarzystwo dobroczynne
przez rabina Naftalego Herza Halperna i Jakóba Appla w r. 1837,
na
przez Namiestnictwo we Lwowie zalegaliz~ane,
w r. 1876
pierpod
nadal
istnieje
przeistoczone,
„Zedaka Wuchesed"
grzebaniem
„Nosaj Hamitu" i zajmuje
biednych za wynagrodzeniem,
obracane na wsparcia dla biednych chorych oraz na koDochody
biednych
szta pogrzebów
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WP. Serafin M. dyr. szk. zaw. prz. drzew.
kapitan
Stark Baruch,
Ludwik, major
„
urz. Mag.
Buczkowski
akademicy i uczniowie
Ludwik, major
WP.
urz. Mag.
• Buczkowski
Zenon, urz. Mag.
Skrzypek Tadeusz, akad.

akad.

Hacz Stefan, akad,
Majblum Szymon jun.
Miki etyn Jan, prez. Tow .•

•

Komisja gospodarcza.
WP. Czechowicz Mlecz. radc1 okr. skarb.
Czurukowa Marja
Dr. Goldschlagowa
Helena
•
Kozicka Helena
Muja
.,,
.,, Mostowa Janina
Olszewska
Pomeranzowa
Reiterowa Leonja

WP. Schilsslowa
Schleicherowa
Marja
Sz)
Topolnicka Helena
Widacka Helena
Wiszniew~ka Marj_a
Wiszniewski
2nkowski, major
Zenon,

WP. Mostowy Jerzy Dr.
Hertman

WP. Rapf Wilhelm,

Komisja
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Powiat i miasto

w

cyfr.·

74 gmin o pow.
przed
Powiat
(1910 r.), w czem 280/o rzym.-kat., 620/o gr.-kat
1155 km 2 z 104400
41 Ofo, do rupolskiej
wyznania. Do
i 10%
w r. 1925 do pow. Tarnopolskiej 590/o. Obecnie po
mia1117 km 2 i 74 gmin (miasto
skiego, liczy powiat
Jai Narajów i 71 gmin wiejskich, z których
steczka:
cywilna powiatu wynozorganizowana w 1929 r.
kóbowce
i 46.981 kobiet, wyznaw CL.em 42.737
si (1921 r.) 89.718
7.8°/0, nadto dro(1921 r.) 31.70/o, gr.-kat. 60.3°/o,
nia rz.-kat.
ewangiel., menonickiego i 1 bezwybny odsetek orm.-kat.,
3.90/o;
polskiej jest 44.1 O/o, ruskiej 52°/o,
znaniowy.
15 osób.
powiatu wskutek wojny, chorób (tyfus plamisty) i emiStraty
po(1 °Io rocznie)
w naturalnym
gracji,
nad 20.000 osób.
(rzym.) 2 i kaplic rz.-kat. jest w powiecie 25 (20
6.
cerkwi gr.-kat. 56 (46
206,
nauczycielskich
88,
powiat
liczy
powszechnych
7.1 °Io, inszkolnej 12.057, w tern rz.-kat. 31 Ofo, gr. kat. 61.90/o,
nego wyznania 2 dzieci. Z ogólnego obszaru powiatu przypada na
po7.50/o, pastwiska 3.8°1o, lasy 18.70/o, (wschodnia
67.40/o, na
staw brze2.60/o.
podolu) i na
na
wiatu
1.5 km 2 pow. W ustroju rolnym
liczy 2.5 km 2, opodal
(do 5 ha) - 32.336
nadmierna ogromna przewaga liczebna
34.121, wzrost obszarów roli kosztem lasów,
ich
gospodarki na
z l ha roli nieznaczna (13
i
145 cetn. ziemniaków, 150 cetn. buraka
cetnar. pszenicy, 11 cetn.
cukrowego.
ziemniaków, pszenicy
pod
obszary
2.000 ·000 cetn.,
ziemniaków
roczna
produkcja
owsa,
i
143.000 cetn., pszenicy 122.000 cetn.
na linji kolejowej Lwów-PodKrólewsl<ie wolne miasto
tarnopol{lwowskiego,
5-ciu
hajce na
( 191 O r.) 12.334
przed
skiego; podhajeckiego i
4555
w tern: rz.-kat. 4947, gr.-kat. 27 49, orm.-kat. 83 i
cywilnej o 2.000
liczba
osób. Wskutek wojny i jej
i 5528
1O083 osób, w. czem 4555
w roku 1921
47 rz.-kat., 20.2 gr.-kat., 37.7
z
kobiet,
drobny odsetek wyznania orm.-kat. i innych
20.750/0,
650/o, ruskiej 14.25%,
polskiej
przy spisie powszechcywilnej
innej 6 osób. Z
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6
2259,
1563,
6255 osób,
przy
parafjalny i
3, rz.-kat.
orm.-kat., dwie cerkwie:
Klasztorze O. O. Bernardynów,
Adamówce,
na
w rynku i
skich 4.
instytucje i towarzystwa wyszczególnione w
8 (gimnazjum, seminarjum naucz.
i
powszechna
7-mio klasowa
wraz z
hebrajska (prywatna)
powszechna ruska prywatna,
4-klasowa
2494
i w nich
i
tych
W
2.
innej
792,
621,
kat.
gr.·
1079,
rz.-kat.
w czem
nauczycielskich.
jest 94
w czasach przedrozbiorowych
w
tkactwo, które w walaustrjackich,
w czasach
XIX w. Wielki
w ostatnich
ce . z
spalony przez
Jakóba hr. Potockiego
parowy,
browar.
Rosjan w r. 1915,
cych
Fabryka ceObecnie jest
Stamechanicznym),
(z
i. dachówek wraz z
Wiszniewskiego, burmistrza miasta ( cegielnia, 2 bttoniarnie,
zgrupowodny z tartakiem). Szeroko
w których pracuje 133 majstrów kwalifikowany w 107
zatrudnia murarstwo, szewstwo,
wanych i kilkaset czeladzi,
masarstwo i krawiectwo. Handel nadmiernie rozdrobiony, z 403
i
zaledwie 13 do
biorstw
rol:'lictwem ogrodnictwem.
trudni
nym (1921)
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Z ukama
wiernego
Sprawskich
Tarnawskich
miary
wielkopolskiej
A do ... panów

wiecznego
Sprowskich
Tarnowskich
wiary

wprawiania
zmary

A oto poczet siedmiu
panów
oprawiania
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Adamaszem
stan

Adamowem
staw

kultury
burmistrza
burmistrzem
poi. ukr.
Reichstein
Reicshtein
4,263.180
4,363.180
52.252'60
52.253'20
4,316. 978'60
4,416. 979·20
4,724.581 '50
4,724.582'10
4,675.649'50
4,675.650· t O
Muzeum miejskie -:-- opuszczono nazwisko:
Naó
dyrektor Magistratu.
Adolf
wypuszczono dwa zdania:
8 a 9 wierszem z
"Do takich amatorów zbieraczy zabytków wojennych
dyrektor Magistratu, Adolf
i dawniejszych
w r.
Muzeum.
inicjator
on kilkaset przedmiotów muzualnej warto1925
na
z których 200 sztuk
Muzeum miejskiego.
ma
wydrukowano:
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Walenty
Franek .
1929
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Olberrk
Walery
Frank
1926
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