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Opłata pocztowa uiszczona ryl'.:xałtem. 
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WIADOMOSCI 
LBUSZ SKIE 

Dwutygodnik poświecony sp~'il\Von~ gospodarczym, społęcznym i kulturalnym 
Cena prenumeraty: 
Kwartalnie 60 gr. 

~-----·---------Rękopisy I listy na!;::iy nadsyłał do Redakcji „Wiadomości Kolbu
szowskie", prenurr.erotę zaś do Komunalnej KaJy Oszczędności 

w Kolbuszcwej, P. K. O. Nr. 407.460. '--------------:.-----------------------
Ceny ogłoszeń: 

za słowo 10 gr., w tekście 15. 
na 1 stronie 40 gr. 

-~~~~~dakcji i Administracji: Sekretarjat Powiatowy B. B. W. R. w Kolbuszowej, ul. 3-go Maja. -· ... 

Plan ro~ót ~la · likwi~a[ii ~~lro~~[ia 
na terenie JlOWlatu kolbuszowskiego 

(Trzeci clc1g dal~zy 

· ., ~~;'·-._.., _-,.-:•-•. ;.,.. Rd:- ·3:• Odwodnienie łąk i pastwisk 

· · w kilkunastu gmina;;_h (szczegółowe o;-1e

raty sporządzone zostaną w miarę uzy

:skania pomocy fir,ansowej) w okresie 6 
letnim kosztem - 120.000. 

Uzasadnienie. 

Odwodnienie łąk i pastwisk gminnych 

:zaniedbanych zupełnie przez brak trod

ków spełniłoby wbśnie te zzJnnię, jakie 

zakreślił sobie Fundusz Pracy podnosz~c 

rentowność gospodarstw rolnych · przy 

równoczesnem zatrudnieniu bezrobotnych 

zarejestrowanych, ny też nadmiaru sił ro-
. boczyc:h rn<lłorolnych po wsiach, odci 4 ża
jąc napływ robotnika do miast: 

Jeżeli przystepuje się do organizacji 
:i poprav,y trzody i bydła i wy_9aje się na 

·te cele poważ:ie sumy, to równocześnie 
:a ra c iej przed tern należy forsować za
bezpieczenie odpowiedniej pas:z_y A.dla in
wentar·La, paszy · obl'itszej i zdrowszej aby 

·wprowadzony rasowy materjał nie karlo

·;,v _aciał a spełnia! zamierzone cele podnie

:s ienia . rentowności m_~lorolników. 

Nie trzeba udoviadniać, że poważna 
·czdć naszych małorolnych wypasa bydło 

,na pastw!skach gromadzkich od wieków . 

,nie uprawianych i dlatego w pierwszej ko

_: niecznej i n~jp:lniejszej mierze przystąpić 
·należy do poprawy tych terenów, które 
,służą za główne pożywienie niemal przez 

·pól roku dla inwent.irLa żywego. Terena

,mi temi są znaczne· przestrzenie pastwisk 

i łąk gminr.ych , z któryc~ korzystają prze
-ważnie mieszkańcy całej gromady. 

Ad. 4. Inwestycje rolne. 
l. Sadownictwo, warzywnictw'o ro

cznie 10 COC zł. X 6 - EO.OOO 
2. Zagospodarowanie łąk i pa_stwisk · 

,rocznie l O.OOO X 6 - .60.000 zł, 

3. Organizacja hodowli trzody ro

cznie 2.000 zł. X. . 6 -;-- 12.QOO zł. 
4. Organizacja hodowli bydła ro-

g<".teso 4.8QO zł. X 6 - 24.COO zł. 

· 5. Z~kładanie gnojowni i stawków 

rybnych 5.000 zł. X 6 - JO.OOO zł. 

6. Chów Jrobiu , jajczarstwo 1.000 
zł. X 6 - 6 00CJ zł. 

Razem - 192.000 zł. 

Uzilsadnienie. 

Inwestycje rol-ne potrzebują szczl'gó

łowego uzas3dnienin specjalnie d!a powi~

tu kolbuszowskiego. 

l. ~ado,vn;ctwo sł"bo rozv,1inide, 

wymagające wkładów rentuJących się cio - 1 

pie ro po kilkunastu łutach, propagowane 
bez poparcia finansowego nie postępo

wało. Od kilku ht popierane przez sa·mo
rząd powiatowy di:Jlo wyn iki dodatnie, chę
ci do zakładania sadów wzrc)sta ją. Pro
gram założenia w jesieni r. 1934 w 9 gmi

nach 100 sadów 1/ 4 , 
1
/ ~ i 1 hektar. z kre

dytu przeznacrnncgo na ten cel, w kwo

cie ol-:oło 5.000 zł. będzie zaczątkiem, któ

ry . należałoby corocznie potęgować, dla

tego na cel ten proponuje się roczne za

potrzebowanie 10.000 z!. 

Obsadzenie wikliną oJnośnych miPj

scowości będzie j<cdnorazowym wydatkiem, 

rozpowszechnienie dalsze nastąpi wlasne
rni sztubrarri. · 

Warzywnictwo i pszczelarstwo nie wy
magają,. specjalnego dotowania, tam gdzie 

są , warunki rozwijają się normalnie . 

2. Zagospodarowanie łąk i pastwisk 
ornz poprawa już ZtT1eljorowanych wyma
gają w pierwszych latach poprawy pod
siewem trawami i nawożenia sztuc.znemi 
nawozami. Projektowane dostosowanie ro 
czne przeciętnie kwota 10.000 zł. zaledwie 

wystarczy na 2 pierwsze lata po zameljo-

rowa11iu projektowanych obszarów i wzra
stać może, gdy obszary te powi~kszą się. 

3. Hodowla trzody chlewnej na te
renie powiatu kolbuszowskiego, dla braku 
chlewni zarodowych, utyka. Materjał_u roz.: 
płodowego bardzo mało, a młodzież do 
chowu dostarczają powiaty przeworski i 

ropczycki. Szczegól nie brak materjalu be-. . 
kono·wego, który od· 2 lat poszukiwanyi ·I· , : · · 

wykupowany przez Bekoniarnię _w Dębicy 

dajP. znacznie wyższe zyski jak zwyczajni 

Stworzenie zarodowych chlewni względnie 

dostarczenie najszerszym masom rolni

czym lo:;zek i knurów przyczyni s ię zna

komicie do podniesienia rentowności ich 

gospodarstw. 
4. Hodowla bydła rogatego oczy

wiście musi postępować równolegle z meł

joracjami gruntów, łąk i pastwisk. 
fv\aterjół czerwono-polski, jako naj

wi~cej odporny na nasze pastwisl<a i pa
szę, stosunkowo ubogą w składniki od
żywcze, należałoby również produkować 

w stajniach zar0dowycti, jak nierogacizne; 
względnie w kilku gminach, z których 
mó9łby w najbliższych latach rozejść się 

po powiecie: Jeżeli się zważy, że krowa 

w skarłowacianych gospodarstwach, któ 0 

rych ilości p~zeważa, jest'. niejec!nokrotnie 

jedyną żywicielką całej licznej rodziny i 

dostarczynią obornik<", to uznać należy, 

że jakość tegó nader pożytecznego zwie

rzęcia, szcze!:Jólnie dla młodego pokulenra' 

-ludzkiego, jest kwestją życia lub śmierci. 

5. Gnojownie, stawki rybne i zbior-· 

niki wody przeciwpożarowe i_ść powinne 

równolegle z inwestycjami powyższemi, 

niemniej chów drobiu rasowego, jajczar

stwo, przy ĘJOdniesieniu produkcji gospo- · 

darstw, wymagają intensywnego poparcia 

finansowego, celem uzupełnienla i eko

nomiczn;go podniesienia rolnictwa. 
Cdn. 

Czytajcie 

,, Wiadomości Kolbusz." 
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8) 
Do zakresu działania rady gminnej 

należy: 

a) wybór członków zarządu gm;nne
go, t. .zn. wójta, podwójciego i ławników 
oraz oznaczanie uposażenia dla wójta, 

b) oznaczanie z ilu i jakiLh praco
wr.ików ma siG składać kancelarja gmin
na oraz jakie mają . pobierać uposażenia 

i emerytury, 
c) podęjmowanie u:Chwal w sprawach 

n~bycia, ,zamiany, zbycia i oddania w za

staw praw i nieruchomości, hipotecznego 
obciążenia i oddania ~ dzierżawę nieru
cbomości. i przedsiębiorstw na _okres po
nad S lat, zaci;149anie pożyczek krótkoter
min·owych, · lub długoterminowych, udzi~~ 
lanie przez . gminę ' gwarancji finansowej 

i t. d .. , 
n) uchwalanie budżetu gminy, 
e) ustanowienie zasad umieszczania 

k3pitałów oraz zasad zarządu i użytko
wania m_ajątku gminy, 

f) uchwalanie danin komunalnych 
oraz ustalanie sposo~u ich ściągania na 
rzecz .. gminy, 

g) umarzanie należności gminnych, 
h) wykonywanie kontroli nad działal

nością zarządu gminnego, zwłaszcza za-

, tracić conajmniej 2 dni czasu .na załatwie
·nie sprawy niejednokrotnie błahej. 

twierdzanie sprawozdań z wykonania bu
dżP.tów, uchwalonych przez · radę . gminną 
i inne jeszcze sprawy. 

Niemi'\ wątpliwości, że w każdej gmi
nie znajdzie się 12, 16, lub 20 ludzi, ara
zem z La:;tępr:ami 24, 32, czy 40 ludzi, 
którzy potrafią z powagą i rozwag~ ra
dzić o interesach grnin.y· i jej . mieszkań
cach.- Rozwaga_ polega przedewszystkiem 
na tern, że się nietylko wymyśla i kryty
kuje oraz żąda i czeka aż kto inny zrobi, 
lecz się \Samemu robi. Ponadto to, co się 
robi, powi.nno stosować się do współpracy 
z tymi, którzy Państwo budują i prowadzą 
ku sile i bogactwu. Tylko wtedy, gdy Pań
stwo jest silne i bogate, silna i. bogata 
jest każda gmina, siln~ i bogaty jest ka
żdy obywatel. 

N iem a również wątpliwości, że dobra 
i rowmna rada gminna wybierze dobry i ' 
rozumny zarząd gminny, t. in. wójta, pod
wójciego i ławników. Dobry i rozumny 
zarząd gi'ninny powoła również dobrego i 
rozumnego sek-retarza gminnego. W tef) 
sposób rada gminna, reprezentująca cal~ 

ludność gminy zbiorowej, będzie miała 

pewność, że to co ona uchwali, będzie ucz
ciwie i nale

0

życie wykon~ne. 
C. d. n. 

Przechodzi!!C d0 spraw kontaktu władz: 
1. ludnością wogóle, _a . polityczno-kultu
ralnych w szczególności, nie powinno się 

lekceważyć nurtujące niezaflowolenia z re
form na wsi. 

Praca na wsi dopiero od niedawne-
. go czasu rozpoczęta, ~vydaje jeszcze nie

znaczne przecież widocz!le rezultaty. W 
tej p~cc;y biorą udzic1ł wh:iśnie te nieliczne ' 
jednostki i_n_t1:lig~ncji, które przeważnie 
zapełniają ·utz.ędy powiatowe. Pozbawienie 
znacrnych ebszarów powiatu elementu. 
współpracjącego z Rządem od..(,lekłoby 
pożądane nastroje. Zwini~c:ie takich pla
cówek, jak: Powiatowe P. W., Strzelec, 
Qr'ganizacja Rady pow. B. B. W. R., Koło· 

m!Qjzieży, Oświata pozaszkolna, Powiat; 
Związek Straży poż. i t. p. odaliłoby tę 

konieczną ciągłość, którą nazwać nale
żałoby likv..idacją pracy na wsi. 

Dlaczego? Dlatego, że kontakt\~ z 
ludnością przerwany zostałby znaczną od-· 
l~głością, że organizacje te pobawionP-
zostalyby ludzi znających teren i jego po-· 
trzeby, że administracja większym powia
tem pod względem politycznym nie może 
wydać rezultatu dodatniego ze względu. 
na niemożliwość obj~cia · całokształtu i 
czujności ruchu stronnictw opozy-::yjnych, 
że administracja drogami tak państwowe
mi jak powiatowemi i gminnemi wymagc2 
bacznej i przezornej gospodarki, . ż~ J<ąn.-

. trola urze:dów gminnych powinna być jesz
cze ściślejszą i cz~stszą . 

Dlaczego? Dlaczego administracja w b. zaborze 
pruskim funkcjonowała jak genewskie· 
zegarki, dlateko, że powiaty były conaj
mniej o połow~ mniejsze jak w Malopol.: 
sce, a dlaczego w Kongresówce .mieliśmy 
i mamy najgorszy stan szkól i dróg, gdyż 
powiaty były i są dwa i trzy razy większe 
jak w Małopolsce . 

Pogłoski o zwinięciu powiatu kolbu
szowskiego spowodowały tę odpowiedi 
niewystarczającą, na którą ·odbyć się po-

. winna szersża, dalsza dyskusja. Łączenie 

powiatów mniejszych i tworzenie więk

szych jednostek administracyjnych, miało 

n? celu, wprowac:!zenie oszczędności. Na 
czem te oszczędności polegają i jak wy
glądają, pozwolimy sobie wykazać przy

kładowo , 

o ile budynki, w których mieszczct 
się Urzędy ' państwowe są wynajmywane, 
to czynsze najmu przeciętnie wyr:ioszą: dla 
Starostwa rocznie około 4.000 zł., dla U-· 

· rzędu ,Skarbowego około 4 OOO zł., dla Po
licji p~ństwowej o~olo 2.000 zł. ·- zatem 
razem około 10.000 zł. Ubytek personelu 
okazałby się znikomy, gdy się zważy, że 

. , zwiększone . agendy powyższych władz, 

przydzielone do innych powiatów, wyma
gać bt:dą' powiększenia personelu we wszy
stkich działach. 

Zwiększone wydatki na wyjazdy w 
powiększony teren, wyrówn<1ją oszędnoś- · 
ci na personelu. To dotyczyłoby władz 
państwowych. W :r.winiętyrf! Samorządzie 

powiatowym oszczędności . również nie 
zaznaczą się takie, aby przemawiały za 
zmianą na lepsze. Zmiejsrnne wydatkl ad
mini5tra:yjne· o kwotę około 10.000 rocz
nie zw·ę~szą rozjazdy inżyniera, nadzor
ców drogowych i maszynisty do walca, 
lustratora i instruktora roln:go, czLnków 
Rar:ly . i Wydziału Powiatowego na posil!-

dzenia, które to koszta przewyż~zą zna
cznie rzekome oszczędności. Budżet po
wiatu kolbuszowskiego, wynoszący na rok 
1934/35 kwotę około 150.000 zł., wytrzy
muje administracje, personalną, włącznie 

z dro!::Jową sumą, około 30.COO zł, wyno
s.zącą l /5 część ogólnych wydatków bu
dżetowych. Administrację taką nazwać i
nac.zej nie można, jak bardzo oszczędną, 

która nawet po zwinięciu powiatu nie o
każe się mniejszą. Z powyższego wyn ika
łoby, że osz.cz~dności t11k dla Skarbu Pań
stwa, jak i dla Samorz. Pow. okażą się 

pozorne, problematyczne, a nawet szko
dliwe, gdy przytoczyr:1y inne względy prze
mawiające za utrzymaniem władz powia
towych w Kolbuszowej. 

Kolbuszowa, centrum powiatu · nie
posiadającego koleji, od najbliższej sie
dziby - w razie przyszłego miejsca Władz 
powiat w Rzeszowie - oddalona jest o 
32 km., zaś gminy w promieniu do Kol
buszowej przeciętnie - Hl km. 

Czy byłoby wskazanem oddalać lu
dność niektórych gmin na odległość aż 

50 km. od siedziby władz powiatowych? 
Nowa organizacja gmin zbiorowych skon
centruje wprawdzie niektóre agendy bli
żej, aniżeli władz.e powiatowe, ale agendy 
gmin nia będą powiGkszone kosztem do
tychczasowych agend władz powiatowych. 

Ludność wiejska, przeważnie nieza
sobna, potrzebująca władz powiatowych, 
przy tak znacznem oddaleniu, musiałaby 

· Dlaczego w Małopolsce samorządy 

powiatowe są najmniej obdłużone, bo po· 
siada;ą średnie powiaty samowystarczal-
ne. 

Dlaczego ludność zniesionych powia
tów Strzyżowa, Grybowa, Pilzn3 ro,zgory
czona, a miasta te doprowadzone do ru
iny gospodarczej, wy_czekują sposobności 

wyrażeni1:1 przy najbliżs~ych wyborach, 
swego głębokiego żalu. 

Dlaczego powiat kolbuszowski miał
by być zwinięty, a jak aię to utarło „roz
parcP-lowany", czy może dlatego, że !)O

siada minimalne koszta administracji, nie- . 
znaczne długi, a natomiast śmiało twier~ 
dzić należy, że ma najlepsze na sto mil 
wokoło drogi, że zdobył się na własny 

'20 morgowy stadjon postawiwszy tam bu
dynki, na którym to stadjonie corocznie 
odbywają ćwiczenia podchorążowie i obo
zy przysposobienia wojskowego, czy mo
że dlatego, że przy ostatnich wyborach do 
Sejmu oddal powia,t 4/5 głosów na listę 

B. B. W. R. 
Zapytujemy dlaczego nie 2.organiw-

. wano dotychczas stałego komitetu czuwa
jącego nad powyż poruszoną sprawą, wre
szcie dlaczego reprezentacja miasta, której 
najwięcej chyba zależeć na tern powinno, 
nie wypowiedziała się dotychczlls i nie po
ruszyła tej ~prawy tam gdzie należy. 
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Zien1ia' Kolbuszo"\VsK.a 
1 O) 

Nawiązując do poprzedniego artyku
łu, podaję ::lalszy ciąg wykaz.u ochotni
ków: 

51) Ziętek Franciszek, Hadykówka, -
52) Mazur Józef, Hadykówka, 53) Serafin 
Stanisław, Hadyl<ówka, 54) Ziętek Wlady- 
sław, l\omorów, 55) Pająk Piotr, Hady
kówka, 56) Majewski Michał, Brzostowa 
Góra, 57) Bµrek Józ.ef, Kolbuszowa Dolna, 
58) ·Kruczek Wojciech, .Cmolas, 59) Mru-
czek Józef, . Cmol~s, 60) . Cibicki Franci
szek, Kolbuszowa, 61) Siekierski Edmund 
Kolbuszowa, 62) t<ula Michał, Sokołów, 

63) l\ret Ludwik, Bukowiec, 64) Bakaj Jan 
Raniżów;. 65) Iskra Jan, Krzątl<a, 66) Ba
racz Jan, Komorów, 67) Lechowski PiGtr, 
Bukowiec, 65) Stryczek Antoni, Kolbuszo
wa, 69) Go)a Jan, Krzątka, 70) Rębisz Pa
.we!, Wilcza Wola, 71) Blicharz Józef, Ja
godnik, 72) Parys Jan, Trzęsówka, 73) łu
bach, Ludwik, Cmolas. 74) Sir.lek J ózd, 
Hucisko, 75) Rębisz Bartłomiej, Wola Ru
sin., 76}' Szymański Tadeusz, Kolbuszowa, 
77) Frysz.tak Wojciech, Z,m~bki. 

Oprócz wymienionych ochotników, 
zgłosiło się wielu ochotnd~ów wprost w· 
Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Rze
szowie, szczególnie ze Sokółowszczyzny. 

Akcja Powiatowego Komitetu Obro
ny ·Państwa była dosyć żywa. We wszy
stkich gminach zawiązano. Komitety Pro
pagandy PożycŻki ·Odrodzenia oraz !)ara
fjalne · Komitety Obrony Pt1ństwa. Zgro
madzenia urząd2.ono: 

Dnia 11 lipba 1920 r. - ogólny wiec 
w sali „Sokola " w Kolbuszowej, 14 lipca 
1920 - taki sam wiec, 16 lipca - dla 

inteligencj i Vf Kolbuszowej, 18 lipca wy, 
:siano szereg prelegentów do miejscowo-

ści, gdzie znajdują się parafje, 25 lipca
wiec inwt'llidów z całego powiatl.J ·w „So· 
kole"., 1 sierpnia wygłoszono okoliczno
ściowe_ kazania we wszystkich kościołach, 

10 sierpnia - wiec obok kościoła w Kol
buszowej, 22 sierpnia zorganizowano Od
dział Towarzystwa Czerwonego Krzyża w 
Kolbus1owej, na czele którego stanął ja· 
ko prezes Dr. Szumski Władysław, lekarz 
powiat., 29 sierpnia wysiano 3 prelegen
tów, zaproszonych z Rzeszowa, którzy u
rządzili wiece parafjałne. Na powyższych 

wiecach i z-gromadzeniach propagowano 
zapisywanie na pożyczkę państwową, za
chęcano 110 ws'.~µowania w sLeregi f\rmji 
Ochotnicuij, wLywano do składania ofiar 

. na rzecz pomocy dla żołniena, wogóle 
·budzono ducha patrjotycznego i narodo

wego we wszystkich kierunkach. Praca ta 
była dość trudna i żmudna, ponieważ 

przeszkadzała akcja wywrotowa Dąbala, 

który wydawał i rozpowszechnia! gazetę 

,,Jedność Chłopska", a działając na szko
d~ h:ństwa. Bezkarność tej agita.:ji Dą

bala, dzięki nietyKalności poselskiej, ta
mowała władzom naszym oraz Powiato
wemu Komitetowi Obrony Państwa sku
teczniejszą działalność, utrudniała też ad
ministracji rządowej w wyłapaniu ,dezer
terów i utrLymaniu porządku w powiecie. 

Po powrocie ochotników z. formacyj 
. wojskowych do swoicb rodzinnych piele
szy, wręczył im odznaki „Stanęli w po
trzebie" Dr. Jan Hupka, prezes ł\. O. P. 
na uroczystem zebraniu wszystkich ocho
tników z powiatu kolbuszowskiego w So
kole, wyraził im podziękowanie za ofiarną 
dla Ojczyzny służbę, poczem wypłacono 

ubogim ochotnikom zapomogi po 1,000 
Mk. polskich z funduszów Komitetu. edu. 

============-'--'~-== 

·w i os k i ciche, 
spokojne ... 

Niedawne to czasy, gdy po powiecie 
kręcili się dość gęsto rożni znachorzy po
lityczni, mężowie zaufania przeróżnych 

pseudo „ludo""'.ych" i „chłopskich" partyj, 
młócąc słomę frazesów prz:y lada m,da- . . 
rzonej okazji, przy niedzieli, . święcie od
puście, przy jarmarku, zachwalając jedy
nie recepty swych stronnictw na wszy
stkie bolączk

0

i 1/!udu wiejskiego. Dzisiaj 
tych znachorów ludu cor,az rzadziej się 

spotyka. Jeszcze się podc2.as wybÓrów 
jak kruki na żer zlatują, lecz gdy ten jar
mark _parotygodni owy mija, gdzieś się z 
wo~ami obiecanek pod ziemię zapadają, ' 
durząc'1:ylh.o nieuświadomionych w zapa~ 
dłych ,kątach naszego powiatu. 

Charakterystycrną wadą naszej wsi 

jest owe czekanie, że z "góry" samo coś 
spadni'e, opuszczając się · na · powiat lub 
Państwo. 

Chcąc się dowiedzieć, czego wsi ci
cbej brakuje, wystarczy zapytać wójta: 

- Co u was słychać 7 
- E, nic tu · takiego ... - odpowiada 

zwykle -- Ludziska zdrowi. .. no i ta psia· 
para kryzys. Wi _eś cicha, niczeg o nie po
trzebuje. 

W gruncie. rzeczy jest tych potrzeb _ 
wielka moc i to bardzo ważnych, gdy si~ 
tak po okolicy dobrze ro1.ejrzeć. ' 

Tu oto drogi w takim stanie, że gwał
tem krzyczą o _ naprawę. W tamtej _wsi 
szkoła s ię wprost wali potrzebując remon
tu. Tam znowu c.ałe obszary podmokłych 
pastwisk, nieużytki leżące· odłogiem, cho
c1az się podatki op_laca, wołają o meljo
rację. Co krok , to inne piętrzą się potrze

by i to dość liczne' i naglące. 
Wieś rzecz prosta temu wszystkiemu 

=============-=-·--• -=-=-=-~:::::::::::Jcc::;:•::•-*::.:::'~::::::::=··™======•.,.__=============== 
:Feljeton Wu 

H.oncept na koszulce 
ria~z język biurowy obfituje w wie

le zapożyczonych, wprawdzie z „austrja
·ck ieg o gadania"' ale jakże pięknych i peł
,nych treści', zwrotów, 

Zamiast niefonetycznego;· trzeszczą. 
<~o słowa „przypomnienie", używa się 

.zgrabny, dla wszystkich zrozumiały, wy· 
:raz. ,,urgens". 

Jakże pięknie i po staropolsku brzmią 
-powiedzonka „za filurą", uwygotować wnio

:sekl', ,,zapodany",- albo stary, poczciwy, 
wypróbowany w wieloletniem użyciu, ,,ta
kowy". 

Ileż erotycznego, niepokojącego dla 
"laika wdzięku, posiada termin „koncept na 
'koszulce". Urzędnik, władający bie!'.)I~ ,,ję

zykiem biur.owym", słysząc go odraz u wy
-obraża sobie podwójny zapisany · arkus2. 
,papieru, ale niepozbawionemu fantazji i
·gnorantowi, łatwo wydać się może, że 

chodzi tu o różową, opalową czy seledy
nową koszulkę damską i zacz-nie się za
stanawiać. jakiego to konceptu mużna siE: 
,,z takową koszulką" dopu~cić. 

O wiele już łatwiej wyobr1,zić sobie 
.,,koncept." na_ koszulce dziecka, nieposia-

.. _. .... - ~---· . . . . , ··-- ~ -· . - . 

dającego jeszcze ,dolncści cpanowywania 
odruchów nnturalnycb.. 

Oczywista rzecz, nikt nie będzie się 

zastanawiał nad tern, co sobie myślą igno· 
ranci i dla ich pięknych acz.u zmieniał 

stare, wygodne, treściwe wyrażenia. Bo 
proszę pomyśleć, czy może być trafniej
sze określenie dla protokółu o niemożno
ści dokonania licytacji jak: ,,Protukól bez
skutecznej grabieży". 

Albo jakże zgrabnie, krótko i węzło
wato, brzmi termin: ,,sprawozdaje", uży

w~ny zamiast niezgrabnego „składam spra
wozd,rnie". 

Z rozrzewier.iem sluch3 si~ zawsze 
terminu „odprowadzić ewidencyjnie" co 
można róv..nież określić słowami 1, zapisać 

r,a · rozchód". 
Mużna - ale czyż tr~eba? Bo że tam 

ignorant wyobrazi sobie butelkę atramen
tu odprowadzoną z honorami i ewiden
cyjn ie do przedpokoju przez starszego bu
chaltera, to komu to szkodLi? I 

Jak widać z powyższych kilku zale

dwie przykładów, zdobycze jc:zyka biuro
wego zasługują na staranną opiekę i za-

ciętą obronę przed zakusami reformato
rów, którzy chcą te przepiękne zwroty i 
słowa wyrugować. 

Trzeba zatem propagować jaknajszer-
sze używanie tych pereł w domu, na uli
cy, klubie i w ogrodzie. 

Że nie obejdzie się prLytem bez o· 
fiar, niech zaświadczy poniżej „zapoda.ny
fakt z życia Jana Kantego f\neksa, długo
letniego registrc"tora, w Xll kategorji płacy. 

Jan Kanty Aneks, przez długie lata 
pracując w kancelarji swego urz~du i od
cLytując stale „koncepty" oraz „protokóły" 
takiej nabrał wprawy w języku urzędo

wym, że inaczej m_ówić poprostu nie u-
_-mial. Jednało mu to powszechny szacu
nek w biurze, ale stało się przyclyną nie
porozumień z ukm.haną osobą, a wreszcie 

bohaterskiej śmierci. 
Oto Jenowi Kanternu w czterdzie

stym roku życia przyszło na myśl o żenić 
się. Żona jego miała same zalety prócz 
jednej wady, że nie znosiła sposobu wy
rażania się męża. 

Już o rr.alo nie doszło do wielkiej 
awantury podczas oświadczyn, kiedy to 
p. Jan klęcząc u stóp wymarzonej kobie
ty oświadczył, że „stawi wniosek o przy
dzielenie mu wyżej wymienionej _ rączki 
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nie wydoła, lecz i samo się też, nawet 
przy pomocy „góry" bez przyczynienia 
się wsi. nie zrobi. 

R7.ąd musi wiedzieć, czego wsi trze
ba; musi też wiedzieć, jak się sama kolo 
tego krząta. Wszyscy mi.eszkańcy powiatu 
powinni się poczuwać do obowiązku współ
pracy. 

Trzeba nabrać zaufania · do własnych 
Władz Polskich, trzeba postulaty cJokła

dr.ie zgłaszać, trzeba nie wyczekiwać man
ny lub wtedy, gdy klęska spadnie, wysy
łać delegacje. ale trzeba o tej wsi cichej 
i jej potrzeba~h realnych pisać. 

· tamy „Wiadomości Kolbuszowskich" 
· dła tej wsi cichej, zawsze stać będą o
tworem, 

KRONIKA 
Ob6z letni Przysposobienia W. I 

Wr F. w Kolbuszowej. 
W przeddzień . zakończenia obozu 

strzeleckiego t. j. w dniu 20 lipca b. r. 
wieczorem o godz. 8-mej przy ognisku 
obozowem, wobec licznej publiczności 

i zaproszonych gości, brać strzeleckca od
śpiewała szereg pieśni !egjonowo-obozo
wych, przy akompanjamencie zespołu 

smyczkowego Il. Oddziału Strzelca, oraz 

oraz prosi o najrychlejsze wygotowania 
tamtejszej odpowiedzi na tutejsze podanie. 

Panna palnęła konkurenta bukietem 
w lysir.ę, ale odpowiedziała, ie ·zgadza się 
na ślub pod warunkiem, że Jan Kanty R
r.eks nauczy się mówić po ludzku •. Dziel
~y registrator przyrzekł wprawd~ie, ale w 
duchu przysiągł sobie, że nigdy nie sprze
niewierzy się swemu językowi. 
· ! ' To też wkrótce życie państwa Anek

sów stało się prawdziwem piekłem, aż do-
szło do tragedji. ' · · 

Tego dnia Jan Kanty wrócił wcze
śniej do d·omu. Zasiadłszy przy stole, po· 
czą! oczekiwać na obiad, Trwało to bar
dzo długo, aż · wreszcie zniecierpliwiony u
derzył łyżką o talerz. Na to wybiegła z 
kuchni pani Aneksowa . i z.a pytała ce, to 
ma znaczyć. 

- F\nb · nic, energicznie urguję w 
sprawie obiadu, !:Jdyż nie widzę takiego 
na stole - odrzekł Jan Kanty. 

- Dzwoni się łyżką . . tylko na · ' kel
nera w restauracji. 

wykonała szereg rożnych pokazów i obraz
ków. Nazajutrz po uroczystej mszy świę

tej, odbyło się zahończenie kursu. 
W dniu 23 lipca otwarty wstał obóz 

młodofianyc.h na Stadjonie W. F. i P. W . 

Pow6df. Od poniedz. 16/7 popoi. 
wstrząsające wieści dochodzą nas z wszy
stkich powiatów Małopolski zachodniej. 
Całe Województwo krakowskie, oraz część 
Województwa lwowskiego wraz z dorze
czem Sanu nawiedzione zostało olbrzymią 
katastrofą powodzi, w rozmiarach odda
wna nie pamiętanych. Cały szereg miast 
i wsi zostało zupełnie odciętych od świa
ta, a połączenia kolejowe na szeregu od~' 
cinkach zostały przerwane skutkiem zmy
cia torów kolejowych i zerwania szeregu 
mostów kol. Olbrzymie straty materjalne 
dochodzą do setek miljonow. Niezależnie 

od tego, liczba ofiar w ludziach sięga po
nad sto osób, dotychczas szczegółowej 

liczby ofiar nie ustalono. 
Na terenie naszego powiatu katastro

fa powodziowa również dokliwie dala si~ 
odnuć, zwłaszcza ludności rolniczej, któ
rej plcny, w niejednym wypadku, całk.iem 

przepadły. Kuliminacyjnym punktem był 

dzień 16 i 17 lipca, kiedy zazwyczaj bar
dzo :eniwie pływający Nil wezbrał ponad 
3 metry od poziomu normalnego, zale
wając okoliczne wioski i pola na znacznej 
przestrzeni. Miasto KolbusLOwa w swej 
wschodniej części również wstało zalane. 
W powiecie zostało poważnie uszkodzo
nych 5 mostów, w tern 2 wojewódzkie, a 
3 powiatowe. Ponadto zostało uszkodzo
nych kilka mostów gminnych na kwotę 

4.000 zł. Drogi zostały również powazn1e 
uszkodzone oraz przez kilka dni wstrzy
mano ko~unikację ciężarową. 

Byk zginął. 
Postrach sąsiednich powiatów, słyn

ny bandyta Byk, w' obł?1wie w Rozborzu 
poJ Przeworskiem, ugodzony został śmier
telnie kulą wywiadowcy C rogonia. 

W odpowiedzi na tamtejszą pro
pozycję tut~sza instancja oświadcza, .._ że 

pójdzie chętnie do restauracji, ale zmu
szona będz;e odprowc:dzić ewidencyjnie 
odpowiednill sumę na ten cel. 

- F\ ja oświadczani, że ewidencyj
nie odprowadzę c:::ię za dn:wi, zrzucę za 
wszystkich schodów na tamtejszy zbity 
łeb, o ile nie zaczniesz mówić jak czło

wiek . 
Jan Kanty v,stał, chrząkną! z godno

ścią i odrzekł surowo: 
- Skoro nie pomagają liczne urgen

sy, wysyłane tam dotąd za filurą. .. 
Nie dokończył, gdyż powietrze prze.

szyła waza z gorącą zupą i rozbiła się na 
drobne kawałer:zki na jego głowie. Ud~
rzenie było tak silne, że Jan Kanty oddal 
momentalnie ducha do niebiańskiego ar
chiw.um. 

Tak zginął dzielny obrońca klejno
tów mowy biurowej. 

Cześć jego świetlanej pamięci! 
'< . , .on1ec. 

Sprostowanie. 
W Nrze 10, w artykule p. t. ,,Luczie 

czy zwierzęta" umieszczono m1e1scowosc 
bójki Wólkę Sokołowską. zamiast Wólki 
Niedźwiedzkiej, g~zie faktycznie bójka mia
ła miejsce, co niniejszem prostuje się. 

Przy.łączenie Toporowa do po
wiatu kolbuszowskiego. 

· Na mocy uchwały Rady fv'1inistrów 
wydz.ielono gminę Toporów z !JOWiatu mie
leckiego województwa krakowskiego do 
powiatu kolbuszowskiego województwa 
lwowskiego. Temsamem uległy zmianie 
granice wojewódzwa krakowskiego i lwow
skiego. Nadmienia się, iż gmina Toporów 
o obszarŻe 482 ha, liczy ludności około 
482 i posiada szkolę. 

$mlert Dollfussa. 
Jak się dowiadujemy w ostatniej 

chwili, w f\ustrji dokonano zamachu sta
nu. Zamachowcy pochodzący z Niemiec 
zajechali autami ciężarowemi pod gmach 
Rady Ministrów, kiedy odbywało się po
siedzenie Rady Ministrów. Pod groibą re
wolwerów skierowanych w stronę obec
nych ministrów wywołali do przyległego 

pokoju Kanclerza f\ustrji Engelberta Doll
fussti, dając do niego kilka strzałów. 

UgoJ.::ony śmiertelnie kanclerz Dollfuss · 
w parę godzin zmarł. Zamachowcy zbiegli 
w stronę Niemiec. 

Ll~wldacja szajki b3ndycklej. 
Na terenie powiatu kolbuszowskiego 

grasowali bandyci wymykający się przed 
ujęciem. Policja poszukiwała u1 sprawca
mi rabunków, Konefała i Scłtysa. Dzięki · 
energicznej akcji wyślP-dzono, iż powyżsi 

ukrywają się w lasa<:h obok gm. Krzątka. 
Wywiadowca P. P. z Kolbuszowej p. Ha
licki po kilkudnio'>lych poszukiwaniach 
natknął się · w lesie na obydwóch bandy
tów. Konefała zastrzeli! zaś Sołtysa raniL 
Sołtys przewieziony do szpitala w Tarno
brz~gu. Podnieść musimy z uznaniem od
wagę p. , Halickiego, który z narażeniem 
własnego życia, zlikwidował. niebezpiecz
nych rzezimieszków, zasługując na odma- . 
czenie. 
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wykonuje wszelkie roboty w za

krH sztuki drukarskiej wchodzące 

j 111 -
szybko „ gustownie- tanio 

MW Mi Eł a 
. Na rozprawie sądowej, sędzia pyta o

skarżonego Józefa Kłębka: 
- Czy po owym wypadku oskarżony 

komunikował się z oskarżycielem oso
biście c:ilbo listownie? 

- Nie panie sęd2.io, już tylko pięściami. 

~=~--~·-~· ·-~-="". ""'··-""' ... ~.!""-""'-'""·-·--··"""----·--·------. ~-=-===========~~===========~=====~ 
Wyd.cje Sekretarjat Powiatowy-B. B. W. R. w Kolbuszowej Redaktor odpowiedzialny Wincenty Bogaczewicz. -

kedakcja za terminowy ·druk nie odpowiado, r~kopisów nie zwraca i listów bezimiennych nie przyjmuje. 
Drukarnia S. Giirtner w • zeszow ie l~ ościuszki 11 . 

·-· ··-:):;. 

t 

·; 
. ~ ·-· . 

__ _ j 


