I

\

i

--· 1

~

Cena egzemp~arza 1o gr.

Rok I.

Opłata

pocztowa uiszczona

Nr. 12,

Kolbuszowa, niedziela, 19 sierpnia 1934

LBUSZO
Dwutygodnik

poświęcony
.

Cena prenumeraty:
Kwartalnie 60 gr.

sprawom gospodarczym,

ryczałtem.

SKIE
społecznym

I llsty nalety nadsyłaf do Redakcji „Wiadomości Kolbuszowskie", prenumeratę zaś do Komunalnej Kasy Oszczędności
w Kolbuszowej, P. K. O. Nr. 407.460.

i kulturalnym

Ceny

Rękopisy

za

ogłoszeń:

słowo

10 gr., w tekłcle 15.
na 1 stronie 40 gr.

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

~łan

rn~ót .~la

likwrna[ii

~~lrn~~[ia

na terenie powiatu kolbuszowskiego

(Czwc,rty ciag dalszy)

Ad. 5. Pomoc finanso\\,a dla szkół.
Na robociznę przy budowie szkół i
remoncie w całym powiecie, bez materja:lów rocznie 20-000 z!. - 120.000 zł.
Uz ·asadn ·i e n i e
Budowc, szkól środkami w!asnemi
-gmin, w obecnych warunkach okazuje się
. niewykonalną.

Na terenie powiatu kolbuszowskiego
:znaczna część budynków szkolnych nie
,odpowiada celowi a pona..:lto już na rok
szkolny 1934/35 zagro2iło Kuratorjum zwinie 12 sił ,nauczycielskich, gdy od n9weg0
roku szkolnego nie dostarczą gminy 12
sal ·szkolnych. Przyrc~t młodzieży wymaga
· p.owiększenia
lokali , tworzenia nowych
:szkól, a nadewszystko hi~jeniczncgo po·
,mieszczenia tego n;ijrn!odsz~go pol<0;lenia.

w

czasie zaProble1n budnwy szkól
:boru rozwiązan'o n:1der traf,1ie... •h;:yczy! r.iało się Państwo i kraj 2/3, zaś
gminy
l /3 cze,ści kosztów budcwy . Obecnie cit::żar
'Jl)etylko budowy, ale i częściowego doto·wania nauczycielstwa_. i„ rzeczE>wych potrzeb
· szkoły spadł na grniri ~.-Z satysfakcją pod: nieść należy, że na terenie powiatu kolbuszows~iego wymienić można kilkana· ście gmin, które ofiarnie w obecnych cię
żkich czasa~h, budynki szkolne postaw ił y
i budują bez żadnej pomocy . Znajdują się
_jednak i takie, które prócz dobrych chęci
i zapału żądania tego nie r,.nwiąża, o ile
nie otr..:ymają d!u0oterminowej niskopro-centowej ·pÓiyczki przym,j;nniej na zapłaty robocizny, albowiem materjal nie o
wiele więcej od robocizny kosztuje. Pomoc Funduszu Pracy okazuje się 'konieczną i winna być w projektowanej wysoikQści _corocznie przyznawaną.

Ad. 6. ,Popieranie przemysłu ręko
dzielniczego i d0mowego rocwie 5.000 zł.
30.IJ00 zł.
Uzasadnienie
. Dotację względnie pożyczki z Fund.
Pracy popierające przemysł drobny, ręko
d.zielo wyczekuje od szeregu lat pomocy
_.;; formie ~lugoterminówego kredytu. Przyznawany przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt dla rękodzielników rok rn
oprocentowaniem 7
nie wytrzymuje obecnej konjuktury. Posiarlają ;:
dokładne
informacje.
twierdzimy , że przemysł szew ski, st0l arski,
tokarski, · koszykarski, garnuirski upadł
prawie zupełnie dla braku kapitału na
m a terjał i o ile go
wykonują to z materjcłu
dost_Erczonego prz<:z hurtowników
dnncj brar;ży, wykonystu jących rzem' ieśl
ników. Na terenie po w i atu· kolbuszowskiego
w miastach Kolbuszowej i _ Sokołowie pozbawio11ych jest pre.cy .w samem ręko
dzielnictwie ,;zc wsk i em oi_<o ło 80 młodych
wyzwolonych czt?!adników, nie mogących
się zdobyć na otwarcie warsztatu, dla bra ·
ku jakichkolwiek .śro~kó w finansowych .
Dla pn.ykladu przytoczymy wyjilzd w maju br. z Kolbuszowej do Krakowa 30 bez robotnych rzemieślników na roboty do o- :
bozu pracy przy regulacji Wisły. Niestety
jako nie przyzwyczajonych do tej pracy,
nastąpił powrót i rozczarowanie . E.lement
ten powinien i musi otrz y mać zatrudnienie i poparcie finansowe, aby zły fora dca, jakim jest bezczynność, nie pchnął
go na bezdroża .

Fundusz Pracy, przyznając na cele
popierania tych zaniedbanych placówek,
corocznie parę tysięcy zł., rozwiązałby i
ten węzeł podniesienia ekonomicznego
rękodzieła .

f\d. 7.
Personel fachowy.
•
1 Inżynier do robot meljoracyjnych
rocznie 5.000 z!.,
1 Inżynier Ela robót regul1:1cji rzek
roczni€ 5.000 z!. ,
1 Instruktor sadowniczy i rolniczy
rocznie 3.000 zł.
Ogółem 13.000 .X 6 72.000 zł.
U'l.asadnienie
Wykonanie prac wymienionych od 1
do 6 dokonywane być winno pod fachowem kierownictwem specjalistów. Odnośnie do fachowego inżyniera robót meljoracy jnych, względnie regulacyjnych, nietylko ekonomicrniej, ale i szybciej wykonane zostaną projekty i roboty, aniżeli
przez Biura mełjoracyjne, a ponadto, że
czdc i owe wykonanie robót (zwłaszcza
dr0bniejszych) mogłoby rozpocząć się natychmiast po wykonaniu plęinu, wzglę
dnie szkicu .
Uniknęłoby się przewlekłych formalności

przy

rol:rotach

najzwyklejszych, a

zyskało nadzór techniczny bez specjalnych

kosztów.
Proponujemy zatrudnienie sił tych
jako tymcząsowych, bez obowiązku utrzymania w raziP. braku zatrudnienie, ewentualnie kredytów na te cele.
Przyjętie instru~tor~ rolno-sadowniG.ego mlaloby więcej charakter stały, ze
względu na pielęgnal:ję i instruowanie w
tak licznych, założyć się mających sadach
oraz drzew owocowych przydrożnych. Powiat kolbuszowski, w razie uzyskania pomocy ną założenie szkolki drzewek owocowych, powierzyłby temu instruktorowi
prowadzenie tejże, coby wpłynęło na maczne niższe koszta otrzymania tak macznej ilości, bci wynoszącej kilkadziesiąt
tysięcy drzewek.
Prócz powyżej przytoczonych pt ojP.·
któw, !',Hzedłożuny zostanie Funduszowi
Pracy oddzielnie' Jo rczpatrzenia:
A. Stan niedokończonej budowy koleji
Rzeszów-KolbusLowc1-Tarnobrzeg w
kierunku na Sandomierz, koleji która na

...}
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Str 2.

znacznej przestrzeni ·posiada
wykonane
roboty ziemne i · rozpoczęte budowle stacyj kolejowych.
Dokonanie budowy tej koleji, jako
postulat powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego i tarnobp:eskiego, wykończo
ne _być powinno przy pomocy Funduszu
·Pracy w myśl zasad:
1. Likwidacji ._bezrobocia już istniejącego.

2. Zapobieganie w narastaniu nowego bezrobocia ·miast.
3. Uruchomienie warsztatów pracy
przemysłu.

4, Podniesienie doćhodowości gospodarstw tak rolnych, jBk przemysłowych
. i handlowych,
Wreszcie oddzielnie przedłużone
postulaty miast Kolbuszowej i
· Sokołowa , pierwszego dotyczy budowa
elektrowni; drugiego - dokończenie budowy szkoły ·żeńskiej i budowy rzeźni
miejskiej , których plany i kosztorysy od
szeregu lat wyczekują realizacji.
B.

zostaną

•

I

;

~--

I

~

KOLBUSZOWSKIE

Sumaryczne zestawienie przybliżo
nych potrzeb w okresie lat 6, począwszy
od 1/4 1935 do 31 /3 1941:
L Komun ikacje
294.000
2. Regulacje potoków
180.000
3. Odwodnienie gruntów
120.000
4 Inwest ycje rolne
- 192.000
5 . f<'oboty przy budowie szkół 120.000
6. Przemysł i re,kotłlieło
30.000
7. Personel wykonawczy
72.0000
instruktorski
Rezem - l ,0(;8.000 '- 1.
Zatem przeciętnie na 1 (ok rnµotrzebowanie po~ocy z Fundu'szu pracy w
kwocie 166.000 zł. ·
Powiatowy l\omitt:>t Funduszu Pracy
w Kolbusrnw,ej uchwalając powyższe wnioski jednogłośnie pros i Fundusz Pracy i
Wojewódzki Komitet o zwrócenie bacznej
uwagi na powiat kolbuszo wski p ,:tz ebują 
cy wyjątkowej pc,mocy, ze w zqledu r.a uhogą glebę i złcgo d zer. i e P!:,_Z e 2. p owy ższe
prace skutków bezroboci3 wśród moł o 
rolnych.

Roboty
o których nie woln,o zapomlnaf

Po chwilowej przerwie w ogólnym
Owies natomiast jest ze wszystkich
łańcuchu prac w gospodarstw ie, rolnik
najdelikatniejszy. Kwin~ostan tej rośliny
znów zakłada na siebie jarzmo pra<.:y i p ra- stanowi wiecha, a Z"ltern odmiennie ja-k
,·cuje coraz intensywniej.
u wymienionych roślin . Nasiona na • wie.
Pamiętajmy więc, byśmy nie ominęli
sze są słabo umiesLczone.· Zatem sama
· którejś niecierpiącej zwłoki pracy. Wiemy,
wiecha wysycha znacznie prędzej" od dolże po większych gospodarstwach kieronych części źdźblą . wskutt::k czego nasio. wnicy ich układają s·o bie tak zwane pre - na dojrzewają prędz e j i przy nejbardziej
liminarze robocizny, c.zyli plan prt1cy.
ostrożnem kosze[)iu opadają . · Kosić owies
Dobrze sporządzony preli~inan:. ro - powinniśmy jeszcze świdowaty, by unibocizny oddaje gospodarzowi nieocenione
knąć powyższych ;;trat. Koszenie nnlepsze
usługi, bo wtedy on widz i całokształt pra jest rankami lub przy chmurnej pogodzie
cy w gospodarstwie i zawsze przygotoDobrze jest, gdy owies przeleży się - trowuje się :io powolnego realizowania. W chę na deszczu. Rolnicy praktycy dosko. takiem gospodarstwie niema nigdy tak
nale wyczuwają to i bardzo często kos ze'1..Wanej gorączki. Zawsze do tej czy innej
nie układają pod des1cz.
pracy nie braknie rąk.
Równocześnie ze żniwami wykonuje I
Obecnie mamy okres zn1w, pamit::my podorywki , czyli jarki. Podorywkę potajmy więc, byśmy na czas 5przątnęli z winno się wykonać natychmiast po sprz,ipola. ·żyto jest · już prawie sprzątnięte. Co tnięciu tych, czy innych zbożowych, rolnik
do reszty zbożowych j~k ję<.:1. mień , owies
bowiem dz i erży w ręl<U kurek regulc1cj i
i pszenicę, powinniśmy zbierać nieco od- stc'nu wilgotności . gleby , może, a raczej
miennie i tak: Jęczmień zbieramy niec:o
dane mu jest ~owolne dysponowanie zawcześniej, przed ostatecznem dojrzewasobem wilgotności ziemi.
niem, .bo ziarnka w osadce kłosowej słaTen , czy inny gatunek zbożowy ocie. bo osadzone łatwo osypują się. Dalej ję
n i ał ziemię mniej lub więcej zwartym koczm1en . powinien być . bardzo szybho Z biercem, uniemożliwiając przeto wysychapola sprzątnięty, by nie leżał na deszczu . nię takowej. Po sprzątnięciu roślin naraziI
Ostrożność ta pow inna być prze.strzegana,
liśmy ziemię na wyparowywanie i by na ·
zwłaszcza przy Uf.Hawie . jęczmienia brostępnie uchronić ją przed nadmierną uwarnego.
tratą wilgotności, wykonujemy płytką 2-3
Pszenicę zbieramy rownież przed nas . cale głęboką orkę. Przerywamy prz e z to
l eżytem dojrzewaniem, by uniknąć strat
naczyńka włoskowate i w ten sposob uprzez tak zwane łuszczenie · się, pamiętaj
nierrożliwiamy dalsze podsi~lrnni;, wo dy
my, że pszenica ma ze wszystkich zboglebowej. Podorywke należy zawałować
_ żowych najbardziej łamliwą osadkę · kło 
następnie poruszyć lekko bronką .
C. d. n.
sową .

Zielllia

Historja ruchu politycznego powiatu

W latach przedwojennych, to jest od

roku 1890 do 1914 powiat kolbuszowski ·
prz~chodził różne fazy rozwoju polityczne- ·
go. W wyborach do dawnego Sejmu Galicyjskiego oraz ..:Jo Parlamentu f\ustrjackiego do roku 1895 wychodzili z nasze- ·
go okręgu wyborczego , l mandatami posel s kimi przeważnie ko[lsP.rwatyści, przed~t a wiciele większej wlasnośc.i rolnej, a to:
l\s. Prałat Ruczka . Hr Zdzisław Tyszkie- ·
wicz, Dr. Bolrzyński Micha/, Hr. Janusz Tyszkiewicz. W sierpniu 1894, z · okazji Wystawy krajowej, qdbyl się pierwszy zjind
włościański we ·L-~ owie, z inicjatywy Lwowskiego Towarzyst~a demokratycznego, na
którym utworzono Stronnictwo Lud·o we ,.
na czele którego stanął Dr. Lewakowski :
Karol, w skład zarządu, między innymi,.
v, esz!i:·Jakób Boj!co, S:u1jer Tomasz, Ks .
Stojalowski , Jan St;iplński, Dr. Franciszek
Borcie!, ( viichal Jedyn a k i in~i . Stronnictwo to wystawił o progr a m demolm :ltyczno-lu duwy , do wyborów stanęło pornz pierwszy do Sejmu 4/Vlll 1395 wyprowadzając
szereg mandatów. W parę· Int później odby ł y się wybory do Parlamentu f\ustrjackiego , z okręgu kolbuszowskiego weszli
jako pusl o wie: Tomasz Szajer, włościnnin z.
~zeszowskiego oraz Antoni Pndnek, wio-,
cianin z_ Brzostowej Góry. W międzycza
sie bierze górę dosyć ruchliw;;1 grupa ks.
Stcja!owskiego, pod naz w ą
„Centrum
Chrześc i jańs k o- l udowe" , o programte ludowym, chrześcijańsko-społecznym i patrjotycznym, zdobywając szereg mandatów
poselskich. W stronnictwie ludov:em na
tle afery „C~nćldian Pacific" nast~puje ro- '
złam, jedna część sfr<,nnictwa, o tendencjach radykalniejszych, prowadzone jest
przez posła Ja11cJ Stopi tis k ie s o z pod znaku „Przyjaciela Ludu", drugzi grupa z pod
znc:iku ,;Piasta " pruwc:dzo~a jest przez J.
Bojkę, W. Tt:tr.iajern i W. Witosa. W wy~
bor.ach w roku 1912 · do Parl;imentu, z okręgu k,clcu 3,:.o\'/Skiego wyc:~1 c dzq z mandatami po ,;:~ls;, i,ni Inż. Klau~!jusz Angerman, wł. dóbr i przer:nys!ow1ec · (piasrowiec) : Rntoni Lewicki, włoś c ianin z Mijdanu (wSH'.Ch polak), który W CZBS~Ch P.0źni ,:! jszy c h p 1·:-:e c hoJ ;: i d o Pia s tcwców, z
kurji rn; ,,st wysz -ć!d l l~ n.:..cy Ro 2:1er, z grupy -polski .:: h demokrutów . W r,) ku 1913 w
wy b ora c h ao Se jmu Gali cyjski eg o użyskał
m a ndat rr: lo dy wó ;J c;: a s wikary z Radorn yś1<1 n/ S. ks. /-\ugcnju~z Oko f, 7.. grupy
ws?.echp o la ków l.On t ra hr. Tyszkie wiczc wi
Januszo,,-i. r-iaturalnie ks. Ok o ń wyst<c:pu_j-=
w nieglugim ,zasi e pe.tern w Narodowej Demokra cji, oglas u si(;; ,.d.:ikl i11", aby
zn o wu wystąpić w P''=rwsLych dniach powstania Par1stwa ~·o:skieno.

Ro ·., nocześnie z pov: ~taniem · Stronrii-~twn Ludowego „ Pia s t" utwc.rzon,=: zo
stało 1,v d jecezji t ~~no ws i<i e j S tronr;id wo
Ka tolicko -1udo ,ve , o p roo r.:i I n Ie I, i) to li c kospoleczny m, urn i11rl·; r_,•1; ,n1yrn , kti'ire · miał o
na celu zwalczanie lud owc ó w różnych o d . cieni. Prócz djecezji b-1rnowskiej nie odegra/o ono żadnej ważniejszej roli. Zaczyna
się potem okres różny c h targów o r-:ian- ·
daty posel ;, kie , w l<.tóry,n różni „zbav, i:, cze
ludu", pod rozmaitemi szyldami „ludowemi" nawiaJem sią przelicytywujc;, sprzykolbuszowskiesio ma dosyć bogatą kartę,
jając rozrostowi demagogji.
ccin .
którą w skroceniu streszczam.

K olb t1szo\,Vsłla

11)

Nr. 12:·

-~

WIADOMOŚC

Nr. 12.

===================

9) .

f) oddawanie w dzie.rżawę nieruchomości na okres poniżej lat 6,
gminy składa się z wójta, podg) wszczync1nie i odstępowanie od
wójciego i ławników. Stanowią oni t. zw.
sporu
sądowego, i inne spra;wy.
kolegjum, to ma czy ciało zbi.orowe . . Je·z
tego, <.O wyżej pisano wynika, że
dne sprawy załatwia sam wójt, lub w jezarząd gminny załatwia. łącznie tylko sprago zastępstwie pc.,dwójci, · in n~ zaś Śprawy
wy ogólniejsze i ważniejsze, a zwłaszcza
. załatwia łącznie czyli kolegNlnie, zarząd
te, które wyv,ierają większy wpływ na stan
gminny. Bardzo ważną i pozyteczną za·gospodarczy i finansowy gminy oraz jej
s,idą nowej ustewy samorządowej jest, że
mieszkańców. Wszystkie zaś inne sprawy,
właściwym zwierzr:hnil<iern l gospodarzem
gminy jest sam wójt. On -;am jedP.n kie- · w szczególności tak zwane „sprawy bieżące", a więc całą masę spraw zwykłego
ruje całą administracją i gospodarką gmiurzędowania, to znaczy sprnw, zdar_ rnją
ny, on też zastępuje · gminę we · ws!ystkich
cych
się często, załat""ia sam wójt w jesprawach, on również podpfsuje ·korespondencję i dokumenty urzędowe zarządu . d.nej osobie. Będą tu przedewszystkiem
gminnego . Jedynie dokumenty, przez któ- . sprawy związane z administracją publiczną
w zal,resie urzędow;:,nia .
,. re gmina zaciąg/i j :; lde · żobowiąz1:nie, muszą być podpis,rne opiócz wojta, także
Nowa ustawa samorządowa, przyprzez podwójciego lub jednego z ławni
znając wójtowi tak wielki rnkres działania
ków. Są jednak sprawy, które załatwiać
i tak wielką wł~dzę w gminie, nakłada "/.
bedzie nie sam wójt, lec7. łącznie zarząd
drugiej strony na wójta również wielką
gminny. Do tych · spraw . należą:
odpowiedzialność osobistą za jego urzę
a). przygc:towanie spraw,, nad któredowania. Wójta, podwójciego i ławników,
mi ma obradować rad~,gminna,
tworzących zarząd gminny, wybierać bę
b) ustalanie plan4. wykonania budi.e- dzie rada gminna na lat pięć. Wójt jako
tu. uchwalon~.iw prz,r~ ' rndę gmin~ą, .
przełożony gminy otrzymywać będzie stac) zadąga~ie "pozyczek ' krótktemii- le wy'nagrodzenie, zaś podwójci i ławnicy
nowych,
·
·· · ..
pobierać mogą tylko odszkodowanie za
d) ustanawianie op!atadministracyj- stratt: czasu poświęconego u_rzędowanlu
nych oraz ustan_a wianie 'ó'płat- . za korzy- w gminie z uszczerbkiem dla swego zastanie z przedsiębiorc;;tw i" żakładów gmin:
robkowania. L3wników, rada gminna bę
nych,
d7.ie . wybierać w gminie poniżej 10-ciu
e) umarzanie ·nal'eżności (nap'rzyklad
tysit:cy mieszkańców 2, w gminie liczącej
podatków gminnych) o ile ic·h ściągnięcie
puwyżej 10-ciu tysięcy mieszkańców 3-ch.
okazało się niemożliwe,
cdn
Zarząd

.

.

D . ekret
Uchwalą Rady Ministrów z dnia 12/6
walucie zagranicznej dłużnik może rnp!a1934 została ogłoszona u_st~wa o wierzy- cić pieniądzmi polskiemi, chyba że zatelnościach _ płat_nych w yJal1.1tach · zagraniplata w pieniądzach zagranicznych była
cznych. Jak r:,owszechnie wiadorno, a zwła
wyrciinie rnstrzeżona . Zastrzeżenie jednak
szcza w ostafriich C7asach zawierane' były
takie trnctswq wartość, o ile wierżytel
wszelkię transa1<cje, bez wzgl'f:;d'll · na prreność plótną j<'::st m, obszarze Par'1stwa Pol·dmiot tychże, wyłącznie w \iwlt.itach za- . ski ego. Jeżeli dłużnik płaci s wo je zobogranicznych, a _przedews?y~tkiem. w dolawiązanie µieniądzmi po_lski1:mi, a wierzy. :rach U. S. A. Kiedy dolar utracił · swą potelność płatną jest w walucie zagranicznej,
przednią wartość, skutki~m odstąpienia
wówczas wierzytelnc,ść winna być obliczo:Stanów Zjednoczonych od parytetu _zlo_ta,
na według kursu z dnia wymagalClośc i
·:i tą chwilą zaczęły się pojawiac wśiód pretensji. O ile za~ dłużnik :Jopuścil się
wierzycieli i d!użnikó<il pewne niezadowo- LWloki, w9wczas wierzyciel może zażądać
lenia. i różnice pogląd ó~ na kwestję · · wywedług swego wyboru pokrycia rozn1cy
. ,równywania. zobowiązań, a nawet różnego
l<Ursu wypłaty w dniu wymc1galności, a w
.rodzaju ·nadużycia, co w ostateczności do - dniu zapłaty. W tym wypadku obowiązu
prowadziło do procesów, niejednokrotnie
jący jest kurs notowany na giełdzie pie·
bardzo kosttownych. Rząd, widzą·c to ws7..yniężnej w Warszawie . Na wypadek sprz.estko byt w konieczności uregulować tą
daży w drodze egzel<ucji rzeczy, ni.l _któsprawę .w drodze ustawowej i w tym ci>rej c\iży w tej, czy innej formie wierzylu wydal ustawę o walutach zagranicznych telność w walucie zawanicrnej , opis obktóra weszła w życie z dniem ogłoszenia
w i eszcżenia o sprzedaży licytacyjnej pot. j. z dniem 17 lipca 1934 r.
winien podawać sumę tej wierzytelności
Z szeregu artykułów tejże ustawy · bez przerachowania na walutę polską . W
przytoczę jedynie te, które najbard~iej inrazie jednak sprzedaży, wierzytelność taka
teresują nasze spo!eo:eństwo, a przedezostaje przerachowana na walutę polską,
wszystkiein ludność wiejską - małorolną,
według kursu z dnia
poprzedzającego
,a więc: Każdą wienytelność wyrażoną w . sprzedaż rzeczy.
1
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Na mocy tejże ustawy wpisy do ksiąg
hipotecznych mogą być wnoswne tylko
w walucie polskiej. Sprawa ta nie doty- .
czy czynności hipotecznych w zt:1kresie
wpisó w już ujawnionych w walucie zagra· nicznej lub też czynności dokonywanych
m, podstawie aktów sądowych i .notarjalnych, zdzia!any(.h przed dniem wejścia
w życie powyż powołanej ustawy, gdyż
rc,zporządzenie Ministra Skarbu i Sprawiedliwości określi pn:.ypadki, warunki oraz
zasady w jakich· wpisy będą mogły być
uskutecznione w walude zagranic.:znej.
Wszelkie instytucje kredytowe i bankowe, czy też spółdzielnie będą dokonywały wszelkich operacyj kredytowych w
stanie czynnym i biernym jedynie w walucie polskiej. Instytucje powyższe mogą
przyjmować ·nowe wkl.a dy ·na książeczk,i
wkładkowe imienne, względni!i! na okaziciela jedynie w _w alucie polskiej.
Operacje uskutecznione z przekroczeniem rozporządzenia ustawowego będą
uważane za dokonywane w walucie . polskiej w kwocie , jaka wypadnie z przeliczenia z waluty zagranicznej, według kursu z dnia uskutecznienia operacji.

A Ie ...
Poruszyliśmy już istnienie na terenie
Kolbuszowej licznych Towarzystw, Organizacji, Komitetów i Zespołów. Pozwolimy
sobie przytoczyć ich spis:
Resursa powiatowa (Kasyno), Straż
pożarna ,
Sokół,
Przyjaiń, Tow. Szkoły
Ludowej, Towarzystwo gimnazjalne, L. O.
P. P ., P. W. i W. F., Ognisko Nauczy- ·
cielskie, Strzelec I., Strzelec 'IL, Związek
Pracy Obywat. Kobiet, Rodzina Policyjna
Czerwony Krzyż, B. B. W. f'? ., Liga Morska, Stow. młodzieży kat. żeńskiej, Stow.
,77łodzieży pracującej, a więc 18 zr1eszeń.
l'lie wymieniamy licznych doraźnych komitetów. Wszystkie powyższe stowarzyszeszenia mają swe <:ele wrniosle uświęcone
trlldycją, !)Osiadają zasłu<]i z crnsów niewoli, a w odrodzonej Ojczyźnie pracują
humanitarnie, oświc:tov~o-kultura lnie, po-.
żytecznie. Niezaprzecrnie, istnienie tychże
okazuje się·· potrzebne, gdyby nie jedne

znikome

słówko

i

1

„ale".

Społeczeństwo

polsltie z małymi wy.
nader ubogie,' nie
jest w możno~ci należycie, jak na tu zasługuje materjalnie, popierać te wzniosie cele, dla jakich te towarzystwa istniej:~.
['!ie są w stani~ jednostki na ter-::.ni·e
tak mołego miasteczka jak 1-(o_lbuszowo,
liu~ca ckoio 150J miesz.kat'llÓ'JJ chrze .~cj ,rn
w c::~rn urzE;dnikow około 50, w zrz:.szt'.niach tyc(1 spełniać statutowych obt)Wi ,~, ··
zków, nie rnaiąc na to li teralnie ·czasu.
Tnepa sobie uprzytomnić, że n ieszczaństwo finansowo podupadło, że nit:
możn~ spod.:iewać się od funkcjonarjuszy
biurowych zdanych na utr7.ymc1nie rodziri
i głodowych swych poborów w takiej mierze, aby mogli należeć i opłacać wkładk.i
do tak licznych towarzy_s tw.
Niejeden z członków zalega z kilku
jątkami

I
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mies. składkami. ,.ale" pozostało mu poczucie obowiązku popierania celów towarzystwd, niestety nierealne, bo na to go nie
s ta ć i tu miałoby zastosowanie przysłowie
"Kiep ten, kto więcej daje jak może".
Sk ład 18 Zarządów tych 1 owarzystw
zatrudnia przeciętnie w każdem Towarzystwie !)O 7 członków , czy li, i.e pracuje conajmniej 126 osób. Je'żeii przyjmjemy, że
towarzystwa posiadają przeci~tnie po 50
członków, rntem . ogółem 900 członków i
op ła cają przeciętną wkładkę po 50 gr. uzbierane sumy wynoszą miesięcznie 450
zł , zatem .na 18 Towarzystw wypadnie mie. sięcznie . przeciętnie po 25 . zł.
Nie przesadzimy twierdząc, że nawet
na kryzysowe czasy kwota 450 zł wkłcidek
jest poważna, 'podzielona )ednak na 18
Towarzystw wygląda na humoreskę. Istnieją przecież Towarzystwa opłacające l okal ,
usługę, światłu, opal. Działalność z h.oniec:rności dostosowuje się do zasobów.
.
Oprócz wkładek poczytuje sobie każda organizac.ja za obowiązek urządzenia
przynajmniej -jednej w ciągu roku imprezy dochodowej, która wypada finansowo
słabo.

Powodem tego - za częste impr ezy ,
a co ważniejsze ubogie społeczeństwo.
Należałoby na jakiejś wspólnej konferencji wszystkich organizacyj omówić
poruszone powyż niedomagania'. · rewizję
finansowego odciążenia towarzystw od kosztów admin. przez ustanowienie wspólnych lokali, służby i t. p. oraz ewentualnej fuzji niektórych, co umożliwiłoby in. ·tensywniejszą pracę i" skuter.zniejsze speł
nianie przez te Tówarzystwa swych celów.

KRONIKA

I~ I

Trzęsówka ,

W Niemczech.
W ubiegłym. tygodniu zmarł w Neudeck marszałek b. armji cesarskiej ostatnio p rezydent Rzeszy Niemieckiej, Paweł
von Hindenburg. Pochowano go 7 b. m .
na polu Tannenberskiem, gdzie odniósł
zwycięstwo w czasie wojny świato;Vej nad
armją

rosyjską.

Dwudziestolecie czynu ~t?gjonowego
W.::zesnym rankiem 6 sierpnia minę
I at od er.wili, kiedy z Oleandrów krakowskich wyruszyła w bój
pierwsza kompanja kadrowa.
To też na pamiątkę tego.wiekopomnPgo czynu, odbyły slG w Lałym kraju uroczystości. W Krakowie poświęcono Dom
.im. Marsz.alka Pilsuclski~go oraz rozpoczęto sypanie kopca na Sowińcu .
W Kolbuszowej, staraniem Pow. Zar.'.ądu Zwią7.ku Strzel. urządzono również
uroczystość z programem następującym:
Dnia 4/ 8 godz 8. Nabożeństwo ża 
lob-n e za poległych legjonistów,
ło dwadzieścia

Od godz. 11 do 16 strzelanie o odznakę O . S. .

Godz. 19. Ognisko i apel poległych
Dnia 5/8 godz . 9. Uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie defilr.da.
Godz. 15. Festyn na stadjonie. urzą
dzony przez I oddział Z. 5., z prz:ezna·
czeniem dochodów na organy.

Zjazd Polaków z zagranicy.
Do Polski przybyli licz.ni delegaci
ko:onij polskich z cołej kuli ziemskiej . .w
związku z tern, utworzono Światowy Zwią
zek Polaków .

AkcJa
Rząd

oddłutenlowa.

prof. Kozłowskiego opracowuje

szereg rozporządzeń dotyczących oddłu
żenia rolnictwa, które ukażą się w najbliższych dniach .

Akcja powodziowa.

Osobiste.
Dnia 29/7 Resursa urzędnicza żegnala, z, ' powodu wyjazdu, długoletniego preze1.a p, Edmunda Kiełbińskiego.

· . Sprostowanie.

. • W. N_rze 11 „ Wiad.

Kolb." z 29/7 w
· art. , p. t. ,.Ziemia kolbuszowska", zamiast
nazwiska __ ,.Kruczek Wojciech", powinno
być ,,Mr.u czek Wojci~ch ", obecny kier o·
· wnik szkoły w · Hucie Komorowskiej . Za
powyższy błąd · zecerski przepraszamy.

_I
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Od RedakcJI.
Zwracamy się z prośbą do zalegają
cych z prenumeratą, o wyrównanie tejże,
przesyłając należność na P. K.' O. Kom.
K'a sy Osz:cz. Nr. 407.460.
Również zwracamy się do wszystkich. Zarządów gminnych. Kół Związku Mło
dzieży Lud., Ochotn. Straż: Poż., Kółek
· ·Rolniczych, Oddziałów Strzelca i innych
· o~ganizacyj, ·aby przystąpjly na prenume. ratoró.w „ Wiadomości Kolb."
których
będz(erny umieszczali li sty z życia tych
instytucyj. ·

w

Zaznacrnmy, że ustanowiliśmy na. stępujące punkta sprzedaży „ Wiad. Kolb."
Weryński
Władysław ,
sklep tytoniowy
~olbuszowa i Ch . Grosshaus, skład przyb.
piśm. Kolbuszowa.

W związku z prowadzoną prze ·l rząd
akcją odbudowy terenów zniszczonych po·
wodzią. Komitet ekonomiczny przeznaczył
10.000 ton żyta na cele dornfoej pomocy
żywnościowej i kredyty pieniężne w kwocie 5 rnilj. zł. nc' odbudowę dróg i wałów .
Na terenie powiatu kolbuszowskiego
urządzane są różne imprezy, z przeznaczeniem dochodów na powodzian . I tok
dnia 11/8 urządzono, staraniem Komitetu
Obywatelskiego, zabawę taneczną w Majdanie oraz zabciwę taneczną, staraniem
Oddziału li Zw. Strzel. w Kolbuszowej .
Podział

pow. kolb. nt1 gminy zblor.

Rozporządzenie

wnętrznych z dnia

Ministra Spraw We-

21 /7 19.34 ustanawia na

obszarze µow . kolb. 7 gmin zbiorcrowych:
1 Gmina Kolbuszowa Górna, w skład
której wchodzą następuj~ce gromady:
1. Kolbuszowa Górna, 2. Werynia, -~.
Do:ratków, 4. Przedbór1, '5. Kupno, 6. Poręby Kupieńskie, 7. Widełka, 8. Kłcipówka
łl.
Gmina Kolbuszowa Dolna:
1. Kolbuszowa Dolna, 2. Nowa Wieś
3. Świerczów, 4. Siedlanka, 5, Przyłęk, 6.
Kassawy, 7. Niwiska , 8. Hucisko, 9. Toporów
Ili.
Gmina Cmolas:
l. Cmolas, 2. Zarębki, 3. Poręby Dymarskie, 4. Hadykówka, 5. Jagodnik, 6.

Wydaje Sekretarjat Powiatowy B. B. W. R. w Kolbuszowej
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7. Ostrowy Baranowskie, 8 ..
Ostrowy Tus>:owskie,
LV, Gmina Majdan:
1.· Maj:lan, 2. Krzątka, 3. Wo la Rusin()wska, 4. Rusinów, 5, Brzotowa Góra,
6. Komorów , 7. Huta Komorqwska,
V . Gmina Dzikowiec:
1. Dzikowiec, 2. Dzikowiec Nowy, 3.
Płazówka, 4.
Lipnica, 5. Mechowiec, 6.
Kopcie, 7. Wilcw Wola,
VI. Gmina Raniżów:
1. Raniżów, 2. Stanic;zewskie, 3. Mazury, 4. Zielonka, 5. Wola Ra .niżowska,.
VII. Gmina . Sokołów-Wieś :
1: Górno , 2.' ,/1Wólka
Sokołowska , 3 .
.·
Markowizna, 4. Turza. 5. Trzeboś, 6. Trze-

hóska, 7. Nienadówka.

.- ·

Meljoracje na terenie powiatu.
P~zy. pomocy kredytu Funduszu Pracy znajdują się w pełnym toku prace
melJoracyJ'l·ie w Spółkach Wodnych Dzikowiec i ~ossoy ornz na 9runtach gminnych Kolbuszowa i Przebórz . Przy pracach
tych zatrudniono bezrobotnych w ogólneji
liczbie 120 ludzi.

Obóz letni W. F. I P. W.
-Dnia 5 bm . zakończorio letni obóz
W. F. i P. W. dla młodocianych na Stadjonie w Kolbuszowej .
Kręgielnia nc:i Stadjonle.
Dnia 5 bm. otwarto uroczyście kręgielnię wybudowaną przez od.:lz.ial I. Z. S.,
r,a Stadjoni~ w Kolbuszowej.

Towan:ystwo

·

„Sokół"

W dniu 29, 7 ·odbyło się Walne Zgromadzenie „Sokola", na którem powołano
Zarząd, w skład którego v,eszl-i: · Prezes lotocki Leon, Vice-prezes ·_ Kraus Ludwik, Członkowie Zarządu - Dobrowolski
Z., Ozimek f'I., Wojnicki A ., Wini a rski J .•
Cibicki M ., Ogonkówna J. oraz naczelnik
- Weryński M. Następnie wyrażono uznanie dotychczasowemu prezesowi i najstarszemu dh. p. Dobrowolskiemu Władysła
wowi, po\{1 ołując go nu Delegota oraz zamanifestowano ideologjE; fv\.::irszai!rn Pił
sudskiego .

Gra~ob!r.!e w r. i934.
Na skutek sprawozd,rni.:1 Panel Starosty Sienkiewicrn Województwo a~ygno,·
wało
kwotę
2 OC(J zł. c<:::lern rozdziału
mi~dzy poszkodowe-nyrni gradem.
Pan Starosta Sienkiewicz osobiście dokomll rozdziału i wypłaty zasiłków rodzi·
nom dotkniętym tą klęską w gmina,·h
Krzątka, Ostrowy baranov,skie, Jagodr,ik,
Cmolas i Hadykowlrn, za co obdarzeni
dziękowali Mu ze Izami w oczach.
Podziękowanie.

Wszystkim biorącym udział w przeJstawieniach amatorsl<ich prowad;·. 'rnych
przEizemnie, w szcz.ególnoś;:i zuś W.~- . Stć
cowej z Niwisk, składam tą drogą serdec:.:ne podzie.kowanie za ch~ tną wspólpracę.

Srnndrowski Jan
prof. gim
om

trrwrmYmi3JiiNWtif MMIMMM

Złót ofiarę

na powodzian!
Redaktor odpowiedzialny Adam Ozimek.

Redakcja za terminowy druk n.le odpowiada, r~kopisó,.., nie zwraca i listów bezimiennych nie przyjmuje .
Drukarnia S. Giirtner w -.zeszow ie Kościuszki 11 .
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