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Frontem do wsi 
i drobnego rolnictwa 

... Takle he sio rzucone przez obecne
go premjera Rządu, profesord Kozlo11 • 
skiego wskazuje, że punkt ci~żkośc! zain
teresowania i uwagi Rządu przesuwają si~ 
na odcinek wsi. "Rozpi~tość cen, µowie
dział premjer Kozłowski, trzebi!! zmniej
szyć z dwóch stron, przez zniikę cen to

warów nabywąnych przez rolnika i zwy
żkę cen towarów przez tegoż rolnika 
spr1edawanych. 

W dŻiedzinie cen artykułów skarte
:tizowanych nl!lleży stwierdzić dużą powol

ność, niech~ć, a nawet opór przed przy

stosowywaniem się do nowej rzeczyw,i
stości życiowej. Dotychczasowa akcji' Rzą
,du doprowadziłt1 do zlikwidowanic1 szere
,gu nienormalnych wybujałości. Akcja ta 
będzie trwać nadal." W dalszem swojem 
:przemówieniu zwraca premier uwegę na 
:bardzo niezdrowy I gł~boko zek-orzeniony 
wyzysk pośredników i powied!:l,: ,.Na 
stan cen wpływa tei: wadliwe zorganirn
wanie i kosztowne pośrednictwo hendlo
w~. W handlu mus2.ą zająć miejsca nasze 
,nHode fochowe siły kupieckie. W usunię-
ciu kosztownego pośrednictwe hendlowe
go musi się zaznaczyć ,. ~drowa sieć spół
,dzielcza, która . ogarnie w~ie i miasta.• 
.Akcja oddłutenlowa, .mówi premjer, o
•bejmie wszystkie drobne gospodarstwa 
rolne i w odniesieniu do tych gospodarstw 
będzie m i eć charakter powszechny, bez 

względu na stopień ich zadłużenie;!. Splata 

krótkoterminowych długów, ciążących na 
ziemi musi być rozłożona na. dłuższy o
kres czasu, a oprocentowanie powinno u
lec obniżeniu. Skarb Państwa, tam, gdzie 
występujf! jako wierzyciel, gotów jest po
nieść pewne ofiary na rzecL. drobnej wła
:sności. Własność ziemska, średnia i wiei-

k~, niebędąca w stanie wywiązać się nor
malnie ze wszystkich zobowiązań, a któ
ra będzie uznano Hl nadmiernie zadłużo
ną - musi s i ę poddać procesowi iikwl
dacj i." 

.. Gospodarowaf chcą tak, aby ka
żdy, człowi~k pracy rąk swoich w mie

ście i na wsi rozumiał i wiedział, że się 

o jego sprawy troszczą. Aby rozumiał, że 
tak samo, jak w malem gospodarstwie 
cudów niemcJ i ~ząd ich także robić nie 
może. Mogę natomiast stwierdzić , że rze
telną pracą ku lepszemu Idziemy Ju
tru. Rząd o prostym narodzie myśli i dla 

niego !Jracuje, ale tak samo, jak niema 
dobrego porządku w narodzie bez: Rządu, 
tak niema dobrego Rządu bez pooarcia 
narodu. Cale polskie gospodarstwo }est 
nasze i wszyscy s i ę doń przyczyniamy i 
tylko rezem wspólnie możemy lepsze ju-
tro wypracować." , 

Na takie stanowisko Rządu odpo
wiedzią wsi winno być rzucenie hasła 

SLCzerego: "Wieś frontem do Rządu• 

i pracą rzetelną - pracą twórczą iść I 
pomóL w realizowaniu tego niezwykle ci~
żkiego zadania, jakiego Rząd ten si~ po

dejmuje. 

Wieś musi skończyć nareszcie z po
litykierstwem i napluć w twarz gan~renu
jącej wieś demagogji, sianej wśród pra
cowitego ludu wiejskiego przez rożnorn

dnych f!latolów i znachorów politycrnyr.h, 

kt0rzy wyuczywszy się na pamięć kilkrl 
fraz 'esów o cukrzP., zapałkach, soli i naf
cie, mącą spckój na wsi, od r ywając 

uwagę ws i na wazniej',Ze zagadnienio 
natury gospodarczej, których rozwiązanie 

sposobem rzeczowym- niejedno w. µoloże
niu ci~żkiem naszego rolnika · mogłoby 

poprawić. Jeżeli wieś nie pomyśli o si lnej 
własnej organizacji _ zbytu produktów rol
nych i jak długo produkta będą zbywane_ 
drogą długiego łańcucha pośredników, 
tcJk długo niema mowy o poprawie po
łożenia wsi , I · zapałki stanieją i cuk ier 
stanieje, ale to wszystko n ie _lmienl sy
tuacji gospodarczej wsi, bo wieś· długo 
będ2.ie musiała nadrabiać jeszc1e zale'gło
ści, by kulturą gospodarczą dorównać tym 
Państwom, których społeczeństwo - umie 
radzić sobie w najgorszej sytuacj i. Tego 
nauczymy się nle od demagogów polity
cznych i tego nie zdobędżiemy drogą 

borb i hałasów, lee.z spokojną pra,cą spo

łeczną w każdej wsi i wszyscy_ razem. · 
Taka Praca będzie stanowi ł a hasło: 

„Frontem d o Rząd u, który darzy,ć 

musimy zaufaniem pełnem ·w zrozumie

niu Jego ciężkiego zadania . 

Poczta inkasuje 
,r,a bard,r,o nl■k~ opłat~ 

wszelkie naletytoścl do 50 zł. 

N 0"1Y '1,strój 
samorzą-'';1 wielskiego 

11) 
. O ile chodzi o zakres dz i ałania or-

_"ganów ustrojowych gminy, należy pod
kreślić, że radzie gminnej przyznano sze
rokie kompetencje, jednakże tylko w za
kresie tworLenia norm ogólnych oraz u
stalania budżetu , a ponadto w zakresie 
kontroli nad działalnością zarządu gmin · 

nego. Dotychczasowy bow iem stan rzeczy 
panujący na terenie M"ałopolski , będ„cy 

wypływem przyznania organom uchwala
jącym wielu czynności o charakterze ści

śle wykonawczym urągał · wymogom pra
widłowej administracji. Sprawy pilne i wa
żkie, wymagające szybkiej decyzji, do wy-· 
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dania której zdolna jest tylko jednostka, 
często nie mogły być rnlatwione i były 
odkładane - ze szkodą dla interesu pu

blicznego, bądź to z powodu braku zgo

dy większości członków tego organu, a 

nawet z powodu chwilowej niemożności 

zwołania posiedzenia tego organu. Z dru
gi~j :;tro_ny częste były wypadki bezpo
średniego mieszania się rad gminnych, 

bc;dź ich komisyj, a nawet poszczególnych 
radnych do administracji i oddzialyw,rnie 

r1iezawsze z pożytkiem dla publicznego 

dobrn na tok spraw bieżących. Podobnie 

jak to . byw?lo za ·. czasów smutnej pami~

ci sejmowładztwa JJrzed majem 1926 r. 

Nowy ustrój gminy wiejskiej uniknął szczę

śliwie błęQów' tkwiących w ustawodaw

stwie dawnem, nie rozgrnniczającem w 
sposób dość ściśly kompetencyj szczegól

--nych organów ustrojowych gminy wiej-

skiej, co jest koniecznym wymogiem pra

worlądności: Pożądaną nowością jest u- ·

poważnienie rady gminnej do przekazania 
komisjom radzier.ki.m, złożonym z radnych 
a zatem zespołem szczuplejszym decyzyj 
ostatecznych w poszczególnych sprawach 
wymagających uchwal rady gminnej, nie 
wytącwjąc uchwal podlegających zatwier
dzeniu władzy nadzorczej. Dalszą nowo

ścią, mającą na oku podniesienie spraw-

naści adrnir1istracji jest nałożony na wójta ' 
obowiązek wydilnia decyzji w zastępstwie 

kolegjum zarządu w· wypadkilch niecier

piących zwłoki, a mianowicie w wypad

kach, gdy zwłoka w decyzji mogłaby 

narazić inveresy Państwa lub gminy na 
~zkodę, przyczem nałożono rra --wójta dal-

,s.y obowiązek natychmic.stowego przedło

żenia sprawy kolegjum zarządu do za
twierd1-enia. Gdyby jf:dnak kolegju-ri za
rządu gminy odmówiło zatwierd2enia de
cyzji wydanej przez wójta, ponosi ten o

sobistą odpowiedzialność zc;i taką u:::hwalę. 

Tekst uchwały kole~jurn · · zarządu gminy 

cbowiązany jest ·wójt przeslc:lć w takim 

wypadku wraz z wyj::iśnieniami do swej 

władzy nad20rczej. Ter,dencje rozs2erzenia 

wladty pr~elożone!:JO gminy znalazły wy

raz w § 28 ·powołanego wyżej rozporzą-

- dzeriia wykonawczego Ministra 'Spraw We.

wnętrrnych, przwidującern możność upo

ważnienia przez u1rząd g~ninny kolegjalny 

pod pewnemi warunkami przełożonego 

gminy za jego zgodą do wy,.:Jc,w.1iia de
cyzyj z~strzeżonych w ustawie lwlegjal
nemu zarządowi. Jak z wywodów powyż
szych wynik1l, po?bawiono celowo organy 

uchwalaj;;ir:e cirnrckt"' , l" ;:.;-.,; L:\iizojąccsio i 
wykonawczego, a w łączności z tern wzmo

cniono i rozszerZono wladŻę organów wy-

konawczych, a przedewszystkiem przelo
~onego gminy. Realizacja tych intencyj 
ożywionych troską o dobro powszechne 

podniesie niewątpliwie sprawność admi

nistracji zarówno rządowej jak i samorzą

dowej. Cdn. 

Ziemia 
kolbuszowska 
Następn~.' wybory do Sejmu polskie

go w listopcdhe 1921 r. w okręgu wy

borci:ym Jasio R:: pczyce-Mieli:c-Ko1buszo-

wa-Tarnobrzeg przyniosły zwycięstwo „ha

stowcom", .którzy rozwinęli dość szeroką 

propagandę. Powiat kolbusz0wski w tym 

li-gim.. Sejmie reprezentował poseł Jan 

Bielak, kierownik szkoły powszechnej z 

Trzebosi (Piastowiec). Stronnictwo Rady

kc.Ino-chłopskie (Okoniowcy) poniosło tym 

razem dotkliwą klęską, gdyż nie otrzy

mało ani jednego mandatu. Otumanieni 
przez ks. Okonia chłopi, zresztą tylko w 
kilku powiatach nadwiślańskich (,.Repu
bliki tarnobrzeskiej"), prędko się na ni!ll 

poznali, że chce tylko na nich robić inte
resa i opuścili go, a z czasem za różne 

==============-:===========·=-:::~•::::•w============ 
Feljeton .. 

IlY · i~~t ie~urn · · w11n~ mi~iu~ ? 
Podróżowanie koleją żelazną . posia

da często 'nieocenione wartości. Pozwala 

bowiem poznawać instynkt głębokiego so

lidaryzmu polskiego spolecz12ństwa . Na 

każdej stacji „macierzystej", na której 

· podstawiają pociąg, mający wyruszyć w 
daleką drogę, czeką na tę chwilę kilku 
jegomościów, Na dany sygnał rzucają się 
„ piorunem naprzód". Westchnienie ulgi 
wydziera się z · ich piersi dopiEro wten
czas, kiedy · zdążyli już usadowić się w 

l,)UStym jeszcze przedziale. Teraz czekają. 
Niedługo. Na korytarzu pojawia się .ktoś . 

- Przepraszam, czy są tu wolne 

miejs~a7 

· Osobnik okupujący przedział obrzu · 

ca _ intruza badawcLem spojrzeniem. Jeśli 

· ,,przegląd" wypadnie pomyślnie dla pyta

jącego, mruczy: Zdaje mi się; że niema. 

Jakto, skoro panowie są tylko dwaj w 

przedziale? 

- Inne m1e1sca są ... zarezerwowane 

- Dla kogo? • 

Obaj sprzymierzeńcy uważają za sto

,;;owne obyrzyć się so'lidarnie: 
- Powiedziano, że zajęte i dosyć! 

Też natarczywość ... ! Niesłychane ... 

Sytuacja · zmienia się radykalnie je-
. śli na horyź"oricie pojawia się osóbka pici 
~ięknej, p·rimo ·s·amotna, secundo dosyć 
przystojna. ,,Okupanci'" łykają trjumfalnym 
wzrokiem. 

- · Czy . jest..? 
·_ f\leż oczywiście! - obaj sprzy

mierze ,ńcy klaniajc; się z wdziękiem - dla 

pięknej pani zawsze! 

I 

Wkrótce i dama bierze stronę pierw

szych pasażerów. Do następnego poszu

'kiwacza wolnych miejsc ona już podobnie 

„śpiewa" jak tamci: Mrnrhiejsc wo!Unych 

... nniemal Powiedzia/am pani, że nniema! 

Dziwne czasy. Jacy ludzie są teraz natar
czywi. .. 

„Sprzymierzeńcy" klonią czoła przed 

energją pici pi~knej i szepcą sobie: 1akie 
potwory w spódnicy powinny siedzieć w 
domu, a nie szwendać się po kolejach ... 
prawda? 

Pani tymczasem „tynkuje się." Nie 
odpowiada, choć życzliwy uśmiech na jej 

policzkach wyraża zupełną solidarność z 

płcią brzydkq. Następuje coraz żywsza 

gawęr!a, oczywiście na temat „miejscowy" 

Lekki flircik .. Żarty. 

Z tego chwilowego zamieszania ko

rzy~ta niecostrzeżony intrm. Z-fola! nie

znacznie opanować kącik przy drzwiach. 

Siedzi ... Pada nań zdumiony wzrok . zaga

danych. 

Ooooo! - Panowie wyrażają swo

je niezadowolenie poruszeniem sie, je
dnakże pani zdołała już przekonać się, 

że intruz posiada urodę męską i jest wca- · 

le wytworny. Zatem - łagodzi sytuację . 
Młodzieniec korzysta ze sposobności, iż 

dama umyślnie upuściła torebkę i z wdzię
kiem wręcza ją wspólpodrożniczce. Pada 
krótkie i słodkie: - Ach I ' Dziękuję panu! 
Starsi panowie kapitulują sromotnie. 

,Młodszy rzuca pojednawczo: - Chy

ba już więcej nikogo nie puścimy do prze
działu? 

- Nnnatu-urallnieee - wtórują wście-· 

kle basy. 
Mlqdzieniec zdejmuie palto i powiada 

Uchyliłbym wentylator, ale nie 

wiem, czy tych starszych panów nie za

wieje? 
Ja przyzl,\,yczajona jestem do po

wietrza - natychmiast zgadza się dama. 

- Ależ prosimy bardzo - pośpie- · 

sza ją głośno basy, klnąc w duchu: Obyś, 

skisł, ty żółtodzióbie! 

· {'łllody pan ciągnie dalej udatnie po

<.:Zętą konwersację: 

dnie. 

Pani daleko 7 

Jadę do Lwowa, na targi wscho-

Świetnie się skli:ida. Ja również. 
Tak 7 

Zawiedani „sprzymierze1icy" s·pozie
ra ją na siebie z podelba. Przez pewien 

czas coś przeżuwają w myślach. Wreszcie 

podnoszą się jednocześnie, jak na na ko

mend~. 

Pani łaskawa zapewne nie z,10si 

dymu? 

Jakby panowie zgadli 

Zatem wyjdziemy na korytarz na 

papierosa. Pani pozwoli? 

- Bardzo proszę! 

Starsi pdnowie wyszli. Młodzi _ <;ą za

jęci sob<j, lecz nagle drzwi przedziału o
twierają się i ukazują się głowy dwuch 

zawiedzionych panów. 

- Przepraszamy najmocniej, ale jest 
tu jederi starszy ksiądz, który niema miej
sca. Czy pani pozwoli? 

Damci nie możP. nie pozwolić. Mło

dzieniec klnie cichutko: Obyście pękli I 
Starsi dżentelmeni z trudem tają złośliwe 

uśmiechy. 

Pociąg rusza ... 

X. Y. 
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przestępstwa . k-s. Okoń został przez wła- Chadecja uzyskała man -lat dzięki zbloko
·;:i"f"ę .. duchowną · •zasuspendowa.ny i znikł ~ _waniu się z "Piastem". Powiat kolbuszow-
życYai_.F>olJtj_'c'-in_e,go ·. •. . . . . ski dal dość pokaźną ilość głosów na li-

-- ---·· : Wybor) dcJ°'il-go Sejr~1U nie przy~io- stę B. B. w. R. SzCLególnie miasteczka 

sły . żadnej poprawy w 1-?rzeczypospolitej. naszego powiatu żywiołowo poparły list~ 

Pai"tje rz;;dziły · Polską jak własnym ful- B . B. W. R., dając na nią prawie 90 °Io 
warkiem i podzieliły się wpływami, by je- głosów. 
dna drugiej nie w:::nodLiła w drogę. Ta Niestety Ili-ci Sejin, dzięki silnie wko-

część administracii państwa była . zakre- rzenionemu w społeczeństwie partyjnictwu 
sem wpływów tej partji, inna - innej. nie przyniósł poprawy, pnez cały cz.as 
Szerzyło się przekupstwo i demorali_zacja, swego i~tnienia zajmował się wyłr1nnie 

rosło zami'eszanie, urzędnicy nit.: wiedzieli rzucaniem nądowi kl,:d po.:l nogi. Sejm 

kogo_ słuchać, ~woich ministrów, czy po- zniekształca budżet. odbiera rządowi fun-
slów. f\ż ·w·resz<.ie; gdy partyjnictwo się- dusze dyspozycyjne do walki z~ szpiego-

gn~lo po/i/~/~. : i ją chciało uczynić tere- stwem, powstają kilkakrotr,ie f-lrzesilenia 
· nem swoich · wplywow, gdy zagrożona zo- . · rządowe. Marszelek Piłsudski po wycz.er-
stala armja -. ~ .. q_stoja potęgi i bel.pieczeń- paniu wszystkich dróg i sposobów, by ni:! ·· 
stwa 1<zeczypospolitej - /V\arsulek Pil- kłonić Sej,n d0 pra;:y, decyduje si-:; na 

sudski wystc!lpil ze swego · zacisza domo- krok c;tanowczy, rozwiązuje Sejm i Senat 

wego w Sulejówku znowu na widownię i rozpisuje nowe wybory na dzień 16 li-
publiczną i w pamiętnych dniach majo- stopada 19·m r. Wybory te były następ-

wych 1926 ,r. ,ujął 1,1.,ładzę w swoje ręce. stwem wałki, którą opozycja prowadziła 

Spolecze·ństwo powiatu kolbuszow- przeciw rządowi, były odpowiedzią na wy-

szowskiego, pn.eważnie to, k~óre_ dotyLh- zwanie, które partyjnictwo ośmieliło się 

czas ·. nie było zgangrenowane partyjni- rzucić Mar.szalkowi Piłsudskiemu. 
ctwem,' przyjęło .·z gorącym aplauzem o- Społeczeństwo - powiatu kolbuszow-

bjE:cie wszechwładzy przez Marszałka Pil- skiego, które szlo do urny wyborczej w 

sudskiego, który wypowiedział walkę nie- pamię.tnych dniach 16 i 23 listopada 1930 

ubłaganą partyjnictwu. r. to już nie owe śle;->e po omacku stą-
. W roku 1928 odbyły się wybory · do pające społeczeństwo z lat 1919 i 1922, 

Ili-go Sejmu pod hasłem uzćrowienia sto- to· w przeważnej części swej masy już 

sunków politycznych I gospodarczych w wyrobione politycznie i świadome spr~w 
Polsce. Ta część społeczeństwa, która dla państwowych. ZH listą Nr. 1 głosowały 

pracy I nad naprawą Rzeczypospolitej sku- solidarnie wszystkie miasteGka i większa 
pila się przy . Marszałku Piłsudskim i przy część naszego powiatu, przyczyniając się 
rząd.-:.ie, zorganizowała się w Bezpartyj- poważnie do uzyskania 3-ch mandatów 
nym Bloku Współpracy z Rządem, zysku- poselskich z listy Nr 1 (B. B. W. R.). z 
jąc 1

/ 1 część mandatów sejmowych. której wyszli posłowie: Dr. Kazimierz Duch 
Z okręgu wyborczego, do którego vice-minister opieki społecznej (dzięki 

wc;:hodzil powiat kolbuszowski, wyszli na- któremu powiat kolbuszowski otrzvmal 

stępujący posłowie: Stanisław. Dobrzański pożyczki i t!otac:je z Funduszu Pracy na 

z Krakowa (B. B. W. R.); Karol Kautsky roboty publiczne), Stanisław [..)obrzański. i 
z. Tarn<;>wa (B. B. W. R.), Krempzs Franci- Karol Persa, wójt z Ropczyckiej Góry. 

szek (Związek Chłopski - .,Stapińczyk "), Oprócz powyż:5zych uzyskali man-

J?kób Madej (Zw. Chłop.), Jan Madejczyk daty poselskif! trzej ludowcy, a to: Jan 

· z. Jasia (P., S. L. "Piast•) i Dr. Bronisław Madejczyk, Stachnik Franciszek i Mar~ól. 

Kuśnierz z Krakowa (Chrześc. Demokr.). Cdn. 

PQrad;y weter;ynar;yine. 

Różyca świń jest bardzo rozpowszech
nioną chorobą, powodującą dui:e straty. 
Atakuje cna świnie łale:n i głównie ro
z,~ija si~ w .wilgo

1
tnych, ciasnych, brudnych 

i dusznych ·pomieszczeniach . . Większość 
. . . . I , 

świń r.horuje w wieki.J ,3-12 . miesięcy, 
rzadziej później _ I wcżeśniej. riajwiększą 
odporność na zaraże_ni~ się wykazują 7.~y- -
kle n'1sze. świnie_ krajowe, jako też świnie 
rasy jcirksŻfr~kiej i · jej : pochodne. 

. Choroba powstaje wskutek zarażenia 
się świni swoistym zarazkiem, mającym 

dużą odporność na środki odkażające. 

5zen.eniu _si~ różycy sprzyjają wspólne 

pastwis~a, wod~pojei targowiska i inne 
-miejsca skupienia trzody C"hlewnej. Zaka
żenie następ-uje przez zetknięcie się,świń 

zdrowych z choremi, lub pozornie wyzdro

wialemi, które . jeszcze rozsiewają zarazek, 

jak również z~pomocą przedmiotów za-

świń 
niec.-:.yszczonych wypróżnieniami świń cho· 
rych. F~óżycę również mog,ą przenosić lu· 
d2ie nc1 obuwiu, a także z.wien:ęta i pta
ctwo. W niektórych zagrodach rnrazek 
różycy utrzymuje się stale i wywołuje rok 
rocznie wyt;.uchy kj choroby. 

Glównem miejscem wniknięcia 1.arn

zka jest prLewód pokarmowi, dlatego też 
zarażenie powstaje wskutek Ljedzenia ka· 

lu chorych świń lub padliny z tych świń. 

Nie . nastepuje nc,to:niast zarażenie przez 
powietrze, czegu d0wodem jest to, że 

świnie ·.·zdrowe oddzielone przegróakami 

od chorych nie 2:rn,ż:iJą się, jeżeli wysokość 

tych przegród nie dopuści do bezpośre

dniego zetknięciu się świń ze sob:1. 
Główną przyczyną szerze11ia się ró

życy jest pokątna sprzedaż mięsa ze świń 
chorych, karmienie świń pomyjami i od

padkami z tego miesa, nie,głasza.iie · wla-

dzom o każdym wypadku wybuchu róży

cy, prze7 co wiele zagrod zapowietrzonych 

sieje zarazę na wszystkie strony. 

Świnie, które raz 'chorowały na ró

życę nie chorują więcej na tę chorobę, 
są i w tern wyjątki, lecz bard,zo rzadlde. 

Choroba wystęµuje odrazu. Ciepłota wnę

trza podnosi się nawet ponad 42° c. Daje 

się 1.<1uważyć senność, dążność c::Jo zagrze
bywanie się w ściólke, wymioty, brak chę
ci do jadła, stale leżenie, smutne wyda
wanie głosu, porażenie tyłu, czasem zgrzyt 

zębów, drgawki mięśni, obrzęk powiek i 
zaczerwienienie białka ocznego. · Niekiedy 
występuje rozwolnienie. Czerwone zaka· 
żenie różycy pojawia się zwykle dopiero 
w drugim dniu choroby, puedewszystkiem 
na wewnętrznej stronie uda, nGJ uszach, 

szyji, dolnej części brzucha i piersi i roz
szerza się często na cal~ skórę. Niekiedy 
zaczewienieniP. skóry występuje dopiero 
przed samą śmiercią. Kolor plam począ

tkowo jasno-czerwony stopniowo ciemnie

je. ~·od naciskiem palca plama blednieje, 

lecz wnet powraca poprzednie zabarwie

nie. Przy ciężkim przebiegu choroby na

stępuje śmierć w ciągu 1-3 dni. 
Czasem objawy chorobowe zaczynają 

stopniowo ustępować i świnia powoli po

wraca do zdrowia lub uzyskuje je tylko 

pozornie, lecz zachodzą komplikacje tej 
choroby jak: wady sercowe, zapalenie sta
wów łub jedno i drugie równocześnie. 

Świnie takie zatrzymują się w swoim ro
zwoju, mimo dobrego karmienia chudną 
i, o iłe nie rnstaną dobite giną. 

Różyca świń mlewa niekiedy prze
bieg zupełnie łagodny w postaci wysypki 
tak zwanej .• pokrzywki". Na rozmaitych 
częściach ciała występ_ują pojedyncze l_ub 

licrne, ostro odgraniczone plamy, z po

czątku barwy jasno-c.-:.erwonej, następnie 

coraz ciemniejsze, które wznoszą sie: po· 

nad normalny poziom skóry. Plamy te są 

zwykle kwadratowe, prostokątne, rzadko 

rnś okrągłe. Wysypce tej towarzyszy nie
kiedy gorączka, brak chęci do jadła, zwię
kszone pragnienie, zatwardzenie, a nawet 

bezwład. 

Jednak wyzdrowienie nastepuje zwy

kle w ciągu kilka dni. W rz_adkich wy
padkach 

1
czerwone plamy ulegają ma rtwi

cy i po /pewnym czasie odpadają. Świnie 
wówcza·s wydają się jakby pokryte pan

cerzem. 
Śmiertelność z powodu różycy jest 

znaczna, wynosi bowie(Tl 5D-85 u; 0 śmier
. telrrnści, przy pokrzywce jest bardzo ma

ły. 

Co się tyuy leczenia chorych świń 

na różycę to najskute<:zniejs,ym środk1_ em 

.·jest zastosowanie surowicy przeciwróży

cowej wysokowartościowej, która najslw

teczn1ej działa w początkowem stadJum 

rozwoju choroby . 
Cdn. 

Reklama j-e§t dtwlgnią handlu 
Ogłaszaj się w 

Wiadomościach · Kolbusz. .. tł r:-wt?TCi MłfWI H 
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Wiadomości ze świata 

· zwycięstwo Polski w Turnieju 
Lotnh:~ym (Challenge) 

Międzynarodowy Turniej Lotniczy Zc

końcŻyl się dnia · 16 września b. r. zwycię
stwem Polski, · która otrzymała dwa pierw
sze miejsca, a to: kap. Jerzy Bajan i Płon
czyński, trz1::cie miejsce otr;Zymal niemiec 
Selderrian_ Nagrodę ·zesµolową otrzymała 

ekipa czecho-słowacka. 

Pols_ka 1wypowl.a.da · traktat o o
chronie rhnl~Jszołcl narodowych. 

W dyskusji ogólnej na Zgroma-
dzeniu Ligi Narodów _ zabrał głos polski 
minister spraw zagranicznych Józef Beck, 
który oświagczyl imieniem rządu polskie- , 
go, iż do czasu wprowadzenia w życie 

powszechnego i jednolitego systemu mię
dzynarodowej ochrony praw mniejszości, 

nie będzie mógł współpracować ze Zgro-_ 

madzeniem Narodowem w zakrf!sie kon

troli nad stosowaniem prze7 Polskę zasad 
słusznego- i równego trnktowanic1 mniej
szości. Ma to doniosłe historyczne zna
e2enie, .gdyż ostatecznie zrywa pęta krę

pujące niepodległość Polski. 

Pakt Wschodni. 
~·olska odrzuciła wniosek przystą

pienia do, Paktu Wschodniego, 

Wiadomości z kraju 

rano miał. miejsce napad rabunkowy na 
osobie Arona Spielrnana, frachciarza z 
Kolbu,;;zowej, jad11cP.go do Sędziszowa po 
wykupna towar,')w. 

W okolicy Czarnej napadli dwnj r.ie
znani sprawcy na jadącego Spielmana i 
p-:, steroryzowaniu rewolwerem odebrali 
mu gotówkę w kwocie· 300 zł. orai 50 z! 
od jadącego z r.im żyda. 

Nastę!)nie kazali Spielma,1owi opuś
cić wóz, a kiedy ten to uczyni!, strzelili 
raniąc go w nogę, poc~em dotkliwie po
bili go . Ciężko rannego Spi2lmana odwie
ziono i'lutem do pociągu· · rospieszr.ego r.lo 
Krakowa. Sprawców narazie nie uje;to -
pościg trwa. 

Zab~wa strzelecka. 
W sobotę dnia 11 sierpnia br. urzą

dził Il Oddział Związku Strzeleckiego w 
Kolbuszowej zabawe taneczną w sali miej
scc-w_ego Sokola . Impreza ta zgromadziła 

wiele osób z miasta i ojs.olicy, przyczem 
zwracał szczególniejszą uwagę kwiat li
cznej młodzieży. 

Zabawa miała nastrój miły i ochoczy. 
Czysty dochód w kwocie 75·01 z!. prze

kazano Powiatowemu tfomitetowi Niesie

nia Pomocy Ofiarom Powodli. 

Znowu powód:t. 
Dni21 8 września br. ponownie wez

brały nasze rzeki, zalewając sąsiednie il!l~ 
ki i grunta, powodując dqtkliwe straty. 

Rak ziemniaczany. 
W związku z. pojawieniem . się raka 

ziemniaczanego na ogródkach służby fol
war1.:znej w Kolbuszowej, wyjaśnia się, że 

choroba ta napada · wyłącznie ziemniaki 
niszcząc cale uprawy i bardzo łatwo prze

Cukier. no"si się na sąsiednie grunta zapomucą 

Od 1 września br. cena cukru zost1:1- narzędzi, w,:ględnie na obuwiu. Raz za-
la obniżona do 1 ·25 zł. za 1 kg. loco sta- każona ziemia rakiem, ni~ może być uży
cja kolej. W miejscowościach znacznie ta pod uprnwę ziemniaków przez przeciąg 
oddalonych od stacji kolej. cena cukru 12 lat. Wladle administracyjne wydały już 
nie może wynosić więcej niż 1 '28 zł. ' w tej mierie stosownie zarządzenia, wp_ro-

Nafta. wadzi!j~ce 'i strefy, to jest: 1 strefa za-

z dniem 10 wrzesnia ·br. obniżona każona, 2 strefa zagrożona, która obej-
muje wszystkie sąsiednie grunta, położo

została cena składowa nafty o 20 e/,. 
ne w najbliższym promieniu ogródków 

Ustawa olldłu:tenlowa. zakażonych oraz 3 strefa ochronna, która 
· Ustawa oddłużeriiowa, która zostanie obejmuje gminy: Kolbuszowa Górna, Kol-

ogłoszona w październiku, wejdzie w ży- busLOwa Dolna i Werynia. W gm. tych 
cie z dniem 1 listopada br. · obrót ziemniakami został zarządzeniem 

Zlot Młodzieży LudoweJ. władz aż do odwołania ograniczony. Zdro-
W dniu 9 września br. odbył się we wiu ludzkiemu, jak i zwierzętom, zaraza 

Lwowie Zlot Mlodzi1zży Ludowej i Xolni- ta nie przynosi żadnej s;ckody. 

czej, w którym wzięło udział około 3.000 
młodzieży. Powiat kolbuszowski · był► re
prezentowany przez delegatów Kol Dzi
kowca Nowego, Ni~nc;'I fowki, Lipnicy, No
węj Wsi, Krzątki, Kolbuszowej Dolnej i 
Widełki, w ogólnej liczbie 130 uczestni
ków, którzy . przy tej okazji zwiedzili Tar
gi Wschodnie, Muzea i inne osobliwości 

miasta Lwowa, a w szczególności Pano
ramę Racl_awicką. 

Wiadomości z powiatu 

Napad rabunkowy pod Czarną. 
D.nia 20 września br. około godz. 9 

Z żvcra organizacyj 

Z Resursy UrzędnlczeJ. 
W dniu 8 września " ·br. odbyło się 

Walne Zgromadzenie członków l<esursy 
Urze;dniczej . w Kolbuswwej, na którem 
wybrano prezesem p. Mgr. Michała Sien
kiewicza, starostę pow., zaś vice-prezesem 

p. Władysława lJobrowolskiego, serkreta-· 
rza Wydziału µowiat. Na tem ,_samEm Wal
nem Zgromadzeniu nadano czlonkowstwo 
honorowe długoletniemu i zasłużonemu 

prezesowi Resursy, p. Edmundowi Ki~l
bińskiemu. 

Wydaje Sekretarjat Powiatowy B. B, W. R. w Kolbuszowej 

.,$wlęto Chorych" 
W dniu 19 wrzesrna br., staraniem 

Akcji Katolickiej oraz współudziale Od
działu Polskiego Czerwonego Krzyża, u

rządzone zostało w Kolbuszowej "Święto 
Chórych", w ktćrem brała udział _ liczna 
rzesza chorych i kalek . _ 

Tydileń Cierwonego Krzyta. 
W dniu 16 wrześniu br., z okazji 15-

lecia Polskiego Czerwonego Krzyia, urzą-
dzon;1 zosta'la przez miejscowy Oddział 
P. C. K. zbiórka na powodzian, na któ
rej zebrano -72·55 zł. 

' \. 
Uniwersytet Niedzielny. 

· Staraniem Kola T. S. L w Kótbuszq
wej rozpocznie swą czynność Uniw.ersytet: 
Niedzielny, ktory ma przygotować z po
ś~? d młodzieży przodowników pracy świe·

tlico-spolecznej. · 

Zaciąg do Strzelca. 
'·W ty<.:h dni~ch odby'-"a się zaciąg do

wszystkich Oddziałów · iwiązku Strzele

ckiego w pówiecie kolbuszowskim. 

Pamietaj Obywatelu !· 
i2 przeglądem iycia naszego powiatu są 

,.Wiadomości Kolbuszowskieu. 
czytaj 
rozpowszechniaj 
jednaj prenutneratorów 
i wpłacaj prenu·meratę 

do Kom. Kasy Oszczędności · 
na konto P. K. O. 407.460. 

Pokaz twlczebny Ochotniczych · -
Straty Potarnych. 

W dniu 23· września br. odb~dzie się 
w Kolbuszowej zbiórka Och. · Straży Po

żarnych rejonu kolbus·zowskiego i majdań
skiego. Po okolicznościowem nabożeństwie . 

przeprowadzą poszczególne Straże ćwi

czenia pokazowe. Podobna zbiórka odbę
dzie się dnia 30 września w Sokołowie, 

dla rejonu sokołowskiego i raniżowski~go. · 

Kolbuszowa manifestuje solldar
nośf z genewsklem oświadczeniem 

mln. Becka. 
W dniu • 17 wrzesnia, o godz. 19-tej, 

w sali "Sokola• w Kolbuszowej, odbyło 

się manifestacyjne zebranie obywatelskie 
w zw : ąrku z oświadczeniem min . Becka, 
w sprawie traktatu mniejszościowego w 

Genewie. W zebraniu tern . wzi~ła liczny 
udział publiczność ze wszystkich sfer. Po 
zagajeniu zebrania przez ks. kanonika Du
rJajeckiego, prezes Pow. Rady B. B. W. R. 
Dobrowolski Władysław wygłosił a.eferat 
o znacLeniu historyc:rnem oświadczenia 

min . Becka. Następnie przyjęto rezolucję, 
według której obywatelstwo kolbuszow
skie, wiernie stojąc przy rządzie Marszał-_ 

ka Piłsudc;kiegQ. solidaryzuje się z genew~ 

skiem oświadczeniem min. Becka, uznając 
jego doniosłe znaczenie. Po odśpiewaniu 

„Jeszcze Polska nie zginęła". zakończono 
zebranie. 

Redaktor odpowiedzialny Adam Ozimek. 

:-.edakcja za "terminowy druk nie odpowiada, rękopisów nie zwraca i listów bezimiennych nie przyjmuje. 
Drukarnia S. Gartner w Rzeszowie Kościuszki 11 . 
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