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Spadek, jaki nam zostawił ubiegły rok, nie jest
wesoły, a wskutek tego "Nowe latko", jak nasi
przodkowie zwali Nowy Rok, nie prze(łstawia sit(
różowo.

Przyczyn tego podobno ma być tylko trzy:
Liga Narodów, miljonerzy amerykańscy wraz z kartelami L.. bezrobocie. Należałoby do tego dołączyć
jeszcze jedną: łapczywość pewnych państw na cudze ziemie.
Liga Narodów nie spełniła pokładanych w niej
nadziei. Tchórzliwa jej polityka w czasie obecnego
zatargu Chin z japonją, brak odwagi tei instytucJi
w sprawie określenia czynu japonii, jako zwyczajnego rabunku, niczem nie różniącego się od rozbiorów Polski, krętactwo w sprawie rozbrojenia,
które skończyło się dozbrojeniem Niemiec, Austrji,
Bułgarji i Węgier, a przytem nierobienie sobie nic
z t. zw. małych państ, co złośliwi nazywają "równością wielkich mocarstw w wyziskiwaniu małych
sąsiadów", i tyle jeszcze innych spraw, które podważyły autorytet tej instytucji, wszystko to każe
wątpić i w L.N. i w uczciwość wielkich państw. Bo jakżeż inaczej, jeśli najwyższy sąd, sumienie narodów,
wcielenie sprawiedliwości lurlzkiej, czem miała być
Liga Narodów, mając przed sobą pokrzywdzonego
i krzywdziciela, boi się powiedzieć, że ten, kto
ukradł sąsiadowi kawał ziemi, jest złodziejem? Czy
inne państwa mogą, znalazłszy się w takiej samej
sytuacji, jak Chiny, liczyć, że Liga Narodów swem
udaniem się w stronę wstrzyma napastnika w zapę
dzie? Czy nie mogą spodziewać się, że "sumienie
narodów" zacznie się w takiej chwili zastanawiać
nad tern, co się stało: czy to był napad zbrojny,
czy też może przyja~ielska wizyta, połączona z paeniem miast i wsi, rzezią starców, kobiet i dzieci.
"Sumienie narodów" i owo "naczynie sprawieliwości ludzkiei", może i działałoby sprawnie, gdyy nie m!(tna, aż zazbyt samolubna polityka wiel'ch państw, które za plecami swych mniejszych
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s ąsiadów starają się upiec dla siebie pieczeń, choć
by w przyszłości miały za to zapłacić miljonami istnień swych synów,
Skutki tej polityki uprawianej przez "wielkich"
Ligi Narodów dają się już odczuwać obecnie: Wło
chy prą za wszelką cenę do zagarnięcia ziem Francji i jugosławji, a dla usprawiedliwienia swej polityki szantażu i rabunku uzasadniają (narazie jeszcze
nie całkiem urzędowo) i usprawiedliwiają niemieckie
żądania rewizji naszych granic zachodnich. A Niemcy obecnie, mając zapewnioną przez t. zw. "wielkie
mocarstwa" możność zbrojenia się, wykiwawszy na
dudków swoich wierzycieli, wytoczyły otwarcie żą
danie zwrotu im naszych dzielnic zachodnich.
A wi!(c-co ma być? Wojna?
N lral:ie jeSlcze t ak źle nie jest.,_ Im bardziej
które państwo błyska bagnetem przed oczyma są
siadów, tem więcej - boi się. Nie śmiejmy się, ale
tak jest!
Bezpieczeństwo całego świata spoczywa dzisiaj
w bardzo pewnych rękach,-bo w r!(kach-tchórza.
Narody boją się powtórzenia rzezi, którą widziały
w I. 1914-1918, a która byłaby w skutkach okropniejsza, ministrowie boją się utraty - foteli, a cały
świat boi się bolszewizmu, boi się, źe w przyszłej
zawierusze wojennej ludzkość tak się okaże nieludzką, że trzeba będzie cofnąć się aź o parę setek lat
wstecz w rozwoju, kaźde zaś państwo boi się skutków nawet zwycięskiej wojny, które zawsze wyrażają się w postaci ,bezrobocia. A bezrobocie właś
nie.w kraju, który z wojny wyciągnął największe
zyski, to jest IN Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej przybiera takie rozmiary, że zaczyna zagrażać ustrojowi społecznemu, kierując się przeciw
miljonerom, którzy wraz z kartelami zagarnęli więk
szość dóbr materjalnych i, nie chcąc z nich nic ustąpić, podtrzymują drożyznę, a tern samem bezrebocie.
A.-Z.
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komasację

muzeów
Sandomierza.

Stykając się od czasu do czasu z wycieczkami
czy teź ~z poszczególnemi osobami, zwiedzającemi
Sandomierz, spotkałem się z dosyć ważkim zarzutem
na temat lla~zych muzeów. Wszystkim zwiedzającym
chodziło o to, że cały dorobek kulturalny poprzednich wieków został rozrzucony po Sandomierzu
i to tak niezręcznie, że o ile zwiedzi się jedno muzeum, to już na zwiedzenie drugiego iniema czasu,
gdyż albo dostać się do tego zbioru nie można z różnych względów, albo też czas, przeznaczony na
wycieczkę, upłynął.

temu scaleniu argument: "My się naszej
zrzec nie mamy prawa!" Słusznie! Nie trzeba się wyrzekać tego prawa, bo do przedmiotów,
zawartych w muzeach, nikt niema prawa i wszyscy
mają prawo, bo to własność całego narodu! Gdyby
nawet tego uzurpowania sobie praw do własności
narodu nie dało się uniknąć, · to niechby poszło już
na to, źe w takiej "Centrali" muzeów Sandomierza
poszczególni "właściciele" mogliby złożyć "swoją
własność" jako depozyt.
I drugiej rzeczy się lękam, mianowicie tego, że
projekt mój, jako pochodzący od "niekompetentnego
resortu", d gorzej, bo od zwykłego śmiertelnika, zostanie zbyty pogardliwem milczeniem.
xyz.
przeciw

własności

Zarzut ten jest częściowo słuszny.
1I1I1ł~1\1I1I1I\l1ł~I\III\II\1I1~III\III1\1I1~,"I\IIIIIII~IIiI\IIIIIIł~IiI1I\IIIIII~III1I1I1I1i1~III1I\H\lII~I\IiI\II\1II~1\1\1\
Sandomierz ma właściwie cztery muzea: Kapi- R. Kose/a.
tulne, które już z charakteru swego musi być 'pr~
wie że niedostępne dla ogółu wycieczek, . Seminardawnych pomiarach
jum duchownego, które znów choć dla wszystkich
Sandomierza.
dostępne, jednak tylko w pewnych porach może
być zwiedzane, oprócz tego Muzeum T-wa KrajoOd najdawniejszych Czasów życie czy to dla
znawczego, no i Archiwum miejskie,
względów podatkowych, czy też dla zabezpieczenia
Postawmy się teraz w położenie człowieka, któbezspornego posiadania jakiejś własności ziemskiej
ry przyjechał z dalekich stron, chce zapoznać się z
wymagało i wymaga istnienia dokładnych pomiarów
tym Sandomierzem, o którym tak wiele pochlebnych
gruntu.
rzeczy opowiada się w Polsce, człowieka takiego,
Nic więc dziwnego, że akta Archiwum miejktóry ma zaledwie dobę czasu na zwiedzenie naskiego w Sandomierzu zawierają ślady pomiarów
szego miastą. Do zwiedzenia jest kilka .punktów,
lub nazwiska ludzi, którzy poświęcali się zawodowi
przyczem niektóre z nich, jak Katedra i Sw. jakób
mierniczemu. Zwłaszcza przy darowiznach i sprzewymagają dłuższego czasu na zapoznanie sit( z nimi.
dażach gruntu, dokonywanych przez magi strat na
Pozostają jeszcza inne punkty, dużo czasu urzecz mieszczan, ciągle spotykamy się z powiedzepływa na przechodzenie od jednego zabytku do
niem: "jak mu wymierzono", - przykłady tego są
drugiego, trzeba coś zjeść, no i chciałoby się prze- tak liczne, że nie sposób je podawać. Księga pocież poznać muzea sandomierskie.
datkowa z l. 1587 - 94 wymienia wśród płatników
Należy przyznać, że dla zwykłego śmiertelnik a
nast«(pujące osoby, poświęcające się 7.awodowi miernierozporządzającego nadmiarem czasu, zjawia się
niczemu: "miernik Paulus" na Starem Mieście w l.
tedy jedna konieczność: wyrzeczenia się zwiedzenia 1593-4; jest też w r. 1591 na brzegu Wisły i "jan
paru zabytków, a wskutek tego narzekanie na brak miernik". W ocalałych w archiwum miejskiem księ
troski o turystę, a nawet zarzut, ze zwiedzenie mia- gach z póżniejszych lat nie udało się odsl"Ukać miersta uniemożliwia się jakby rozmyśln ie.
ników. Nie znaczy to, że ich nie było.
Czyby tedy wobec przeniesienia się poczty
Pierwsze naoczne dowody pracy mierników
z Ratusza, wobec zamierzonej prze Kurję Biskupią, sandomierskich zawiera Nr 129 Archiwum magistracrestauracji domu Długosza i zamierżonem usunięciu kiego, zatytułowany: "Regestr z oryginalnego Regestamtąd lokatorów nie dało się przeprowadzić kostru Gieollletryckiego Crontow Mieyskich Sandomasacji muzeów sandomierskich?
mirskich przez Imci Pana Franciszka Michałowskie
Zdaje się, że takie skupienie ich czy to w Ratu- go Geometrę Przysięgłego wymierzony co pod któszy, czy w Domu Długosza przyniosłoby tylko po- rym possessorem iest zagonow wypisany" ... "Ze zai
żytek, ułatwiłoby zwiedzenie, a przedewszystkiem
nie kazdy wiedziec moze iako lmc Pan Geometra
nie wytwarzałaby się sytuacja dosyć przykra, źe za- gronta Mieyskie wymierzał y iak Zagon formowa ł,
bytki z jednej i tej samej epoki są rozrzucone tedy dla zrozumienia kazdego to sie wyraza Mieaż Iw czterech punktach, wskutek czego zwiedzarzył lancuszkiem w którym łoki było 30) P otym zający, zwłaszcza zwłaszcza zaś młodzież szkolna nie
gon forlIJ.9wał z lazek Laska powinna miec w sob ie
może uzyskać całkowitego i przytem rzucającego
łokci 71(2 Takich lazek w zagon wchodzi na długosc
się w oczy poglądu na dany wiek. A przecież
24 Takich lazek na szerokość - 12 ktore laski
zadaniem muzeów jest też i nauka.
rachował na łokcie I tak Lazek 24 czynią łokci n .
Boję si«(, że gdyby doszło do rozpatrywan ia .180 Lazek 12 czynią łokci n. 90 Te łokcie to iest
tej sprawy przez odpowiednie czynniki, rzuci się 180 przez 90 długosc przez szerokosc multiplikował

o
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A tak multiplikuiąc wchodzi W ' zagon ieden Łokci
16200 Pułzagon Łokci 8100 Cwierc Zagona Łok.
4050 Pułcwirci Zagona Łokci 3025".
Z pomiaru tego możemy powziąć wyobra żenie,
jak się przedstawiał podział majątku ziemskiego w
Sandomierzu.
"Na grontach za Wisełką" ma 12 posiadaczy w
26 ka wałkach 251/8 zagona (miejskich 161/ , szlachty
9). "Strocheckie pola od Wisełki poczynaiąc" mają
226 J/4 zagona (duchowieństwo 45 3,*, szlachta 8a/R,
mieszczanie 172J/ ; działek 223), "Role ' podmiejskie
od Woretowych rol poczynaiące sie" mają w 49
kawałka 523/8 'lag. (d. 61/ , szl. S 5/A, m. 397/s)-Gronta
nalezące do Kobiernik" maja w 186 działkach 1431 / 4
'lag. (duch. 21 8/ 4, szl. O, miejskie 1211/ 2),-"Gronta od
Kobiernik ku miastu ciągnące się" liczą 192 'lag.
(d. 921/ 2, szl. 87JI2, mieszczanie 12) w 46 działkach
(nie liczono tu jednej roli, mianej za poświetną, a
ciąg,nącej się od gościńca Opatowskiego do plebanji Sw. Pawła"); dalej "Role wedle granice Lenarskiey na Sudołach" mają 1761/ zag. (duch. 111, S7.1.
111/ 4 , mieszc. 537/ ) w 54 działach; "Gronta Chwałecne" liczą 251 3/ 4 zag. w 29 kawałkach (d. 112 11 ,
szl. 1233/ , mieszcz. 161/ 4), - Złotniki mają 4383/8 'lag.
(d. 2121/4, szI. 215 1/ , m. 1 P/i) w 38 kawałkach; Rzeczyca ma 43 działki o powierzchni 2601/ 2 zag. (d. 507/ ,
mieszcz. 1241/2, miejskie 46'V8, reszta szlachta), Kruków 289 zag. w 5 kawałkach, cały jest duchowień
stwa; Gierlachów ma 5237/8 zag. (d. 373u/s, miasto
1501/ 2), Nadbrzezie 134. (szl. 82, mieszcz. 52), Radaszki 428] , , Wysiadłów i Ocinek 778 'lag., folwark
Szczuciński-195 zag. A więc pod jurysdykcją miejską znajdowało się 4029]/ zagonów.
Czas, w którym Michałowski dokonał swej
pracy, wyznacza pismo radnego Saniewskiego z d.
25.V 1832 r. "Wynalazłszy rozmiar geometryczny
z r. 1710 mappy przez Pana Michałowskiego dopeł
nionej y takowy sprawdziwszy z mappą w urzędzie
znajdującą się ..... takową do akt urzędu municypalnego, aby był złożony przedstawia".
W tym samym tomie Archiwum znajduje się
"Konsignacja Wyrachowanych Grątów Mieśkich San·
domierźa na Morgi podlug individuełnego Ekonomicźnego Geometricźnego Wymiaru za Rozkazem
Naywyszego Gubernium z robiono" Ów opis gruntów mieskich zachował się w dwóch oddziel nnych
egzemplarzach: jeden zawiera wykaz gruntów pod.
ług miejsca położenia, drugi zaś jest spisem właś
cicieli; przyczem pierwszy z nich oprócz imienia
i nazwiska "gospodarźa" podaje zawsze numer" Topograficini z mapp.". Konsygnacja ta pochodzi z
r. 1804.
~\
Oprócz tych dwóch pomiarów w tomie tym
DO ,r. ocalało pismo Magistratu Sandomierza, datowane
os 0.VI.1826., a skierowane do Jarockiego, geometry
st
'ządowego z zawiadomieniem, że pomoc i materjały,
oso orze
t
bne przy pomIarze
"
. d ostawIone.
.
mlas t a, są .
lUZ

Następne pismo Magistratu (z d. 26.X.1826) wzywa
wójtów sąsiednich gmin, aby w d. 27X stanęli w
biurze urzędu mnicypalnego do okazania kentrowersów. Jarocki jeżeli nie całkowicie, to w większej
części wykonał swą pracę do r. 1828, gdyż Magistrat w d. 9.11\ 1828 dostrarcza wyciąg pomiaru gruntów, należących do spadku po Szymańskich na
Ch wałkach.
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MIASTA.
Tragiczny wypadek. W dniu 3 b. m. pewien z żołnierzy 2 p. p. Leg., mając polecenie odniesienie broni jednemu ze swych zwierzchników,
przez zbyt lekkomyślne obchodzenie się rewolwerem wywołał tak nieszczęśliwy strzał, że kuJa bardzo ciężko raniła jednego z żołnierzy. Rannego
przewieziono natychmiast do szpitala Św, Ducha,
gdzie dokonano operacji; sprawca tragicznego wypadku zbiegł z bronią. Zachodzi obawa, że zbieg
mógłby popełnić samobójsfwo.
(ł)

Wykradzenie trupa z grobu. Jak już dow ostatnim numen.e "Ziemi Sandomierskiej" w więzieniu sandomierskim otruł się niejaki
Gębaiski z Koprzywnicy, skazany na 6 lat za podpalenie. Ponieważ z wielu przeróżnych względów
rodziny nie stać było na przewiezienie zwłok samobójcy do Koprzywnicy, puszczono się na taki pomysł: nocą rodzina przyjechała przed cmentarz w
Sandomierzu i wykopawszy zwłoki przywiozła je do
Koprzywnicy i złożyła do grobu.~
Następnego dnia grabarz koprzywnicki spostrzegł grób, którego nie kopał, wobec czego zawiadomił policję. Po odkopaniu trumny stwierdzono, że są to zwłoki Gębaiskiego.
(ł)
nosiliśmy

Ujęcie świętokradzcy.

W sierpniu 1928 roku
kościół św . Józefa w San-

nieznany sprawca okradł
domierzu. Dopiero teraz udało się stwierdzić, że zło
dziejem tym jest niejaki Majkowski Adam, którego
aresztowano w Łodzi za cały szereg świętokradztw.
Majkowski przyznał się do zbrodni. Kradzież przeprowadził, udając turystę, który chciał odrysować
wielki ołtarz; gdy kobieta, sprzątająca kościół była
zajęta pracą, M. dostał się na chór i dał się zamknąć na noc. Wtedy z bocznego ołtarza skradł dosyć długi łańcuch złoty z medalionem, rozbił 2 puszki na ofiary, w zachrystji znalazł kielich srebrny,
lecz nie zabrał go, gdyż trudno byłoby mu dostać
się z kielichem do Łodzi. Po obrabowaniu kościoła
wydostał się jeszcze nocą do parku.

Zmiany w policji. Komendanturę posterunku
policji w Sandomierzu objął p. Nowak, dotychczasowy komendant w Osieku.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

•

__4_________________________Z_I~EM~IA__SANDOMIERSKA

"Sylwester". Tradycyjne pożegnanie starego, a zarazem powitanie nowego roku odbyło się
w kasynie 2 p. p. Leg. przy licznym napływie gości.
Nastrój wieczoru był pogodny, chociaż pełen powagi.

ZE ŚWIATA.

Drogi, któremi kroczy niemiecka "prawW ostatnich dniach w Paryżu aresztowano
niemiecką księżnę Hohenlohe - Schillingfiirst, podejrzaną o uprawianie agitacji przeciwpolskiej na
korzyść Niemiec.
Przy sposobności wylazła na
światło
dzienne
rzecz,
bardzo niepochlebna dla AnZ POWIATU.
glików. Okazało się mianowicie, że słynny potenGóry Wysokie. Dnia 31 grudnia w szkole tat prasowy angielski, lord Rothermere, bijący dzienw Górach odbyła się "gwiazdka" dla wszystkich nie 2 miliony swego pisma "Daily Mail", znajdował
dzieci szkolnych. Przy rzęsiście oświetlonej choince się na żołdzie niemieckiem, zobowiązawszy się za
i wypełnionej po brzegi sali, dzieci odśpiewały sze- milion funtów szterlingów przeprowadzić na rzecz
reg kolend, złożyły życzenia_ noworoczne: kierownic- Niemiec kampanję, zmierzającą do oderwania od
twu, opiece, komitetowi dożywienia i rodzicom swo- Polski Pomorza; robota miała trwać dłuższy czas,
im, za co zostały obdarowane prezentami, na jakie bo aż półtnecia roku, a wtedy, gdy grunt miał być
należycie przygotowany, "nieregularne oddziały niebyło stać w dzisiejszych ciężkich czasach. Następnie
kier. szkoły złożył życzenia rodzicom, a p. Józef mieckie" miały wkroczyć na Pomorze. Umowę zaCiastek, prezes komitetu dożywienia, złożył podzię warto, dziennik Rothermerea zaczął ujadać na Pol·
kowanie dziatwie i wszystkim za miłą uroczystość, skę, lecz afera się wydala, a ajent niemiecki, choć
która zespoliła choć raz do roku rodziców i dzieci, i lord angielski, wyszedł na dudka: robotę zaczął,
ale judaszowych srebrników jeszcze nie otrzymalzachęcając do urządzenia co roku podobnej uroczyi po tern narobieniu wstydu Niemcom chyba nie
stości,
otrzyma.
Kradzieże. Dnia 28.XI skradziono Walasowi
Japonja, poczyniwszy ogromne zakupy broni
Gabrielowi z Leszczkowa, gm. Lipnik, dubeltówkę·
i amunicji w Europie. rozpoczęła akcię wojenKradzieży dokonano przez włamanie.
Pozatem "cieszyły się pobytem" kury i gęsi. ną przeciw Chinom. Powodem wojny mają być,
Skradziono tedy drób w Helenowie gm. Lipnik, jak tłómaczy Japonia, napady, urządzane na Japoń
w Byszowie i w Klimontowie, tak samo w OsieczkIl czyków; wrzeczywistości chodzi o zajęcie nowego
w Mostkach i t. d. Na ogół kradziono rzeczy spo- kawałka Chin'
żywcze, jak: miód, marmolady, wina, zboże.
Pożary. D. 15.XIl około 6 wieczorem z nieznanej przyczyny spalił się dom, stodoła Władysła
wowi Stajniakowi w Chobrzanach, gm. Klimontów.
D. 27.xn w Klimontowie również z nieznanej
przyczyny spalił się dom murowany, stodoła i chlew
Aleksandra Kilarskiego.

Zdziczała młodzież

z

Głerlachowa,

Mokoszyna i Cegielni-mokoszyńskiej. W dniu 24
grudnia b. r. w godzinach wieczorowych wybrała
się gromadka chłopców z Mściowa do Katt!dry w
Sandomierzu na pasterkę. Po odbytem nabożeństwie
około godziny pierwszej po północy gromadką wracali do domu, jednak zaledwie zdążyli opuścić ulice Sandomierza zaskoczyła im drogę cała gromada
lobuzów z Gierlachowtł, Mokoszyna i Cegielni-Mokoszyńskiej, uzbrojona w noże i laski, okute w śruby.
Widząc przewagę napastników, (było ich przeszło 30-tu) rzucili się mściowianie do ucieczki, jednakże paru z nich dostało się w ręce napastników.
którzy obeszli się z nimi w dziki sposób.
Należy przytem zaznaczyć, że nietylko w roku
bieżącym urządzono takie napady, ale i lat poprzednich, również i w dzień Bożego Narodzenia b. r.
miały miejsce podobne wypadki.

da.

Korespondencje.
Z życia naszej

młodzieży

akademickiej.

Dnia 14.XII 1932 r. odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Akademickiego Kola Sandomierzan w Warszawie, w lokalu towarzystwa""Trzeżwość", przy ul. Stare Miasto 38-4.
Zebranie zagaił ko1. Brzeski Edward, witając
Kuratora Koła p. prof. dr. Włodzimierza Aleksan·
drowicza, prezesa Koła Sandomierzan-seniorów p.
prof. Aleksandra Patkowskiego, oraz p. sędziego
Wiktora Brześciańskiego. Na porządku dziennym
były: 1) Odczytanie i przyjęcie protokułu z poprzedniego Walnego Zebrania A. K. S. 2) Sprawozdanie
z działalnosci ustępującego Zarządu. 3) Sprawozdanie delegatów do Zrzeszenia Ak. Kół Prowincjonalnych woj. Kieleckiego. 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6) Dyskusja nad sprawozdaniem. 7) Wybór nowych
Władz. 8) Walne wnioski.
W skład nowego Zarządu A. K. S. weszli kol.
kol.: Żuber Bronisław Stefan-jako prezes, Barański
Jan,v. prezes, Frończakówna Anna Marja-sekretarz
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Jan - skarbnik, PikuIski Aleksander -członek

zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej weszli kol. kol.: Bana~
rek Stanisław, Lebida Czesław, Obrębski Walenty.
Do Sądu Koleżeńskiego kol. kol.: Brzeski Edward
Gorzelewski Lucjusz, Głodo.
Na wniosek ustępującego Zarządu, Walne Ze~
branie A. K. S. nadało godność członków honorowych panu profesorowi Aleksandrowi Patkowskiemu,
oraz panu sędziemu Wiktorowi Brześciańskie.
Po przedysktltowaniu i uchwaleniu wniosków
zabrał głos p. prof. dr. Włodzimier Antoniewicz,
Kurator i członek honorowy Koła, podkreślając pozytywną działalność ustępującego Związku, z apelem
do nowoobranego Związku o kontynuowanie i pogłębianie pracy społeczno-samopomocowej.

Z

Kola Rolniczego Dobrocice - Piela8zów
gm. Wilczyce.
Kółko

Rolnicze Dobrocice - Pielaszów, które
w końcu roku 1931 z poprzednio istnieją
cych dwóch kółek, pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej, trwającej od paru lat z coraz to większym
natężeniem, jest czynne
coraz to lepiej się rozwija.
Członków, których z początku należało 19, liczy obecnie 37. Liczba człon. w najbliższych dniach
się powiększy, bowiem kilkunastu rolników ze wsi

powstało

Pęczyny zgłosiło chęć przystąpienia.

s

ślin,

użytkowanie racjonalne obornika, poprawienie
hodowli bydła, przez sprowadzenie dobrego buchaja
a głównie zwrócona została uwaga na poprawienie
łąk. T o też w pierwszym rzędzie podjęte zostały
prace nad ich osuszeniem sposobem szarwarkowym
przy pomocy Wydziału Powiatowego i Okr. Tow.
Org. i Kół RoI.
Pozatem członkowie przystąpili do uprawy łąk
narazie bronę łąkową jaką Kół. RoI. posiada, oraz
w miarę możności podsiewania szlachetnemi trawawami i nawożeniem.
Uchwalony plan pracy na rok 1933 przez ogólne :r.ebranie Kółka w dniu 21 grudnia (1932 roku
przewiduje:
1) podjęcie starań o coraz większą liczbę człon
ków Kółka Rolniczego,
2) w znowienie pracy w Kole Młodzieży i w
Kole Gospodyń,
3) zorganizowanie świetlicy, w której zbieraliby się członkowie Kółka rolniczego, Koła Młodzie
ży i Koła Gospodyń, 4 razy w tygodniu dla wspól~go czytania pism i książek oraz rozrywki-w porze letniej 1-2 razy tygodniu,
4) zorganizowanie kilku ogólnych zebrań, na
którychby zaproszeni prelegenci wygłosili referaty,
o chorobach ludzi i zw., leczeniu i zapobieganiu,
spółdzielczości, pszczelnictwie i ogrodnictwie, ustroju Państwa, ustawodawstwie dotyczącem, spraw rolnych i inn.,
5) przystąpienie do masowej hodowli świń na
bekomy do sprzedaży wagonowej po uprzedniem zaopatrzeniu się w materjał produkcyjny,
6) prowadzenie w dalszym ciągu prac nad osuszeniem łąk, ich naprawa i pielęgnacja,
7) udział w pracach, prowadzonych przez Okr.
Tow. Org. i kół. Rolniczych _w Sandomierzu, jeżeli
tego zajdzie potrzeba.
W końcu należy zaznaczyć, że kółko od po• czątku istnienia w połączeniu prowadzi racjonalną

Ten przejaw rozwoju organizacyjnego dowodzi
o coraz większym zrozumieniu, iż światli i zorganizowani rolnicy przy pomocy Rządu mogą stworzyć
lepsze warunki egzystencji i opłacalności dla z rujnowanych warsztatów rolnych, oraz przeciwstawić
się skartelizowanemu i wyzyskującemu przemysłowi.
W roku 1932 odbyło się 11 zebrań ogólnych,
na których były wygłoszone referaty przez pp. Instr •
Okr. Tow. Org. i Kół. RoI. z Sandomierza, p. pre- biurowość.
zesa Dyr. Piątkiewicza oraz prezesa Kółka p. W. Cil jeszcze jedno czego pominąć nie możemy!
źlę, o sprawach społeczno-gospodarczych, oraz oTo apel do wszystkich organizacji gospodarmówione zosŁały Rozporządzenia Rządu, chroniące czych w powiede, o ożywienie i rozwinięcie swojej
rolników od ruiny.
działalności, powiększenie szeregów organizacyjnych
Prócz tych korzyści, jakie członkowie osiągnęli jako jedynych środków przetrwania i zwycięstwa
z wyżej wymienionych zebrań w kierunku uświado w dobie szalejącej zawieruchy.
mienia, Kółko prenumeruje "Przewodnik GospodarW. Ciź[a-prezes.
ski", który jest chętnie czytany, oraz wypoiyczyło
bibljoteczkę wędrowną od Stow. Spożyw. "Pomoc
Bratnia" w Sandomierzu.
Pozatem cd. brali udział w zjeźdźie odczytozorganizowanym przez Okr. Tow. Org. i Kół
Czas odnowić prenumeratę
lniczych w Sandomierzu i wycieczce do Zakładu
wiadczalnego w Zdanowie.
na rok 1 9 3 3.
Wiedzę, jaką członkowie zdobyli, starali się zaw praktyce, przez lepszą uprawę roli j ro-
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żywy udział

w zjazdach, przyczem nie jest tylko
biernym obserwatorem, lecz występuje nawet z samodzielnemi pracami, jak to miało miejsce choćby
w Poznaniu, gdzie Kółko wspólnie z miejsc{)wem
gimnazjum męskiem odegrało "Dożynki sandomierskie". Kółko obsyła swemi zbiorami wystawy, chociaż zawsze część okazów zaginie w powrotnej drodze.
Kółko, które liczy obecnie ~5 członkiń, dzieli
się na sekcje: etnologiczną, przyrodniczą i fotogra-

Sandomiriana.
W grudniowym zeszycie (m. 10) "Orlego Lotu"
ukazało się sprawozdania z działalności Kółka krajoznawczego uczenie Państwowego Seminarium Żeń
skiego w Sandomierzu. Koło to założone zostało
w r. 1921 z inicjatywy i przy czynnym poparciu
pp. Patkowskiego i Grzędzielskiego. Podziwiać należy pracę Koła, ktore poza innemi pracami zajęło
się opracowaniem następujących zagadnień: Pisanki
Wypiekanie opłatków, -- Lejek,-Kapliczki okoliczne,-Wesele w Sośniczanach,-Gorzyczany,-Od lnu
do nici i od nici do tkaniny. Koło bierze bardzo

ficzną·
Młodym

źyczymy

pracownicom na polu krajoznawstwa
dalszej owocnej pracy! (r)

OGŁOSZENIA

MA G I S T R A T

M. S A N D O M I E R Z A

podaje do publicznej wiadomości, iż w mieście Sandomierzu z dniem l-go
stycznia 1933 roku wprowadzone zostały

JARMARKI NA KONIE
w dni

poniedziałkowe,

bez

opłat

targowych.

DRUKARNIA "NOWOCZESNA"
W SANDOMIERZU, YL. OPATOWSKA 15, TELEFON 53.
WYKONYWA ROB.OTY: DZIEŁOWE, ILUSTRACYJNE, AKCYDENSOWE,
CENNIKI I KATALOGI ILUSTROWANE, KSIĘGI, HANDLOWE, BILETY
WIZYTOWE, ZAPROSZ. ŚLUBNE I INNE W ZAKRES DRUK. WCHODZĄCE
PO CENACH KONKURENCYJNYCH.

POSIADAJĄC WIELKI WYBÓR BARDZO GUSTOWN)'CH CZCIONEK
ORAZ ZESPÓŁ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWN1KÓW, ZADOWOUĆ MOŻE WSZELKIE WYMAGANIA KLIENTELI.

Warunki prenumeraty:
Ceny

ogłoszeń:

cała

rocznie 12

strona 60

zł.,

zł., pół

półrocznie

strony 40

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmi?-n w
tylko po jednej shonie.

Redaktor: Józef Pietraazew.ki.

6

zł.,

kwartalnie

zł., ćwiartka

20

nadesłanych artykułach.

Wydział

3.00. Numer

Ogłoszenia

Artykuły

Rękopisów nadesŁanych

WYDA WCA:

zł.

zł.

pojedyńczy

25 gr.

drobne za wyraz 10 gr.

i korespondencje do druku

należy pisać

nie zwraca sic:.

Powiatowy Sejmiku Sandomierskiego.

Drukarnia .. Nowoczesna" w SandomieTzu.
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