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chwili...

Z roku na rok rozwija się ruch organizacyjny
Wreszcie młodzież miejska i wiejska, ćwicząc
w
oddziałach
przysposobienia wojskowego, korzysta
wśród młodzieży miejskiej i wiejskiej w kierunku
wychowania fizycznego i przysposobienia wojsko- z ulg, które nie są bagatelne, przysługuje jej prawo
wego. Nastawienie do tej pracy wśród młodzieży wyboru broni, krótszy czas służby wojskowej, zwol·est żywiołowe, wśród rodziców spotyka się często nienia od ćwiczeń okresu rekruckiego, szybsze awanse.
Spotykam często ludzi, którzy mi llIówią "Wojzdania, że przysposobienie wojskowe-prowadzone
w miastach i po wsiach-odciąga młodzież od nauki na jest okropnością. Jestem pacyfistą, nie dam dziecka wychowywać na militarystę"
i pracy w domu.
Rzeczywiście wojna jt'st okropnością, potworNależę do młodych wśród starszego pok()lenia.
ną
rzezią
wojenną. niszczeniem bezsensownem istPamiętam swoje czasy uczniowskie. Nie było wtedy
przysposobienia wojskowego. Mimo to urządzaliśmy nień ludzkich i majątku narodowego.
ClyŻ jednak, nie chcąc wojny, moina jej się
wojny międ1:y szkołami, bitwy między klasami tej
ustrzec?
Czyż, mówiąc do wroga, że nie chcę się
samej szkoły. Byliśmy samowystarczalni. Sporządza
bić,
ustrzegę
się, aby on mnie nie bił? Sądzę, że
liśmy własnoręcznie łuki i różny sprzęt bojowy wedjest
przeciwnie.
Biją tego zawsze i wszędzie, który
ług wzorów greckich i rzymskich, (karabinów
i strzelb nie mogliśmy fabrykować, bo stale byliś· nie zdradza ochoty do samoobrony, który daje się
my pod obserwacją policji i żandarmerii rosyjskiej). bić.
Trzeba być pacyfistąl Trzeba być zwolennikiem
Odtwarzaliśmy podczas zabaw epizody walk powzgodnego pokojowego współżycia między narodami.
stańczych.
Trzeba krzewić zdrową i słuszną zachętę nie..
Życie ludzkie jest walką od chwili przyjścia na· krzywdzenia innych i rywalizować w dziedzinie naświat aż do zgonu. Walka ta o byt, o godność
uki, sztuki i kultury. Ale trzeba też mieć poczucie
ludzką, o rolę w społeczeństwie przyjmuje różne
szacunku dla samego siebie i nie dać się krzywdzić.
formy, zależne od wartości moralnej. jednostek. Dla
Czas więc zrozumieć, że rodzice, którzy w mieś
młodzieży, której daleko jeszcze do dojrzałości umyscie lub na wsi bronią swym synom zapisywać się
łowej i doświadczenia życiowego, jedynem sprawdo oddziałów przysposobienia wojskowego, popeł
dzeniem jej wartości we własnem przekonaniu jest
niają zbrodnię na swych dzieciach. Wychowywać
sprawność fizyczna. Młodzież instynktownie wymaga
chcą baranków, aby je wilki pożarły!
dla swego zdrowia moralnego ruchu i przestrzeni.
Społeczeństwo nasze gnębione kryzysem gospoCzy nie lepiej, że młodzież nasza wyładowuje darczym, nie docenia kryzysu poHtycznego, który
swą energiC( życiową w przysposobieniu wojskowem,
przeżywa cały świat. Idą nowe czasy. nowe prądy.
gdzie siC( uczy karności, poczucia obowiązku spo- których wyrazem są nowe rządy w różnych krajach·'
łecznego i nakazów interesu państwowego? .Czy w Niemczech powstał nowy rząd z Hitlerem, Papebyłoby lepiej, gdyby wyładowywała swój zasób ener- nem i Hugenbergiem na czele. Do ratowania Niemiee
gii życiowej w bijatykach na weselach i głupich fig- pC>łączyłi siC( (czy na długo?) socjalista narodowy,
lach przy różnych okolicznościach?
agrarjusz i wielki przemysłowiec. Wcześniej czy póź-
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niei pokłócą się ze soba. Dzisiaj zgodni są między
soba w jednem przekonaniu, że obecna nędza w
Niemczech jest spowodowana niesprawiedliwym pokojem światowym i powstaniem odrodzonej Pols}d
jako państwa niepodległego, która swem istnieniem
stała się przeszkodą dla mrzonek niemieckich, że do
nich cała Europa należeć powinna.
Czy w tych warunkach wolno nam Polakom być
bezbronnymi? Czy wolno zaniedbać obrony kraju ?
Czy wolno bezmyślnie z założonemi bezczynnie rę
kami czekać, aż nas potrzeba narodowa wezwie do
szeregów zbrojnych nieprzygotowanymi ? Przysposobienie wojskowe skraca służbę wojskową młodzie
ży, zmniejszy koszta państwa na utrzymanie armji,
nie odrywa młodzieży od domu, rodziny i warsztatów pracy. Tych korzyści nikt nie neguje. Nikt nie
7.aprzecza.
Wobec świeżych ataków niemieckich na nasze
granice, wobec upominania się przez nich o Pomorze i Śląsk, cały naród musi im odpowiedzieć, źe
ani kawałka ziemi polskiej nie oddamy nikomu za
żadną cenę. Nawet za cenę krwi. W tym wysiłku
obronnym musi się zjednoczyć cały naród. Musimy
bez różni~y partyjnych przekonań zjednoczyć się
w wysiłku przygotowania obrony kraju. Tylko we
wspólnym i wydatnym wysiłku całego narodu do
obrony granic Rzeczypospolitej - onieśmielimy wrogów i nakażemy im szacunek dla naszego Państwa.

Dr. T. Pracki.

,

Gorące

dni Rady Miejskiej
Sandomierza.

II. "Grube ryby" Sandomierza.
Akta miejskie nie przekazały nam treści onego paszkwilu, który panów radźców sandomierskich
tak dotkliwie ubódł. Jeżeli wkiedy indziej (o czem
poniżej mowa) rajcy czując, że to nie skrupi się na
ich skórze, przytaczają dosłownie obelgi, rzucone
im w twarz, tym razem przecież milczą, treści paszkwilu nie podają, woląc ukryć postanowione im zarzuty.
Ponieważ ciekawość ludzka przywłaszcza sobie prawo nieliczenia się z tern, co komu miłe, czy
nie miłe, skorzystajmy z tego przywłaszczenia i się
gnijmy do akt, aby doszukać się tego, co oprócz
plotek mogło być "wyryte na karteluszu".
Sprawami miejskiemi w owym czasie kierowali
jako- rajcy: Za part Maciej. Gryglowicz Marcin, Sebestjańscy Jan i Piotr, Kunicki Stanisław, Kamieński
'-Baltazar, Dalkowicz Aleksy, w skład zaś urzędu
wójtowskiego wchodzili: Łakorski Stanisław, Jedliń-

..

Wiadomości
z MIASTA.
Uroezy.to'~

roezniey koronaejl Papieta
Piuaa XI. obchodził Sandomierz w tym roku hardziej uroczyście niż zazwyczaj. Wybrany Komitet
zorganizował uroczystość w dniu 12 b. m., którą rozpoczęło nabożeństwn w katedrze przy udziale przedsŁawicieli Rządu, wojska, szkół i instytucyj społecz
nych; po nabożeństwie w sali kina, odbyło się zebranie dla szerszych warstw wiernych. ,
Wieczorem w sali gimnazjum odbyła się uroczysta akademja, na program której złożyły się: przemówienie p. Pasławskiej, która pięknie skreśliła ży
ciorys Ojca Św, · przemówienie to zakończone zostało hymnem papieskim, odegranym przez orkiestrę 2
p. p. Leg. Część muzyczną wypełnił chór alumnów
seminarium duchownego, orkiestra 2 p. p. Leg. oraz
ks. Dr. Błasikiewicz z p. pułkownikową de Laveaux,
której to pary muzyków publiczność nie chciała puś_
cić z estrady, zmus2ając do nadprogramowych popisów. wreszcie uczeń gimnazjum i uczenica seminarjum dali bardzo mile i ze zrozumieniem wygło
szone deklamacje.
Społeczeństwo dopisało jak nigdy wypełniajac
salę. Obecnych było 234 osób starszych i 319 mło
dzieży szkolnej. (p.)
Święto pułkowe 2 p. p. Legjonów. Tym
razem doroczne święto naszego pułku odbywało się
cichutko, jak to się mówi, w swojem kółku. Tak się
to mówi, ale w rzeczy samej wędy, zadziergnięte
między wojskiem a społeczeństwem, sprawiły, że mi-

ski Paweł, Campianus albo Novicampianus Piotr,.
Kozubowski Jan, Furmankowkz Maciej, Pszonkowir.z
Wojciech i Sulima Stanisław. Oni nibyty rządzili,
gdyż miastem trzęśli dwaj ludzie: Zapart Maciej
i Stogniew Wawrzyniec, obok których Południowicz
Albert, pisarz ławniczy, robi od czasu do czasu
mętlik. Z akt czasami wysuwają się też twarze dwóch
dawnych rajców: Kapusty Wawrzyńca i Gładkiego
Jana, lecz ci dwaj bardzo słabo zaznaczają swój
udział w sprawach miejskich.
Scharakteryzujmy każdego z nich, zostawiwszy
matadorów na sam koniec.
Sebestjański Jan. W 1613 delegat do zbierania
pieniędzy na odbudowę murów miejskich, w 1614ław
nik, 1615 zostaje wójtem, przyczem występuje w b.
ostrym protestem przeciw Południowiczowi o niedbałe
prowadzenie akt (f. 158), lecz ' może to była nie tyle
troska o miasto, ile chęć wsadzenia sąsiadowi szpilki, gdyż po pożarze r. 1612 prowadzi z Południo
wiczem zawziętą kłótnię o granice siedliska (f. 115
i dalsze). Na odbudowę potrzebOwał pieniędzy, więc
sprzedał swą posiadłość na Krakowskiem Przedm.,
jednak już w r. 1617 wraca do zamożności kupuje ogród na Bykowcu (ff. 73, 197),

' ,
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mo to, że o uroczystościach samych mówiło się niewiele, wzięli w nich udział wszyscy komu, czas tylko
na to pozwom. Już poprzedniego dnia w piątek 10
b. m., nie bacząc na błoto, licznie zebrana publiczność obecna była na apelu, który odbył się na polach za ogrodem miejskim, ilustrowany zaimprowizowaną bitwą nocną.

W sam dzień święta 11 lutego przed nabożeń
stwem, które odbyło się w katedrze przy udziale J.
E. Ks. Biskupa Jasińskiego p. pułkownikowa Czyżewska, jako viceprezes Koła Przyjaciół Żołnierza
wr€(cl.yła nagrodę przechodnią Koła za wielobój 2
Kompanji karabinów maszynowych a p. pułkownik
de Laveaux dokonał wręczenia odznak pułkowych.
Po nabożeństwie odbył się obiad żołnierski,
na którym p. Szelest wygłosił bardzo ładne i miłe
przemówienie.
Korpus oficerski podejmował o godzinie 15 ej
obiadem gości z J. E. Ks. Ks, Biskupami Jasińskim
i Kubickim na cZl!le. Nieobecnego z powodu służ
bowego wyjazdu do Kielc starostę p. Dr. Polanowskiego zastępował p. H. Heynar.
Tak wypełniony dzień ~ zakończyła zabawa taneczna w salach Kasyna Oficerskiego. Na zabawie
tej:
zebrała się

gromadka nielada,
a tak się już u nas składa,
że każda zabawa przy wojska udziale
udaje się doskonale.
Rymy te podsunęła mi na zabawie jedna z rozawionych dam, a sądząc z rozpromienionych oczu

2) Kunicki Stanisław. Oprócz tego, że wybie·
any był. na rajcę i że miał trzy folwarki ("Porębiń
ki" za Sw. Pawłem; na Kobiernikach i t. zw. Pieiążkowski") nic więcej nie mamy () nim w aktach .
3) Kamiński Baltazar, dzierżawi niektóre do·
Chody miejskie.
4) Dalkowicz Aleksy. 1610 pisarz radziecki,
1614 rajca; w 1615 za jakieś zasługi dla miasta
ostaje na własność plac pod budowę (gdzie dziś
ofir.erski przy ul. Mickiewicza).
5) Sebestjański Piotr. 1616 i 1617 dzierżawca
ntalis (f. 146),
6) Kurzelow ki Krzysztof, ówczesny wójt. Ciutko o nim w aktach.
. 7) Jedliński Paweł od 1613 ławnik - i tyje
nim.

8) Campianus vel Novicampianus Piotr, przedbył ławnikiem.

9) Gryglewicl Marcin. Przed skandalem z dzier-

wą miejską

cicho o nim.
10) Furmankowicz Maciej, rzeźnik i 11) Sulima
anisław, kupiec, cicho o nich w aktach.
12) Łakorski St. Od r. 1613 ławnik. Pieniężnie
stać nieslczególnie, jeśli zaciąga 25 zł. długu
zw ... sumy brońcowskiei ") przeznaczonej w myśl

3

widziałem, że

wszystkie panie bawiły się doskonałe.
A panowie-panowie tembardziej, ale o panów nie
chodzi. Wracając do rzeczy samej podziwialiśmy
nadewszystko, jak to nasze panie potrafią pięknie
wyglądać. Nie widzieliśmy na zabawie wyszukanych
strojów, lecz wszystkie bardzo e~ganckie sukienki
tembardziej podnosiły wdzięk ich właścicielek. Nic
więc dziwn~go, że nie tylko młody ale i niejeden
stary zbierał nogi i pląsał jak za dawnych lal bywało.

Przemili gospodarze mimo dwudniowej orki nieśli
humor i życie, a już największa zasługa należy się
p. por. Bolesławowi Warchołowi, aranżerowi, który od
samego początku stworzywszy lekki a wesoły nastrój, utrzymał go do białego rana. Pan pułkownik
de Laveaux obecny całą noc albo sam tańczył albo
stanąwszy na boku radował się z nastroju - widać
to było w jego oczach i uśmiechu.
Obiecałem paniom opisać najpiękniejsze stroje
ale jak zacząłem przeglądać notatki doszedłem do
wniosku, że trzeba wymienić wszystkie. Proszę mi
więc wybaczyć że nie czynię tego, bo zabrakłoby
miejsca i trzebaby chyba wydać dodatek nadzwyczajny, na co wprawdzie zabawa zasłużyła, ale cóż
kryzys, nie stać nas na dodatek.
Kończę powszechnem zdaniem, że była to jedna z najmilszych zabaw w tym karnawale. (p.)

Czas odnowić prenumeratę
na rok 1933.
fundatora, ks. kan. Brońca, jedynie tylko na stypendja dla niezamożnych Sandomierzan, uczących się
w akademji krakowskiej.
.
13) Kozubowski Jan, kupiec, człek zacięty, nieustępliwy, dumny, ze swego mieszczańskiego stanu,
uparcie dążący do celu, dusigrosz i pieniacz.
14) Pszonkowicz Wojciech, aptekarz. Prawo
miejskie przyjął dopiero w 1614 r. Zapewne do bogaczy nie należał, jeżeli nieufność co do jego wypłacalności posunięto tak dalece, że gdy w r. 1618
zaciąga dług widerkafowy (pozorna sprzedaż majątku z prawem wykupu) u ks. Syxtidesa i Czerniakowicza musi dać jeszcze poręczycieli. Dziwić się
się tenlU nie należy, jeżeli wypadło mu prowadzić
"rzemiosło" pod bokiem takiego potentata aptekarskiego, jakim był dawny rajca Wawrzyniec Kapusta.
Osoba Południowicza Alberta prosi się o bardzo zczegółowe opracowanie znakomitych przewag
tego działacza, więc tutaj krótko go tylko scharakteryzuję, a jeśli wypadnie to czarno, nie moją to bę
dzie ... zasługą lub ... winą. Był to człowiek, uważa
jący, że prawo jest na to, aby je inni wykonywali, 8
on je omijał. Niedbały w urzędowaniu; trzyma tylko z silnymi, bo może uda się coś przy tem zaro-
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Banda złodziei drzewa . Od dłuższego czasu mieszkańcy niziny sandomierskiej prawie nie
mogli dowozić drzewa do Sandomierża, gdyż jakaś
szajka złodziei stale im kradła łupki z wozów. Wskutek tego dowóz drzewa osłabł, a ceny opału podniosły się, co w dotkliwy sposób odbiło się na uboższej ludności naszego miasta.
Ujęcie sprawy
przez policję doprowadziło do wyłapania członków
bandy, na czele który sŁał Lucjan Krajewski, czyś
ciciel albo hycel miejski. Kraiewski dobrał sobie do
pomocy niepelnoleŁnich: Stanisława i Marjana braci
Chmielewskich z Cegielni i Mariana Jędrzeiowskiego
z Zawichojskiego Przedmieścia. Mając tak zorganizowaną pomoc, Krajewski wyjeżdżał wozem w dni
targowe i zatrzymywał się w sąsiedztwie rynku
drzewnego, gdzie operowali jego pomocnicy, którzy
skradziony opał wsuwali pod siano na wozie herszta bandy. W dniu 13 b. m. policja całą bandę
ujęła na gorącym uczynku .
Dzień

Morza Polskiego w Sandomierzu!
Oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej w Sandomierzu,
urządza w niedzielę dnia 19 lutego 1933 roku obchód dla uczczenia trzynastolecia odzyskania przez
Polskę dostępu do morza z następującym programem:
O godz. 13. Wiec w sali "Kina", poczem pcchód i wręczenie rezolucji w Starostwie.
20. Wieczór morski w sali gimnazjum,
"
gdzie p. prof. Hadam wygłosi referat p. t. Czem jest morze dla
Polski.
bić. Sprawca nowego olbrzymiego pożaru Sandomierza.
Zostawiwszy na później Zaparta i Stogniewa,
zastanówmy się, czem mogli zgrzeszyć wymienieni
wyżej dygnitarze miejscy. Zapewne można było urą
gliwie mówić o Łakorskim, że choć rajca, zaciągnął
pożyczkę z brońcowskich sum, lecz brak dowodów,
że Ł-i należał do bogaczów; moina bylo oburzać się
na Potudniowicza o różne sprawki, jak choćby o
krętactwa w sprawie Nowakowa - Paszyński, gdzie
chodzi o włamanie się do sklepu nieobecnej, bo
zbiegłej do Klimontowa ze strachu przed Paszyń
skim Nowakowej, można było oskarżać go o nieciekawą rolę w procesie Kozubowski Paszyńscy
lub Milewski - Paszyńscy, - jednak czemu cała
"panowie rada miejscy" tak ostro wystąpili przeciw
Szczuce? Pewne światło na te sprawy rzuca nam
dekret Komisji królewskiej, rozstrzygającej spór mię
dzy Radą miejską a pospólstwem Sandomierza, byłyby to: ukrywanie dochodów, wyższe niż w rzeczywistości wydatki, niewłaściwe zarządzenie legatami, no i skandale z dzierzawą folwarków miejskich.
Ten ostatni zarzut tyczy się właściwie osób
Zaparta i Stogniewa.
(c. d. n.)

Orkiestra wojskowa, deklamacje i chór seminarju.m urozmaicą wieczór.
Prosimy o jak najliczniejszy udział w pochodzie i na wieczorze.
Coś nie w porządku. Interpelują nas dlaczego to niektóre banki w naszym powiecie pobi~rają
wyźszy procent niż przewiduje u·s tawa.
Jedna z takich instytucyj pobiera podobno 12
prc. od pożyczki i procent od sumy na wekslu za
zmianę weksla.
Są to tranzakeje niedopuszczalne i niezgodne
z ustawą, bowiem jeśli się weźmie kwartalne zmiany
weksli - to oprocentowanie ogólne wynosi od 14
do 16 prc. To już jawna lichwa.
Narazie wstrzymujemy się od wymienienia
tych banków, ale uprzedzamy jednak, że będziemy
musieli niebawem to uczynić jeśli nie nastąpi zmiana.
Zainteresowanych uprzedzamy, · że nie wolno
bankom pobierać wyżej niż 10 i pół proc. w stosunku rocznym wraz ze wszystkiemi kosztami. (x)

Z POWIATU.
Z Połańca. Dawno już nie było w Połańcu
takiego miłego nastroju w czasie przedstawienia
jaki wywołała sztuka p. t. "Roztwór Pytla" B. Winawera, odegrana przez młodzież "Związku Strzeleckiego" i jego sympatyków w niedzielę, dnia 5. II.
1933 r.
Już ukazanie się niektórych grających na sce·
nie powodowało burzę niemilknących długo oklasków. Pomimo, że aura była brzydka, deszcz i wiatr
sala wypełniona po brzegi.
Przedstawienie skończone. Godzina dość póź
na jak na Połaniec. Publiczność nie myśli o odejściu.
Zabawa taneczna, na którą zostają zaproszeni goście
i tak bawiąc się, tańcząc przy dzwiękach orkiestry
aż do rana.
(-)

Zabójstwo. Jak już podawaliśmy w poprzednim numerze "Z. S." w lesie golejowskim znaleziono trupa dwudziestoletniego Szachny Ungera, syna
Szmula z Klimontowa. Ze względu na toczące się
w trybie doraźnym śledztwo nie mogliśmy podawać
szczegółów mordu. Obecnie po ujęciu morderców
możemy podać dokładne dane. Mordu dokonali: ojciec Szachny do spółki ze swym młodszym synem,
ośmnastoletnim Aronem. Zbrodni dokonali w d. 29.
1. poczem trupa trzymali przez dwa dni najpierw w
mieszkaniu, a później w komorze. Prze ten czas starali się wynająć konie, dawali duże sumy, byleby
mogli dostać furmankę, ale bez woźnicy. Udało im
się wydobyć konie od niejakiego Wajsbrota, poctem
w d. 1. II. wywieźli trupa do lasu pod Golejowem.
Tegoż samego dnia zwłoki znaleziono. Energiczne
dochodzenie, prowadzone z ramienia prokuratorii
przez posterunki policji w Klimontowie, Rytwianach
Staszowie, Połańcu oraz instruktora Jańca wraz z wy-
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iadowcą Szymańskim

pozwoliło

uJąc

sprawców.
Powodem mordu były kłótnie, wynikłe na podoiu gospodarki domowej. którą każdy z członków
odziny Ungierów prowadził na własną ~rękę. _
( ł. )
Z Klimontowa. Staraniem Związku Rezerwisów Rz. P. Koło w Klimontowie. dnia 5. III. 1933 r.
Sali Domu Ludowego (Straż Pożarna) w Klimonwie odegrana zostanie sztuka ludowa w 4 - ch akch ze śpiewami i tańcami p. t. "Macocha" obrazek
ramatyczny "Piotra Kołodzieja, z czego czysty zysk
rzeznaczony jest na rzecz bezrobotnych.
Udział w sztuce biorą pracownicy Urzędu Gminego, to tei spodziewany jest liczny napływ publiczości, a więc powodzenie, co dla zespołu sztuki jest
. miłem i zachęcającem do podjęcia dalszych prac,
tóre ma zamiar dalej kontynuować.
U.iłowanie

.amobój.twa. Dnia 5.11

usiło

ał odebrać

sobie życie T. S., uczeń kI. VIIl gimzJum w Staszowie. Przyczyna tego kroku narazie
(ł.).

Z POLSKI.
Jakich sposobów chwytają się pewne "sfery goodarcze" w walce z dążeniem Rządu do zniżki cen
yrobów przemysłowych, tego mamy właśnie świeży
wód. Nad kartelem cementowym zawisła groźba
iżki ceł i dopuszczenie na rynek polski tańszego
mentu zagranicznego. Wobec tego nasz kartel ceentowy porozumiał się z kartelem cementowym eupejskim i uzyskał odeń zapewnienie, że nawet w
zie zniżki cła ani jedna beczka cementu nie pójie do Polski. Jak widzimy, nasze sfery przemysło
• które mają pełne usta frazesów patrjotycznych
y chodzi o uzyskanie ceł ochronnych lub pomocy
edytow~j ze strony Rządu, nie wahają się uciekać
pomocy organizacji międzynarodowej przeciwko
as nemu Rządowi i interesom własnego społeczeń
a. Obniżenie cen cementu jest koniecznością goodarczą. wobec potrzeby ożywienia ruchu budoanego w Polsce. Obecnie cena cementu jest niczem
usprawiedliwiona. Beczka cementu przed zawiąza
m się kartelu kosztowała 3 zł. 75 gr., obecnie kouje 8 zł. Ale zato 19 cementowni zaprzestało swej
dukcji i otrzymuje sute odszkodowanie za "poj" Oczywiście, odszkodowania dostają tylko wła
ciele i dyrektorowie, robotnicy są bezrobotni,
Rząd,
oczywIscle, nie będzie się liczył
• manewrami kartelowców cementowych. Komitet
onomiczny Rady Ministrów upoważnił p. ministra
emysłu i handlu do wydania zarządzeń, mających
celu obniżenie cen cementu o 25 pr. Uchwała Koetu Ekonomicznego przewiduje m. in. wydanie
porządzenia o bezcłowym przywozie cementu z zaicy, o ile do dn. 1 lutego r. b. obniżka ceny centu o 25 pr. nie zostanie dokonana. Przypuszczać
eży, że jeśli zmowa kartelu cementowego z karte-

5

lowcami zagranicznym i istotnie dałaby wyniki, co
zresztą jest wątpliwe, Rząd nie zawaha się przed
za"tosowaniem innych środków.
Zniżka cen papierosów i cygar wywołała zwie
lu stron pytanie: dlaczego nie zosłały zniżone ceny
tytoniu? Objaśnia się to tern, że tytoń jest produktem przeważnie w 65 pr. importowym. Monopol
Tytoniowy dąży do powiększenia zbytu swych wyrobów gotowych, w których, prócz surowca zagranicznego, za Yłarta jest praca robotnika polskiego i
udział polskiego kapitału. Natomiast Polski Monopol
Tytoniowy nie może dążyć do powiększenia zbytu
samego surowca-tytoniu, gdyż odbiłoby się to niekorzystnie na naszym bilansie handlowym, pieniądz
zapłacony za tytoń odpływa zagranicę.

Komunikaty.
Kursy dla uczestników konkursów
przysposobienia rolniczego.
W myśl programu Pow. Komisji Przysposobienia rolniczego odbędą się jednodniowe kursy dla
uczestników konkursów przysposobienia rolniczego
w następujących miejscowościach:
1) w dniu 19 - II w Darominie
2)
"
21 -II w Koprzywnicy
3)
"
24 - II w Goźlicach
4)
"
26 - II w Dwikozach
5)
"
28 - II w Złotej

Ze Związku 'Sadowniczego
Na zebraniu Związku Sadowniczego w dniu
5 lutego 1933 r. zebrani postanowili dostarczyć dane Zarzadowi Zw. o ilości drzew każdej odmiany,
jakie w swoim sadzie posiadają, oraz przedsięwziąć
kroki ku temu, aby sady swoje zbadać przez siłę fachową Związku. a to celem otrzymania dobrych
owoców.
Wobec tego Zarząd Zwiazku zwraca się do
wszystkich właścicieli sadów, aby zapisali się do
Związku na członków, aby zwracali się do Związku
o fachowe informacje przy sadzeniu sadów i pielę
gnowania sadów starych.
Wszyscy rolnicy, pragnący zakładać nowe sady,
chcący opryskiwać sady, dowiedzieć się jakie ich
sady braki posiadają, oraz pragnący sprzedawać
owoce ze swych sadów niewydzierżawionych mogą
otrzymar. informacje w Związku Sadowników w Sandomierzu w Sekretarjacie OkT. Tow. i Kółek Rolniczych w gmachu powiatowym w dnie poniedziałko
we i czwartkowe.
Następne zebranie Zw. Sadowników odbędzie
się w dniu 111 lutego o godz.lp. p. w sali Wydz.
Powiatowego w Sandomierzu. Zarząd Zw. na powyższe zebranie zaprasza naiszersze koła roiników
i posiadaczy sadów.
Zarząd

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

Zw. Sadowo

•

ZIEMIA 'SANDOMIERSKA

6
..

. Có

można

uniknięcia

uczynzc dla

klęski pożarów.
.

Statystyka i cyfry

mają swoją własną,

rtieprzyjemną ' wymowę.

często

NIeprzyjemną,

dlatego, że
nie okłamują, tt mówią prawdę. Ludzie zaś, zawsze
wplq iluzje ni? rzeczywistość: I dlatego często, gdy
ktoś nie~umiejąc kłamać ma nieostrożność powiedzieć
całą prawdę w oczy. bywa nazwany impertynentem.
Tak niestety-dla gospodarki, która stara się przejść
do porządku dziennego nad niektóremi zjawiskami
uważając, że w ten strusi sposób uniknie nieprzyjemnych skutków,-żłośliwa i sucha stat.gstyka cyfr
jest impertynencją.
Zużyliśmy i wykorzystaliśmy wszystkie możliwe
źródła dochodów, Źródła te niestety wyschły. Z konieczności idziemy dla związania końca z końcem
na największe oszczędnośei. Przeciętny gospodarz
w swoim budżecie zaprowadził radykalne oszczędno
ści, bo nic nie kupuje, żyjąc tem co ma z lepszych
lat.
Oszczędności projektowane w budżetach samorządów: powiatowego i gminnych, zagrażają nawet
zniszczeniem dotychczasowego dorobku na nipktórych polach.
Chcę zwrócić uwagę Ila jedno poważne źró
dło oszczędności jakie możemy osiągnąć bez sprzeciwu z niczyjej strony. W roku 7932 w powiecie

Sandomierskitn w 87 pożarach spaliło się· 723 nieruch.omości, ·za ktore Ż·akład Ubezpieczeń ' przyznał
odszkodowanie w wysokości" 795,760 · zł. Mirri<1 rze·
c!-ywiście niskich cen malerjałów budówlanych ":są·
dzę, że wartość spalonych objektów ;est najmniej
o 50 prc. większa. Znaczy z dymem posż{o 'tO jednym naszym powiecie dorobku ludzkiego za około
300,000 zł. Suma na każde czasy bardzo powain a,
a jak na dzisiejsze wprosi"bolesna, bo bezcelowa. Czy
nie należałoby w tym kierunku zaprowadzić jaknajdalej idącej oszczędności?
•
Władze samorządowe odpowiedzialne są za bezpieczeństwo mienia obywateli, one więc winny z całq stanowczośczą zażądać skreślenia lej pózycji 'cał
kowicie, lub poważnego je; zmniejszenia.
Należałoby zatem zastanowić się nad środkam i,
które trzeba zastosować dla zmniejszenia tej pozycji w budżecie społeczeństwa powiatu.
Najmniej kłopotliwy i niekosztowny środek walki z pożarem to zapobieganie pożarom, inaczej prewencja, którą uzyskać można przez uświadomienie
ludności O przyczynach i skutkach pożarów oraz
uśzuiadomienie w celu zachowania ostrożności z ogniem oraz wykonania istniejących w tem zakresie
rozporządzeń 'władz. Akcja ta będąc tanią jednocześnie daje najlepsze w"niki zmniejszając przyczyny powstania pożaru.

(c. d. n.)

DRUKARNIA "NOWOCZESNA"
W S A ND O MIERZU, U,L. OPATOWSKA 1.5, T E L EFON 53.

WYKONYWA ROBOTY: 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 GUSTOWNyCH CZCIONEK
ORAZ ZESPÓŁ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW, ZADOWOLIĆ MOŻE WSZELKIE WYMAGANIA KLIENTELI.

Warunki prenumeraty:

Ceny

ogłoazeń:

cała

rocznie 12

strona 60

zł.,

zł. , pół

półrocznie

strony 40

6

zł.,

kwartalnie

zł., ćwiartka

20

Redakcja zastrze~a sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych artykułach.
tylJco po jednej stronie.

Redaktor: Józef

Płetrauewaki.

Wydział

3.00. Numer

Ogłoszenia

Artykuły

Rękopisów nadesłanych

WYDA W CA:

zł.

zł.

poj edyńczy

25 gr.

drobne za wyraz 10 gr.

i korespondencje do druku naleiy pisać

nie zwraca

się.

Po wiatowy Sejmiku Sandomierskiego.

0".

Drukarnia .. Nowoczesna" w Sandomierzu.
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