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HISTORYCZNY
DZIEN
,.
(26 STYCZNIA 1934 R.)
Pokoleniu naszemu danem było przeżyć cztery historyczne chwile. decydu·
losach naroJu i Państwa.
6 sierpnia 1914 roku pod wodzą Komendanta józefa Piłsudskiego porwał
się naród, by mieczem rozkuć niewoli kajdany.
I rozkuł.
Z odmętu krwawej wojny powstała Polska wolna. ~promieniona aureolą
bohaterskich czynów.
6 sierpnia - to pierwszy dzień historycny - nigdy nie zapomniany.
W chwili, gdy zaledwie pierwsze kroki stawiać poczęła spada na Nią na·
wała ze wschodu zagrażając na nowo jej niepodległemu bytowi.
Ale czujne oko i genjusz józefa Piłsudskiego w chwili, gdy zdawało si~ że
niema już ratunku, stawia u wrót stolicy niepokonany mur, o który rozbija się
potęga wroga.
15 sierpnia 1920 roku - to druga historyczna chwila, utrwalająca nasz
niezaleiny byt wywalczony przez Legjony.
Radosna i upojona zwycięstwem organizowała się Polska do nowego życia.
Chciała rozbłysnąć wśród narodów wszelkiemi promieniami państwa o najszerzej
pojętej demokracji swego ustroju.
Niebawem jednak ten radosny nastrój zaczęły zasnuwać mgły. Z mał!lch
pojedyńczych obłoczków ambicyj jednostek zbiera się nad krajem groźna chmura.
10 Sejm niebaczny na przestrogi historji wkracza na drogę starych błę
dów, uniemożUwiając rządzenie Państwem.
13-go maja 1926 roku Marszałek Piłsudski przecina ten tworzący się wrzód
na ciele, narodu naprowaJzajqc go na właściwe tory tU służbie Ojczyźnie.
I to jest trzeci historyczny dzień w Polsce. Uwiecznieniem tego dzieła naprawy Rzeczypospolitej jest dzień 26-go stycznia 1934 roku - dzień uchwalenia
nowej Konstytucji.
Czwarta historyczna data, która daje Polsce możliwość spokojnego rozwoju
przekreślając raz na zawsze możność panoszenia się wszelkich wad i przywar
jednostek i partyj.
Wsparta odtąd o silny Rząd O nienaruszalny majestat swego Najwyższego
Reprezentanta, zamknęła Polska w dniu tym swój okres organizacyjny i wstąpiła
na drogę spokojnej twórczej pracy dla swej przyszłości.
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Konstytucja

SANDOMlERSRKA

Rzeczyp~spolitej

Polskiej.

Uchwalona przez Sejm w II I III czytanłu nowa Konstytucja Rzplltej Polskiej, przecho·
dząca obecnie pod obrady Senatu, ma następujące ' brzmienie:
I
Rzeczpoapollta Polska.
Z ••ady og6lne.

1. Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich jego obywateli. Wskheszone walką i ofiarą
najlepszych swoich synów, ma być przekazywane
w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie. Każde
pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc
sił~ i powagę Państwa. Za spełnienie tego obowiązku
odpowiada przed potomnością swoim honorem i swo'
jem imieniem.
2. Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypos·
politej. Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec
Boga i historji 'la losy Państwa. Jego obowiązkiem
iest troska o dobro Państwa, gotowość obronna i sta'
nowisko wśród narodów świata. W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa,
3. Organami Państwa, pozostającemi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej są: Rząd;
Sejm; Senat; Wojsko; Sądy; Kontrola Państwowa
oraz Samorząd terytorjalnv i gospodarczy.
Ich zadaniem naczelnem jest służenie Rzeczypospolitej.
4. W ramach Państwa i w oparciu o nie kształ
tuje si~ życie społeczeństwa. Państwo zapewnia mu
swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne
wymaga. nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki. Państwo określi zadania życia zbiorowego,
których wykonanie spada na organa rządu lub samorządu,

S. Twórczość jednostki jest dźwignią życia
zbiorowego. Państwo zapewnia obywatelom możność
rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia. słowa i zrzeszeń. Granicą tych wolności' jest
dobro powszechne.
6. Obywatele winni są Państwu wierność oraz
rzetelne spełnianie nakazanych przez nie obowiązków,
7. Wartością wysiłku i zasług obywatela na
rzecz dobra zbiorowego mierzone bf(dą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne. Ani pochodzenie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być
powodem ograniczenia tych uprawnień.
8. Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej. Państwo roztacza opiek~ nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warukarni.
9. Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnem współdziałaniu na rzecz dobra
zbiorowego.
10. Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa. W razie oporu Państwo stosuie środki przymusu.

II
Prezydent Rzeczypospolitej.
11. Prezydent Szeczypospolitei, jako czynnik
nadn;~dny w Państwie harmonizuje działania naczel·
nych organów państwowych oraz rozstrzyga konfli·
kty pomiędzy temi organami,
12. Prezydent Rzeczypospolitej: a) mianuje według swego uznania i odwołuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego w'liosek mianuje i odwołuje ministrów, b) zwołuje i rozwiązuje Sejm, pr.zyczem rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji wymaga
wskazania powodu, c) zarządza otwarcie, odroczenie
i zamknięcie sesji Sejmu i Senatu, d) jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, e) reprezentuje Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych
i wysyła przedstawicieli Państwa Polskiego, f) stanowi o wojnie i pokoju, g) zawiera i ratyfikuje umowy z innemi państwa ni - przyczem umowy han'
dlowe, celne, obciążające stale Skarb Państwa lub
zawierające zobowiązanie nałożenia nowych ciężarów
na obywateli albo powodujące zmianę granie - wymagają przed ratyfikacją zgody Izb Ustawodawczych,
wyrażonei w ustawie, h) obsadza urzędy państwowe
Jemu zastrzeżone.
13. Prezydent Rzeczypospolitej korzysta z uprawnień osobistych, stanowiących Jego prerogatywy.
Do prerogatyw tych zalicza się a) wyznaczenie
jednego z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej, b) wyznaczenie na czas wojny następcy Prezydenta Rzeczypospolitej, c) mianowanie i odwoJywanie Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, d) mianowanie i zwalnianie Naczelnego Wodza
i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, e) powoły
wanie sędziów Trybunału Stanu i senatorów, piastujących mandat z. wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. f) mianowanie i zwalnianie szefa i urzędników
Kancelarii Cywilnej, g) rozwiązywanie Sejmu przed
upływem kadencji, oraz zarządzenie odnowienia Senatu w pełnym składzie, h) oddawanie członków
Rlądu pod sąd Trybunału Stanu, stosowanie prawa łaski i wykonywanie pieczy prawnej.
14. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej
wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady
Ministrów i właściwego ministra. Akty wypływające
z osobistych uprawnień Prezydent Rzeczypospolitej
(prerogatyw) - nie wymagaja kontrasygnaty,
15. Prezydent Rzeczypospoli tej za swe akty
nie jest odpowiedzialny. Za czyny nie związane ze
sprawowaniem urzędu Prezydent Rzeczypospoiitei
nie może być pociąinięty do odpowiedzialności
w okresie urzędowania.
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16. Wybór Prezydenta Rzeczydospolitej dokonywa się w sposób następujący: Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera Zgromadzenie
Elektorów, złożone z Marszałka Senatu, Marszałka
Sejmu, Prezesa Rady Ministrów. Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz elektorów, wybranych z pośród obywateli
najgodniejszych w liczbie 50 przez Sejm i 25 przez
-Senat. Ustępującemu Prezydentowi Rzeczypospolitej
służy prawo wskazania $wego kandydata. Jeżeli ustę
pujący Prezydent Rzeczypospoltej z tego uprawnienia nie skorzysta, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej dokonają obywatele w głosowaniu powszechnem
z pomiędzy dwóch kandydatów Zgromadzenia Elektorów i ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.
Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej zgodzi
się z wyborem Zgromadzenia Elektorów, kandydat
Zgromadzenia Elektorów uznany zostanie za wybranego na Prezydenta Rzeczypospolitej.
17. Okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej trwa lat siedem.
18. W czasie, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony, funkcję Prezydenta sprawuje
zastępczo Marszałek Senatu, korzysta on wówczas
ze wszystkich uprawnień z urzędem Prezydenta
związanych.

10. W razie wojny okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej -przedłuźa się do upływu trzech
miesi~cy od zawarcia pokoju. Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem, ogłoszonym w gazecie rządo
wej, wyznaczy wówczas swego następcę na wypadek
oprozmenia się urzędu przed zawarciem pokoju.
W razie objęcia przez następcę urzędu Prezydenta
Rzecypospolitej, okres jego urzędowania trwa do
upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju.

Rząd.

Rząd

kieruje sprawami

'z aktami ustawodawczemi i będą
ogłaszane w Dzienniku Ustaw.
23. Prezes Rady Ministrów i ministrowie są
odpowiedzialni politycznie przed Prezydentem Rzeczypospolitej i mogą być przez Niego w każdym
czasie odwołani.
24. Sejm w wykonaniu prawa kontroli parlamen.
tamei nad działalnością Rządu może zażądać ustąpie
Rządu lub ministra. Wniosek taki może być zgłoszo
ny tylko podczas sesji zwyczajnej i nie moźe być
głosowany na posiedzeniu, podczas ldórego został
zgłoszony. Jeżeli za wnioskiem wypowie się Sejm
zwykłą większością głosów, a Prezydent Rzeczy·
pospolitej w ciągu 3 dni lilie odwoła Rządu lub mini.
stra, ani też Sejmu nie rozwiąże - wniosek będzie
rozpatrzony przez Senat na najbliższem posiedzeniu.
Jeżeli Senat wypowie się za w'nioskiem, uchwalonym przez Sejm - Prezydent Rzeczypospolitej
odwoła Rząd lub ministra, 'chyba, że rozwiąże Sejm
i zarządzi odnowienie Senatu w pełnym składzie.
25 Niezależnie od odpowidzialności politycznej
przed Prezydentl:m RzeczypospoHtej i parlamentarnej
przed Sejmem, Prezes Rady Ministrów i ministrowie
ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przea Trybunałem Stanu za umyślne naruszenie Konstytucii
lub aktu ustawodawczego, dokonane w zwią'l.ku z
urzędowaniem. Prawo pociągania ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej służy Prezydentowi
Rzeczypospolitej, a także Sejmowi i Sellatowi w Izbach PoJączonycb. Uchwała Iz:b Połączonych, oddająca ministra pod sąd Trybunału Stanu zapada więk
szością 3' 5 głosów przy obecności conajmniej poło
wy ustawowego składu tych Izb.
w

sprzeczności

IV.
Sejm.

111.
20.

3

26. Sejm jest organem Państwa, odzwierciadlasprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działalnością Rządu. Nadto
do Sejmu należy ustalenia budżetu i rozkładania cię
żarów na obywateli.
Kontrola parlamentarna wyraża się w prawie
Sejmu: a) zgłaszania wniosku o votum nieufności dla
Rządu; b) pociągania ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej; c) interpelowauia Rządu; d) zatwierdzania corocznie zamknięć rachunków państwo·
wych i udzielania Rządowi absolutorjum; e) wykonywania kanŁroIi nad długami Państwa.
Funkcje rządzenia Państwem nie należą do
Sejmu.
27. Sejm składa się z posłów wybranych w
głosowaniu powszechnem, tajnem, bezpo~redniem
i stosunkowem. Kadencja Sejmu trwa lat pięć. Nowe wybory zarządza Prezydent Pzeczypospolitej w
ciągu 30 dni od rozwiązania Sejmu. Głosowanie odbędzie się nie później niż 60-tego dnia po zarzą
dzeniu wyborów. W głosowaniu nie biorą udziału
jącym opinję publiczną,

Państwa,

niezastrze·

żonemi innym organom władzy. Rząd składa się

z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Prezes Rady
Ministrów reprezentuje Rząd, kieruje jego pracami,
oraz ustala ogólne zasady polityki państwowej. Ministrowie kierują poszc;z;ególnemi działami administracji
państwowej, albo spełniają poruczone im zadania
szczególne. Organjzację Rządu, a w szczególności
zakres działania Prezesa Rady Ministrów, Rady Mi·
nistrów i ministrów - określi dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej.
21. Ministrowie dla rozŁrzygania spraw~ wymagających uchwały wszystkich członków Rządu, tworzą Rad€( Ministrów. pod przewodnictwem Prezesa
Rady Ministrów.
22. Prezes Rady Ministrów. Rada Ministrów
i ministrowie mają prawo wydawać rozporządzenia,
celem wykonania aktów ustawodawczych i z powołaniem si€( na nie. Rozporządzenia te nie mogą stać
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--~------------~--~---------------woiakowi należący do zmobilizowanej części wojska żądanie Marszałka Sejmu niezwłocznie wypuszczony
na wolność.
lub marynarki wojennej.
28. Prawo wybierania ma każdy obywatel bez
33. Poseł nie może na swoje ani na obce imię,
ani też w imieniu przedsiębiorstw, spółek lub towaróżnicy płc~ który przed dniem zarządzenia wyborów ukończył lat , 24 oraz korzysta z pełni praw cy- rzystw na zysk obliczonych nabywać dóbr państwo
wilnych i obywatelskich. Prawo wybieralności ma wych lub uzyskiwać ich dzierżaw, podejmować się
kaidy obywatel, mający prawo wybierania jeżeli u- dostaw i robót rządowych ani otrzymywać od Rządu
koncesyj lub innych korzyści osobistych. Za narukończył lat 30.
29. Sesja zwyczajna Sejmu będzie otwarta co- szenie powyższych zakazów . poseł będzie ną żąda
rocznie najpóźniej w listopadzie i nie może być za- nie Marszałka Sejmu lub prezesa Najwyższej Izby
mknięta przed upływem czterech miesięcy, chyba że
Kontroli oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzebudżet będzie uchwalony w terminie wcześniejszym.
czeniem tego Trybunału pozbawiony mandatu poselSesja zwyczajna może być odroczona na dni trzy- skiego i korzyści osobistych od Rządu otrzymanych.
dzieści. Odroczenie na okres dłuższy lub ponowieMarszałek Sejmu może na podstawie ucnwały kominie odroczenia wymaga zgody Sejmu. Okresu przer- sji zegulaminowej powziętej większością ;3/5 głosów,
wy, spowodowanej zamknięciem lub odroczeniem udzielić posłowi w poszczególnym wypadku zezwosesji, nie wlicza się do biegu terminów przepisanych lenia na wejście z Rządem w stosunek prawny. jeKonstytucją Sejmu.
żeli stosunek ten nie jest sprzeczny z dobrerni oby30. Prezydent Rzeczypospolitej według swego czajami.
V
uznania może w każdym czasie zarządzić otwarcie
Senat.
sesji nadzwyczajnej Sejmu a uczyni to w ciągu dni
trzydziestu na wniosek conajmniej połowy ustawo·
34. Senat jest organem Państwa, odzwierciawej liczby posłów. Podczas sesji nadzwyczajnej dlającym wolę elementów najbardziej c2ynnych w
przedmiotem obrad Sejmu mogą być wyłącznie b udowaniu dobra zbiorowego. Senat, jako druga Izba
sprawy wymienione w zar7.ądzeniu Prezydenta Rze- Us tawodawcza, rozpatruje budżet i ustawy uchwaloczopospolitej, albo we wniosku o otwarcie takiei se- ne przez Sejm. Nadto Senat narówni z Sejmem, choć
sji, zgłoszonym przez posłów ora', sprawy. których bez prawa początkowania, bierze udział Vi rozstrzyzałatwienia na najbliższej sesji wymagają ustawy lub
ganiu następujących spraw: a) o votum nieufności
regulamin, albo które Prezydent Pzeczypospolitej na dla Rządu , b) o ustawach, zwróconych Izbom Ustawowniosek Prezesa Rady Ministrów lub Marszałka Sej- dawczym do ponownego rozpatrzenia na s~utek veta,
c) o zmianie Konstytucji, d) o uchylaniu zarządzeń,
mu uzna za nagle.
31. Posłowie korzystają tylko z takich rękoimi wprowadzających stan wyjątkowy.
nietykalności, jakich wymaga ich uczestnictwo w pra35. Senat sklada sj~ ze 120 senatorów, powocach Sejmu. Za treść wygłoszonych w Sejmie prze- łanych na okres 6-letni: w l /a przez Prezydenta Rzemówień lub 7.głoszonych wniosków i intepelacyj oczypospolitej, a w 2m W drodze wyborów. Co trzy
raz za niewłaściwe zachowanie się podczas obrad, lata ustępuje w każdej z grup połowa ,senatorów
posłowie odpowiadają tylko przed Sejmem. Jednakwedług starszeństwa powołania. Prezydent Rzeczyże za wystąpienia sprzeczne z treścią ślubowania
pospolitej może w każdym czasie zarządzić odnoposelskiego albo zawierające znamiona przestęp stwa wienie Senatu w pełnym składzie.
ściganego 1. urz.ędu - poseł może być uchwałą Sej36. Prawo wybierania do Senatu mają obywamu a1bo na żądanie Marszałka Sejmu lub Ministra tel e, którzy w trybie ustawą przewidzianym za przoSprawiedliwości oddany pod Sąd Trybunału Stanu
dują cych w pracy na rzec1. dobra zbiorowego uznai orzeczeniem tego Trybunału pozbawiony mandatu ni będą, Prawo wybierania do pierwszego Senatu
poselski ellO. Za naruszenie praw osoby trzeciej po wejściu w życie Konstytucji, mają obywatele,
podczas obrad Sejmu - poseł może być pociągnię odznaczeni orderami Virtuti Militari lub Krzyżem
ty do odpowj~dzialności sądowej tylko za zazwole- Niepodłegłości. Prawo piastowania mandatu senaniem Sejmu.
torskie2'o mają obywatele posiadający prawo wybie32. Fosłowie odpowiadają za działalność nie- ralności do Sejmu. Tytuł senatora jest dożywotni
związaną z uczestnictwem w pracach Sejmu, narówSenator może być powołany ponownie do sprawoni z innymi obywatelami. Jednakże postc;powanie wania mandatu. Mandaty senatorów wygasajJl z dniem
karno-sądowe, karno-administracyjne lub dyscyplipowołania ich następców.
narne, wszczęte przeciw posłowi przed lub po uzyVI.
skaniu mandatu ulegnie na żądanie Sejmu zawieszeUaławodawatwo.
niu do wygaśnięcia mandatu. Bieg przedawnienia
37. Aktami ustawodawczemi są: a) Qstawy b)
w post~powaniu karnem przeciw posłowi ulega zawieszeniu na okres czasu, w ciągu którego postępo dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej. Żaden. akt uwanie nie może się toczyć. Poseł zatrzymany w stawodawc1.y nie może stać w sprzeczności z Konczasie trwania sesji nie z nakazu sądu - będzie na stytucją·
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Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Rzą
wi i Sejmowi. Inicjatywa ustawodawcza w sprach budżetu, kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów
ędzynarodowych należy wyłącznie do Rządu. Sejm
może bez zgody Rządu uchwalić ustawy pocią
jącej za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, dla
órych niema pokrycia w budżecie.
39. Każdy projekt ustawy przez Sejm uchwany będzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia.
hwała Senatu, odrzucająca projekt lub wprowaająca w nim zmiany - uważa się za przyjętą, jeli Sejm nie odrzuci jej większością 3'5 głosów.
40. Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu
dni po otrzymaniu ustawy zwrócić ją Sejmowi z
daniem ponownego ror.patrzenia, które może napić nie wcześniei, niż na najbliższej sesji zwyajnej. Jeżeli hby Ustawodawcze bezwzględną więk
ością ustawowej liczby posłów i senatorów uchwaponownie ustawę bez zmian - Prezydent Rzeczyspolitej stwierdzi jej moc i zarządzi ogłoszenie.
41. Ustawa może upoważnić Prezyden~a Rzeypospolitej do wydania dekretów w czasie i zaesie przez nią oznaczonym; upoważnieniem tym
może być objęta zmiana Konstytucji.
Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w cza,gdy Sejm jest rozwiązany, wydawać w razie
nieczności państwowej dekrety w zakresie ustaodawstwa państwowego z WYJątkiem: a) zmiany
nstytucji, b) ordynacji wyborczej do Sejmu i !jetu, c) budżetu, d) nakładania podatków i ustana. ania monopolu, ej systemu monetarnego, f) obcią
nia nieruchomego majątku państwowego, oszacowago na kwotę ponad 100.000 złotych. Dekrety, orte na podstawie powyższej, będą wydawane na
ios!!k Rady ministrów i mogą byś zmieniane Jub
hylane tylko aktem ustawodawczym. Dekrety
ezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy.
Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowaposzczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwymagają usta wy - dziedzina ta może być
ormowana również dekretem Prezydenta Rzeczyspolitei, wydanym w warunkach Konstytucją ozczonych.
. 42. Dekrety, dotyczące organizacji Rządu, I~rzch~.ictwa Sił Zbrojnych, oraz org3" izacji adm. tracJI rządowe! mo~ą być wydawane w każdym
aSIe, a zmieniane lub uchylane tylko przez takiez
krety Prezyndenta Rzeczypospolitej.
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.nowanych przez Senat, pozostawia się Sejmowi 10
dni od upływu terminu przepisanego dla Senatu.
Prezydent Rzeczypospolitej ogłasza budżet:
a) w br~mjeniu nadanem mu przez Izby Ustawodawcze, jeżeli Sejm i Senat w przepisanych terminach
budżet rozpatrzyły, b) w brzmieniu, nadanem mu
przez Sejm, jeżeli Senat w przepisanym terminie budżetu nie rozpatrzył, c) w brzmieniu, nadanem mu
przez Senat, jeżeli Sejm w przepisanym terminie budżetu lub zmian Senatu nie rozpatrzył. d) w brzmieniu projektu rządowego. jeżeli ani Sejm ani Senat
w przepisanych terminach budżetu nie rozpatrzyły.
44. Wydatki nie zaprojektowane w budżecie,
nie mogą być uchwalone. a zaprojektowane - nie
mogą być podwyższone bez zgody Rządu.
Rząd nie może c'Lynić wydatków bez upoważnienia ustawowego, chyba że zachodzi ktlOieczność
państwowa, w tym wypadku Rząd na podstawie
uchwały Rady Ministrów, dokona niezbędnego wydatku, przesyłając do Sejmu w terminie 7 dniowym
od powzięeia uchwały projekt ustawy o przyznanie
kredytów dodatkowych. Uchwała Rady Ministów
będzie jednocześnie ogłoszona w gazecie rządowej
podana do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli.
45. Państwo nie może pozostawać bez budżelu.
Jeżeli Sejm jest rozwiązany, a budżet lub pnynajmniej prowizorjum budżetowe do dnia, w którym
rozpoczyna się nowy okres budżetowy. nie jest uchwalony - Rząd ma prawo pobierać dochody I czynić wydatki w granicach zeszłorocznego budżetu aż
do czasu uchwalenia prowizorjum budżetowego lub
budżetu, który Rząd złoży nowoobranemu Sejmowi na pierwszem posiedzeniu.
Zasada powyższa słosuje się odpowiednio w przy
padku, gdy Sejm przedłożony mu projekt budżetu
w całości odrzuci z tern, że Rząd w ciągu dni siedmiu od odrzucenia prześle do Sejmu nowy proiekt
budżetu lub prowizorjum budżetowego i że wydatki, czynione przez Rząd według zeszłorocmego budżetu, nie mogą być wyższe w po zczególnych pozycjach od zaprojektowanych w budżecie odrzuconym.
(c. d. n.)

Odgłosy

uchwalenia KODstytucji.
Z miasta.

43. Ustawa ustala corocznie budżet Państwa.

Na wiadomość o uchwaleniu Konstytucji w niedzielę dnia 28 stycznia odbyła się w Sandomierzu
wspaniała manife tacja. Na rynku przed ratuszem
zebrała się ludność miejscowa i okoliczna po nabożeństwie, aby wysłuchać przemówienia posła p. Dra

źniej niż na cztery miesiące przed rozpocząciem
ku. bu~zetowego. Na rozpatrzenie budżetu pozoWJa su~ Sejmowi 90 dni od złożenia projektu przez
ąd, Senatowi 20 dni od upływu terminu przepinego dla Sejmu. Na rozpatrzenie zmian zapTOpo-

Krawczyńskiego o znaczeniu tej ważnej uchwały poczem w pochodzie ruszono przed gmach Starostwa
ze śpiewem Pierwszej Brygady. Tu wysłano delegację, celem złożenia życzeń Rządowi na ręce pana
Starosły z okazji tak uroczystego aktu.
Po przyjęciu delegacji ukazał się na balkonie

VII
Budżet.

Rząd składa Sejmowi na sesji projekt budietu nie
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Starosta p. D-r Polanowski który podziękował lebranym za ten dowód ,Z$olidaryzowania się z .-twór!tarni Kon.stytucji; zaznac.zyłlfże Konstytucja _wp'rowa<iza Państwo w no}Vy chwal~bny 9kreli. Po - ~dśpie~
waniu Hymnu Narodowego manj.festqią~y rozeszli s~ę.
W poniedziałek -29 stycznia odbyło się o godzinie 14 zebranie rólników. ' , "
. .
., Sala kina "Czary" była " S'Zczelnie wypełniona
przybyłymi ze wsi.
Poseł p. Dr. St. Krawczyński wyjaśnił zebranym
znaczenie faktu uchwalenia Konstytucji oraz wskazał na niektóre j~i · szczegóły.
Po wysłuchaniu prze~ówjenia wybrano delegację, której towarzyszyło przeszło 100 osób pod
gmach Starostwa.
'
Tu delegacja złożyła na ręce p. Starosty gra.
tulację dla Rządu z powodu uchwalenia Konstytucji
oraz wyrazy hołdu dla Kierowników nawy państwo
wej: Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud
skiego.
Do zebranych tymczasem przed Starostwem
rolników przemówił p. Starosta dziękuj21c za te wyrazy radości z powodu tego doniosłego aktu. Wśród
okrzyk.u na cześć Rzeczypospolitej zebrani się rozeszli.

Z POWIATU.
Dotłld

otrzymaliśmy

następujłlce

odgłosy

z

powiatu.
W Sta.zowie

odbyło się w dniu 28 stycznia
nabożeństwo dziękczynne w miejscowym kościele

parafjalnym.
Po nabożeństwie zebrało się przeszło 500 osób
przed kościołem, do których przemówił p. profesor
M. Mszczonowski podkreślając doniosłość uchwały
sejmowej, kończąc przemówienie okrzykiem na cześć

Rzecźyp'aspolitej, '/~tezydenta 'łg~acegó Mości~kiego
i Mar&załka -jÓ'teta PJłsudskiego, którzy żebrani z
entuzi'ażmem , po,w tónyli- . trzykr-otnie.
'-" '- , . ":,
. W .' ~opr~ywnl~y tegoż dnia t. j .. ,w , ni~d.zi.el.ę
28 1. mi.asto udę~orQwało, się we f~agi . narodowen godzinie ,. 10 ran<.> .zeprały się instytu~je spo;leczne
f rudność osady' na ry~ku przed remizą strażacką
stąd w pochodzie posili wszyscy do kościoła na
nabożeństwo.
'
'
Po nabożeńsJ:wie w' takim samym · porządku powrócili do remizy, gdzie do zebranych przemówili:
p. nauczyciel Wł. Ziółkowski i strzelczyni p. Zofja
Koziarska
Na zakończenie oddeklamowały dzieci s,zkolne
parę utworów i , odśpiewały kilka pieśni. W podniosłym nastroju zebrani opóścili salę remizy. Obecnych w remizie było zgórą 400 osób.
Dowódca i Korpus oficerski 2 p.p. Leg. zawiadamiają, że Święto pułkowe odbędzie się wyjątkowo
w ('Im roku nie dnia 15 lutego, a w dniach 9 i 10 lutego 1934 roku w Sandomierzu.
Ze względu na przypadające w r. b. 20 lecie
pułku, w czasie Święta pułkowego odbędzie się Zjaz,d
żołnierzy b. 2 p.p.Leg. Pol. oraz 2 p.p. Leg. i oficerów
rezerwy.
Karty uczestnictwa dla żołnierzy b. 2 p.p. Leg.
Pol. można wykupywać w Zarządzie Koła b. Żołnie
rzy 2 p.p. Leg. Pol. - Warszawa, ul. ZakroezymskaFort Legjonów (Archiwum Wojskowe). - Dla byłych
ofie. 2 p. p. Leg. i oficerów rezerwy pułku - w dowództwie pułku w Sandomierzu, zgłaszając poprze dn io przyjazd listownie.

DRUKARNIA "NOWOCZESNA"
W SANDOMIERZU, UL. OPATOWSKA 15, TELEFON 53.
WYKONYW A 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 WYKW ALlFIKOW ANYCH PRACOWNiKÓW, ZADOWOLIĆ MOŻE WSZELKIE WYMAGANIA KLIENTELI.
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