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Spó?ka ?\kcyjna "Hurtownia Powiatowa" ZZ ..
-

Obywatelska
Komisja ZZ. - Nowi inwalidz: ZZ. -

Gaw?dy o bolszewl?rnie L
DJS. -

Og?oszenia.

Od Redakcji.
Bije "Dzwon".

Nie na trwog?, nie po. umar?ych, ale nawo?uj?c
do pracy, do jedno?ci, do rado?ci, do ?ycia.

Bije • Dzwon".

Nieskr?powane ?adnerni wi?zy, po za wp?ywami
osób i instytucji, które na S?owo wolne wp?yn?? mog?,
niech na ziemi Hrubieszowskiej dzi? to "Wolrie S?owo"

si? rozleqa.
.

.

'Na ?amach naszego "Dzwonu" ka?dy b?dzie si?
móg? upomnie? o .swoje krzywdy i podzieli? si? z' nami

.

swojem szcz??ciem, swejem weselem.

Chcemy pracowa?, chcemy aby ró?nice. partyjne
nie szkodzi?y nam tu na niwie Hrubieszowskiej do
wspólnej pracy nad dobrobytem tego zak?tka Wielkiej
Polski ...

-
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Ze skromnych ofiar powsta?o nasze pismo, qrosz

maluczkich zmarnowany by? nie mo?e. Oni te? w.zy

waj? nas, aby?my t? prac? podj?li, interesy I wi?c

. klasy robotniczo-w?o?cia?skiej na pierwszem stawiamy

miejscu.
F\le wiemy, ?e praeujerny na kresach Rzeczypo-

spolitej. ?e gdzie mo?e by? zagro?on? polsko??, tam

rniejsee ka?dego Polaka i dlatego wo?amy do wszyst
kich: "Tam, gdzie idzie o dobro Polski, wszyscy bez

ró?nicy p?ci i przekona? winni by? razem H.

Wierzymy, ?e poparcie u spo?ecze?stwa znajdzie

my, wierzymy, ?e nauczeni niedawnymi do?wiadcze

niami przy wyborach do Sejmu, obywatele i obywatelki

spe?ni? swój obywatelski obowi?zek i zapomn? przy

wspólnej pracy o ró?nicach partyjnych i pójd? razem.

Wi?c z wiar? w najlepsze jutro zaczynamy.

tt
Polska robotniczo-w?o?cia?ska niech ?yje.

REDF\KCJF\.

U wrót Nowego Roku.

Rozpoczynamy rok 1923. Nie zaszkodzi, aby?my
rzucili lokiem wstecz i przyjrzeli si? temu. co?my zro

..

bili w roku ubieg?ym. Nie weso?y u?miech na ustach

wywo?a ten przegl?d, nie wywo?a przyjemnego zado

wolenia, ale uczucie niesmaku i ?al po??czeny z go

rycz?. Bo oto nietylko nie poszli?my dalej w ?yciu

przez rok ubieg?y, ale cofn?li?my si? wstecz.

riasze organizacje spo?eczne tworzone z wielkim

nak?adem pracy i po?wiecenia zamieraj? jedna za drug?.
Zwi?zek Kó?ek Rolniczych naszego powiatu zamar?.

Kooperatywa urz?dnicze i nauczycielska rozp?yn??a sie,

Zespó? pracowników pa?stwowych skamienia? w swoim

biequ, : . .,

Czytamy w "Przegl?dzie Hrubieszowskim 'I'", ?e

statut "Hurtowni Powiatowej" do tej pory nie zosta?
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zalegalizowany i ?e Sejmik zamierza wycofa? z niej
?we kaplta?y. Widocznie co? tam si? psuje w ca?ym

interesie. ? gdzie tylko spojrzymy, widzimy wsz?dzie
I

ten smutny zanik pracy. Trzeba otrz?sn?? si? z tej
chorobliwe] ?pi?czki i wzi?? sie na nowo do pracy.

Niech nam nowy" Dzwon" Hrubieszówski dono?nie

dzwoni i budzi do nowej pracy twórczej.

Las i drwale.

(Bajka).
..

By? las, w którym odmiennych dwóch przekona? drwale

cho? obydwaj Polacy, w partyjnym zapale,

Wycinali wiekowe konary wytrwale ...

Jeden drwal r?ba? ka?dy konar prawy,

drugi drwal - ka?dy lewy ci?? .,dla dobra sprawy" ...

Nadszed? wreszcie smutny czas:

Wytrzebiony zosta? las,

a obcy cz?owiek wys?a? drzewo do tartaku ...

Cho? raz jeden przed szkod? m?dry bad?, Polaku l

Wszystko to jedno, czy z prawa jeste?, czy tez z lewa:

ulituj si? nad lose.n gin?cego drzewa ...

(Kur. Poranny) Jlljan Ejmon ...

Na bezdro?u.

'Mijaj? miesi?ce za miesi?cami w ?mudnej pracy;

a ?ycie nasze nie ulega bynajmniej zmianie na lepsze.
Powoli staczamy si? w przepa??. Upadek gospodarczy
naszego kraju post?puje naprzód i je?eli tak dalej

pójdzie, to w ?yciu codziennym b?dziemy liczyli, ju?
nie na tysi?ce, a ne miljony. N?dza ro?nie wsz?dzie;
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.na WSI I W mie?cie, ka?dy narzeka na ciez kie ?za"i.y,
'?

.

nikt nie widzi drogi, po której rno?na by by?o wyj:?(
z b??dnego ko?a dro?yzny w k tór ern si? zriajdujernv"

.

Smutna zaiste perspektywa na przysz?o??.
Nadludzki wysi?ek narodu uratowa? nasz r.iezaleznv

byt polityczny, a zorganizowane paskarstwo pcha nas

do upadku.
.

Czas ju? najwyzszy, aby rz?d, Sejm i spolecz e?
stwo .przeciwstawi?o tym pod?ym machinacjom zbior o

wy wysi?ek. Niech?e jednak wszyscy stan? zgodnie do

pracy.,. Ni?ch ka?dy przy?o?y reki do podtrzyrna ni.:

chwiej?cego si? pa?stwa. f1. prze dewsz ystkierr, rz?d
musi wzi??? si? do wszelkiego 'rodzaju z?odziei, gryn
derów, paskarzy, którzy w bia?y dzie? rabuj? kraj i na

ród. Niech rz?d nasz hierze przyk?ad z Francji. Tern
szef rz?du w parlamencie wyraznie o?wiadczy?, ze

gie?dziarzy wywo?uj?cyc h spad e k fre n ka s »otka kara
?mierci.

f\ u nas ? f1 przedewszystkiem na bie z ?cv rok

rownowaqa bud?etowa?

Czuwajmy, bo stoimy na bezdro?u.

DZW?n.nik.

-----

Sejm, czy Senat.

W programach partji lewicowych nigdzie nie znajdziemy
d??enia do zbudowania tak cia?a ustawodawczego demokraty
cznego Pa?stwa, aby cia?o to sk?ada?o si? z dwóch izb ni?szeji wy?szej, i ?eby izba wy?sza mia?a prawo J<ohtroli nad usse
wami przyj?temi ju? raz przez izb? ni?sz?.

Przyk?ady z ustrojów demokratycznych pa?stw zachodnich
nie s? tak pou.czaj?ce, ?e?y dowodzi?y konieczno?ci istnienia
dwóch cia? prawodawczych.

Twierdzenie obro?ców Senatu, ?e Senat: sk?adaj?cy si? ju?z dojrza?ych m??ów powo?any jest do tego, aby wszelkie refor ...

my odbywa?y si? nie drog? rewolucji, a drog? ewolucyjnl?, fe byreformy nie godzi?y w byt gospodarczy kraju, twierdzenie to
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jest wprost naszym zdaniem dziecinne. We?.my dla' przyk?'adu
uchwalon? przez Sejm Ustawodawczy reform? roln?. Przypu??my
na chwil?, ?e gdy Sejm \ Ustawodawczy uchwala? reform? 'roln?,
by? ju? u ,nas Senat i ?e ustawa 'odby?a podró? z Sejmu 'do
Senatu i tam zosta?a nie przyj?ta i zwrócona do Sejmu ..

Czy taka reforma. oe? której jak zdawa?o si? wówczas' za

le?a! .bvt miljonów w?o?cian mog?aby by? przy ponowTiem roz

patrywartiu przez Sejm nie przyj?ta i czy zamiast tego' jedneqn.
g?osu wi?kszo?ci nie zdoby?aby ju? dziesi??, albo i wi?cej q?osów
wi?kszo?ci. ,Nam si? zdaje, ?e przyk?ady z dzia?alno?ci' izb pra

wodawczych na Zad?odzie my?l nasz? potwierdzaj?.
Dlatego u nas w Sejmie Ustawodawczym part je lewicowe

zwalcza?y zawzi?cie kancepcje senatu. Senat jednak g?osamipia
stowców przeszed? ,i JU? pierwsze kroki Izby wy?szej 'wskazuj?,
?e Senat uzurpowa? pragnie sobie prawo nie przyznanemu

przez Konstytucj?. M'ianowicie uchwalaj?c regulamin wewn?trzny
wart. 23. da? pUlWO poszczególnym senatorom, przedstawienia
wniosków ustawcdewczych, oraz d·a? prawo rz?dowi do przedsta
wienia pomimo Sejmu wniosków ustawodawczychwpro?t -. do

Senatu. Ustan .. wiej?c djety dla' senetorów, wprewadzi? 'djety" dla

rnersze?kaSeriatu, wice-rnarsze?kew i pewnej grupy Serietorów
w wysoko?ci óbci??aj?cej bud?et pa?stwa bez' ?gody Sejmu.

"

-,

W a-rtykule', 55. tegulamTilu okre?la, ?e Senat :,
rh?, .prawo

przyj?? do wiadomo?ci .lub odrzuci? odpowied?, rz?du ,', na': inter ..

,elacJe ,Sen8tórów'?' :?:zyli,ze 'wprow?dza odpow?edzia?no?c rz?du'

,

nie -tylko przed Sejmem?life: i przed Seru.tem. ;,

.- ;,
.

Ws?yltk'ie ',te, n.r?s.zeIiia, 'Konstytucji rozszerzaj?'
-

wf?d'z?
ustawodawcz? Senat.o,·zlhni,ejSzaj?c prz:ez to w?.dz?'? Sejmu. Po

s?ó?'ie .lewicy .. musl:? sie -rnie? na .baczno?ci, aby' nie 'dopu?'c'i?'
do takich pogwa?ce:?

.

Konstytucji, pos?owie za? Senatorowie z le

wicy p.,mi? .. ?powinnt, ?.szli. do Senatu w 'celu-nie rozsze'rza

nia',; 'a'le· w? celu; 'lmniejr$:zenie •. :

przywHej?w 'I??ty;' 'W1zsz?( r :'\vyk??
zl1rtr.'?lib.',zcel'owo?ei; i jej ??·?gzyst4?heji. .?:"?::; .:,J; ;(·.i ? "',

.: l"? 't",',',. :::\! ,! (ri :"j' ;': c',,:

',','i:;z.'r):,;;{ '\-.:j,..:. ":?;'.{'?" :: ?:"'? 'ó,i "'-.':",,' '?"fd:Jti?' ':/ ?.,\I) :?'"<i;?Z;\?'4,:?'

.

- .. \ .:. .f.",. I ,
J'

?' .J,; \11.,..
: .... , •.•

r. '?"
dl ?. \'"

'

i !.;>} 1\1?!? :".I)? t
,
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Uczczenie parnieci ?. p. Prez. Narutowicza.

Nies?ychana zbrodnia w dziejach Polski po?e??iona
na osobie pierwszego prezydenta Rzeczypo?po?tteJ, wy- "

branego prawn? wiekszo?cia Zgro?adz.e?)a Nar?do
wego, reprezentuj?cego wol? przynajmniej '\.j ca?ej lu

dno?ci Rzeczypospolitej zosta?a os?dzona przez zdrowo.

my?l?cy ogó? spo?ecze?stwa, tak jak powinna by? os?

dzona. Og?oszony ju? motywowany wyrok S?du zu

pe?nie jasno i w zrozumia?ej formie uwypukla fenaty
czne pod?o?e tej zbrodni, oraz jej bezpodstawno?c.

Nie jeste?my zwolennikami kary ?mierci i nie ??

damy tej kary dla zabójcy, ale nie mo?emy przej??

dotychczas nad t? spraw? do porz?dku dziennego.
Jeszcze d?ugo ta zbrodnia ci??y? b?dzie nad Polsk?
i wzbudza? odraz? i oburzenie na tych, którzy s? rno-

ralnemi wspólnikami gwa?tu.
'

Oqólne [ednak oburzenie spo?ecze?stwa nie na

wiele przyda?o 5i·? tym panom, którzy 'fi 'duszy nie.

s?owa pot?pienie. ale s?owa uznania maj? dla mordercy
Odbi?o sie to w czasie debetów w Sejmie nad

wnioskiem Klubu
I? Wyzwolenia" o wmurowanie tablicy

'J{ gmachu Sejmu w celu uczczenia pami?ci ?. p. Na

rutowicza. \'/niosek by? tylko prostym odruchem w sto

sunku do zbrodni i jedynym rno?ebnern w obecnej
chwili zado?? .rczynieniem i pernieci zamordowanego
i uczuciu nar o-!u. Zdawe?obv li?, ?e ?adnych debetów
nad wnioskiem by? nie mo?e, jednakowo? ze strony

pra?icy rozl?g?y si? sprzeciwy. Jedni mówcy propono
...

wali odes?anie go do nrezvdjurn sejmu w celu zasta

newienie si? nad jego wykonaniem. co oznacza?o po

grz?banje wnio?ku na czas d?u?szy, drudzy propono
wali wmuro?'anle tablicy nie w Sejmie, ? \'1 gmachu
"Zach?ty· .?ub w Be?wederze, trzeci ??dali. abv koszta
wrnurowama tablicy poniós? nie Skarb Pa?stw •. ale
ponie?li os?bi?cie pos?owie ze swoich djet, Wszystkie
te. poorawki :dparte przez pos?ów lewicy, g?osami Je·

wlcy ?pad?? l przesrzed? wniosek wmurowania parni?
tkowej tablicy w Sejmie.
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Uzasadnienia przez prawic? poprawek by?y do??

charakterystyczne. Uzasadniaj?c miejsce wmurowania

tablicy w .Zechecie" wskazywali, ?e zbrodnia mia?a

miejsce w "Zach?ciell, jakoby miejsce, gdzie dokonana
.zosta?a zbrodnia mog?oby odgrywa? tu jak?kolwiek rol?.
Tak dobrze móq! to by?, gmach "Zach?ty" jak i przed
sionek Katedry Sw. Jana.

Uzasadniaj?c poprawki, aby koszta pokrycia tablicy
pokryli pos?owie, przykryli si? figowym listkiem, ko

nieczno?ci oszcz?dno?ci pa?stwowych i dbaniem o na

praw? Skarbu Pa?stwa jakgdyby taki wydatek móg?
obci??a? tak Skarb Pa?stwa, ?e ju?. nie mo?ebn? by
sta? sie mog?a j.ego naprawa i jakgdyby ten wydatek,
pot?piaj?cy zbrodni?, nie op?aci? si? i Polsce i ca?emu

?wiatu. l to wówczas, gdy tej zapobiegliwo?ci prawica
nie okaza?a w Senacie przy uchwalaniu djet senatororn..

Wniosek nie zwa?aj?c na opozycje sta? si? ju?
obowi?zuj?cym dla Rz?du i wmurowanie tablicy na

st?pi na .wreczn? rzeczy" pami?tk?.
zz.

Spó?ka F\kcyjna "Hurtownia Powiatowa"

w ' Hrubieszowie.

W dniu 14-go stycznia odby?o sie w sali • Klubu Spo?ecz

nego" Ogólne nadzwyczajne zebranie F\kcyjnego Towarzystwa

"Hurtcwnia Powlatowa" zwo?ane przez tymczasowy zarz?d w celu

ostatecznego za?atwienia, "prawy dalszej egzystencji Hurtowni;

Zebraniu przewodniczy? Dr. Józef Skrobiszewski. Prezes

tymczasowego zarz?du,. zaznajomi? zebranych z pismem Wydzia?u

Sejmiku, j.'ko g?ównego .

akcjonarjusze. który domaga. si? defi?

nytywnego za?atwienia sprawy.

Ze sprawozdania' Zarz?du odczytanego przez Sekretarza
/

Gerlacha wyja?ni?o sie, ?e w dniu l-go czerwca ub. r. towarzy
stwo przyst?pi?o do pracy z kapita?em w remanentach, wynosz?-

cych wed?ug oblicze? sumy 14,888.,728 Mk.
'
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Rkcjon.rjusz? wnte?1i: Sejmik 15000000, Biuro H?ndlowe

Sejmiku 1,299.855, Spó?dzielnia Rolniczo-Handlów. 2,023.143,
.Jedno?? Si?a 6,05.799 i sprzedano udzia?ów do dnia 31/XII na

sum?' 727.000' .; ogó?em 19,655.797 Mk. Warto??' remanentu
w dniu 31/XII 1922 r. wynosi 50.000.000. Obrót 'ZII 6 miesi?cy
wyn0si 60,000.000. Czysty zysk przewidywany jest w kwocie od

6000000 do 9000000 Mk .

.

Na" 'zebraruu przedstawiciel Zwi?zku Ziemian P. Stefan

'Wyd?g? zadeklarowa?. ?e Ziemianie 'zakupuj? akcji Hurtowni na

sum? 18,000000, tak ?e do dnia l-go lutego emisja akcji zostanie

w sumie 40,000.000 pokryta. Zetwierdzerue Statutu ma nast?pl?
w dniach najbli??zych.

'Zebranie postanowi?o odpowiedzie? n. pismo Wydzia?u
Sejmiku, ?e emisja do dnia 1-go lutego r. b. zostanie pokryta,
i ?e W najbli?szym czasie nast?pi zatwierdzenie spó?ki.

Z przemówie? na zebraniu nale?y podnie??, ?e mówcy steli
. .

na stanowisku konieczno?ci utrzymania tej polskiej placówki
handlu

.

jako instytucji' do pewnego stopnia reguluj?ce] ceny
w Hrubieszowie na towary, znajduj?ce sle w 'Spó?ce.

.

Mówcy podnosili konieczno?? szerszej popularyzec]i idei

Spó?ki, konieczno?? szerszego zaiRterezow?Jnin si? ogó?u Spó?k?,
co mog?oby si? wyrazi? w zakupywaniu akc]i Spó?ki.

Przedstawiciel Zwi?zku Ziemian w przemówieniu swejem
zaznaczy?. ?e .Ziemtanie ;fozpesj:?'zakupion,e, przez .n?ch akcje Swoim

pracownikom, aby tym sposobem ide? Spó?ki rozpowszechni?.
..... ,

,

Zebranie postarrowi?e na' wniosek P. Greqera, aby upowa?ni?
tymczasowy zarz?d do przygotowania II-ej emisji akcji Spó?ki na

stnn?60 . .o0?l000 Mk.,} tym,
.

ze' posi'.d'aci?;";akcji bed? mogli
zakupitrlo'\ve :'akcle?na' 'Su??' 40?OOO.ÓOO pb<Mk? /5000' .akcja, n'oWi
akcjonarju'sze nabywa? ':b?d?' .rnoql! ak?fe PC) ·Ml?.··to.OÓ,,'za akcje.

··R6zun1iej?c. doniosto?? rbzwóJu ;'pól?'?ie:go p'ft'emyshi· .. :i-hancllu
g6'r?(o

. pdpl?ra'm;?/' vJ?:?ell!{??.'a·kcj?l, ?ll)·:tb·i;'bMsB '.p;6je?ay:r??1Ych, czy

t??>;?ib18'róv/?\\:'H??(k?;'\ao (i.

?t\vbr1t?rYilb?ii&?§'?ó«r?*STt:ÓI ?{kt?'}l'?
,)::.;{ ?. ') .. >:·?'W·:

"t,

3ea n;1K'???'i;'i ;';;:J ?i rii'" '\??IN ?'ifz \rl'? ?wg;[:O?????,,?j, ?Ik';
,.

.
.

y p. ,V\/,:l?)'('?: r?.rn??'·\1fl:?:"l:-:;.'} (J??)n.p.,?":'r·,?
f ?.? ? ?, .. (I??. ? ?J?e?.? ?\? S.l e

?:?t??i? { .. k.tr? r?
f !,r.!.?.tPl" \? d

aIJ?'? A' '?ll.?.,.)? J ?,??c Z2 ?m
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.zatracaj? si? wprost granice mi?dzy lichw?, a uczciwym ??r?bkiem
'. '\ I _ I 1 I

I
?

handlowym, jednak nie chcieliby?my aby nowa Spó?ka spotka?
si? musia?a ju? w zaraniu istnienia swego z zarzutem z' j?kim?ifr'
spotyka inna Ziemia?ska Spó?ka istniej?ca' w Hrubieszowie,

Otrzyma? za pó? roku od kapita?u 22.000.000 zysk w ?vysok?,?d
oko?o 9.000.000 graniczy ju? z pewnego rodzaju lichw?. Wope?
teg\). ?ycz?c "Hurtowni

oli

?wietnego rozwoju .- wo?amy j?d?ak.:
.Panowie akcjonarjusze. mniej dbajcie o .dywtdendy, 'a ?i???j
° to, aby ten towar, który sprzedajecie by? naprawd? m6tliwIe

l. • ?' , I "i'

pizyst?pny dla tych ludzi, dla których ,Hurtownia 'jes? zaf9?,?na? •

.

'ZZ' ..
r

:

, •• ;
."

.

_.'_rrn . __ .?-

.

?' ; ? ? ?.:,

./

Obywatelska KomisJa.,':," >:'.,,;',;.';?'

Dobrobyt pa?stwa zale?nym jest od dobrobytu obywateli.

lm wi?cej jest zamo?nych obywateli, tern ?atwie] pamst?u:?,?ci?L

gn??: podatki, na których si? opiera? si? musi bud?etapa?stwa.

Wyobra?my sobie takie pa?stwo, g'?zi?)W?tY??Y :??ywate?e

rozumiej?c, doskonale, ?e pa?stwo .bez. Pod.a.*Ó?1.q.?;p\?j??,r?;t?d;;l??
mo?e. bez' przymusu ze strony pa?stwa, ,bez?c.>pi?s:zjll??i ?.?,,,Si?j

strony' wnios? na k'??de zawo?anie ?pa?$tw:9' . n.?.le;???.;?::Qd.':::·Qi?b
.
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Czy w6wcz?s potrzebne by by?y rozmaite:,41????f.l:???.bgW?:,
rozmaite komisje szacunkowe, wymierzaj?ce :Wysokq?·? J?9datku
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f\le ludzie s?' lud?mi. Dzikiem dla obywatela demokraty
b?dzie sie wydawa?, zdanie tego ?o?nierza moskala w czasie

wojny europejskiej, który na wiadomo?? o wzi?ciu przez Niem

ców Rygi, powiedzia?: "Chwa?a Bogu te, gdy za? jego zapytali,
czemu si? cieszy, otwarcie powiedzia?, a czemu? nie mam

?

si?

cieszy?, za Ryg? pójdzie Petersburg i wojna si? sko?czy. Gdy'.
za? idumiony tak? odpowiedzi? s?uchacz powiedzia?: "Obywa
telu, .a to? to twoja ojczyzna, czemu? z lekkiern sercem ojczyzn?

wydajesz na Iup wrogowi, ów dobry syn .rnaterikl Rossji" z u-o
?miechem odrzek?,' jaka? to moja ojczyzna, ja przecie? jestem
z Syberji. Z tego te? powodu mo?na si? spodziewa?, ?e podobny
do tego moskiewskiego ?o?daka obywatel nie demokrata, postara

si? ukry? przed obywatelsk? komisj? rzeczywisty swój dochód,

aby nie spe?ni? obowi?zku wzgl?dem ojczyzny. f\le czy komisja
obywatelska mo?e takie czyny tolerowa?, mo?e uzna?, ?e tam.

gdzie wiadome s? ka?demu miljardowe obroty i miljonowe
dochody, dochody nie mog? by? podawane na dziesi?tki tysi?cy
i komisja obywatelska zamykaj?c oczy, nie mo?e powiedzie?
sobie: "To taki mi?y kolega, on tak ?adnie paskuje, przepraszam

handluje, nie róbmy mu przykro?ci i uzna? podane cyfry za

rzeczywiste.
'

,

?'Nam si? zdaje, ?e niby obowi?zkiem Komisji by?oby spro
stowanie takiego b??du ze strony nieszcz??liwego (tak wyra?nie

?Ówi?" nieszcz??liwego) obywatela i ol iodatkowanie go wed?ug
rzeczywistych jeqo dochodów. Nieszcz??liwy za? obywatel w ra

zie niezadowolenia, z decyzji komisji ma prawo i do apelacji
r' -do 'sprostowania.

f ?.? ?."
"

"
• ./ '

, ,', : Godno?? za?. i komisji i cz?onków nie mo?e by? ?adn?
miar? wystawiona na szwank. Mamy w r?ku dowody, ?e osoby,
które powiny by?y zap?aci? je?eli nie miljony to krocie, zosta?y
opodatkowane na sum? od 30.000-10.000. Dla zwyk?ego ?mier

telnika nie wtajemniczonego 'w arkana spraw handlowych pozo-,

"

s?anie ,n? zawsze. .tajernnic? dlaczego P. Rp. maj?cy w?asny
sklep z towarem ?okciowym w domu gdzie urz?duje Sarnorz?
dowa Komisja podatkowa i w?asny dom, (na zap?aci? podatku
dochodowego 1 ccoo Mk. od mi?jardowego obrotu, ?l P. Cz. od

wo.1nego zewcdu dcl sumy 600.000 Mk., a? 27.000 Mk. Mo?e tylko
tu zasz?a fatalna omy?ka, mo?e z powodu tego, ?e znak zero wo

góle nic nie znaczy, komisja niechc?cy nie wpisa?a do cyfry

\
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podatku od P. Ap. jeszcze na ko?cu 3 zer. F\le fakt pozostaje
faktem.

Poniewa? takich fatalnych pomy?ek rno?naby naliczy? wi?

cej, pozostaje nam przypu?ci?, ?e albo te w kornis]] sprawy
za?atwiaj? si? familijnie, ?e dobrzy znajomi s? oszcz?dzani, albo

te? komisja wogóle nie orjentuje si? w sytuacji i absolutnie nie

zdaje sobie sprawy z wysoko?ci dochodów poszczególnych je--
dnostek podlegaj?cych opodatkowaniu.

.

Takie za?atwienie sprawy wywo?uje zrozumia?e rozgorycze-

nie, bo dobry obywatel obarczony nawet rodzin? zap?aci przy

znany mu przez komisj? podatek i nawet skryje to s?uszne nie

zadowolenie, ?e widzi krzywd?, która si? dzieje; z?y obywatel
nie wp?aci nieraz i tego minimalnego podatku dobrowolnie,
a tylko pod przymusem, ale najwieksza krzywd? komisja wy-

rz?dza i sobie il pa?stwu, bo ma?o u?wiadomieni obywatele trac?

wiar? w sprawiedliwo?? i staraj? si? albo ukry? rzeczywiste swoje
..

dochody, albo te? wieszaj? psy i na rz?d i na samorz?dy, po'

wi?kszej cz??ci zupe?nie nieuzasadnione.

Obywatele z komisji podatkowej samorz?du miejskiego

opamietejcie si? i nie chc?c wida? nara?a? si? swoim powino

watyrn, najlepiej z?ó?cle mandaty i ust?pcie miejsca takim lu

dziom, którzy maj" w}?cej odwagi cywilnej.
zz.

-_O" _ ...... _? __

Nowi inwalidzi.

Ustawa sejmowa przeciwalkoholowa ustanawia przy'

ka?dej w?adzy pierwszej instancji, komisje do wa?ki

z alkoholizmem. DJ kompetencji tych kornsji nale?y

miedzy innemi wydawanie opinji w sprawie liczby oraz

rozmieszczenia miejsc sprzeda?y napojów alkeholowych
oraz wyszynków, oraz opinjowanie o osobach ubie

gaj?cych sie o koncesje na sprzeda?.
.

Zobowi?zanie rz?dowe wzqledern inwalidów woj

skowych orzeka, ?e koncessje nawys?ynki.. sklepy
z trunkami, hurtownie tytonu, otrzymywa? bed? prze-

.. dewszystkiem inwalidzi wojskowi.
....
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Izby Skarbowe nadaj?c koncessje be?wgl?dnie
w my?l ustawy i zobowi?zania rz?dowego, winne si?
liczy? i z opinj? kornissji i przestrzega?, aby interesy
inwalidów nie by?y pomini?te.

"

Opinja komissji do spraw walki z alkoholizniem
jest konieczn? d/B Izby skarbowej, bo przy nadawaniu

\

koncessji mog?ohy si? zdarzy?, ?e koncessja dost.?aby
sie w rece nieodpowie.dnie, osobie nie daj?cej gwa
rancji, '?e przestrzega? b?dzie istniej?cych przppis ów

..

Za koncessje wydawane inwalidom odpowiada Zwia
zek Inwalidów, który poleca Izbie Skazbowe] tylko od

powiednich kandydatów. Wniosek zt?d wyp?ywa sam

przez si?, ?e bez opinji komissji do spraw walki z al

koholizmern, lub bez por?czenia Zwi?zku Inwalidów
nie mo?na dosta? koricessji i z kandydatów podanych
przez kornissje pierwsze?stwo maj? ci, których kornissja
wystawi?a na piewszern miejscu, rozumie si? po in
walidach.

-

. Prawdziw? .

niespodziank? dla Hrubieszowa i po
wiatu by?o nadanie przez lzbe Skarbow? konce ssji na

rok bie??cy osobom, o których kornissja nie wydawa?a:
opinji. ? ub których umie?ci?a nie na pierwszern miejscu.'

Nic nie wiedzieli?my o tern, ?e osoby te nalez?
do Zwi?zku Inwalidów,' bo wiadernem nam jest, ?e

??dnego udzia?u w wojnie nie przyjmowa?y ani bezpo-
?redniego, ani po?redniego. .

-'.
I

f\le poniewa? nowe koncessjs mog? by? nadane
zgodnie .z obietnic? rz?dow? tylko inwalidom; od dnia

l-g.o. stycznia r. b. Zwi?ze-k ..

lnwalldów powi?kszy grono
swoich cz?onków:'

.'.. .

:

;8 "P. Diarnonta, który ,aby. by? .:inwali.d?:zm':1???ny
b???Z>???. P?§tr?.d?:?.' \?fJPk.?'\??'??Y·!tJti? .:}vJ??i???'I?,?:ó':;',7.te: ,: .. :.9:??
?.?H?;. ,u

: ·?.I"?g9i: :?Z!?c..,!? AQ,?.,r?;,? !:pb{H?.?a?:* t?,o?X,?,ryS.f.aso???:
Jego dZla!a?no?? SR???e;.?z??a, )??'9'1::"???lt.a!;Jr?t?r, n·?,n.'.?g:9\?? I

?) ??,h ? f)bn.J?
:";' p:y J ? ,'fi ?:r)?,! ?,nar- I., •. ).,p y???. ?I qr;f ?? Y:: v.??;t?'i? 6 w e

h? (t?{Zt?:;l ?qlI?J\?· ... ;"P. ???;?: BJ?J?,Q,?.r;}:",HYI?Ys .?,:,r':??hls?t??n.; B9.-:
?t?-rl???· ;?t?;' q\t;;J'Gl"? '; .:?a.J?c?.W·?l(,·l'I??X;? ?SJ?c:; d.?r';" t.'tf!?'???l OdPOWI?d6? .arunkp.r.}. )1:'Y,YrP?9?f)ii911 ?f????(:/?.?.??,o/?'?a P. RabIn Kowartowskl z Dublenkl udowodnI, 'le by?



D Z W O N. 13

'przez ca?y czas nie wyje?d?aj?c z Dubicnki .na froncie

! tan"! oddaj?c pos?ugi reliqijne uzyska? niezbite prawo
do uzyskania koncessji.

.

. Niech ZYJl? wiec " nowi inwalidzi
tl

• oby UsttJwy
Sejrnowe zosta?y wykonywane.

?"ZI. .

Gaw?dy O bolszewizmie.

,

I.

Dotychczas jeszcze nad ca?ym ?wiatem wisi, jak miecz Da

rnoklesa, niebezpiecze?stwo rozwoju komunizmu. Dotychczas

jeszcze od czasu do CZASU szumne wiadomo?ci z Moskwy g?osz?,
?e to tu, to tam, mo?na lada chwila oczekiwa? wybuchu rewo-

• ?ucji socjalnej o pad?ozu wybitnie komunistycznym i obywatele

pa?stw demokratycznych, s?abo orjentuj?cy sie w ró?nicach

stronnictw politycznych, dr?? na sam? my?l o mo?liwo?ci takiego
faktu. Zimne' ciarki przechodz? przez cia?o bogacze nowego typu,
i obszarnika i fabrykanta starej daty, ale nieraz wzdrygnie si?

i inteligent i robotnik i ch?op na wsi ze zgroz? patrz?c ku

"wschodniej stronie" i modl?c si? w duchu, aby zaraza morowa

omin??a Polsk?.

W gaw?dach tych postaramy sie odpowiedz??? na pytania
na jakim pod?o?u rozkwit? bolszewizm w Rosji i czy przy obe

cnych warunkach ekonomicznych i politycznych rozwój bolsze

wizmu mo?ebny jest u nas.

Watunki sprzyjaj?ce powitaniu bolszewizmu w Rosji by?y

natury ekonomicznej i politycznej. Warunki natury ekonomicznej
gra?y w rozwoju rol? dominuj?c?, .ale bez przyczyn natury peli"
tycznej, wywo?anych poniek?d i wojn? ?wiatow?, Wybuch bol

szewizmu [eszczeby bardzo d?uQo na siebie czeka? ka?e].

Je?eli rzucimy chocia?by pobie?nym okiem n. stan Ress]i
przed fokiem 1914, to zobaczymy, ?e 'Rosja by?. krajem wielkich

kontrastów socjalnych i politycznych. Z jednej strony wybuja?y
i przeszczepiony z Zachodniej Europy przemys? fabryczny, sto

j?cy na najwy?szym stopniu rozwoju, prowadzony w znacznej
cz??ci przez obcych in?ynierów i Z8 obce pieni?dze. Skupienie
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w takich o?rodkach przemys?owych proletarjatu robotniczego, od

roku 1905 ju? u?wiadornioneqo i czuj?cego sWl? sl?e, z' drugiej

strony wie? rosyjska, ciemna, g?ucha, ?yj?ca ?yciem nie XX W.,

ale wieku XVlll, a nawet XVII. Wie?, gdzie jeszcze ka?dy obywatel,

ka?dy urz?dnik, czu? sie panem ?ycia. i ?mierci ch?opa rosyj

skiego, i gdzie ch?op ten w milczeniu znosi? ucisk urzednika

i sarnowol? pana i tylko od czasu do czasu wybucha? gwa?townie,

dziko, mszcz?c i rzeczywiste i urojone krzywdy, co rz?d carski

t?umi? zewlze z bezwzgl?dnym okrucie?stwem.

Drugim kontrastern by? stan umys?owy Rossji carskiej.
Z jednej strony centra umys?owe w miastach, ?wietnie upo

sa?one uczelate wy?sze, specjalne i ?rednie, ce?a plejada uczo

nych rosyjskich, kt6rzy wysoko roznosili po ?wiecie s?aw? nauki

rosyjskiej, ca?e falengi ?wietnych pisarzy i my?licieli, zadziwia

j?cych ?wiat ogromem swej wiedzy i moc? swego s?owa, z dru

giej streny ten?e sam ch?op rosyjski umy?lnie trzymany w ciem

no?ci, a je?eli dla oka uczony czyta?, to uczony tak, aby wed?ug
s?ów autentycznych najwi?kszego tyrana carskiej Rosji. Posie

donescewa. umia? czyta? tylko w cerkwi, ale nie l'f domu.

A trzeba? pami?ta?, ?e takich ch?opów by?a nie ?ada ilo??, bo

z gór? ?i? ca?ej ludno?ci ówczesnej Rosji. Trzecim Kontrastem

krzycz?cym by? stosunek patrjotów rosyjskich do swej ojczyzny
? ca?ej masy rnieszka?ców do swej przymusowej i rzeczywistej

ojczyzny.

Ros] .• jako ogromny konqlernerot rozmaitych narodowo?ci

zjednoczonych poci ber?em jednego C?Ha nie umia?a i nie chcia?a

pozostawi? rozmaitym ludziom wchodz?cym w sk?ad pa?stwa
mo?no?ci samodzielnego kulturalnego rozwoju.

Wszelkie ruchy narodowo?ciowe narodowo?ci innej nit ro

syjska by?y t?umione si?? or??a, jasnem wi?c jest, ?e ?adna na

rodowo?? zmuszona dziejami historji dzieli? losy Rossji nie'

czu?a si?, jak u siebie w dornu pod ber?em carów i zawsze d?

?y?a do zrzucenia jarzma. Ale ma?o tego, nawet rdzenni Moskale

nie dbali o t? Rosj?, jako o ca?o??. Moskal mieszkaj?cy ko?o

Moskwy, dba? tylko o interesy Moskwy i jej najbli?szych okolic

i cz?sto wrogo patrza? na moskala z pod Saratowa. Wytwarza?
si? patrjotyzm dzielnicowy, za?ciankowy. Nie potrafi?a zjednoczy?

tej rozbie?no?ci i durna, i ca?a ta rozbie?no?? wyst?pi?a na jaw
w czasie Wielkiej Wojny, gdzie nieraz s?siednie pu?ki, nie chcia?y
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nie?? pomocy innym pu?kom, dlatego, ?e ?o?nierze z innej oko

l icy pochodz?.
.

Wprost nie do uwierzenia dzi? s? te orgje rado?ci rdze?

nych sybiraków, lub mieszka?ców jakiej? Wiatki, czy ?\rchan.

gielska na wiadomo?? o kl?skach pod Ryg?, na wie?ci e rozpa
daniu si? wojska, o niech?ci wojska do obrony w?asnej ojczyzny.

. F\ z drugiej strony patrjotyzm takiego Milukowa, takiego
Lwowa, Rodiczewa i innych, którzy wierzyli w Wielk? Rossje,
którzy chcieliby. aby orze? rosyiski powiewa? nad murami Kon

stantynopola z drugiej strony te rzesze inteligencji, która na

pierwsze wezwanie Kiere?skiego rzuci?a wszystko i uformowa?a

te szturmowe bataljony, które w pierwszych utarczkach w 1917

roku przerwa?y front niemiecko-austryjacki na to aby poledz

przy dalszej ofenzywie, bo ich dzielnicowo-usposobiony ?o?nierz.

rosyjski nie wspar?.
Nic wi?c dziwnego, ?e przy takich krzycz?cych kontrastach,

gdzie z jednej strony mieli?my ludzko?? wieku XX-go, a z drugiej
masy ?yj?ce ?yciem wieku, co najwy?ej XVII-go, nast?pi? musia?

pr?dze] czy pó?niej rez?am, rozprz??enie, przyj?? musia? za po- .

wiadany przez Mere?kowskiego • Cham" i 'tylko niepowodzenia

wojny ?wiatowej przyj?cie tego "Chama" przy?pieszy?y.

(Ci?g dalszy nast?pi).
D. J. S.

up
PO?YCZK Z?OT?

MK. 55.000.
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