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Wydawnictwo „Chełmskiego Kurjera Ilustrowanego“ rozpoczynamy pod hasłem bez
s tro n n e g o , a r/eczowego kierowania opinją miejscowego społeczeństwa w sprawach, dotykających
przedewszysNiem ogół Obyw, teli.

Ma miejscu naczelnem postawiliśmy k^estje, tyczące się życia miasta i powiatu chełm
skiego, w każdym jego przejawie. Wiadomości te uzupełni dzieł feljetonowy, jak również 
kronika miejscowa i in.

Wypadki zaś takie, które mogłyby mieć decydujący wpływ na kształtowanie się na
szego życia, czy to państwowego — czy też gospodarczo-ekonomicznego, jak również kultural
no-oświatowego i społecznego, będą omawiane w specjalnych, fachowych artykułach.

Ł^my „Chełmskiego Kuriera Ilustrowanego” obejmować będą prócz tego zestawienie 
ważniejszych wypadków politycznych i innych, jakie w ciągu tygodnia zdarzą się w Polsce i po
za jej granicami, dając Czytelń kowi tym sposobem dokładny przegląd tych wydarzeń.

Chcemy, aby pismo nasze znalazło przystęp także i do chat wieśniaczych. Dlatego 
wydawać będziemy w przyszłości, w formie bezpłatnych dodatków do „Chełmskiego Kurjera 
Ilustrowanego” artykuły, omawiające specjalnie sprawy fachowo - rolnicze i samorządowe, pióra 
wybitnych specjalistów. Przy tej sposobności prosimy Czytelników, zamieszkałych w powiecie, 
aby zechcieli łaskawie nadsyłać nam wiadomości, tyczące się życia wsi, a pomieszczać je bę
dziemy — nie skąpiąc łamów pisma dla tych spraw.

Wykonanie naszego zadania, w myśl powyższego programu, uzależnione jest przede- 
wszystkiem od poparcia ze strony najszerszych warstw społeczeństwa, jak również od współ 
pracy tych chętnych jednostek, które w poszczególnych dziedzinach naszego życia czynny biorą 
udział. Prosimy więc gorąco jednych o czytanie i rozpowszechnianie „Chełmskiego Kurjera 
Ilustrowanego” , a drugich o nadsyłanie "am  odpowiednich artykułów, przyczem prosimy mieć 
na uwadze, że trwać będziemy zawsze na stanowisku bezstronnem,mając na względzie tylko 
dobro ogółu i Państwa.

Rozpoczynamy naszą rracę w warunkach nad wyraz ciężkich, nie wątpimy jednakże, 
iż ogół mieszkańców miasta i powiatu chełmskiego ułatwi nam nasze zadanie, biorąc żywy, 
a gorący udział w pracy, którą sobie wytknęliśmy, a którą przy ich pomocy chcemy wykonaj 
i wykonamy.

Chełm, dnia 8-go marca 1925 r.

WYDA WNICTWO 
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Przegląd ważniejszych wydarzeń z tygodnia
W Polsce. Jagiellońskiego Krzymuski. S ą d y  

: mają się dzielić na sądy grodzkie, zie-
— Przed dwoma laty zwrócona i .. . , . n - * l. j.. i- . , i , • • * niskie i sądy pokoju. Prócz  tego będąsie Jo  Stolicy Apostolskiej o rozstrzvg- c i „  u  i i • •. • . ; , • . sądy przysięgłych, sądy ape lacyine  i

nn*cie, e»v tvtul prvmasa przvsluguie „ j  • ■ m v • i •• , . . • b  J sąd najwyzszy. W  całym  pro jekcie prze-
arcvbis kupom gnieźnieńskiemu i war-i l , ,  -„n • i-u i- ■ i 1 i • . . 1 n  . . . .  . . . .  bna w ie lk i liberalizm  i szeroka tole- szawskiemu. czy tez ledvnie gniezmen- o ł„ 0 i. j , .i , i rancia w stosunku do oskarżonego,skiemu. Obecnie na podstawie dokumen- u * u-1 N ow ością  jest, ze prokurator, którytów.ia^ekł-papież, że tvtul ten przyslu- 

arcybiskupom. .lest to wądlug dotąd zupełnie swobodnie decydował 
czy sprawa dalej ma się toczyć, czy

czvsto hono-jni a wi j na rozprawie mógł każdej 
b ^ a d t ie j  jttry«i|ykcji <«. 27J). ; chwili cofnąć akt oskarżenia z tynJ 
Zm iana rozporządzenia p . : skutkiem, że sąd już w dalszym ciągu 

•Prezydenta Rzecz-posp. o dniach rozprawy nie mógł prowadzić, obecnie 
świątecznych została uchwalona może wprawdzie także na rozprawie 

.przez Sejmó w dniu 24 ub. m. Poidłu-| oświadczyć,’ że oskarżenia nie po- 
gich debatach Sejm dodał do świąt i  piera, co jednakże sądu nie wiąże i 
uprzednio ustanowionych drugie dnie ; może on dalej rozprawę prowadzić i 
B. Narodzenia, wielkiejnocy, Zielonych i wyrokować.
Świąt i święto Matki Boskiej Gromni- odnośnie do kwalifikacji na obrońców 
cznej. vVabec tego zamiast przewidz,a-i ika z projektUi że przed sądami 
nych w rozporządzeniu p. Prezydenta | r̂odzkimi będą mogli bronić także 
Rz. P-.J0 dni obowiązywać będzie 14 j nieprawnicy> a miaJ wicie wszystkie 
dni sw.ąt w roku. Charakterystyczny | osoby, cieszące si dob ; • je.
wniosek komunistyczny o przywróceniu .v„ i : • i. i,- - • , • i zeli złozą specjalny egzamin z prak- wszystkich świąt, odrzucono. - ■ • f, - ,  ___ _________ tycznej znajomości prawa i postępo-

ro bó r rocznika 1904 rozpo- | wania karnego.
cznievsię<r,a wiosnę,, Komisje przeglą-: Obszernie traktuje projekt postępo
dowe rozpoczęły juz pracę. Pobor prze- | wanie w sprawach nieletnich
prowadzą władze administracyjne, na nie ukoń U jeszcze „  lat ż ■ SJ
f :  , s P a d a  całkowita odpowie- ^  dla' nich zupełnie odrębne nor- 
dz.alnosc za wszystkie .sprawy zwią- m postępawama.
;.ane z^poborem. Przewodniczącym Ko- n •
misji jest starosta, a ż ramienia woj- . . •?1. ^  jakoś okrótnie brzmi w ca- 
skowości vychodzi. w skład Komisji i te! zresztą l-beralnej ustawie
jeden oficer'sztabu. przepis, że wykonanie kary śmierci na

Na p os ied zen iu  R ad y  L i g i i 2 * " “ ^  V odracz,a si?Ą° 
N aro d ó w , które-się odbędzie w dniuicko p0zbstaie miesięcy 0 ie  zie' 
9 marca, Polskę reprezentować bę
dą: minister Skrzyński, poseł polski 
w Rzymie Zalewski i minister Stra- 
sburger. Prócz tęgo paru ekspertów 
do spraw gdańskich. Na porządku o-

e przy życiu. W myśl te
go przepisu prawo każe po 3 miesią
cach oderwać matkę od dziecka i wy- 

j  dać ją śmierci.
Projekt zawiera wielkie mnóstwo rze-

brad vRä'dy będzie, między innemi'! cz  ̂n-°_wyc:h. Praktyką dopiero okaże całą 
sprawa przyjęcia Niemiex do. Rady Ligi. j wart°śc  projektu i to nieprędzej, jak

— Projekt ustawy o ratyfikacji P° C a ły .c h  latach żm^ n e j pracy. 
Konkordatu, zawartego ze stolicą Nieporozum ienia w sejmo-
Apostolską rozważano na konferencji; w e |m Kole iydow sk iem  wybuchły 
Komisji Konstytucyjnei i Spraw Zagra- i v̂mi dniami. Prawdopodobnie przyjdzie 
nicznych: Poseł Stań. Grabski, który zrr|ianv w kierownictwie Klubu. W
z ramienia Rządu prowadził w tej śpra; 
wie pertraktacje omówił szczegóło
wo postanowienia Konkordatu. Na pod- 
kreśl^riić zasługuje fakt,: że rokowania 

^legatem. Stplicy Apostolskiej trwały 
ko 4 miesiące, podczas gdy roko- 
nia z Bawarją 4 lata, a z Rumunją 
ata., Powodęm tego jest, że na szczę- 

4la, Polśl^i, obecny papież był p.o- 
-dnio U rias* nuncjuszem i wziął 
iyjjecż. • w • sVtfje ręce, 'skutkiem 
o teoretyczne rozważania trwały 
zo krótko-.
Projekt ustawy postępowa* 
arnego. Sekcja postępowania 

ego Komisji Kodyfikacyjnej p;rzy- 
drugiem czytaniu projekt ’ustawy 
\y^nią karnego. Większość pro- 
’Yä'eöwäT*' pref.'- Uniwersytetu

miejsce dotychczasowego prezesa pos. 
Reicha, ma być postawiona kandyda
tura p. Grünbauma.

Zagranicą.
Francja. Sensację dnia stanowi obe

cnie powrót Caillaux’a na widownię po
lityczną. Wygłosił on na zebraniu przed
stawicieli lewicy wielką mowę politycz
ną. Podkreślić należy, że obecne jego 
poglądy pozostają w wielkiej sprzeczno
ści z poglądami większości lewicy. Cail- 
laüx, nie waha się twierdzić, że poda
tek majątkowy nie da rezultatu, a na
wet stawia za wzór władzę monarclii- 
stycznego kardynała Richeleu’go i jego 
despotyzm indywidualny. Ewentualny po
wrót do władzy Caillaux’a uważają nie
którzy' jako 'oznakę- dyktatury.

Anglja. W  izbie gmin Chamberlaii^ 
wrygłosił przemówienie, nawiązując do 

j  przemówienia lorda Greya—położył na 
I cisk na jego wyrażenie, a mianowicie,
; że kwestja bezpieczeństwa jest sprawa 
I  pierwszorzędnego znaczenia. Dlatego jest 
bezwzględnym zwolennikiem wspóldzia- 

| lania Anglji w dziale bezpieczeństwa. 
Czas, gdy Anglja prowadziła politykę 

i  izolacji minął już bezpowrotnie — dziś 
I musi ona brać w wypadkach świata 
| czynny udział i na wołanie o pomoc nie 
i  może zostać obojętną. Co do spraw pol
skich—to wyraża pogląd, iż konieczno- 

i ścią dla Polski jest utrzymanie z sąsia- 
! darni dobrych stosunków. (?)

Co do Gdańska oświadczył, że kwestje 
z tem związane znajdą się niebawem 
przed forum Ligi Narodów— prosi dziś 
Izbę, by na razie nie domagano się wy
jaśnień—-gdyż pozbawiłoby go to. możno! 
ści swobodnego zdeklarowania się p(J 
stronie decyzji, jaka po wspólnej wyf 
mianie poglądów może zapaść i któr.J 
on będzie mógł uznać za sprawiedliwa*

Wiochy. Rząd włoski wystosowali 
j  notę pod adresem egipskiego prezesa!
| ministrów, ażeby rząd egipski przystą 
| do uregulowania granicy pomiędzy lj 
giptem, a Trypolisem. Sivar Pasza 

i  rzucił tę prośbę aż do czasu ukończ« 
'wyborów w.Egipcie. Wobec tego r’ 
włoski koncentruje wojska na granu^

i Trypołisa i Egiptu.
Niemcy. Po uchwaleniu votuin 

j ufności gabinetowi Mar.xa ten, 
wiadomo wniósł dymisję, która z<| 
przyjęta i ogłoszona. Frakcja sejr 
partji centrum odbyła potem naradę { 
której uchwraliła wysunąć ponownie 
dydaturę Marxa na premjera. Marł 
oświadczył, że wybór przyjmuje.

Ambasador uiemiecki w Moskwit 
ostrzegł swój rząd, aby wstrzymał wy
jazd robotników i rzemieślników nie
mieckich, udających się do Rosji dla 
szukania pracy, gdyż takowej znaleść 
tam nie można. Warunki rosyjskie są 
coraz bardziej cięższe.

Prezydent Rzeszy niemieckiej Ebert 
zmarł w dniu 28 ub. m. o godz. 10 rano. 
Pochodził on z ubogiej rodziny i był z 
zawodu siodlarzem. Po rewolucji i ustą
pieniu ks. Badeńskiego został kancle
rzem, a w roku 1919 Prezydentem Rze
szy, piastując tę godność aż do śmierci.

Jako następców partje prawicowe wy
suwają kandydaturę wice-kanclerza Dr. 
Jarresa na prezydenta Rzeszy. Komuni
ści wysunęli kandydaturę posła Thael | 
mana.

Rosja. Traktat rosyjsko-japoński zo-. 
stal ratyfikowany w Tokio w duiu 251 
lutego b. r. Ratyfikacja obejmuje koni 
wencję, regulującą stosunki rosyjskor 
japońskie łącznie z aneksami. Wymial 
na dokumentów ratyfikacyjnych już* s il 
odbyła, a tem samem traktat uzyskj 
moc prawną. *
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Zugunlenie ekonomiczne.
Czy warto poruszaj ąe teil temat, roz

poczynać od uzasadnienia rzeczy, które 
■same przez sie są uzasadnione naszem 
położeniem geograficznem i poJityczno.ni. 
Nie włamujmy sie przeto do drzwi n- 
t,wartych w tern programowem, że tak' 
powiem, pojmowaniu tej przenośni, ale 
nie pukajmy również do drzwi zamknię
tych w innem bardziej praktycznem zro 
zumieniu, tych słów, gdyż zakrawa to 
na robienie niepotrzebnego hałasu przed 
szczelnie zaryglowaną bramą, hałasu, 
który w uiczem nie przypomina zaklęć 
otwierających sezamy.

Poruszony problem jest wysoce skom
plikowany i delikatny, gdyż perspektywy 
historyczne są z tej strony zasłonięte 
mgłą niepewności. Nie wiemy, z jaką’ 
Rosją w bliskiej lub dalekiej przyszłoś
ci. wypadnie nam regulować swe stosun- i 
ki sąsiedzkie. Nie wiemy czy będzie i 
ona w dalszym ciągu Sowiecka w obec- i 

nej postaci, czy z niej narodzi się Ro
sja neobolszewicka o treści wewnętrz-! 
nej coraz bardziej naginanej do wyma
gań życia, czy też wszystko to zawali 
się w gruzy i powstanie „trzecia“ Ho-; 
sja o nie mniej mętnych dla nas kon
turach swrego oblicza politycznego. O ' 
tern wszystkiem wiemy, tyjfc co nic, a 
dla poznania tych rzeczy nie robimy nic j  

zgoła. Czy wydeptaliśmy chociażby jed-; 
iny- ścieżynę w jakimkolwiek z tych i  

trzech kierunków?
Z wagi zagadnienia wszyscy zdajemy 

sobie sprawę, ale to zdawanie sobie; 
sprawy samo przez się jest niczem. Im 
bardziej skomplikowany jest problem,; 
tem większego wymaga nakładu pracy | 
twórczej* tem gruntowniejszegö pozna-1 
nia rzeczy i tem większej zręczności 
w praktycznem wykonaniu zakresowego j 
programu.

Jeżeli mamy coś zrobić w tym zakre-j 
sie, jeżeli nie chcemy pozostać w ty le ’ 
za innymi, to nie omijajmy tych etapów, 
przez które przejść musi każda rozum
na i celowa polityka zanim dopnie celu.
A tymczasem nie sprawiajmy wrażenia 
ludzi wystających i niecierpliwiących się 
pod drzwiami uie bardzo gościnnego są- j 
siada.

O jakiejś rozumnej akcji na tej dro i 

dze nic u nas nie słychać. To co mó
wią i robią zmieniający się ustawicznie! 
posłowie polscy w Moskwie, wśród któ
rych nie brakło postaci tragikomicznych, 
jest w tych warunkach wołaniem wr pró
żnię, co bynajmniej nie przysparza nam 
autorytetu i nie zbliża do celu.

Te wszystkie zmiany, jakie się odby
wają od dłuższego już czasu w Rosji 
Sowieckiej spadają nam jak śnieg na gło
wę. Polityka jest mądrością przewidy-

ALEitSRHDER DĘBSKI

Wojew.oda W ołyński, bi S<acosta Chełmski.

w ani a, a cośmy dotąd przewidzieli /. i«*-.: 
go co się już stało i co przewidujemy; 
na przyszłość? 'Wprost- nie śledzimy z| 
należytą uwagą tego oo się dzieje u na-: 
szego wielkiego sąsiada, a wiadomości 
swe o nim, mim obezpośreduiego sąsiedzt
wa, czerpiemy wrylącznie prawie z pra
sy obcej: niemieckiej, francuskiej, an
gielskiej, amerykańskiej, włoskiej, czes
kiej, łotewskiej i rosyjskfej emigracyj
nej. Ani jeden dziennik ' polski niema 
swego stałego korespondenta bodajby w 
jednej Moskwie. Nasze przechwałki o 
tem, że znamy stosunki rosyjskie, brzmią 
już dziś jak bezkrytyczne samochwalstwo. 
Łotysze, estończycy i fiu nowie z pew
nością więcej wiedzą o Rosji niż my.

W takim stanie rzeczy w prasie naszej 
rozlegają się głosy, które nasuwają smu
tne myśli, ale nie budzą ducha twórczoś
ci. Rynek rosyjski bardzo by się nam 
przydał, owszem, wie o tem każdy mniej 
więcej piśmienny człowiek... A co jeżeli 
ten rynek będzie i nadal dla’nas zam
knięty? Co nas czeka w'öwczäs?

Pisze się akurat to czego nie, należy 
pisać. Wobec mgieł, jakie nam zasnuwa-

widtiokftHg ’ ŷschosdni trzeb# racząj. 
pobudzać myśl; inicjatywę i euergję o- 
gółu w innym kierunku. Trzeba ’ kłaść 
naci sit na opanowanie właSTiego rynku,' 
na oparcie gospodarki krajowej, na sa
mowystarczalności, na należyte wyzyska
nie własnych bogactw, na szukanie i zdo
bywanie innych rynków, któreby w pew
nej mierze--mogĄ . rram zastąpić Rosję.

Idąc tą drogą: (łąleko ■ łatwiej-dojdzie
my do porozumienia; z każdą-Rosją niż 
w tym wypadku, jeżeli w "dalszym ciągu 
będziemy wzdychać.gę,r,ąco do pojemnych 
rynków wschodnich,* nic .nie robiąc aby 
je kiedykolwiek pozyskać dlrf ekspansji 
gospodarczej. ’ ••

Trzeba również • zrewidować swój do
tychczasowy stosunek do li cii tych; r»eszf 
przebywających w aa.szym krajuemigra
cji rosyjskiej, .która; z następnym • nes- 
nepem może 'powędrować, i, ppwfoteru' 
do „Rosji i tam wywierać'.ypjywvw uje-' 
mnym łub dodatnim dlä' jiaS'öfeusie:

• .' l .  a.
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Komitet Obchodu 900-lecia Ko

ronacji Bolesława Chrobrego — w 
Lublinie ogłasza Konkurs na napi
sanie okolicznościowe] broszury, 
przeznaczonej głównie dla ludno
ści kresowej i dla młodzieży szkół 
powszechnych na ogólny temat: 
.Bolesław Chrobry i jego testa
ment“ .

•V broszurze tej o charakterze 
popularnem, należy uwypuklić pod
stawowe myśli planu Bolesława 
Chrobrego w budowie Państwa 
Polskiego, jak: skupianie plemion 
słowiańskich, wyzwalanie Polski z 
zależności niemieckiej i oparcie jej 
na silnych podwalinach kultury 
chrześcijańskiej, oraz niezłomną 
chęć uczynienia z niej potężnego 
mocarstwa, opartego o morze.

W części, przedstawiającej roz
wój idei Chrobrego w dziejach 
Polski aż do współczesnej doby, 
należy uwydatnić te nriomenty, 
które przyczyniły się rzeczywiście 
do wewnętrznej siły Polski i do

zrostu jej autorytetu na zewnątrz.
Broszura będzie ilustrowana i 

przeznaczoną głównie na nagrody 
dla dzieci w szkołach powszech
nych.

.Rozmiar broszury około 4 arku
szy druku. Format 16a. Ostateczny 
termin nadsyłania prac 30 kwiet
nia J925 r.

KROINIKA.
K A L E N D A R Z Y K .

•jB. »Such. Wincentego K.adł.

'9. Franciszki Rzym,

10. 40 Męczenników

1t. Konstantyn* W.

12. Grzegorza Wielk.

13. f  Krystyny P. M.

U, + Matyldy «ról.
tś, Głucha, Klemens».

Z MIASTA.

t  „Wersal“ — wyś*i«t a od soboty. 7 mar 
ę* J>. r , do wtorku, 10 b m , sensacyjny dra- 
iłltt w 9 Aktach p. t. . w dzikich pretjach rt- 
warykl*—wedłuj aowieici Laner«atersa „Strai- 
nley prawa*. Frim powyższy obfituje w wielkie 
maóstftyo oiomantöw. trzymających widza w 
ntplftćin pfiez cały czas Wld/lmy w nim jak 

walety z obowiązkiem i z niecierpli
wością aczefeujemy jakie uczucie iwycięiy.

Prace opatrzone godłem autor
skim, oraz zapieczętowane koper
ty, również opatrzone godłem, za
wierające godło, nazwisko i adres 
nadsyłać należy pod adresem: Dr. 
ftdam Majewski, Prezes Komitetu 
Obchodu 900-Iecia koron. Bolesława 
Chrobrego — Lublin, Krak.-Przed- 
mieście «Ne 52

Nagrody: I — 750 zł., II — 500 
zł., III — 250 zł.

Prace nagrodzone 1 i II nagrodą 
stają się własnością Komitetu. 
Autor pracy wydanej otrzyma 100 
eg. autorskich. Komitet zastrzega 
sobie pierwszeństwo w nabyciu 
pracy nagrodzonej 111-ą nagrodą i 
nienagrodzonych.

W skład Sądu Konkursowego 
wchodzą:

I. p. Władysław Konopczyński, 
prof. Uniwersytetu Krakowskiego.

II. p. Władysław Łukaszewicz, 
prof. Uniwersytetu Lubelskiego.

III. p. Zygmunt Podgórski, wi
zytator szkół.

IV. p. Dr. Rząd Antoni, b. poseł 
na Sejm Ustawodawczy.

V p. X. Józef Umiński, prof. 
Uniwersytetu Lubelskiego.

Komitet Obchodu 900-lecia 

Koronacji Bolesława Chro

brego w Lublinie.

X .Oaza” . Na ekranie „Oazy" znajdzie się 
od czwartku do niadzieli 8 3 «łącznie — 
najwybitniejszy film doby obecnej p. t. „Na
tan mądrzeć” — drarrat w 10 aktach — z 
Henny Porten w jedne) z ról głównych. Film 
ta^, to zdobycz świata kirowego pod wzglę
dem technicznym - jak również gry. Od ponie
działku 9 3 .wyświetl* „Oaza* „Tajemnicę balu 
maskowego’ w 2-ch serjach — l i  aktach—ra- 
zam obie serje, z Harry Petlem w roli głównej.

„Zmartwienie pana Hamel- 
beina”] znakomita komedja w 3 aktach 
Krzywoszewskiego znajdzie się na de
skach teatru „Resursy“ w niedzielę, 
dnia 8 inarca staraniem Sekcji ’ Drama
tycznej przy Połskim Klubie Społecznym. 
Dekoracje * firmy Kiltynowicz, Warsza
wa, efekty świetlue firmy „Technolek w 
Chełmie. W  antraktach kwartet smycz
kowy. Zapowiedź wystawienia powyższej 
komedji wywołała w mieście ogromne 
zainteresowanie.

Koncert. Dziś, w sobotę, „ Kółko 
śpiewackie“ , przy Polskim Klubie Spo

Prezydent Rzeszy Niemieckiej 
E B E R T ,

zmarły przed tygodniem.

łecznym— chcąc zapoznać szerszy ogół z 
pieśnią polską, urządza koncert o bar
dzo bogatym programie. Wieczór wypeł
nią produkcje chóru męskiego—przewa
żnie kompozytorów polskich, prócz tego 
solo skrzypcowe fprof. Wilczyński) i 
solo wiolinczelowe (prof. Rost). Kon
cert powyższy wzbudził wielkie zaintere
sowanie w mieście, będzie on zarazem 
pierwszym występem chóru—pod batutą 
p. prof. Wilczyńskiego.

Zarząd Powiatowej Kasy Cho
rych w Chełmie rozpisał konkurs na 
posady czterych lekarzy. Pierwszeństwo 
mają lekarze, reflektujący na 6-ciogo- 
dzinną pracę w Kasie. Posady do obję
cia zaraz.

Kalendarzyk astronomiczny na 
marzec. Fazy księżyca: Pierwsza kwadra 
2-go o 13 g. Pełnia 10-go o 15 g. Ostat
nia kwadra 17-go o 18 g. Nów 24-go o
15 g. Planety: Mars widoczny wieczo
rem; blask jego stopniowo słabnie. Jo 
wisz widoczny przed wschodem słońca 
w południowo-wschodniej części nieba. 
Saturn widoczny coraz wcześniej; świeci 
przez znaczną część nocy.

Zjawiska: 21-go o godz. 4 słońce prze
chodzi na półkulę nieba (równonoc wio
senna).

Burzliwy wiec polityczny,
zwołany przez posłów Bagińskiego i Ta
tarczuka z „Wyzwolenia“ — odbył się 
ubiegłej niedzieli wr sali „Polonja“ . Na 
wiecu tym znaleźli się również posło
wie ,.Racłykalnej Partji chłopskiej“ pp. 
Ballin i Szuchman. Gdy udzielono głosu 
pos. Ballinowi, a ten zaczął wygłaszać 
znane, mocno komunizmem i rewolucją 
pachnące komunały — na sali powstał 
hałas. Mowę niefortunnego mówcy prze
rywały częste okrzyki „komunista, bol
szewik“ , tak. że nie mógł on jej do
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kończyć. Również mowę posła Szuchma- 
na zagłuszono okrzykami. Wiec trwał 
około 3 godzin, a zakończył się „uchwa
leniem“ kilku rezolucji, wśród których 
znalazło się i żądanie rozwiązania obec
nego Sejmu i przeprowadzenia nowych 
wyborów. Na sali było około 400 osób.

Tej samej niedzieli poseł p. Dębski 
wygłosił w sali „Resursy“ publiczny od
czyt, który spotkał się z nadzwyczajnem 
uznaniem publiczności. Zapowiedziany 
przyjazd posła Witosa znowu nie przy
szedł do skutku.

**# Taksa dorożkarska akcep
towana uchwałą Magistratu z dnia 1-go 
lutego b. r.

1) /a kurs w mieście: parokonna w 
dzień 1.20 zł., w nocy l.Su zł., jedno
konna w dzień 80 gr., w nocy 1.20 zl.

2) Z miasta na dworzec kolej, lub od
wrotnie: parokonna w dzień 2 25 zł., w 
nocy 3 zl., jednokonna w dzień 1.50 zł., 
w nocy 2 zl.

3) Z dworca do koszar i szpitala wojsk, 
lub odwrotnie: parokonna w dzień 3 zł., 
w nocy 3.75 zł., jednokonna w dzień
2 zł., w nocy 2.50 zł.

4) Z miasta do koszar i szpitala wojsk, 
lub odwrotnie: parokonna w dzień 2.25 zl., 
w nocy 3 zł., jednokonna w dzień 1.50 zł., 
av nocy 2 zł.

5) Za jedną godzinę jazdy z posto
jami w obrębie granic m. Chełma: pa
rokonna w dzień 3.75, w nocy 4.50 zl., 
jednokonna w dzień 2.50, w nocy 3 zł.

Dorożkarz pobierający ponad taksę 
będzie pozbawiony prawa jazdy.

Czyżby fałszywe oskarżenie.
Niejaki Szymański Fr. z Rożdiałowa, gm. 
Krzywiczki, jawił się w komisarjacie po
licji kompletnie pijany, oświadczając, że 
chce zameldować o dokonanej u niego 
kradzieży. Potem wyszedł i zjawił się 
tego samego dnia popołudniu donosząc, 
iż znajomi jego Oszust Waw., Sznajder- 
man Abuś i jego żoDa Ryfka — skradli 
mu 200 zł. Wobec wszelkich braków ja
kichkolwiek poszlak doniesienie to wy
daje się mocno podejrzane zwłaszcza, 
że wyszło na jaw, iż obwinieni pozosta
wali w złych stosunkach z Szymańskim, 
a on sam w czasie, gdy te pieniądze 
miały być w jego posiadaniu, pożyczy] 
„a l“ ... 5 groszy na kupno papierosów. 
Jest przypuszczenie, że Szymański oskar
żył ich z zemsty. Wyjaśni to niewątpli
wie dalsze śledztwo.

*** Słodko musiało się zrobić — 
jakiemuś nieznanemu dotychczas osobni
kowi, który oderwawszy zamek od drzwi 
sklepu Nikielsberg Ryfki, Hrubieszow
ska 33, zabrał ze sobą czekoladę, cu
kierki, a nawet butlę malinowego soku. 
Pewnie zrobi mu się „gorzko“ — gdy 
go wykryje policja.

*** „W róg“ przechodniów. Niejaki 
p. Mazur Stanisław, Obłońska 13, sko
sztowawszy w mieście „nieco“ przetwo
rów fabryki p. Daumana tak się poczuł 
nieprzyjaźnie usposobiony do przechod

niów, że począł im wymyślać, niezbyt 
„literackiemi“ słowami. Nie mógł bowiem 
znieść, że zasłaniają mu swemi osobami 
„piękny“ widok na miasto. Policjant, 
niepodzielający widocznie tego rodzaju 
zapatrywań — „zaopiekował“ się p . Ma
zurem.

*** Nie chodzić po torach kolejo
wych. Dajemy to ostrzeżenie, gdyż w 
ostatnich paru dniach policja spisała z 
winnymi tego przekroczenia aż 18 pro- 
tokułów. Własne zresztą bezpieczeństwo 
powinno powstrzymać od chodzenia to
rem kolejowym.

x Statystyka przestępstw na terenie miasta i 
powiatu chełmskiego w miesiącu lutym b. r.. 
Opór władzy wykryto 2, dezercja wykr. 1, za
kłócenie spokoju publ.. zameldowano 3 — 
wykryto 45, włóczęgostwo zameld. t — wykr. 
i, puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy — 
wykr. 3, fałszerstwo do<um. zameld. 2 — wy
kryto 2, fałsierstwo artyk. spożywczych, zamel
dowano 1 —  wykryto 2 , pożary przypadkowe 
zameld. 3 — wykryto 3, uszkodzenie cielesne 
zameld, 17 — wyk yto l7, scędzenle płodu — 
zamel i 1 — wykryto 1, kradzieże: zameld. 
« wykr. 62. oszustwo zameld. 3 wykr. 3, 
wymusfenie zameld. 1 - wy*r 1 lichwa wykr. 
1. kłusownictwo zameld. 2 — wykr. 3., prze
kroczenia przepisów sanitarnych 71, handlo
wych 67, samobójstwa 2, nieszczęśliwe wypad
ki: 3 — 3, zaginięcia osó:> 2 —■ I, przekrocze
nia meldunkowe ,8, opilstwo29, przywłaszcze
nie 3 3, różne: zameld 11 - wykryto 289, 
nieujawnlanie cen 6, wykup artyk. pierwszej 
potrzeby 6, pobieranie nadmiernych cen 3, 
potajemny handel wódką 7.

x „Chleb, masło, nafta, smary itp. delikatesy" 
— ma w swoim sklepiku niejaka p. Zajden 
Ryfka; Kopernika 5. Wszystko byłoby w po 
rządku, gdyby... nie nos posterunkowego, któ
ry zwąchawszy zapach nafty i smarów - nie 
mógł jakoś się .pogodzić” , by te produkty 
znajdowały się w jednym lokalu z towarami 
spożywczymi, I pociągnął za to Rjfkę do 
odpowiedzialności.

x Plaga ulic Chełma. Za dręczenie zwierząt, 
obrazek dość u nas częsty — pociągnięto do 
odpowiedzialności Dudka Rajzera, Lubelska 
26 i Mendela Icka. Podwalna 6

x Hałaśliwi pieniacze, w osobach Młynarczu- 
ka Piotra 1 Daneluk Zofji — tak się .pięknie’ 
zachowywali podczas rozpraw w Sądzie Poko
ju, że aż musiała interweniować policja. O- 
czywiście, że te „hałasy” nie ujdą obwinionym 
na sucho.
Z POWIATU.

** Pożary. W zagajniku rządowym 
leśnictwa Sawin rzucił ktoś niedopa
łek z papierosa. Od tego drobnego 
płomyka zapaliła się sucha trawa i 
za chwilę większa część zagajnika 
stanęła w płomieniach, niszcząc kilka
dziesiąt drzewek. Pożar rozszerzył się
i na uroczysko Ossowice pod Sawinem 
gdzie paląca się trawa na przestrzeni
3 i pół morga, sprawiała wrażenie palą  ̂
cego się stepu. Około 1000 sztuk sadzo
nek sosnowych padło ofiarą rozszalałe
go żywiołu.

** Znowu wykrycie arsenału bro
ni. Zaledwie w miesiącu styczniu wy
kryto wre wsi Czerniejów prawdziwy ar
senał broni, wśród którego nie brakło 
nawet granatów i pocisków armatnich, 
a już mamy do zanotowania świeży fakt, 
dowodzący, że wśród wiościan naszego 
powiatu znajduje się wiele broni i to z 
czasów jeszcze wojennyęh.

Tomasz Edison.

Celem uczczenia 78 rocznicy tego słyn
nego wynalazcy, elektrotechnicy Nowego 
Yorku ufundowali 20piętr. drapacz chmur.

Dzięki jednakże energicznym i celo
wym zarządzeniom Komendy policji pow. 
chehnskiegojak również miejscowymfunk- 
cjonarjuszom policji, udaje się zawsze 
prawie wyśledzić posiadaczy nielegalnej 
broni. 1 tak ostatnimi czasy wr samej 
tylko gminie Żmudź wykryto i skonfi
skowano 10 karabinów, 5 fuzji, 4 bagne
ty i 2 szable. Prócz tego wykryto w 
Wojsławicach 2 karabiny i l fuzję, w 
Sawinie 1 fuzję, w Świerżach 1 karabin 
niemiecki, w Cycowie l browning, w 
Krzywiczkach 1 rewolwer, w Pawłowie.
2 rewolwery, l karabin rosyjski i l fu
zję, w Chylinfe 1 dubeltówkę i w Rako- 
łupach 1 karabin. Winnych posiadania 
tej broni nie minie napewno surowa kara.

** Krwawa bójka na weselu. W'e
wsi święcica, gm. Chylin odbywało się 
wesele. W czasie zabawy, gdy już goś
ciom poczęła wódka dobrze szumieć w 
głowie, rozpoczęła się bójka. Walczono 
czem kto mógł i co znalazł pod ręką. 
Wśród broni znalazł się nawet buks od 
wozu, którym zadano bardzo ciężkie 
uszkodzenia cielesne jednemu z biesiad
ników weselnych, nazwiskiem Stefan 
Kornyszuk. Inni odnieśli mniej ciężkie 
razy. Podejrzanych o pobicie Kornyszu- 
ka w osobach braci Antoniego i JuJjana 
Radzickich, oraz Józefa Gila aresztowa
no. Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
sędzia śledczy 11 rewiru w Chełmie.

** Wskutek nieuwagi cały doby
tek poszedł z dymem. W kol. Zarób- 
ka, gm. Cyców stał dom mieszkalny, 
mieszczący pod jednym dachem równo
cześnie stajnię i oborę. Należał on do 
Michała llolcera, który dotychczas z 
Rosji nie powrócił, a zajmował go niejaki, 
Ferdynand Braun. W  pewnym momen
cie cały dom stanął w płomieniach. O - 
ratunku nawet mowy być już nie mogło, 
toteż stał on się pastwą pożaru, grze
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biąc w swych zgliszczach 3 krowy, 1 
konia, 4 świnie, większą ilość zboża, 
garderobę, meble i t. d. Szkoda dość 
znaczna. Okazało się, że Braun chodził 
do obory nocą z palącą się lainpą. W  jaki 
sposób spowodował pożar dotychczas 
nie ustalono, gdyż wypiera on się cał
kowicie wszelkiej winy. Dochodzenie w 
tej sprawie prowadzą organy śledcze.

x Kradzieże. Na szkodę Agnieszki Usyduso- 
wej, mieszk. wsi Strupin Duży, gm. Krzywiczk1, 
skradziono z niezamkniętej komory zboże i 
rozmaite produkty spożywcze, większej war
tości. Dzięki natychmiastowej interwencji po
sterunku policji w Krzywiczkach, zdołano w 
krótkim czasie wykryć dwóch osobników —
o kradzież tą podejrzanych. U jednego 
z nich znaleziono w stogu siana pod stodołą 
część skradzionych rzeczy. Dalsze śledztwo 
w toku.

x Śmierć przy pracy. Mieszkaniec wsi Wierz
bica, gm. Olchowiec, pracował przed paru 
dniami w polu Długo nie wracał do domu, aż 
jakiś przechodzień znalazł go leżącego już bez 
życia. Zmarł on zapewne nagle na udar ser 
ca. Wobec tego, że żadnych śladów gwałto
wnej śmierci nie znaleziono, zwłoki pochowa
no, a sprawę skierowano do sędziego śled
czego.
Z POLSKI.

— Groźny bandyta Sw iatow iak 
Franciszek, został ujęty tymi dniami 
w Obornikach. Był on swego czasu 
skazany na 10 lat więzienia, zdołał 
jednak zbiec. Wówczas dokonał napa
du na pewną nauczycielkę, którą dwu
krotnie zniewolił, a owocem czego by
ło dziecko. Nauczycielka ta straciła 
skutkiem tego posadę. Drugiego na
padu dokonał na Franciszce Kowalskiej. 
Teraz nie ujdzie napewno ręki spra
wiedliwości.

— Bandyta Domański na żo ł
dzie sowieckim. Donoszą z Łu
cka, że bandyta Domański, mający 
na swem sumieniu wiele morderstw i

grabieży, przeszedł na żołd sowiecki, 
organizując w okolicach Włodzimierza 
woł. bandy dywersyjne. Gromadzi on 
głównie włościan. Zebrania odbywają 
się na cmentarzach. Wstępujący do 
organizacji, składają przysięgę po
czerń otrzymują wielkie sumy pienięż
ne, które Domański otrzymuje z War
szawy. Władze policyjne wpadły na 
ślad tej akcji i w pewnej wsi are
sztowały kilku członków organizacji, 
między którymi był jeden wójt i b. na
uczyciel szkoły powszechnej. Domań
skiego niestety nie udało się dotych
czas schwycić.

— Nowy napad bandy dywer
syjnej. Pod wsią Krzywoznaki, gm. 
Dochin, powiatu wilejskiego natknął 
się patrol Korpusu Ochrony Pograni
cza na bandę, złożoną z około 30 ludzi. 
Posiadali oni karabiny, granaty ręczne 
i jeden karabin maszynowy. Wszczęła 
się walka, zakończona wyparciem bandy.

— Ze Związku miast. Odbyło się 
w Warszawie posiedzenie zarządu Związ
ku miast z udziałem przeszło 30 osób, 
reprezentujących wszystkie dzielnice 
Rzeczypospolitej.

Przewodniczył wice-prezydent Lwowa 
pan Chlamtacz.

Ustalono termin dorocznego zjazdu 
delegatów miast na d. 6 kwietnia w 
Warszawie z porządkiem obrad: 1) u- 
Stawa o gminie miejskiej, referent dr. 
J. Zawadzki, koreferenci, wice-prezydent 
Poznania p. Kiedacz i poseł p. Jawo
rowski, 2) ustalenie zasad skarbowości 
miast, ref. dr. L. Zieliński, 3) ruch bu
dowlany w miastach, ref. p. Teoplitz.

Obrady zjazdu potrwają dwa dni. 
Trzeci dzień będzie poświęcony zwie
dzeniu stolicy i jej urządzeń.

— Reewakuacja fabryk. W ostat
nich tygodniach nadeszły *do Warszawy 
transporty z Rosji z reewakuowaaem 
mieniem przemysłowein następujących 
fabryk: Tow. Akc. Borman, Szwede i S-ka, 
w ilości 17 wagonów. Nowowerkowskiej 
Fabryki Papieru w Wilnie w ilości 3 
wagonów i fabryki do wyrobu gilz Braci 
Rakowickich w Wilnie w ilości 4 wago
nów, oraz mienia Cukrowni Lublin, skła
dającego się z części aparatów cukro
wniczych.

Konwersje pożyczek państwo
wych. Biuro komitetu obrony i rege- 
stracji posiadaczy państwowych poży
czek „Odrodzenia“ w Warszawie prze
niesione zostało z ul. Wąliców 6, na ul. 
Lwowską 9 do lokalu Swiejkowskiego 
teł. 134 54. Rejestracja dokonywa się 
zarówno skonwertowanych jak i nie- 
skonwertowauych obi. we wtorki, czwart
ki i piątki w godz. od 7.15 do 9 wiecz.
ZE ŚWIATA.

W  Mozyrzu zdarzyła się wielka 
katastrofa. A mianowicie pociąg wio
zący komisję techniczną i wyższy per
sonel inżynierski dla wypróbowania no
wego mostu na Prypeci, który miał słu
żyć do celów strategicznych, a który 
budowano dwa lata, runął do rzeki skut
kiem załamania się mostu. Wszyscy 
pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu.

|  W kopalni Sullivan w stanie 
Indjan, w Ameryce, przyszło do wielkiej 
katastrofy, w której 5i górników stra
ciło życie. W innej kopalui, skutkiem 
wybuchu gazów, zasypanych zostało 142 
górników.

Chiny. Koło wyspy Macao—położonej 
na południowo-chińskiem morzu, nieda
leko llang-Kong, liczącej obecnie 70000

Medal pamiątkowy Roku świętego, będzie rozdawany pielgrzymom w Rzymie.
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S K A R B  U K R Y T Y
w bułgarskiej wiosc.e Walny Tryn składa się ze złotych naczyń 

dla obrzędów religijnych z czasów staro-perskich.

mieszkańców, w tem około 5000 Portu
galczyków, napadli piraci chińscy na 
portugalski okręt „Dagola“ . Wywiązała 
się gwałtowna walka, w której zabito

osób, a 40 strącono w morze. Piraci 
cofnęli się.

f- Emigrat z Lublina skazany na 
karę śmierci w Palestynie. Trybu
nał w Jatfie wydał wyrok śmierci na 
Meira Josela llirschenhorna, pocho
dzącego z Lublina, oskarżonego o za
mordowanie w listopadzie r. z. własnej 
żony. Powodem morderstwa była zaz
drość. Iłirschenhorn wywędrował do Pa
lestyny w r. 1922 wraz z 17-letnią mał
żonką, pochodzącą z Węgier.

Jest to pierwszy wyrok śmierci na 
żyda w Palestynie.

O d e z w y  ko m un istyczne  
w  Chełm ie.

Przed paru dniami aresztowano i osa
dzono w areszcie w Włodawie komunistę 
Miszczenkę mieszkańca wsi Grabówka, 
z z a wo eu, rolnika. Zdołał on uśpić w 
jakiś sposób czujność straży i sam so
bie wymierzył sprawiedliwość, popełniw
szy . samobójstwo w oryginalny sposób bo 
przaz rozcięcie sobie nożem brzucha.

To dało impuls członkom partji komu
nistycznej t. zw. „zachodniej ukrainy“ 
do zadokumentowania swego istnienia. 
Wykorzystawszy więc śmierć zbałamu
conego, ciemnego chłopa—rozlepiono w 
nocy z 5 na 6 b. m. na niektórych uli
cach miasta Chełma odezwy— drukowa
ne w małoruskim języku—a podpisane 
szumnie „Komunistyczna partja zachod
niej Ukrainy“ .

W odezwach tych podnoszą Miszczeii- 
kę do goduości „heroja“ i „męczenni
ka“ — który wolał popełnić samobój
stwo niż zuosjć męki i tortury,. jak 
również wydać innych „towarzyszów“ i

zdradzić posiadane „ważne“ tajemnice. 
Następnie ostro atakują Rząd Polski, 
nazywając go rządem „burżuazyjno- 
obszarniczym“— starającym się za wszel
ką cenę i bez oglądania się na środki, 
zgnieść wszelki ruch „rcwolucyjao-wy- 
zwoleńczy“ robotników i włościan.

Te drukowane bolszewickie bzdurstwa 
czujna policja chełmska jeszcze w cią
gu nocy wyśledziła i pozdzierała z mu
rów, tak, że rano nie było ani jednej 
odezwy w mieście.

Z życia kolejarzy  
chełmskich,

W ostatnich dniach lutego b.r. odby
ło się w Chełmie, w teatrze kolej., zebra
nie Związku urzędników kolejowych, przy 
współudziale delegata Centrali Z. U. K. 
i przedstawicieli Zarządu Okręgowe
go z Radomia. Obradom przewodniczył 
p. Twarkowski, sekretarzował p. Szre- 

■ niawski.
Pierwszy zabrał głos Prezes chełm

skiego Koła Z. U. K. p. Raszul, dając 
sprawozdanie z działalności Koła, przy- 
czem poddał krytyce działalność nie
których członków Zarządu z powodu 
ich ustawicznego absentowania się od 
udziału w zebraniach.

Dyskusji nad sprawozdaniem nie prze
prowadzono i przyjęto je do wiadomo
ści. Następnie delegat Centrali refero
wał sprawę pragmatyki służbowej. Oś
wiadczył on, że odnośny projekt został 
już wysłany do M. K. Z. i w najbliż
szym czasie ma być rozpatrywany 
wraz z przedstawicielami pracowników 
kolejowych. Mówca skrytykował przy- 
tem działalność tak Z, Z. K. jak i P. 
Z. K., wyrażając pogląd, iż związki te 
nie stoją na straży spraw urzędniczych, 
lecz służą jedynie celom partyjnym.

Potem d o k o n a n o  wyboru no
wego Zarządu, z następującym wynikiem: 
Prezes: p. Raszula, członkowie zarządu:

pp. Miszala, Maniewski, Michalski, Sos
nowski i Bracki. Do komisji rewizyjnej: 
pp. Twarkowski i Łapiński.

W wolnych wnioskach i interpelacjach 
p. Zwoliński żalił się, iż potrącono mu 
całomiesięczną pensję jednorazowo, za 
pobieraną omyłkowo płacę jednego 
stopnia wyżej (Czy to możliwe?! Czy 
władze kolejowe nie zadały sobie przed
tem pytania z czego interpelant miał 
żyć przez miesiąc i utrzymać rodzinę? 
Nie znamy jeszcze sposobu przetwa
rzania... powietrza na pokarm. Nawet 
najpodlejsze handelki dają wszystko na 
raty ~  czyżby nie dało się i w tym 
wypadku w ratach ściągnąć nadwyżkę? 
Przyp. Red.)

P. Stachurski wezwał Z. U. K. do u- 
silnych starań, aby przyspieszono wy
danie akcji Banku Polskiego. Wpłynął 
także projekt założenia Kasy zapomo
gowej na wypadek śmierci któregoś 
z członków Koła.

Następnie zebranie rozwiązano. Od
było się ono w zupełnym spokoju i 
porządku. Kolejowiec.

napad rabunkowy pod Chełmem

Mieszkaniec wsi Weremowice, Man- 
dzik Konstanty, idąc przed daru dniami 
do Chełma, spotkał na drodze, koło 
rzeźni jakichś dwuch osobników, z któ
rych jeden zastąpił mu drogę, żądając 
w ordynarnych słowach wydania 
pieniędzy, gdyż w przeciwnym razie 
„zrobi z nim porządek“. Gdy Mandzik 
oświadczył, że pieniędzy niema, wów
czas osobnik ten wyciągnął nóż, 
i usiłował ugodzić nim napadniętego w 
piersi. Chcąc obronić się od ciosu — 
chwycił Mandnik napastnika, przyczem 
zranił się w rękę. Podczas szamotania 
się obu — drugi, z napastników przy
skoczył do walczących i począł Man- 
dzika okładać rękami po twarzy i gło
wie, nadto rozdarł mu palto. Na krzyk 
napadniętego nadbiegł sołtys wsi Po-
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krówka, który wówczas wracał z Cheł
ma do domu, a wtedy obaj bandyci — ! 
co rychlej zbiegli.

Na szczęście sołtys znał obu dobrze, 
nawet z nazwiska, co ułatwiło nie
zmiernie przyłapanie rabusiów. Są ni
mi Waszkiewicz Wawrzyniec i Gryczy- 
na Filip. Obaj wypierają się wszelkiej 
winy, oświadczają, że z powodu kom
pletnego upicia się — nic nie pamię
tają. Poszkodowany Mandzik poznał 
ich, jako tych, którzy go napadli i po
bili. Znajdują się oni obecnie w aresz
cie śledczym.

Z życiu Toto. Gimnastycznego 
„ S  0 K Ó r .

Mickiewicz, szukając najwyższej mia
ry dla wyrażenia swej miłości Ojczyzny
— sięgnął po zdrowie i nie darmo, ze
stawiając obie, znalazł dla nicłi miarę 
dopiero w wielkości ich straty. Na 
szalach tej racji leżą istotnie dwie 'naj
wyższe ludzkie wartości: Ojczyzna i 
zdrowie. Od lat już 58 sokolstwo poi 
skie krzewi myśl powyższą na oczach 
całego narodu. Setkami gniazd pokryło 
ziemie polskie, a nawet daleką Amerykę, 
budząc wrzędzie, gdzie biją serca pol
skie wielkie zainteresowanie i głębo

kie zrozumienie wielkich jego celów i! 
zadań.

U nas w Chełmie powstał „Sokół“ ! 
dopiero u schyłku okupacji austrjackiej
— pod prezesurą Dr. Kuczkowskiego. 
W  pierwszych chwilach entuzjazmu nie
mal cała ludność zdrowo myśląca, re
krutująca się ze wszystkich zawodów, 
stanęła pod sokolim sztandarem. Ćwi
czenia gimnastyczne prowadzono w sali

j  b. „Resursy“ i praca szła raźnie na- 
I przód. Po pewnym czasie niestety, skut- 
! kiem wejścia tak do Zarządu jak i w 
szeregi członków ludzi zupełnie nieod
powiednich, „Sokół“ zaczął się chwiać. 
Nastąpił okres częściowej dezorganizacji 
gniazda — spowodowanej w pewuej linji 
waśniami w łonie samego Zarządu, a na
stępnie zupełnem zaprzestaniem intere
sowania się sprawami „Sokola“—więk
szej części jego członków. Do tego 
wszystkiego brak odpowiedniego, włas
nego lokalu—sprowadził jeszcze większy 
chaos.

Ówczesny Zarząd widząc co się. dzie
je, czynił starania o uzyskanie gmachu 
b. niedokończonej cerkwi prawosławnej
— lecz sprawca, mimo chwilowego przy
znania budynku „Sokołowi“ — wzięła 
zupełnie inny obrót i „Sokół" znalazł 
się na bruku. Wówczas uzyskano salę 
parafjalną — ustawiono tam przyrządy, 
ratując tym sposobem gniazdo chełmskie 
od zupełnej zagłady. Rozpoczęły się i

intensywne ćwiczenia gimnastyczne, a 
także cały szereg zabaw — skupiają
cych miejscowe sokolstwo bardzo licznie. 
Lecz, po pewnym czasie, jednostki nie- 
dyscyplinowane, nieodpowiedzialne, a 
przy tem nienależycie nadzorowane, 
swojem zachowaniem się w czasie ćwi
czeń i zabaw spowodowały rzecz bardzo 
bolesną, bo usunięcie przez parafję „So
koła“ z sali. Nie mając lokalu „So
kół“ począł zanikać, a iio tego pożało
wania godne walki i waśnie w łonie 

| Zarządu — spowodowały taki stan rze
czy, że aż Okręg lubelski, w osobie 
Prezesa Dh. Feliksa Moskalewskiego 
musiał interweniować i zdołał szczęśli
wie zatarg załatwić, a mianowiaie przez 
wybór nowego Zarządu.

Chociaż nowoobrany Zarząd miał naj
lepsze chęci -to jednak musiał się og
raniczyć jedynie do zebrań własnych 
wyszkolenie zaś sokolstwa z braku sali 

| ustało zupełnie. Wszelkie starania, pod
jęte celem uzyskania lokalu przez długi 

; czas nie dawały żadnego rezultatu. „So
kół“ zdawało się zamarł zupełnie. Wów
czas powstaje myśl urządzenia zabawy 
sokolej, celem dokonania próby, czy 

| członkowie stawią się na rozkaz, czy też 
nie uważają siebie więcej za sokołów.

Próba przeszła wszelkie oczekiwania. 
Wszyscy niemal członkowie stawili się 
w komplecie, a przyciągnęła ich tu nie 
chęć zabawy, lecz wiadomość, iż Zarząd

D r. Teofil Gniazdowski. 1)

Wpływ H niji n m ń M  
na wydowai itodzieży.

( R e f e r a t  w y g ł o s z o n y  n a  o g ó i o e m  z e b r a n i u  Koła R o d z ic ie l 
s k i e g o ,  p r z y  G i m n a z j o m  P a ń s t w  w  C h e ł m i e ) .

W dzisiejszym referacie chcę wypo
wiedzieć słów kilka o niektórych stro
nach wychowania, związanych z mają- 
cemi wejść w życie konferencjami ro
dzicielskiemu Konferencje te należycie 
zorganizowane i prowadzone mogły by 
się bardzo wiele przyczynić do współ
działania domu ze szkołą do wycho
wania młodzieży.

Wszak szkoła i dom dążą do wspól
nego celu: szkoła i dom mają za za
danie kształcić i wychowywać młode 
pokolenie. Niema chyba człowieka, któ
ryby tego związku nie widział, któryby 
nie uznawał porozumienia i współ
pracy. Niestety powyższe znajduje za
stosowanie tylko w teorji—w praktyce 
bowiem stoimy ciągle wobec tej 'nie
słychanej anomalji, że szkołę i dom 
dzieli przepaść nieprzebyta.

Dla tego też trudno się dziwić, że 
w tych warunkach rezultaty wychowa
nia są takie, jakie są i ie  wskutek te
go wielu nawet pedagogów dochodzi

mylnie do pesymistycżnego poglądu na 
skuteczność zabiegów wychowawczych. 
Trudno się dziwić, że gdy często 
„szkoła ciągnie do sasa“ , a dom „do 
łasa", gdy nie tylko w zasadach i me
todach, ale wręcz w rozporządzeniach 
obu tych instytucji zachodzi nieraz 
duża rozbieżność, w dzieciach dojrze
wać muszą gorsze skłonności, a już w 
żadnym razie nie może być mowy o 
jednolitym, harmonijnym rozwoju.

A tak łatwo możnaby do pewnego 
stopnia złemu zaradzić! Bez ofiar, bez 
specjalnych wysiłków — wystarczy po
święcić trochę, tylko czasu i trochę 
dobrej woli. Że potrzeba współpracy 
ze szkołą znalazłaby silny oddźwięk i 
zrozumienie nie tylko w kołach rodzi
cielskich sfer wykształconych, że każ
dy nawet dom przeciętny łatwo i chęt
nie dałby się do tej pracy wciągnąć, 
świadczy cały szereg prób konferencji 
nauczycielskich podjętych z najlepszym 
wynikiem.

Niedaleki już może czas, gdy usta
wa pozwoli i w szkołach państwowych 
tak jak to się dzieje już w niektórych 
szkołach powszechnych i prywatnych 
delegatom rodziców wchodzić stale w 
skład Rady pedagogicznej i brać udział 
w regularnych zebraniach grona nau
czycielskiego, zabierając głos doradczy 
w sprawach wychowania. Delegaci wspo
mnianych szkół powszechnych i prywa
tnych zwołują zebrania rodziców coś

w rodzaju proponowanych przez Koło 
nasze konferencji rodzicielskich, na 
których zdają sprawę ze swej działal
ności, przedstawiają potrzeby bieżące 
i nawzajem wysłuchują dezyderatów ze
branych rodziców.

Jeżeli takie konferencje rodzicielskie 
mogą z wielką korzyścią odbywać się 
w szkołach powszechnych, gdzie rodzi
ce i pod względem wykształcenia i pod 
względem społecznym należą do t. zw. 
sfery niższej, to da się może z pewną 
trudnością, ale z wielkim pożytkiem, 
miejmy nadzieję, zaprowadzić takie 
konferencje i u nas.

Znany pedagog amerykański Dewey 
powiada, że zadaniem wychowawcy jest 
poznać wewnętrzne popędy i skłonno
ści ucznia, stworzyć warunki dla naj
lepszego ich rozwoju, czuwać i dyskre
tnie nadawać im kierunek, aby uczynić 
z nich coś pełniejszego, szerszego, coś 
bardziej uporządkowanego.

Czy w naszych warunkach może być 
mowa o tem? Nauczyciel nasz nie ma 
ani możności, ani sposobności, ani — 
co najważniejsze chęci poznania wew
nętrznych popędów, skłonności i zami
łowania uczniów.

Klasy są przepełnione, pozatem prze
ważnie przy książkowym i zaszkolnym 
systemie nauki, niema ani wspólności 
pracy, ani tego zbliżenia, bez którego 
nie może być mowy o poznaniu i wpły
wie. (D. c. n.)
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chce w ten sposób odbyć przegląd sił 
liczebnych członków. Toteż zapal ogro
mny ogarnął wszystkich, gdy stwierdzo
no, iż idea sokola w Chełmie, mimo nad
zwyczaj niesprzyjających warunków, nie 
zamarła, lecz żyje i krzewi się coraz 
więcej. To dało impuls Zarządowi, a w 
szczególności Prezesowi l>-rowi K. Bucz
kowskiemu do uieustawania w dążeniu 
celem uzyskania jakiejś sali, uwieńczo
nemu w końcu pomyślnym skutkiem. Dy
rekcja Państw. Szkoły Handlowej w 
Chełmie zgodziła się w pewne dnie i 
pewnych godzinach odstąpić „Sokołowi“ 
swą salę na ćwiczenia gimnastyczne. Z 
tą chwilą wszedł „Sokół“ chełmski na 
nowe tory pracy twórczej —- rozpoczy
nając natychmiast ćwiczenia druhów i 
druhen. Społeczeństwo miejscowe, wciąż 
jeszcze nieufnie patrzące na sokolstwo, 
może z czasem, gdy zniknie całkowicie 
pamięć tych dni, które, bądźmy szcze 
rzy, chełmskiemu gniazdu niezbyt wiele 
chwały przyczyniły— pojmie i zrozumie 
jak wielkie cele przyświecają Towarzy
stwu i z całych sił poprze go słowem i 
czynem. Każdy, kto bliżej zna historję 
„Sokola“ w Chełmie—znajdzie dla jego 
dotychczasowej działalności wiele pobła
żania, wiele wybaczyć musi—gdyż czło
wiek zawsze może zbłądzić, choćby mial 
najlepsze chęci i zamiary. Skoro jed
nakże błąd swój pozna i naprawi, było
by niesprawiedliwością sądzić o nim 
źle lub być na jego sprawy obojętnym.

Dziś, możemy to śmiało powiedzieć, 
„Sokół“ chełmski jest już świadom ja- 
kieini drogami ma kroczyć, poczynił 
wielki krok naprzód w swej organizacji 
i do błędów dawnych napewno nie po
wróci. Wf.

Szanuj każdy grosz.

Zjazd przedstawiciel! Kółek 
rolniczych C. T. R.

W dniach 3 i 4 b. m. obradował w 
Warszawie zjazd przedstawic iel i  Kółek 
Rolniczych 0. T. R. Na /jazd pr/.ybylo 
1Ö00 delegatów z .całej Polski. I’" dwu
dniowym. pełnych poważnego nastroju 
obradach uchwalono następuj ;cc rezo
lucje:

Zjazd przedstawicieli Kółek Rolniczych 
Centralnego Tow. Rolniczego oczekuje.

że polityka gospodarcza państwa, czer
piąc naukę, z gorzkich doświadczeń 
przeszłości i otaczając opieką wszystkie 
dziedziny naszej wytwórczości. pójdzie 
zdecydowanie w kierunku należytego 
uwzględnienia u prawni on' cli potrze li pro 
dukcji rolniczej dla zapewnienia jej w a 
ruuków szybkiego rozwoju i postępu.

W szczególności zjazd przedstawicieli 
Kółek C. T. R. domaga się; W' zakresie 
bezpośredniej pomocy pań-twa dla pro
dukcji rolniczej poważnego podniesienia 
budżetu łninisterjum rolnictwa przez 
wprowadzenie kredytów potrzebnych za
równo dla bezpośredniej działalności 
państwa w zakresie podnoszenia kultury 
rolniczej, jak i dla wydatniego subwen
cjonowania organizacji rolniczych.

W zakresie podatkowym: uproszczenia 
systemu podatkowego i przy stosowania 
terminów płatności do zdolności płatni
czej rolnika; dostosowania stawek po 
datku gruntowego do dzisiejszej war
tości i dochodowości gruntów; ograni
czenia podatków komunalnych do wyso
kości potrzebnej dla pokrycia wydatków 
rozumnej i oszczędnej gospodarki zwią
zków samorządowych; pobieranie podat
ku dochodowego od rzeczywistego do
chodu, nie zaś według widzimisię władz 
skarbowych; zmiany rozdziału sum po

datku majątkowego, przypadającego na 
rolnictwo i inno rodzaje majątku: zmia
ny podatku obrotowego w tym kierun
ku, aby usunąć wielokrotne obciążanie 
tym podatkiem wytworów produkcji rol
niczej i pociągnąć do obowiązku płace
nia tego podatku ogól handlujących.

W zakresie kredytu dla rolnictwa: 
obniżenia kosztów przy zakładaniu hi
potek; obniżenie stempla przy zaciąga
niu pożyczek hipotecznych; specjalnych 
ulg przy zaciąganiu pożyczek długoter
minowych w związku z płaceniem po
datku spadkowego i działami rodzinne- 
rni; przeznaczenia części środków, jakie 
da pożyczka amerykańska, na udziela- 

j nie pożyczek na przeprowadzenie meljo- 
racji rolnych: uruchomienia kredytupar- 
celacyjnego przez Państwowy Bank Rol
ny; udzielania przez państwowe insty
tucje kredytowe wydatniej pomocy kre
dytowej spółdzielniom i innym spółkom 
rolniczym kredytowym, handlowym 
i wy t wó r c z y m;  usunięcia wszel
kiej polityki przy udzielaniu pożyczek 
przez państwowe instytucje kredytowe; 
opracowania ustawy o kredycie pod za- 

| staw wytworów produkcji rolniczej.
W zakresie polityki handlowej: odpo

wiedniego uwzględnienia interesów rol
nictwa przy zawieraniu traktatów han
dlowych; zniesienia cel wywozowych na 
zboże z początkiem przyszłego roku 

i gospodarczego; obniżenia ceł przywozo
wych na wytwory przemysłowe i udzie
lenia rolnictwu ochrony celnej narowili 
z innemi gałęziami wytwórczości, obni
żenia taryf kolejowych przy eksporcie 

produktów rolnych oraz przy przewo
zach wewnętrznych tych produktów i 
środków produkcji zwłaszcza dla okolic 
odległych od rynków zbytu.

W  zakresie przemysłu rolnego: wy
datnej pomocy państwa przy organizacji 
rzeźni eksportowych, niezbędnych dla

Przyzwyczajony do dobrego wiktu i 
napitku karnawał, skoro poczuł w swym 
żołądku smak śledzia i herbaty, tal«ej 
dostał niestrawności, że w nocy z wtor
ku na środę „popielcową“ — mimo wy
siłków wszystkich lekarzy chełmskich, 
wśród „strasznych męczarni“ — wyzio
nął swego „roztangowanego“ ducha.

W mieście nastała cisza i prawdziwie 
„popiołowa“ atmosfera. Nawet zima, 
która, dostrajając się do ogólnej maska
radowej mody, przybrała kostjum sło
necznej wiosny, wprawiając w podziw 
niemiłosiernie świerkające wróble w 
dzień, a niemiłosiernie wrzeszczące ko
ty po nocach — tak przejęła się śmier
cią karnawału, iż pośpiesznie zrzuciła 
kostjum w kąt, a sama blada z przera
żenia, spadła najniespodziewaniej na 
miasto.

.Vie byłoby z tego wiele krzyku, gdy
by nie fakt. że jak Wenecja gołębiami 
na placu św. Marka i kanałami, tak 
Chełm szczyci się... rynsztokami. Z> sta 
wienie może nie bardzo szczęśliwe, ale, 
jak zaraz zobaczymy, rynsztoków też 
nie można zaliczyć do szczęścia, więc 
mi Czytelnicy ten lapsus wybaczą.

Otóż to dzisiejsze „drugie wydanie“ 
śniegu topnieje bardzo szybko i takie 
masy wody wypuszczane swego wnętrza, 
że nawet nasze rynsztoki pomieścić jej 
nie mogą. Według zaś najprostszego 
prawa fizycznego woda przelewa się na 
trotuary, co ma ten skutek, iż przecho
dzeń, zamiast odmierzyć „poczciwie“ 
zamierzoną przestrzeń nogami, musi pły
nąć ua falach zimnej wody. Czasami 
dla odmiany, gdy stan wody na to nie 
pozwala, udaje z powodzeniem bociana 
na bagnie, pakując się w błoto, aż poza 
kolana.

Jestem najmocniej przekonany, że 
gdyby tak ktoś z mieszkańców tych

miast, gdzie ludziska nie mają żadnego 
wstrętu do... miotły, przyjechał do nas, 
przeszedł się jedynie tylko „pryncypalną“ 
ul. Lubelską i ujrzał te nadludzkie wy
siłki naszych obywateli, aby jakoś utrzy
mać się na trotuarze, to napewno prze
żegnałby się pięć razy i zemdlał z prze
rażenia, jako, że większa kultura robi 
człowieka strasznie przeczulonym na 
ludzkie cierpienia. Nie mówię już nic o 
innych, mniej „zaszczytne“ nazwy no
szących ulicach, bo tam człowiek ten 
od razu by „wziął i umarł“ .

Ale klęska błota i wody w Chełmie 
ma daleko większe skutki, niżby się 
na pozór wydawało. Proszę bowiem so
bie wyobrazić, że obywatele nasi w 
dnie, a zwłaszcza wieczory błotne i 
słotne zupełnie nie wychodzą z domów. 
I nie wywabi ich stamtąd ani rzęsita 
reklama „Wersalu“ lub „Oazy“ , ani tak 
przyciągające napisy we wszystkich 
oknach wystawowych naszych sklepów 
jak: „Tu najtaniej -— na raty“ , ani
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zapewnienia trwałości i ciągłości wywo
zu zwierząt domowych; troskliwej opie
ki rządu nad rozwojem przemysłu rol
nego, a więc przemysłu cukrowniczego, 
ziemniaczanego, climielarskiego. prze
tworów owocowych i warzywnych, prze
mysłu młynarskiego, przemysłu przetwa
rzającego len i konopie, przem. mleczar
skiego i tak zw. przemysłu ludowego 
(tkactwo, koszvkarstwo), a to przez na
leżyte uwzględnienie potrzeb tych prze
mysłów w zakresie podatkowym, celnym, 
kredytowym i taryfowym, jak również w 
zakresie utrzymywania cen na wytwory 
przemysłu rolnego na poziomie pokry
wającym koszty produkcji przerobu wy
twarzanego przez rolnictwo surowca.

W zakresie ustroju agrarnego: Zasto
sowanie środków dla uproszczenia i 
przyśpieszenia akcji komasacyjnej i re
gulacji serwitutów.

mm

Spraw y Kolejowe i pocztowe.
Reformy w ruchu kolejowym.

Od czerwca wchodzi w życie nowy 
rozkład jazdy kolei państw., w którym 
wprowadzone będą następujące ulep
szenia: zostanie zwiększana szybkość 
pociągów tak pośpiesznych, jak i oso
bowych. Przeciętna szybkość wyniesie 
dla pociągów zwykłych 45 do 60 kin*, 
na godzinę, dia pośpiesznych zaś 55 
85 kim., a nawet do 100 km, na go
dzinę — (na linjach głównych) zosta
ną skrócone postoje na stacjach, szcze
gólnie większych, gdzie będzie ograni
czony czas postoju do minimum, ko
niecznego ze względów technicznych. 
Zwracać się będzie większą niż do
tychczas uwagę na połączenia kolejo
we w punktach węzłowych, aby się 
nie zdarzyły wypadki, że jeden pociąg,

R a i s u ! i
wódz szczepu marokańskiego, sprzyjając} 

Hiszpanom, doy"aI się do niewoli powstańców.

nie zastaje już drugiego, z którym wi
nien otrzymać połączenie. Będą uwzglę- j 
dniane w większej niż dotychczas mie
rze postulaty instytucji i osób zainte
resowanych w sprawach lokalnych u- 
lepszeń ruchu.

Generalna Dyrekcja Poczt i
Telegr. opracowuje projekf rozsze
rzenia w r. 1925 sieci pocztowej, w 
województwach wschodnich. Ulepszo
ne również będą połączenia pocztowe, ; 
położone na traktach. Nowoutworzo
nych urzędów pocztowych będzie prze
szło 100 - nowych agencji około 180

ogromne torty za wystawą cukierni, ani 
nawet szyldy restauracyjne. Poprostu 
obywatel chełmski staje się wówczas 
widzialny tylko dla swego najbliższego 
domowego otoczenia. Ma to zaś ten sku
tek, że właściciele kin, restauracyj i 
cukierni naszych, a dalej cała rzesza 
kupców wytrzeszcza coraz bardziej oczy, 
wr których czai się już obłęd i pyta z 
wcale „niepijanym hałasem“ leżącego 
na trotuurze błota, skąd tu wziąć na 
odpowiedź“ dla pana... Grabskiego.

Ale potrzeba być sprawiedliwym. Trud
no, aby sobie ktoś powiedzmy... Magi
strat zaprzątał głowę błotem w mie
ście, skoro ma obecnie do zgryzienia 
taką „dyplomatyczną“ sprawę, jak bud
żet i budowę ratusza, i nie pomogły 
ani „Komisje“ ani „konwent seniorów“ 
radzieckich: budżetu Rada Miejska nie 
zatwierdziła, domagając się uprzedniego 
usunięcia dwóch ławników. Tych zaś na 
razie usunąć nie można, albowiem kwe-

stja nie przeszła jeszcze „żmudną drogę* 
instancji.

Nie lepiej ma się sprawa budowy ra
tusza. Oto „klub mieszczański, niemal 
co niedzieli przepowiada, iż zaczęta bu
dowa runie, albowiem nie buduje go 
dwóch członków ,.Klubu“-^t\iko ktoś in
ny, kto złożył ofertę o... 80 proc. niższą, 
a więc, zdaniem tych panów, musi bu
dować źle. Poczciwi obywatele patrzą 
na mury przyszłego ratusza i wyczekują 
lada moment katastrofy. A tu, jak na 
złość budowa nie chce jakoś rozsypać 
się wr gruzy.

Ale zawsze takie „liistorje“ denerwu
ją Magistrat do najwyższego stopnia i 
wszystkie inne sprawy usuwają w cień.

Poczciwi zaś obywatele stolicy Chełm

szczyzny, spoglądając z wyrzutem na 
zachmurzoue niebo —wzdychają tylko z 
rezygnacją. Każdy przyzna, że podobnie 
potulnych nie znajdzie chyba w całej 
Polsce, Lolek.

Projektowane jest również utworzenie 
linji lotniczej Warszawa — Poznań i 
Kraków Wiedeń.

Zarząd główny Polskiego Zw ią
zku Kolejarzy komunikuje, że p. Mi
nister Koleji Żelaznych przychylił się 
do prośby w sprawie odroczenia po
trącenia 25 proc. zaliczki zeszłorocz
nej, wydanej celem ulżenia ciężkiego 
położenia kolejarzy. Pożyczka ta spła
cona będzie nie w przewidzianych po
przedni czterech, lecz w dziesięciu 
ratach miesięcznych.

Kącik dla pań.
„Zemsta“ rozwódki.

Pani Wiktorja Cornellowa, zamieszkała w' 
mieście Portland stanie Oregon zamiast przy
kładać się do gospodarstwa wolała zawierać 
znajomości z młodzieżą odwiedzającą dancingi. 
Sprzykszyło się to mężowi, właścicielowi za
kładów naprawy maszyn i aparatów metalo- 

I wych. Podał się o rozwód i uzyskał wyrok po
mimo opozycji amatorki tańca. W jakiś czas 
po rozejściu się Cornell zaczął od b. żony o- 
trzymywać wezwania o przybycie do jej mie
szkania dla przyjęcia zamówień naprawy łazien
ki, samochodu, rur gazowych i tp. Naraz ex 
mąż otrzymuje wezwanie do sądu, gdzie do
wiaduje się że pani C. skarży go o częste na
chodzenie jej domu. Przedstawiła świadków z 
pomiędzy sąsiadów, którzy w samej rzeczy wi
dzieli go często do niej wchodzącego, on je
dnak miał świadków w osobach swoich praco
wników, przytem przedstawił zamówienia robót

I wyłożone przez klijentkę na piśmie. Rozwódka 
miała na celu wtrącenie b męża do więzienia 
lecz się zawiodła. Sąd za fałszywe oskarżenie 

j  skazał ją na dwa tygodnie pracy przymusowej 
! w areszcie dla kobiet.
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wszechświatowy irtistrz 
rekord, grając na ślepo 

z których

KĄCIK ARTYSTYCZNY.
W Warszawie obchodzono ostatnimi 

dniami jubileusz 50 letniej działalności 
artystycznej skrzypka i pedagoga Stan. 
Barcewicza.

Karol S z y m a n o w s k i  — znakomi
ty muzyk poiski z Warszawy zyskał 
ostatniem swem dziełem ogromny roz
głos w Ameryce. Skomponował miano
wicie koncert skrzypcowy z towarzysze
niem orkiestry — zyskując entuzjasty
czną ocenę oficjalnej krytyki. Koncert 
ten wykonał w N. Yorku i Filadelfji Pa
weł Kochański i orkiestra pod dyr. Sto
kowskiego.

R A JD̂ J 0 .
Spis koncertów radio.

Poniżej podajemy spis koncertów na
dawanych regularnie przez europejskie 
stacje radjofoniczne.

Dziś podajemy koncerty nadawane 
w niedzielę. Czas — środkowo-euro- 
pejski. W każdym wierszu cyfra pier
wsza oznacza godzinę początku kon
certu, potem idzie nazwa stacji, nastę
pnie fala, moc i godzina końca koncertu.

10.00, Komarow Czechy, 1800 m., 1 kw.,
11.00.

KURJER ILUSTROWANY" -  dn. 8 M

i n
szachów, ustanowił nowy 
równocześnie' 28 par tyj. 
wygrał 22.'

10.30, Monachjum, 485 m., 1 kw., 1130.
11.30, Kbely (Praga), 1150 m., 1 kw., 

12. 00.
11.00, Wiedeń, 530 m., 1 kw., 13.00.
11.30, Stuttgart, 443 m., 1 kw.. 12.30.
11.30, Konigswusterhausen, 2800 m., 

6 kw., 12.50. ^
12.00, Wrocła«k418 m., 1,5 kw., 13.00.
13.45, Radjo-lMris, 1780 m., 8 kw., 

15.45.
16.00, W rocłaAł18 m., 1,5 kw., 17.45.
16.00, StuttgarBtó43 m., 1 kw., 18.00,
16.00, Frankfurt; 470 m., 1 kw., 17.00.
16.00, Zurich, 515 m., 500 kw., 18.00.
16.00, Monachjum, 485 m., 1 kw., 18.00. 
16 10, Wiedeń, 530 m., 1 kw. 17.00.
16.30, Królewiec, 463 m., 1 kw., 17.30.
16 30, Berlin Vexhaus, 430 i 505 m.,

1 kw., 17.15.
16.30, Lipsk, 454 m., 700 w., 18.00.
16.45, Rzym, 422 m^ 4 kw., 18.15.
17.45, Stuttgart, 443 m., 1 kw., 18.00.
17.45, Radjo-Paris, 1780 m.. 6 kw., 

1845.
18.00, Londyn Chelmsfort, 1600 m.. 

15 kw., 19.30.
18.00, Bruksella 263 m., 2 kw., 19.00.
18.00, Warszawa P.T.R., 385 m., 500 

w., 19.00.
18.00, Barcelona, 325 m., 650 w., 20.00.
20.00, Wiedeń, 385 m,, 500 w., 19.00.
20.00, Sztokholm, 440 m., 500 w., 23.00.
20.00, Królewiec, 463 m./ 1 kw. 22.00.
20.00, Hamburg, 395 m., ’>00 w., 22,00

1925 r. Str. 11.

20 00, Stuttgart, 443 m., 1 kw., 22.15.
20.00, Frankfurt, 470 m., 1 kw. 23.00.
20.15, Lozanna, 850 m., 300 w., 21.30
20.15, Zurich, 515 m., 500 w., 23.00.
20.15, Lipsk, 454 m., 700 w.. 21.40.
20.00, Munster, 410 m., 1,5 kw., 22.00.
20.30, Wrocław, 418 m., 1,5 kw., 22.00.
20.30, Monachjum, 485 m., 1 kw., 21.30.
20.30, Rzym, 422 m., 4 kw., 23.00. 
20.40, Hilwersum, (Niderlandy), 1052

m., „1 kw-, 23 00.
21.00, Kopenhaga, 750 m., 2 kw., 22.30.
21.30, Bruksela, 265 m., 2,5 kw., 23.10.
21.30, Londyn Chelmsfort, 16.00 m. 

15 kw., 24.00
21.30, Radjo-Paris, 17,80 m., 3 kw.,

23.00.
21.30, Ecole Sup., 458 m., 500 w., 24.00.
21.30, Petit Parisienne, 340 m., 400 

w., 00.30.
22.40: Radjo-Iberica Madryt, 392 m.,

3 kw. 24.00

(Oiaüomosci gospodarcze.
O ulepszenia dla wojska

wystąpił minister Sikorski, nä posie
dzeniu Komisji budżetowej w dniu 26.2 
b. r. — żądając podwyższenia'budżetu
o 140 rnilj. złotych. W toku j dyskusji 
postawi! kwestję podwyższenia, jako 
kwestję zaufania. N«; .wniosek - 
Rusinka, postanowiono w tej sprawie 
porozumieć się z Minist. Skarbu.

— Transport m onet srebrnych
dla Polski przybył w tych dniach do 
Gdańska z Anglji, gdzie je wykonała 
mennica królewska. Transport składa 
się ze 150 skrzyń, wartości 2 milj. zło
tych. Dalsze transporty są spodziewa
ne w najbliższym czasie.

— Pojaw iły się w ostatnich 
czasach nowe falsyfikaty 5-cio 
złotówek. Falsyfikaty te są tak nieu
dolnie podrobione, że można je bar
dzo łatwo rozpoznać.

— Obniżenie m inimum  egzy
stencji, przy wymiarze podatku docho
dowego uchwalił Sejm, na posiedzeniu 
w dniu 25 lutego. Minimum wynosi o- 
becnie 2500 zł. zamiast dawnych 3200 zł,

— W spraw ie pracowników 
kontraktowych. Prezydjum Rady Mi
nistrów zmieniło dotychczasowe prze
pisy, normujące rozwiązywanie przez 
urzędy stosunku służbowego z urzęd
nikami kontraktowymi. Pracownicy kon
traktowi, po przyjęciu ich do urzędu 
w ciągu miesiąca pozostawać będą na 
służbie próbnej, w czasie której roz
wiązanie umowy, ustalającej warunki 
pracy, może nastąpić w każdym czasie 
bez uprzedniego wypowiedzenia i od
szkodowania. Po upływie miesiąca wła
dze stosować będą trzymiesięczny ter
min wypowiedzenia.
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Jedno i dwuzłotówki srebrne 
głębokiego stempla. ’

Obecnie do Warszawy nadchodzą w 
regularnych .--odstępach tygodniowych 
transporty jedno i dwuzłotówek srebr
nych, wybijanych w mennicy angielskiej.

Złotówki te Sii J l|ż należycie wykona
ne według głębokiego stempla na 1925, 
r., posiadają więc dokładne odbicie jed-1 
nej i drugiej strony monety. Każdy tran
sport zawiera około miljoua. sztuk.

Transporty nadchodzą przez Gdańsk 
do mannicy państwowej na Pradze, gdzie | 
po sprawdzeniu i przeliczeniu pieniądze! 
są pr/.esyłane do Banku Polskiego, któ-1 
ry je puszcza w obieg.

Stosownie do umowy za transport od ] 
powiada mennica angielska.

Dotąd w obiegu złotówek głębokiego j  

stempla znajduje się: jeduozłotówek prze-1 
szło 3 miłjony sztuk, a dwuzłotówek j 

około .5 miljonów sztuk. Z każdym dniem 
ta liczba się powiększa.

Obecnie odbywają się narady nad pu
szczeniem w obieg 5-o złotówek srebr- 
.«vch.

Dotąd nie jest jeszcze ustalone, 
udzie one będą wybijane, być może. iż 
w mennicy am»»rvkańsku*.;.

Nie jęs; toż definitywnie przyjęty 
prol pt,\ p 5-o .jtłolówek

Prawdopodobnie jpojawin się one w 
obiegu już u mani b\ r.
Stan zasiewów jest na ogól dobry.

Według ostatnich informacji z Cen
tralnego Towarzystwa Rolniczi# w sta
nie zasiewów rolniczych okaziJL ' s e. iż 
stan ten naogól jest zadowalajmy. Bio
rąc za podstawę stopnie od 1 do 5. 
gdzie jeden oznacza stan najgorszy, a 
pięć najlepszy, stan zasiewów (poszcze
gólnych produktów rolniczych przedsta
wia się jak następuje: pszenica ozima 
3.3, żyto ozime 3.5, jęczmień ozimy 3.5. 
koniczyna nowa 3.5, rzepak ozimy 3.7
i t. d.

Łagodny przebieg zimy oraz trwała 
pogoda, zapowiadająca się,na najbliższe 
tygodnie, pozwala przypuszczać, iż stan 
ten nie ulegnie pogorszeniu. Przy sprzy
jających nawet warunkach atmosferycz

nych stan zasiewów może się polepszyć, 
jak utrzymują rolnicy, do czwartego 
stopnia.

Kalendarzyk podatkowy na 
marzec.

W marcu r. b. przypadają do zapłaty
I następujące ważniejsze podatki bezpo
średnie:

Od 15 marca I-a rata państwowe
go podatku gruntowego.

Od 15 marca podatek przemysłowy 
od obrotu za łl-e półrocze 1924 r. zgod
nie z nakazami platniczemi, względnie 
imieiiHiMni listami płatników.

Do 15 marca miesięczne wpłaty
I podatku przemysłowego od obrotu z po- 
| przedniego miesiąca.

Ponadto płatny być winien podatek 
dochodowy od uposażeń, emerytur i t. p. 
w ciągu 7-u dni, po dokonaniu potrące
nia oraz wszystkie te podatki, na które 
płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z 
terminem płatności w marcu b. r.
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S T A N I S Ł A W  Ł U C Z K O  WS  KI
ULICA KOLEJOWA 101.

W U l) KI, W i N A, L I K I  K R Y, D L I, I K A T E S Y.

H A N D E L  T O W A R Ó W  S P O Ż Y W C Z O  - K O L O N J A L N Y J l J .
PIERWSZORZĘDNA JMKOŚĆ : T t tN i®  E

I  DAMSKA B I EL I Z NE i HAFTy
«a

e  
f i

NAJTANIEJ WYKONUJE PRACOWNIA g

i  R. M U N W E Z  i
W (dom p. Swiderskiego) ul. Lubelska 73. ó
g Ü
^  Przyjmuje wszelkie obstatunki w zakres ten g
$  wchodzące. fö

! # «i

l  MICCDnn7 IAMKA“ i
§9 NIESPODZIANKA1

f  Restauracja A. Lnssotowej |
<t Wydaje śniadania, obiady i kolacje. g|

Sj Napoje pierwszorzędnych fabryk.
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99S P Ó J N I A
UL. LUBELSKA 54

( (

Ma na składzie cały sziereg nowości 
w dziale kapeluszy i gałanterji.
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t „TECHNOMASZYN” ul. Lubelska <
► ’  4
^  Przybory elektrotechniczne części 4

składowe do m a s zy n  i m o to ró w . ^A- m
£  Przyjmuje wszelkiego rodzaju reperacje po bardzo niskich cenach. ^  
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S P R Z Ą C Z K O  i m
uL Lubelska 54

Towary Spożywczo - Kolonialne.

j  Młoda, przystojna b. sym 
patyczna panna szuka 
posady — wyłącznie 
biurowej. Łaskawe odpo
wiedzi do Administracji 
„Chełms. Kurjera Ilustr.“ 
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