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Przegląd Groźniejszych wytforzeń.
W Polsce.

Incydent z Min. Thuguttem— o którym 

pisaliśmy w poprzednim numerze, znalazł 
rozwiązanie dopiero 25 b. m. W  dniu 

tym po długich naradach i rozważaniach 
Rada Ministrów uchwaliła powołać Sek

cję Komitetu Politycznego dla woje
wództw Wschodnich i mniejszości naro 

dowych. W  skład sekcji wchodzą M ini

strowie: Spraw Zagranicznych, Spraw 
Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, 0- 
światy, Reform Rolnych i Sprawiedliwo
ści. Przewodniczącym Sekcji został m ia
nowany Min. Thugutt. Sekcja ma cha

rakter jedynie ciała doradczego.
W  związku z załatwieniem incydentu 

z p. Thuguttem pozostaje nominacja 

prof. Stanisława Grabskiego Ministrem 
Oświaty, która została podpisana przez 

p. Prezydenta Rzplitej w dniu 26 b. m.
Cały ubiegły tydzień trwały gorące i 

długie debaty komisyjne, a następnie 
plenum Sejmu nad ratyfikacją konkorda
tu, aż wreszcie dnia 26 b. m. w II-gim 

ozytaniu, a w dniu 27 b. m. w Ill-ciem 
został on większością wszystkich gło
sów polskich aż do N. P. R. włącznie 

uchwalona.
Znani komuniści skazani za zamachy 

dynamitowe Wieczorkiewicz i Bagiński 

zostali w drodze wymiany personalnej 
wydani Sowietom. Sprawa ta spotkała 
się z ogólnym sprzeciwem społeczoństwa, 
a wyraz temu dał wniosek nagły Zw. 
Lud.-Nar. domagający się uchylenia 
ustawy i  dn. 16.3. 1923 r. na podstawie 
której to ustawy, wymiana została do

konana.

Zagranica.
Francja. Sprawa propozycyj niemie

ckich znajduje się w dalszym ciągu w 

stadjum porozumiewania się mocarstw 
głównych między sobą. Jak ostatnie de
pesze donoszą ambasador francuski w 
Londynie Fleuriau otrzymał instrukcje 

od rządu, które sprowadzają się do na

stępujących punktów: 1) uregulowanie 

kwestji rozbrojenia, 2) zawarcie paktu

dopiero po wstąpieniu Niemiec do Ligi 

1 Narodów, 3) całkowite zagwarantowanie 
przepisów dotyczących Traktatu Wer- 

\ salskiego, a szczególnie komisji kon

trolnej.
| —  Najwyższa Rada Wojenna zostanie 
zwołana w przyszłym tygodniu. Przed
miotom narad będzie badanie statutu 

wojskowego, opracowanego przez gen. 

Nolleta.

Angtja. W Izbie Gmin Chamberlain 
wygłosił wielką mowę polityczną, w któ
rej scharakteryzował stanowisko Rządu 
angielskiego w sprawie ostatnich obrad 
Rady L igi Narodów, jak  również w spra
wie propozycyj niemieckich. Mowa ta 
spotyka się z ostrą krytyką prasy fran

cuskiej, która pisze: „Oświadczenie mi 
nistra angielskiego potwierdza znane do

tychczas zastrzeżenia Anglji, jednakże 

zastrzeżenia te nie dadzą się całkowi
cie i na dłuższy czas utrzymać. Jeżeli 

Anglja twierdzi obecnie, że nie może 
objąć paktem gwarancyjnym wszystkich 
granic, to trzeba przypomnieć artykuł 

10-ty paktu L ig i Narodów, który podo
bne zobowiązania przewiduje. Dlatego 
zarówno Warszawa, jak  i Praga mają 
pełne prawo do niepokoju. Rozumie się 

samo przez się, że neimie.ckiejj propozy
cje muszą być rozpatrzone, gdyż żaden 
rząd nie ma prawra ominąć jakiejkolwiek 
sposobności do zabezpieczenia pokoju. 
Jeżeli jednak Anglja uważa propozycje 
niemieckie zgóry za wystarczające, wy
daje się rzeczą niezbyt rozsądną, aby 
Niemcy zwlekały z wstąpieniem do L igi 
i nie wypełniły wszystkich warunków, 

od których zależy dopuszczenie do L ig i“ .

—  W  czasie rozpraw wtorkowych nad 
polityką zagraniczną Lloyd George wy
powiedział wielką mowę w której ze 

zwykłą namiętnością zaatakował Polskę. 

Wyszedł on z założenia, iż W . Brytanja 
wchodzi na drogę należytego ujmowania 

niemieckich propozycji gwarancyjnych. 

Na drodze jednak do całkowitego ich 

urzeczywistnienia stoją państwa nad

Dziś w „Chełm. Kurierze llustr.“ :
GDZIE MA BYĆ PUNKT CIĘŻ

KOŚCI.

K R O N I K A  miejscowa i z 
powiatu.

WPŁYW KONFERENCJI RODZI- 
CIELSKICH NA WYCHOWANIE 
MŁODZIEŻY - Dr.T. Gniazdowski.

WYWIAD Z BURM. P. HILGIE- 
REM W SPRAWIE ELEKTROWNI.

Z RADY MIEJSKIEJ.

FELJETON TYGODNIOWY.

Z ZA KULIS WŁADZ UBEZPIE
CZENIOWYCH.

Kącik dla Pań etc.

Bałtykiem i Bosforem — Polska i Turcja.

Polska jest w ie lce ,d la pokoju św iato

wego niebezpieczna, ogromna bowiem 
część jej ludności tLzymana jest w gra
nicach państwa tylko dzięki sile orężnej.

Mowę Lloyd George’a przerwał Cham
berlain, który oświadczył, że z przy

jemnością korzysta ze sposobności, by 
oświadczyć, iż ze zbyt pospiesznemi wy

wodami co do Polski Lloyd George’a 
nie solidaryzuje się.

Przemawiał dalej Mac Donald, który 
z racji przemówienia Lloyd George’a 

określił go, jako woła w sklepie porce
lany polityki europejskiej i zaznaczył, 
że nigdy dotąd nie słyszał tak zawziętej 
mowy przeciwko traktatom pokojowym, 

chociaż przecież Lloyd George jest 
„spiritus rector“ przy ich układaniu.

„Manchester Guardian“ pisze, że mo

wa Lloyd George’a w kołach libera l

nych wywołała przedewszystkiem wra

żenie wybitnej niedyskrecji wobec Pol-



Str. 2. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROW ANY" —  dn. 29 M area 1925 r. JMq 4.

Śmierć lor

Zmarł najwybitniejszy budowniczy bry

tyjskiego Imperjum.

George Daniel, Earl Curzon ofKedle- 

•ton był osobistością niezwykle intere
sującą. Nie było w nim nic z biurokra

ty, a przecież nie znały Iudje lepszego 
niż on administratora. Choć był synem 
lorda Scarsdale, musiał sobie jako młod- 
•zy syn zdobywać szlachectwo zasługa

mi i pracą. Wychował się on w Sław
nem Eton, kolebce genjuszów Anglji i w 
uniwersytecie w Oksfordzie. Wiadomo, 

źe w Eton zwraca się równą uwagą na 

«porty, co i na naukę. W  26-ym roku

ski, po drugie zaś we Francji musi 
w ibudzić przekonanie, że każdy inny 
angielski minister spraw zagranicznych 

byłby dla niej gorszy od obecnego.

Niemcy. Możliwe jest, że Niemcy 
wystosują drugie memorandum, w któ- 

rem przedstawią metody arbitrażowe za 

pomocą których zam ierzają w przyszło
ści szukać porozumienia w przyjacielski 

sposób ze swymi wschodnimi i zachodni

mi sąsiadami.
Najpierw Niemcy zam ierzają uznać t. 

zw. klauzulę opcyjną art. 36 protokułu, 

przez co przyjęłyby arbitraż w czterech 
kategorjach sporów: 1) w interpretacjach 

układów, 2) w sprawach międzynarodo
wego prawa, 3) w stwierdzaniu uchy
bień przeciw międzynarodowym zobowią

zaniom i 4) co do umów i natury od
szkodowań za takie uchybienie.

Najbliższy krok Niemiec może przy
nieść mniej, lub więcej szczegółowe 
przedstawienie ich zamiarów, je że li jed 
nak na drodze wstąpienia Niemiec do 

L ig i nie staną nieprzewidziane trudno
ści, to w każdym razie powyższy roz
wój wypadków jest prawdopodobny.

Ameryka. Prezydent Coolidge odbył 
naradę z senatorem Borah, przewodni
czącym komisji spraw zagranicznych nad

a Curzona.
życia zostaje Curzon sekretarzem prem- 
jera Salisbury, w rok później w 1886 

członkiem Izby gmin. W  32 gim roku 
życia wice-ministrem spraw zagranicz

nych. W  tym czasie podróżował, na

pisał książki: „Rosja w Azji Środkowej“ . 

„Kwestja Perska“. „Problemy Dalekie
go Wschodu“. W  roku 1898 został wi
cekrólem Indyj. W ciągu siedmiu lat 
zreformował indyjską administrację, wy

słał w 1904 roku ekspedycję wojskową 
do Tybetu, która zajęła Lhassę, sto

licę dalajlamy i narzuciła Tybetowi pro

tektorat angielski.

Gdy w roku 1916 Lloyd George for

mował gabinet koalicyjny, został Curzon 

prezydentem Tajnej Rady, a w roku 
1919 po Balfourze ministrem spraw za

granicznych. Pozostał na tym urzędzie 
w następnym gabinecie Bonar Lawa i 
Baldwina do stycznia roku 1924. W  dru

gim rządzie Baldwina powrócił Curzon 

na stanowisko lorda prezydenta.

Zmarł w 66 roku życia na zapalenie 

płuc. Jako dyplomata ulegał w latach 
1919— 1922 we wszystkiem premjerowi 

Lloyd George’owi. Gdy chodziło o sto

sunek do Francji, Niemiec, Polski, był 
Curzon poprostu tubą Lloyd George‘a. 

Tem się tłumaczy niechęć Anglji do 
Polski, objawiająca się w sprawach 
Gdańska, Górnego Śląska, oraz słynnej 

„ lin ji Curzona“ , kreślącej granicę wscho

dnią Polski wzdłuż Bugu i Sanu.

kwestją zwołania konferencji rozbroje

niowej. Senator Borah oświadczył, że 
obecna sytuacja w Europie nie rokuje, 

aby konferencja taka przynieść mogła 

pozytywne wyniki.

Czechosłowacja. Prof. Michalczew, 

poseł bułgarski w Pradze, wystąpił z 
inicjatywą wydania zbiorowej księgi pa
miątkowej na cześć prezydenta Masary- 
ka. W  księdze mają się znaleźć utwory 
i prace uczonych i literatów wszystkich 
narodów słowiańskich. Księga ma być 
wydana w językach: francuskim i rosyj
skim i będzie posiadać charakter mani 

festacji słowiańskiego świata naukowe

go na cześć Masaryka.

Litwa kowieńska. W  sejmie l i 

tewskim rozpatrywano wniesiony przez 

Chrz. Dem. projekt stworzenia żydow

skiej rady narodowej. Projekt ten frak

cja żydowska odrzuca, gdyż zawiera on 

dwa nienadające się do przyjęcia po

stanowienia: że przynależność do gminy 

żydowskiej nie będzie obowiązkowa, i 

że podatki ściągane przez zarząd gmi

ny, nie będą egzekwowane przymusowo.

Gdzie ma być punkt 
ciężkości?

Jak się dowiadujemy, Rząd nosi się 
z zamiarem otwarcia filji Państwowego 
Banku rolnego w Lucku. Nie wiemy, ja 

kie „wyższe“ względy dyktuje odpowie

dnim czynnikom umieszczenie tak po
ważnej i ważnej instytucji aż w dale
kim Łucku, sądzimy jednakże, logicznie 
rzecz biorąc, iż jest to projekt, co na j

mniej mocno niefortunny. Z chwilą bo
wiem otwarcia tego Banku w Łucku, 
całe województwo lubelskie byłoby zmu
szone punkt ciężkości swych interesów 
bankowo-rolnych przenieść daleko na 
wschód. A przecież ani pod względem 
liczebności, ani wysokości kultury go

spodarczej— okręgi wschodnie nie mogą 
się porównać z gospodarstwami zacho
dnich części kraju, w tym wypadku wo
jewództwa lubelskiego. Dlaczegóż zatem 
ma iść „wóz do kozy“ a nie odwrotnie 
— to ju ż jest tajemnicą autorów tego 

ruwnego projektu. Sądzimy, źe filja 
Państw. Banku Rolnego ma rację otwar

cia tylko w Lublinie, z zakresem dzia
łania na województwo lubelskie i wo
łyńskie. Nie trzeba przytem zapominać, 
źe za tą koncepcją prócz względów go

spodarczych przemawiają także i wzglę
dy polityczne. Większość bowiem m ie
szkańców t. z. „Kresów wschodnich“ —  

zadomowiona, że tak powiem, na swo- 

jem  własnem podwórku— często, gęsto 
tumaiaiona przez agitatorów z pod cie
mnej gwiazdy, patrzy na zachodnie pro

wincje Rzeczypospolitej jak  na jakiś 
odległy, egzotyczny a mało uchwytny 
objekt. Trzeba więc ludność tą wycią
gnąć z tych mroków— trzeba zmusić ją  
do przyglądnięcia się „grozie zachodu“ 
własnemi oczyma, a z pewnością— dru
gim już razem przymusu nie trzeba bę
dzie użyć.

Niech chłop wołyński zetknie się 
z nami bliżej, niech pozna co jest mil- 
szem, światło kultury —  czy ciemneści 
zaściankowego życia w jego odległej 
sadybie, a z pewnością inaczej będzie 
na nas spoglądać, zaś agitatora przez 
łeb zdzieli i psami wyszczuje. Gdy nie 

można inaczej— trzeba, aby Kresy wscho
dnie patrzyły na nas nie zdaleka, przez 
lornetkę, lecz zbliska, twarzą w twarz, 
a spewnością ten zawiły obecnie pro
blemat kresów wschodnich —  przestanie 
być wogóle problematem, jak  przestaną 
być jakieś .Kresy“ —  a będzie jedna 
Polska.

Dlatego trzeba, tego rodzaju placówki, 
jak  Państw. Bank Rolny i t. p. sadowić 

nie gdzieś daleko na wschodzie, lecz 
w najbliższem im województwie zachod- 
niem, a tem samem cały punkt ciężkości 
tu ustalić, skąd ma iść dobrodziejstwo 
kultury i niekłamliwej tolerancji, tam, 

gdzie wciąż jeszcze hula nieufność, nie
dowierzanie i zbrodnicza agitacja.

Kresowiak.
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Kalendarzyk historyczny.
29 marca.

r. 1079, Papież wyklina Bolesława Śmiałego 
za zabicie św. Stanisława.

r. 1656, Stefan Czarniecki odnosi zwycięstwo 
nad Szwedami pod Warką.

r. 1793, Rosja bierze w posiadanie Małopol
ską i Litwę.

r. 1831, Zwycięstwo Skrzyneckiego pod Dę
bem.

30 marca,

r. 1475, Wielki pożar Krakowa.

31 marca.

r. 1683, Przymierze Jana III Sobieskiego, z 
cesarzem Leopoldem I, przeciw Tur
kom.

1 kwietnia.

r. 1548, Śmierć Zygmunta I, Starego.

2 kwietnia.

r. 1702, Śmierć hetmana Stanisława Jab ło 
nowskiego.

3 kwietnia.

r, 1025, Śmierć Bolesława Chrobrego.

r. 1241, Spalenie Krakowa przez Tatarów.

4 kwietnia.

r, 1794, Zwycięstwo Kościuszki pod Racła
wicami. __________ _______________

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

29. Biała. Eustazego.

30. Kastryna M.

31. Balbiny P., Kornelji.

1. Teodory M , Hugona

2. Franciszka ä Pauli W.

3. f  M. B. Bolesn. Ryszarda.

4. t  Izydora B. W. D.

5. Palmowa. Wincentego.

— Kino „Wersal" wyświetla niewidziany do
tychczas w Chełmie film p. t. „flnna Kareni- 
nina“ dramat w 6 aktach, według powieści 
Lwa Tołstoja. W rolach głównych Mia Mara i 
Jan Rieman.

— Kino „Oaza“ zdobyło się na monumental
ny film p. t. „Tragedja Rosji i jej trzy epoki“, 
dramat dziejowy, na tle prawdziwych wydarzeń 
w Rosji i Polsce. Zdjęcia z czasów cara Miko
łaja II, Kiercińskiego, Lenina i Trockiego. Wy
stępują także postacie historyczne, jak Ro- 
dzianki, Słotypina i Rasputina. Każdy kto chce 
widzieć, jak wygląda „raj“ bolszewicki, powi
nien ten obraz zobaczyć.

Z MIASTA.
Odczyt Sieroszewskiego —  na

temat „Dusze wschodu i zachodu“— od

był się w sali „Resursy“ —  w środę d. 
23.3. Odczytowi przysłuchiwała się l i
cznie miejscowa publiczność.

Wiec protestatycyjny —  prze

ciwko zakusom niemieckim na nasze za

chodnie granice, odbył się uprzeduiej 
niedzieli. Po zagajeniu wiecu przez p. 

Stępińskiego —  musiano przenieść się 
z sali pod gołe niebo, gdyż przybył taki 
tłum ludzi, iż nie mógł się w sali po
mieścić. Do prezydjum wybrano p. 
Urbańczyka, jako przewodniczącego, i 

pp. sędziego Frąckiewicza, burm. Hil- 
giera, pp. Raszula, Stępińskiego i Sze 
lążka, jako assesorów. Pióro trzymał 

p. Witkowski. Po przemówieniach ze 

strony ks, posła Wóycickiego, pp. Hil- 
giera, Terpitza, Jakubca i Wolfa uchwa 
łono, wśród niebywałego zapału, odpo

wiednią rezolucję i przesłano takową 

do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
i premjera p. Grabskiego. Na wiec przy

było z górą 2000 osób. Nastrój pano

wał nader paważny i uroczysty. Wiec

zakończono odśpiewaniem „Roty“ po 
czem zebrani rozeszli się.

*** Loterja fantowa „Sokoła“ —
odbędzin się nieodwołalnie 5.4 b. r. w 
sali parafjalnej (gm. Starostwa). Obej

mować będzie wspaniałe fanty— na pier- 
wszem zaś miejscu składające się z pro
duktów świątecznych j a k :  szynek, 

kiełbas, mąki, cukru etc. Cena losu l zł. 
— wejście 50 gr.

Co trzeci los wygrywa. Przyjemność 
wygranej uprzyjemni gościom jeszcze 
bardziej orkiestra mandolinistów i pro- 
oukcje chóru męskiego, a znikoma ilość 
przegranych zapomni o tem rychło, przy
glądając się produkcjom naszych „soko

łów“ wyprawiających „karkołomne“ p i
ramidy. Cały Chełm stawi się niezawo
dnie jak  jeden mąż. Furmanki na prze

wóz wygranych fantów zapewnione.

*** Inspekcja Wojewódzka —  ba

wiła przez parę dni w Chełmie, celem 
lustracji Magistratu i gospodarki m ie j

skiej od samego początku istnienia Pań
stwa polskiego. Inspekcję przeprowa

dzali pp. insp. Grużewski i W iszniewski, 
z województwa lubelskiego. Byli oni 

obecni także na posiedzeniu Rady M iej
skiej w dniu 24.3 b. r. i przysłuchiwali 
się prowadzonym obradom od początku 
aż do końca. Sądzimy, że wyniki ins

pekcji będą na ogół zadowalniające.

*** Co może „przyjaźń” . Do Za

rzyckiej Dominiki, Pilichonki 109, przy

szła w odwiedziny je j przyjaciółka Z ie 
lińska Irena, zamieszkała na Wygonie. 

Po pewnym czasie Zarzycka wyszła do 
miasta, pozostawiając Z ielińską w domu. 

Zdziw iła się mocno, gdy powróciwszy 

nie zastała ani przyjaciółki, a co gorsza

Zuprzysieżenie Prezydenta 
CooHdge.

Na rycinie naszej uwidoczni ny jest 

moment uroczystości przed Kapito

lem w Waszyngtonie. Zebrane tłumy 

owacyjnie witają Prezydenta, który 

dopiero co wygłosił rotę przysięgi.
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trochę ze swej garderoby, O wypadku 
doniosła policji, która przy rewizji od
nalazła tylko jedną bluzkę —  reszty 

garderoby niestety nie wykryto. Z ie liń
ską pociągnięto do odpowiedzialności 
sądowej.

Zemścił się na studni. Kić

Michał, Okszowska 4, poczuł nagle gwał
towne pragnienie, po przepitku. Udał 

się więc do studni, położonej w sąsied
nim domu, a należącej do p. Kuźm iń
skiej Anny. Nie mogąc jakoś poradzić 

sobie z wiadrem —  rozbił je  ze złości, 
prócz tego oderwał t. zw. „żóraw“. Za 
to odpowie przed sądem.

*** Miał dobry „nos“— posterunko
wy policji, zaczepiwszy idących nocą 
Chomackiego Eug., Przybylską Józefę 
i Petrykę Ewę —  którzy nieśli jakieś 

„tajemnicze“ worki. Sprowadzeni do 
komisarjatu przyznali się, iż są wiel
kimi amatorami... kartofli, które wy
brali z kopca, należącego do Andrzeja 

Sikory, Trubakowska 27. Sprawę skie
rowano do sądu.

**# Św ię tok radz tw o . Kościelny 
Smarczewski Stanisław zauważył brak 
kłódek przy dwóch skarbonkach w koś
ciele parafjalnym. Okazało się, że jakiś 

cbrodniarz wypróżnił je  z pieniędzy. Za 
zwiętokradcą czyni policja poszukiwania.

*** Historja trzech. Podpiwszy so

bie należycie —  Komar Piotr, (Okrzow- 
ska 16) siadł sobie na Czamarę Józefa 

(Sienkiewicza 4) co widząc Grzywna 
Stefan (Kolejowa 101) ukarał Komara 
nie grzywną, lecz czemś bardziej doty- 

kalnem. Wkrótce wszyscy trzej zapałali 
ogniem bojowym i tak się „zmieszał“ 

Komar z Czamarą i Grzywną, że dopie
ro policjant musiał im tłumaczyć, że co 

trzy ciała to nie jedno. Sąd dopowie 
reszty.

*** Jak  nie „kości“ to łańcuszek.
Piotr Puła (3 maja 57), wkrótce otrzy

ma „nagrodę“ za rekord w notowaniach 

policyjnych —  z powodu wściekłej chęt

ki do ogrywnnia chłopów na targu. Tym 
razem do tego celu służył mu niewinny 
„łańcuszek“.

*% Ucieczka małoletniego. W dniu 
23 b. m. zbiegł z domu w niewiadomym 

kierunku Władysław Filecki, lat 12 l i 
czący, zamieszkały przy rodzicach, ul. 

Pilichonki 38. Policja czyni za zaginio
nym energiczne poszukiwania.

*** „Miłe złego początki“... Doroż
karz Nr. 12 Abramowicz Adam— wiózł 
w nocy „gościa“ Piotra Maźurka, Mły

narska 25. Zauważywszy, że Mazurek 
jest ,,troszkę“ trącony i że nieborak za 

snął w dorożce, postanowił sprawić mu 
niespodziankę. W tym celu sięgnął do... 
portfelu pasażera i zawartość tegoż 
(portfelu), wr kwocie 220 zł.— przeniósł 

,,na rachunek własny“— t. zn. do swojej 
kieszeni. U celu podróży dorożka gwał
townie stanęła. Rozbudzony pasażer, 

chcąc zapłacić za kurs, sięga do portfe
lu, lecz natrafia zamiast pieniędzy, n a j

zwyczajniejszą próżnię. Ta niespodzian
ka o tyle przywróciła mu przytomność, 
iż kazał się wieść do Komisarjatu Po li

cji i tu oskarżył Abramowicza o kra 
dzież pieniędzy. ,,Pech“ chciał, że 
wścibski policjant zaglądnął do latarni 

i, o dziwo zamiast świeczki, znalazł w 
niej całą brakującą Mazurkowi sumę 
220 zł. Wobec takiego dowodu— doroż

karz powędrował do kozy— a wytrzeź

wiony już zupełnie pasażer do domu. 
Podobno Abramowicz nie może pojąć w 

jaki sposób nastąpiła ta dziwna tran
sformacja pieniędzy Mazurka i klnie swą... 

latarnię na czem świat stoi.

*** Jeden z nich. Sztajn Lejba, Kopernika 9, 
miał patent na sprzedaż wody sodowej, a 
trudnił się prócz tego handlem towarów spo
żywczych. Sztajn tłumaczy! się, iż „myślał, że 
woda sodowa, a powidła, to wszystko jedno“.

*** W sam czas — nadszedł patrol policyj
ny, gdyż spłoszył „niebieskich p tak ó*“, którzy 
zrobiwszy dziurę w ścianie domu Wikielsberg 
Ryfki, Hrubieszowska 33, dobrali się do zboża 
i spakowali już pięć worków — lecz wynieść 
takowych już nie zdołali. „Ptaki“ oczywiście 
„odleciały“ bez śladu.

*** Imieniny z przeszkodami. Walkiewicz Jul- 
jan, zamieszk. Obłońska 17, tak „dokładnie“ 
święcił „Józefa“, iż wieczorem przemienił się 
w... geometrę, bardzo sumiennie odmierzają
cego trotuar. flby nie robił „konkurencji“ in- 
ży ierowi miejskiemu—zaprowadzono go mimo 
dość energicznego sprzeciwu z jego strony do 
komisarjatu na „wytrzeźwienie“.

*** Wojownicza ,,rusatka“ . ftnna Buczkow
ska, z Leśniówka, gm. Staw, skosztowawszy 
„trochę“ zadużo wytworu chełmskiej rektyfika
cji—taki poczuła animusz, że nie podarowała 
żadnemu spotkanemu na ulicy przechodniowi 
i w grubo nieprzyzwoity sposób starała się for
sować równouprawnienie kobiet. Antyfeminista 
— w osobie policjanta zaprowadził niewiastę do 
komisarjatu.

Z POWIATU.
** Ucieczka chłopca. W dniu 15 b. 

m. jaw ił się na posterunku poi. miesz
kaniec wsi Roziencin, gm. Wojsławice 
Jan Florek i doniósł, iż syn jego Adam, 

12 lat liczący, wydalił się z domu jesz
cze w dniu 6 marca i dotychczas nie 

powrócił Jak wykazało dochodzenie, ro
dzice bardzo źle się z nim obchodzili, 

często był bity, co widocznie skłoniło 
wreszcie chłopca do ucieczki. Za zbie

giem czyni się poszukiwania.

** M iał apetyt na indyki. W nocy 

z dn. 10 na 11 b. m. jakiś sprawca, o- 
derwawrszy deski z komory, należącej 
do Kasprzyckiej Franciszki, z gm. Paw

łów, wyprowadził stamtąd aż 11 sztuk 
indyków. Energiczne śledztwo policyjne 

wykazało, iż kradzieży dopuścili się S te 

fan Zabielski z kol. Teresin i Rabuszak 
Ludwik z gm. Pawłów. Obu „smakoszów“ 
aresztowano, a indyki zwrrócono uszczę
śliwionej właścicielce. Na pochwałę po

lic ji musimy tu nadmienić, że prawcie we 
wszystkich wypadkach kradzieży umie 
ona tak doskonale wziąć się do dzieła, 

iż w krótkim czasie je  wykrywa. Toteż 

kradzieże w naszym powiecie tylko w 
bardzo znikomej ilości uchodzą bezkar

nie. Niech o tem pam iętają adepci „sztu
k i“ złodziejskiej.

** Zazdrość o... panienki. Do wrs

Borowica gm. Pawłów, zachodził często 

W ładysław Łuszak, ze wsi Liszki i za
lecał się do tamtejszych dziewcząt. Nie 
było to bardzo na rękę miejscowym 
„kawalerom“ —  aż dwóch z nich, nie
jak i Szambelan Czesław j Lewczuk Jó 

zef tak sobie wzięło do serca to „w ła

żenie w ich kapustę“ iż zaczaiwszy się 
przy drodze napadli na idącego tamtędy 
Łuszaka i dotkliwie go pobili. Lekarz 

powiatowy stwierdził u niego pęknięcie 
kości w lewej ręce. Wobec tego spra

wę skierowano do prokuratora, a zaz

drosnych o swe prawa i... panienki ka

walerów osadzono w więzieniu. Teraz 
„Borowiczanki“ są ogromnie dumne, że 
ludziska aż kości sobie za nie łam ią.

** Wykrycie kradzieży po mie
siącu. Niejakiemu Ziembie Feliksowi ze
wsi Zagórze, gm. Cyców skradziono 

przed miesiącem, z otwartej stodoły 
wóz gospodarski. Policja tak energicz
nie wzięła się do dzieła, że już po m ie

siącu wykryła nie tylko wóz, ale i spraw
ców kradzieży w osobach Jana Mazura 

i Jana Oserlińskiego, zamieszk. w kolonji 

Oleszno, gm. Wola Wereszczyńska, pow. 

wlodawskiego. Amatorów cudzych wo
zów oddano sądowi.

** Uprowadzenie jałówki. W nocy z 20 na 21 
b. m bardzo ni miła niespodzianka dotknęła 
Pietrzaka Ignacego, mieszk. wsi Chojno, gm. 
Siedliszcze. Przyszedłszy bowiem około godz.
4 rano do stajni stwierdził, iż stała ona otwo
rem, a z pięknej jego jałówki nie pozostało 
ani śladu. Zaalarmowana policja stwierdziła, iż 
Kradzieży dokonał b. służący Pietrzaka, Mie
czysław Suszczyk vel Suszczyński, pochodzący 
z powiatu włodawskiego. Za złodziejem zarzą
dzono pościg

Z POLSKI.
— Powrót do Ojczyzny — po 

śmierci. Dn. 25 b. m, pociągiem nr. 
722 przybyły na dworzec w ileński w 

Warszawie dwa wagony ze zwłokami 

Polaków, zmarłych w Rosji. W  wragonie 
nr. 27.275 przybyło 6 trumien i w  wa
gonie nr. 191.479 —  5 trumien.

Oba wagony ze zwłokami bezzwłocz

nie przeprowadzono na dworzec gdańs
ki, a stąd na bocznicę kolejową na P o 

wązkach, naprzeciw IV  bramy cmentar

nej, skąd przeniesione będą do grobów.

Dziś tym samym pociągiem przybędą 
jeszcze dwa wagony ze zwłokami: nr. 
183.807 z 6-ciu trumnami i nr. 186.719 
również z 6-ciu trumnami. Wagony te 

tak samo jak  i pierwsze przejadą na 
Powązki, w to samo miejsce, dla z ło 
żenia do ziemi ojczystej szczątków 

śmiertelnych tych, którym nie sądzone

a i *  uJrzeć Polskę wyzwroloną.
bród przybyłych zwłok —  m. inn. — 

znajdują się zwłoki matki m inistra ko
lei p. Tyszki.

— Gdzie i kiedy stanie g ro b o w ie c  

„Tsieznanago Żołnierza“? Budowa 

grobowca Nieznanego Żołnierza jest bli
ska realizacji. Powstał w Warszawie ko

mitet wykonawczy pod przewodnictwem

onorowem marszałka Sejmu i Senatu, 
i prezesa Rady ministrów, wszystkich mi-
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Tokio przed pożarem.
W ostatnich dniach nawiedziła sto

licę Japonji Tokio nowa klęska ży

wiołowa — pożar.

Rycina gnasza przedstawia widok 

ogólny (tego, tak pięknego, a tak 

srodze przez los prześladowanego, 

miasta po katastrofie trzęsienia zie

mi, a przed pożarem.

nistrów, prezesa Sądu Najwyższego i 
episkopatu. 0  protektorat nad komitetem 

będzie proszony Prezydent Rzeczypos

politej.
Komitet proponuje 14 lub 15 sierpnia 

jako najodpowiedniejsze dni do uroczys

tego poświęcenia grobowca. Są to dnie 
zlotu sokołów polskich. Samych tylko 
sokołów amerykańskich przybędzie 1.000. 

Na dzień 3 go Maja komitet absolutnie 

się nie zgadza.
Komitet rozpatrywał sprawę wyboru 

miejsca na grobowiec i doszedł do 

wniosku, że najodpowiedniejszem będzie 
to miejsce, na którem bezimienni ofia
rodawcy złożyli płytę Nieznanego Żo ł

nierza.
— Napad na stację Lachowicze.

Dnia 23 b. m. banda w sile 30 do 40 
ludzi napadła na stację kolejową Lacho
wicze w powiecie baranowickim. Bandyci 

przybyli do Lachowicz furmankami. Ban
da po przybyciu do Lachowicz podzieliła 

się na dwa oddziały. Jeden oddział na
padł na posterunek policji państwowej, 
gdzie znajdował się tylko dyżurny po
sterunkowy. Dyżurnego obezwładniono 

i zrabowano wszystką broń, znajdującą 
się na posterunku. Drugi oddział napadł 

równocześnie na stację kolejową i po 
steroryzowaniu funkcjonarjuszy kolejo

wych obrabował kasę kołejewą, w któ
rej znajdowało się 1461 i 10 groszy. 
Przed odejściem bandyci pobili ciężko 
komendanta posterunku. Napadł trwał 

10 do 15 minut. Banda szybko uciekła. 
Kierunku ucieczki narazie z powodu 
ciemnej nocy nie dało się ustalić. Na 

miejsce napadu przybyły natychmiast 
władze bezpieczeństwa. Zarządzono poś- 

cig, w którym biorą udział policja i dwie 

kompanje wojskowe.

— Promocja pierwszego ło ty sza  

w uniw. wileńskim. W  tych dniach 

odbyła się w wileńskim uniwersytecie 

Stefana Batorego promocja na doktora 

filozofji, p. Alfreda Bilmans’a, szefa wy
działu prasowego łotewskiego minister- 
jum spraw zagranicznych.

Promocja odbyła się w obecnośei J. 
M. rektora Dziewulskiego, dziekana wy 
działu humanistycznego prof. Chodvnic- 
kiego.

Rozprawa d-ra Alfreda Bilmans’a nosi 

tytuł: „Dzieci i kobiety wobec prawa 
Salickiego“ .

Rozprawa napisaną przez p. Bilmans’a 
w języku polskim, nabiera szczególniej

szego znaczenia, gdy się zważy, że pier 
wsza książka łotewska była drukowana 
w W ilnie w XVI wieku. Dr. Bilmans po
siada duże zasługi na polu zbliżenia pol

sko-łotewskiego i jest odznaczony ko 

mandorją ordemi „Polonia Restituta“ .
— Rocznica Chrobrego w naszej 

armji. Dnia 17 maja b. r. wojsko uro 

czyście będzie obchodziło 900-letnią 
rocznicę koronacji i śmierci „lwa ry
czącego“ i „lisa przebiegłego“, jakim 
to mianem przezwali Bolesława Chro
brego wrogowie, nie mogący mu do 

równać w boju.
Niezwykła to będzie uroczystość.

Już dziś został wydany płomienny 
rozkaz do wojska, omawiający czyny 

W ielkiego Króla.
Rozkaz ten będzie odczytany przed 

frontem wszystkich oddziałów.
Nadto zarządzono w oddziałach i 

szkołach wojskowych, zarówno oficer
skich jak  i podoficerskich szereg przed

wstępnych odczytów i pogadanek oma

wiających czyny Bolesława Chrobrego, 
jako wodza— bohatera, wielkiego orga

nizatora i twórcy niezależności państwa 
polskiego.

— Pierwsza kobieta adwokatem 
w Polsce. W tych dniach zdała w W ar

szawie egzamin adwokacki p. Wiewiór- 
ska, uzyskując tem samem prawo otwar

cia samoistnej kaucelarji adwokackiej. 

Jest to pierwsza kobieta - adwokat w 
Polsce.

— Zjazd pracowników samorzą
dowych. W  dniach 5 i 6 kwietnia r.b. 
Za iząd  Główny Związku zawodowego 

pracowników miejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej urządza Hl-ci Zjazd ogólnokra
jowy pracowników samorządu m iejskie
go. Zjazd odbędzie się w Warszawie, 
w sali Rady Miejskiej. Porządek dzien

ny poza sprawami formałnemi, obejmuje 

3prawy organizacyjne, społeczno-zawo
dowe, sprawy warunków pracy i bytu i 
kulturalno-zaw'odowe.

— Nowe pismo w Woj. Poznań- 
skiem. W  Krotoszynie rozpoczął wy
chodzić dziennik p. t. „Goniec Kroto

szyński“ . Będzie się on ukazywał we 
wtorki, czwartki i soboty. Wydawcą 
jest Drukarnia Narodowa w Ostrowie 
Pozuańskim. „Goniec Krotoszyński“ 
jest pismem narodowem.

— Łódź — Nieznanemu Żołnie
rzowi. W  Łodzi dnia 22 bm. odbyła się 
urooaystość odsłonięcia płyty pamiątko
wej ku czci Nieznanego Żołnierza.

Po uroczystem nabożeństwie okolicz
nościowe przemówienia wygłosili m ini
ster spraw wojskowych gen. Sikorski J. 
E. ks. biskup Tymieniecki oraz prezes 
rady miejskiej Cynarski.

Po odsłonięciu pomnika odbyła się 
defilada wojskowa.
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— Katastrofa pod Rogowem. Dnia 

23 b. m. o godzinie 8 min. 10 wieczo
rem wykoleił się na zwrotnicy w Rogo- 

wie pociąg pospieszny Kraków — W ar
szawa. Jedna osoba zabita, 7 osób ran
nych. Przyczyna katastrofy dotychczas 
niewyjaśniona. Dochodzenie w toku.

— Przygotowania „Lwowa“ do 
wyjazdu. Statek szkolny „Lwów“ przed 

wyjazdem do Anglji i na morze Śród
ziemne wszedł obecnie do doków stoczni 
gdańskiej dla poczynienia ostatecznej 
reperacji.

ZE ŚWIATA.
-f- Proces przeciwko [dezerterowi 

i komuniście Sadoulowi odbędzie 

się 31 marca w Orleanie. Na świadków 
został powołany przez obronę, między 
innymi Bronsztajn-Trocki.

-(- Pisarz francuski Louis Clia- 
daurne zmarł w Paryżu, przeżywszy 
zaledwie 34 łat.

-)- Zapowiedź wybuchu wulkanu 
w Słowacji. Dzienniki słowackie z 
Preszburga donoszą, że z Pragi wysia

na geologiczna komisja, która miała 

zbadać przyczynę ostatniego trzęsienia 
ziemi, stwierdziła, że przyczyną tych 
wstrząśnień są wulkaniczne przewroty, 
które wewnątrz góry Ard w żupanacie 

Berey położonej dają się odczuwać. — 
Komisja ta stwierdziła, że wewnątrz tej 
góry szaleje ogień i że góra sama zmie
niła swój kształt zewnętrzny.

Każdej chwili trzeba być przygotowa

nym na wybuch tego wulkanu. Ludność 

okoliczna strwożona ucieka, pozostawia 
jąc dobytek na miejscu.

-(- Jeńcy wojenni, którzy jeszcze

nie wiedzą o zakończeniu wojny 
światowej. Włoskie pisma donoszą, że 
przed kilku dniami do Trydentu nadeszła 

kartka pisana przez niejakiego Mateo 

Albi, który w roku 1914 dostał się z 
armji austrjackiej do niewoli rosyjskiej. 

On i jego współtowarzysze niedoli za
gnani zostali na Sybir, gdzie czekają 

na zakończenie wojny, by módz wrócić 
do domu. Ten Albi, (miano go już za 

nieżyjącego) pisze właśnie do rodziny, 
do Trydentu, zapytując co słychać z 
wojną, czy już zakończona, bo chciałby 

z innymi wrócić do domu.

-j- Wszechświatowa banda han
dlu żywym towarem. W ładze poli

cyjne w Strassburgu zdołały wykryć zor
ganizowaną bandę handlu dziewczętami. 
Banda ta zawisła była od głównej orga

nizacji handlarzy w Hamburgu. Tran
sporty dziewcząt kierowane były do 
Ameryki południowej i na Bałkan. W  
przeciągu niewielu tygodni wysłano w 

ten sposób 150 dziewcząt w wieku od 

16 do 18 lat.
Policja od dłuższego czasu śledziła 

tę sprawę i w końcu udało się je j przy
chwycić herszta tej bandy, niejakiego 

Argenda, który również znany był pod 
nazwiskiem Nathisa i który za pomocą 

auonsów w dziennikach zwabiał dziew
częta, godząc je do służby, a następnie 
przy pomocy swych spólników i spólni- 

czek (między niemi odznaczała się spe
cjalnym sprytem w tym kierunku n ie ja

ka Thiolicz) wywoziła za ocean.

-|- Małpoludy. Na wryspie Sumatra 

żyje gatunek małp, których życie i zwy
czaje nie są jeszcze zbadane. Zam ie
szkują one nieprzebyte błota, stojące

ciągle pod wodą, gdzie przebywa moc 
krokodyli i ptactwa wodnego. Rząd ho

lenderski wyznaczył wielkie nagrody dla 
tych, którzy by małpę taką pojmali żyw
cem. Wszelkie usiłowania jednak są 
nadaremne, gdyż małpy te są bardzo 
płochliwe i przebiegłe.

Malajczycy opowiadają o nich, że je s t 
to gatunek ludzi, boją się więc do nich 
strzelać.

Royal Society of London organizuje 
obecnie specjalną ekspedycję, która ma 

zbadać życie tych zwierząt i rozwiać 
różnorakie legendy o nich kursujące.

-f- Jajo strusia z Madagaskaru.
W  tych dniach w muzeum przyrodniczem 

w W iedniu wystawiono' na widok publi
czny olbrzymie ja jo  strusia, pochodzą
cego z Madagaskaru. Gatunek strusi tych 
już wymarł. Ja jo  co do swrej wielkości 

przewyższa 6 razy ja ja  zwykłych strusi, 
a 150 razy ja ja  kurze.

Strusie te jeszcze przed 300 laty ży
ły na Madagaskarze i dosięgały wyso
kości 5 metrów.

-(- Narody skazane na wymarcie.
Palestyna, kolebka licznych narodów' 

dziś jest grobem 4 narodów, niegdyś 
b a r  d z o ludnych. Oto naród ka- 

raitów, których niegdyś liczono na mil- 
jony, dziś ma tylko 15 członków żyją

cych, z których najmłodszy liczy lat 60. 
W  przeciągu niewielu lat wyginie ten 
naród doszczętnie.

Drugim narodem skazanym na wymar
cie to Samarytanie, o których czytamy, 
że za czasów króla Salmanassara pozo

stali w niewoli babilońskiej z m ieszani
ny żydów z innymi narodami. Zamiesz
kiwali oni Samarię i w XV II wieku zo

Przypomnę tutaj, iż podobne kon
ferencje rodzicielskie były już zapo

czątkowane u nas w Chełm ie, a m ia

nowicie w poprzedniczce G im nazjum  

obecnego Chełmskiej Szkole F ilologi
cznej, gdy takowa znajdowała się pod 

opieką konsorcjum złożonego z oby
wateli Chełma i okolicy. Inicjatorem 

tych konferencji rodzicielskich był dy- 
tektor ówczesnej Szkoły pan prof. W ła

dysław Gacki. Upam iętniła mi się jed
na z tych konferencji na początku 

roku szkolnego 1916/1917 na temat: 
„Nowe systemy nauczania przedm io

tów szkolnych“ z odpow iednią dysku
sją i rezolucjam i postaw ionemi przez 
rodziców.

Przyjrzyjmy się teraz w jaki sposób 
rodzice mogą się przyczynić na kon

ferencjach rodzicielskich do ulepsze

nia wychowania, stosowanego przez 
nauczycieli względem ich dzieci i sami 
skorzystać teoretycznie i praktycznie 
z tych konferencji.

Współczesne pojęcie o wychowaniu 
dzieci redukuje się przeważnie do 
kwestji metod i programów.

(d. c. n.)
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Wpływ M m i i  MimM 
na w y d m ie  młodzieży.

(Referat w y g ło s ze n i na agólnem  zebraniu  Koła R o t ó ie i -  

s k itg t ,  przy Gim nazjom  Państw , w [hełm ie).

Pedagogja domowa także uległo 

ogromnemu zmodernizowaniu.

Z dawnych stosunków patrjarchal- 
nych, kiedy to władza rodzicielska by
wała nieraz wprost despotyczną, wpad

liśmy w drugą ostateczność: zupełnej 
swobody i niewtrącania się do spraw 
dorastających dzieci.

Pod tym względem szkoło i dom, 
choć niema zresztą między niemi, nie
stety, prawie żadnego kontaktu, postę

pują dziwnie zgodnie, albo dawny sy
stem łam ania indywidualności dziecka, 

albo nowy zostawienia go samemu 
sobie.

Zważywszy, iż nie wszyscy rodzice

dorośli do wysokości swego zadania 
wychowawczego i że z drugiej strony 
na nauczycielach, skoro już raz obrali 

ten zawód, ciąży obow iązek moralny 
zrobienia wszystkiego, aby się najle

piej z niego wywiązać —  dojść musi
my do przekonania, że z ich to w ła
śnie strony wyjść powinna inicjatywa 
wspólnej pracy i porozum ienia z do

mem.
Dr. Ovidz . Decroly, najwybitniejszy 

przedstawiciel nowego kierunku peda
gogicznego i twórca „Szkoły pracy“ w 
Belgji powiada: „Trzebaby rodziców 

wprowadzić w nowe metody, aby dzięki 
zrozum ieniu «.ich zrodzić się mogło 
inne zainteresowanie i współdziałanie 

praktyczne; trzeba, aby przez wydziały 
rodzicielskie brali udzia ł w zarządzie 
szkół i przynajmniej raz na m iesiąc 
schodzili się na wspólne zebrania 
gmin szkolnych“.

W idzimy tu wyraźną wzmiankę o 

delegatach do Rad pedagogicznych i
o konferencjach rodzicielskich.

Warto i u nas nad tem się zasta
nowić. Bez tego kontaktu bowiem nie 

m ożna nawet marzyć o jakichkolwiek 
rezultach pracy pedagogicznej.
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Wioślarstwo w Ameryce.
Jak wiadomo wioślarstwo w Ame

ryce czyni coraz znaczniejsze postę

py i zachodzi obawa, że i na tem 

polu pobiją wkrótce Amerykanie 

Europą.

Rycina nasza przedstawia łódź ćwi

czebną „Lewiator“, własność Uniwer

sytetu Harrard i jej dzielną załogę w 

czasie treningu.

stali przez Arabów wymordowani. Dziś 
w miejscowości Nablus żyje ich około 
150. Mają oni osobną świątynię na górze 

Gerisitn, gdzie składają oliary według 

przepisów biblii.
Żyją jeszcze w Palestynie dwa naro

dy szczepu islamskiego, Nusairowie po
tomkowie Syryjczyków i Metawilowie 

zamieszkujący górną (rallileę. Oba te 

narody, zajmujący się chowem bydła li 
czą już niewiele rodzin tak, że ich zu
pełne wymarcie jest kwestją niewielu lat.

-j- I le  p a p ie ru  z u ży w a  się  w  c a 
ły m  św ie c ie ?  Powiadają, że o stopniu 

kultury danego narodu świadczy ilość j  

spotrzebowanego mydła i wody, zaś o 

stopniu cywilizacji wnioskować można z 
ilości zużywanego przez ten naród pa- 

pieru.
Ostatnie statystyczne dane wykazały, 

że w Europie pod tym względem prym 
dzierżą Anglicy, następnie Skandynaw- 
czycy a na trzeciem miejscu są Niemcy.

Od roku 1920 pod względem zapo
trzebowania papieru nastąpiła stała 

zwyżka i dosięgła ona w całym świecie 
w roku 1924 cyfry 8 .000.000 ton, z cze

go na Europę wypada 50 proc. Ameryka 
północna zużywa sama takie ilości pa
pieru, że własna je j produkcja jest nie
wystarczającą i musi papier sprowadzać

z Europy. .
Najwięcej papieru zużywają dzienniki. 

Na pierwszem miejscu tu wymienić na

leży Anglję, następnie idą Niemcy, Fran
cja, Holandja, Austrja, Czechy, W ęgry i 

Polska.
4- Ekspedycja dla badania głę

bin oceanu atlantyckiego. Angielskie 

pisma donoszą, że w tych dniach wyru

sza nowa ekspedycja uczonych, która 
pod kierownictwem uczonego amerykań

skiego przyroduika W illiam  Beew ma 
ponowić badania tej części oceanu atlan
tyckiego, która jest znaną pod nazwą 
morza Sargassi. Dotychczasowe usiłowa
nia przeprowadzenia tych badań były 
bez rezultatu. Obecnie zbudowano spe

cjalny dla tej wycieczki parowiec „Ar- 
thurus“ który ma ruchomą platformę 
tak urządzoną, że może być w morze 
spuszczona, a badaoz w ubraniu spe- 

cjalnenr nurka może zanurzać się na 
głębokość 100 metrów, by tam w g łę 

biach studjować florę i faunę głębości 

morskich.

Wywiad z burmistrzem p. Hil- 
glerem w sprawie elektrowni.

Przez szereg miesięcy Chełm, pozba
wiony zupełnie światła, tonął w kom
pletnych ciemnościach. Jest to dosta 
tocznym powodem, abyśmy byli poważ

nie zaniepokojeni o oświetlenie miasta 
w bieżącym sezonie.

Zdawałoby się, iż kwestja zostanie 
ostatecznie załatwioną przez oddanie 

budowy elektrowni firmie W intertur, do 
czego upoważniała Magistrat uchwała 
Rady Miejskiej —  lecz, jak  się dowia

dujemy, wymieniona firma nie zgodziła 

się na warunki, opracowane przez Ma
gistrat i wszczęte już petraktacje skut
kiem tego przerwano. Z tą chwilą spra

wa stanęła znowu na martwym punkcie, 

względnie wyłoniła się konieczna po

trzeba budowy elektrowni i prowa dze 

nia je j na rachunek i pod zarządem 
Magistratu. Smutny jednakże stan fi

nansów miejskich i brak pokrycia bud
żetowego na dokonanie tak poważnego 
przedsięwzięcia, obliczonego na przeszło 
100.000 zł. —  skłonił naszą redakcję 
do zasiągnięcia informacji w tej kwe- 
stji u burmistrza p. H ilgiera, który na j

uprzejmiej udzielił nam następującego 
wyjaśnienia:

„Wobec zerwania pertraktacji z firmą 
W intertur, co zresztą było do przewi

dzenia, ze względu na warunki, jakie 

Magistrat, chcąc jaknajkorzystniej dla 
siebie załatwić interes— wstawił do pro

jektu umowy, zachodzi konieczność bu

dowy i prowadzenia elektrowni przez 
Magistrat. Koszt olbrzymi, na który n ie 

ma pokrycia budżetowego. Dlatego sta

rałem się o wysondowanie opinji w W ar
szawie, czy Magistrat może liczyć na 

bezzwłoczne udzielenie miastu odpowie
dniej pożyczki. Mogę pana zapewnić, że 

mamy bardzo poważne przyrzeczenie, 
iż pożyczkę taką otrzymamy. Z tą  chwi
lą Magistrat natychmiast przystąpi do 
robót“ .

Pozwalam sobie na uwagę, iż mam 
pewne wątpliwości, czy nowa elektrow
nia będzie już czynna na jesień bieżą

cego roku. Pan Burmistrz przerywa mi 
z uśmiechem, że co do tego nie może 

być najmniejszych wątpliwości, M agi
strat bowiem wytknął sobie jako swe 

najważniejsze zadanie na przyszłość—  
budowę elektrowni w term inie jaknaj- 

krótszym i miasto w czasie właściwym 

otrzyma światło, pochodzące już z no

wej elektrowni. W racając do sprawy
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oddania budowy wymienionej firmie, 
za/nacza p. Burmistrz, że bez wyraźnej 

szkody dla interesów miasta— nie mógł 
innych warunków ułożyć, niż to zawie

rał projekt umowy —  te zaś zbyt były 
widocznie ciężkie dla firmy, gdyż ich 
nie przyjęła. P. H ilgier ma jednak na 
dzieję, że Magistrat, przy odpowiedniem 

poparciu ze strony pp. radnych i społe
czeństwa zadanie «woje należycie wy

kona, chociaż jest odo bardzo ciężkie 
i odpowiedzialne.

Uspokojony powyższem oświadczeniem, 

podziękowałem za udzielenie mi tych 
informacji —  którem i dzielimy się z 
naszymi Czytelnikami. E sbe .

RADA MIEJSKA.
Naznaczone na godz. 19-tą posie

dzen ie—rozpoczęło się dopiero o 21-j, 
a to z powodu tego, iż część radnych 

nie mogła się na razie pogodzić co do 
wyboru kandydata na stanowisko ław
nika i aż do ukończenia sporu nie 

chciała wejść na salę. W „kaluarach“ 

zaczęły już nawet krążyć wersje o m o
żliwości rozwiązania rady. Ostatecznie 
jednak komplet się zebrał i posiedze

nie rozpoczęło. Obradom przysłuchi

wali się delegaci województwa lube l
skiego pp. Grużewski i W iszniewski.

Na wstępie uchwalono, stojąc, jedno
głośnie rezolucję— przeciwko roszcze

niom niemieckim do naszych granic 

zachodnich i postanow iono przesłać 

ją do Rządu. Poczem przystąpiono do 
wyboru ławnika, na m iajsce b. ławnika 

p. Kulińskiego, który zrezygnował ze 
swego stanowiska. Ponieważ zgłoszo-

Felieton tygodniom.
Byłem właśnie ogromnie zajęty mię- 

szaniem łyżeczką herbaty u „Zjedno
czonych"— gdy przy sąsiednim  stoliku 

zaczęto rozmawiać o sztuce i upodo

baniach dla niej chełmskiej publicz
ności. Temat ciekawy, więc nadstaw i

łem uszu. Wprawdzie jest to n ie ład
nie podsłuchiwać, lecz „rozgrzeszyłem" 
się faktem, iż rozmowa toczy się nie
o tem, że „pani W. ma aż dwóch ko
chanków" albo, że „pan Z. jest z ło 
dziejem, który ongiś siedział w krymi
n a le ” —  a zatem, że nie podsłuchuję 
żadnych takich „intymnych" historji, 
któremi, nawiasem mówiąc, zgromadzo

ne w cukierni towarzystwo dość czę

sto „uprzyjemnia“ sobie chwile.

O tóż jeden z panów dowodził iż 
sztuka dramatyczna dzieli się na „pra
wdziwą sztukę“— obleczoną od szyi aż 
do stóp w poważną szatę i mniej .p ra 

wdziwą", która problemat nagości na

no tylko jedną listę na nazwisko p. 
Drzewińskiego— przeto w myśl ustawy 
— przeszedł on na stanowisko ławnika 

bez głosowania.
Następnie burmistrz p. Hilgier daje 

sprawozdanie Magistratu w kwestji 1) 
elektrowni, nadm ieniając, że firma Win- 
tertew nie chciała się zgodzić na pro
ponowane jej warunki, skutkiem czego 
Magistrat sam musi elektrownię wy

budować, 2) zahipotekowania m a jąt
ków miejskich, 3) wynajęcia lokalu na 

areszt m iejski.

Sprawozdanie powyższe przyjęto 

prawie bez dyskusji do wiadomości. 
Odczytano potem sprawozdanie z dzia

łalności lekarza miejskiego Dr. Sagałow 
skiego, z którego okazuje się, iż w 
siedmiu szkołach powszechnych doko

nano badań lekarskich i stwierdzono 
dużą ilość dzieci obciążonych rozma- 
itemi chorobami. Znam iennem  jest, iż 

wśród dzieci znachodziło się wiele ob
rośniętych wprost brudem i zawszo 
nych. (Według naszego obliczenia prze

szło 7 pr. ogólnej liczby uczęszczają

cych do szkół— przvp. Redakcji).

W ambulatorjum m iejskim udzielono 

3685 porad, a w 54 wypadkach wyje
żdża ł lekarz miejski do chorych w do

mach. Prócz tego badał w dnie tar

gowe mleko i produkty spożywcze, 
prócz tego pracował w komisjach sa
nitarnych (jest to więc praca olbrzy
mia i trzeba ją należycie ocenić - przyp. 
Red.) W' dyskusji zabierali głos pp. 
Malowańczyk, Habrowski, Filipowicz, 

N iewiadomski, Prochal, Krawczyński i 
Dr. Gniazdowski - poczem sprawozda
nie powyższe przyjęto do w iadomości 
z tem, by w myśl wniosku p. Dra G n ia

zdowskiego na przyszłosć lekarz m ie j
ski w sprawozdaniu swem wypowiadał

scenie rozwiązuje w ten sposób, iż.... 

wcale go nie rozwiązuje, albowiem ko- 
stjum, wielkości dwóch chustek do no
sa, w jakim zwykła się produkować — 

jest zawsze „kostjumem", a więc, że 
nie może tu być mowy o nagości w 
ścisłem tego słowa znaczeniu, chociaż 
wszyscy widzimy, że de facto jest to 

nagością. Istnieje jeszcze „sztuka m a
giczna“ pozwalająca na połykanie no
ży, widelcy, gwoździ i t. p. nie bardzo 
„strawnych“ przedm iotów— bez żadnej 
szkody dla połykającego te specjały i 
„sztuka c iężka"— połączona z rozbija
niem m łotam i bryły kamienia, ułożonej 
na piersiach człowieka, lub dźwiganiem 
przez niego ciężarowego automobilu. 

Po tym, niejako wstępnym wykładzie 
starał się udowodnić, iż chełm ianie 
lubują się głównie w sztuce „nagiej“ 
— lub tej z nożam i, gwoźdźmi i auto
mobilam i. Ponieważ, gdy trzech po la 

ków dyskutuje — musi być czterech w 
opozycji— przeto i tu się opozycja zna
lazła. Twierdziła ona, iż rzecz się ma 
wręcz przeciwnie i że Chełm  lubi tyl
ko sztukę —- nie zaś żadne „sztuczki“

się nad potrzebami szkół pod wzglę
dem zdrowotności.

Tak samo przyjęto do w iadomości 
sprawozdanie lekarza weterynarji p. 
St. Fiumela, który ustnie wyjaśniał nie
które szczegóły swego działu.

Następnie rozpatrywano następujące 
prośby: Błażeja Radziszewskiego,
0 obniżenie czynszu dzierżawnego na 
rzeźnię miejską (odrzucono).

Ch. Wolbergerowej— o udzielenie 

zapomogi w wysokości trzech m ie
sięcznych poborów jej zmarłego męża, 

który był felczerem miejskim. Prośbę 
tę wbrew wnioskowi Magistratu, na 
wniosek radnego p. sędz. Umińskiego 
załatw iono przychylnie.

Stanisława Okonia, o wydzierża

wienie mu pawilonu w ogrodzie m ie j
skim (odrzucono).

Urzędników Magistratu—o przy

znanie 15 pr. dodatku komunalnego 
(uchwalono).

Następnie po załatwieniu jeszcze 
paru drobnych spraw (ścieków w fabr. 

Daumana, olejarni etc.) przystąpiono 
do sprawy pożyczki w kwocie 50.000 

zł. na budowę elektrowni, ratusza etc.
1 w kwocie 500.000 zł. na spłatę po
wyższej zaliczki, na budowę elektrow

ni, rstusza, szkoły powszechnej i kre

dyty dla osób prywatnych, pragnących 
budować. Pożyczki te w pierwszem 

czy aniu uchwalono, prawie bez dys
kusji. R. p. Dr. Gniazdowski stawia 
wniosek, by Magistrat odniósł się do 

firmy Ulen et Comp. o budowę w Che ł

mie wodociągów o przeprowadzenie 
kanalizacji. (Uchwalono).

W końcu uchwalono jeszcze nagłość 
paru wniosków (w sprawie ławn. Stro- 

ckiego, ustanowienia sanitarjusza m iej
skiego i inn.) R. p. dr. Gniazdowski —

i t. p. magiczno - atletyczny „bałagan". 
Temu sprzeciwiła się uczywiście jesz
cze jedna opozycja-— postępująca we
dług recepty Horacego t. j. drogą po
średnią i starała się udowodnić, że 

„na magików i siłaczy chodzą tylko... 
kolejarze, zaś inteligencja woli zawsze 
dobry teatr". Obok sąsiedniego stołu 

pił sobie herbatę jakiś kolejarz w m un
durze. Usłyszawszy jak ów pan dzieli 

spełeczeństwo na inteligencję i... kole- 
jarzy, gwałtownie wstał od sto łu— zb li
żył się ku niemu i cisnął mu prost w 

twarz. A pan jesteś „inteligentna Świ
n ia “ poczem Ukłonił się, odszedł i 

kończył swą herbatę. To „intermezzo" 
spłoszyło na razie temat. „Opozycja" 

prawa i lewa uśm iechała się złośliw ie, 
zaś obrażona tak sromotnie „centrowa“ 
zacisnęła wprawdzie pięści, lecz zau
ważywszy „przypadkowo“ iż pięść ko
lejarza jest co najmniej dwa razy tak 

dużą, „uważała za stosowne" ukryć 
swoją w kieszeni od spodni. Wsźyst- 

k,°v . od.by*° się prędko, gładko i 
składnie, jak na prawdziwych „gentel- 
menów przystało. Kolejarz, wypiwsży
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lo r  automobilowy na dachu.
Na dachu znanej włoskiej fabryki 

automobilów „Fiat“, koło Tarynu wy

budowano tor automobilowy, celem 

poddawaniu próbie nowych samo

chodów.

Rycina nasza przedstawia tor w 

czasie odbywania prób.

wskazując na poruszaną przez „Ch. 

Kurjer Ilustr." plagę psów w Chełm ie i 
zdarzających się przez nie pokąsań, 

żąda, aby Magistrat wydał zarządzenie, 
by psy bezwarunkowo wypuszczano 

tylko w kagańcach. Burm. p. Hilgier— 
wyjaśnia, że w tej sprawie Magistrat 

odniósł się już do policji.
Z powodu przemęczenia radnych po

siedzenie późno w noc odroczono do 

dnia 25/3 br,
Posiedzenie w dniu 25 b. m. wypeł

niło drugie czytanie uchwały o zac ią
gnięciu pożyczki. Cały porządek dzien
ny został wyczerpany wobec tego obra

dy zamknięto.

Szanuj każdy grosz.

Nieco z zu Kulis ułodz 
ubezpieczeniowych.

Klęski pożarów w naszych wsiaęh, 
jakie rokrocznie się powtarzają, obra

cając dobytek ludzki w popiół, — otwo

rzyły konieczność ubezpieczenia bu
dynków i inwentarza od ognia, by w 

ten sposób dać rolnikowi możność, w 
razie nieszczęścia, powetowania strat, 
wynikłych z pożaru i odbudowania 
zniszczonego gospodarstwa.

U nas w Polsce, gdzie wciąż jeszcze 
główny materjał budulcowy na wsi sta

nowi drzewo i słoma, a więc, gdzie 
niebezpieczeństwo pożarów jest wciąż

wielkie, wciąż ważne i wciąż aktual

ne —  kwestja ubezpieczenia od ognia 

jest wagi pierwszorzędnej. J a k ie  czę

sto słyszy się, że rolnik nasz zb 'jt m a
ło jest uświadomiony w tej kw estji —  

że nie docenia ważności sprawy i sku t

kiem tego ponosi często n iepowetowa
ne wprost szkody. Jest w tem część 

prawdy, lecz kto bliżej zna tę rzecz—

musi przyznać, że nieufność gospoda

rza wiejskiego i brak należytego zro
zum ienia i zainteresowania się sprawą 

ubezpieczenia swych zabudowań od 
ognia —  ma swoje źródło głównie w 

: wadliwej organizacji i złem funkcjono- 
 ̂waniu naszych urzędów ubezpieczenio
wych. Nasz chłop polski aby m ieć cał

kowite zaufanie do kogoś— musi uw ie
rzyć, iż ten ktoś zna swój przedmiot

jednym łykiem resztę herbaty, wstał 

od stołu, zap łacił i odszedł, nie za
pomniawszy złożyć w stronę „inteli
gentnej św in i“ g łę b o k ie g o  ukłonu.

Cnłe jego szczęście, że u c ie k ł, 

bąknęła obrażona opozycja, co przy

pomniało mi okrzyk pewnego „boha
tera". —  „Weźcie mnie z pod niego, 

bo zabiję jego".
Przerwany temat podjęto na nowo. 

Do stołu przysiadł się w międzyczasie 

jeszcze jeden obywatel. Ten musiał 
być „praktyczny“ —  gdyż zapropono

wał, by ' różniące się strony założyły 
się o 50 zł. Nadarzała się właśnie do
skonała sposobność, gdyż szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności, występ Juno 

s z y — Stępowskiego —  „zbiegł się z 

występem jakiegoś „magika“ i >>arty' 
sty" „szarpiącego nerwy publicznoścj 

jazdą na motocyklu w koszu śmierci'“

—  jak głosiły afisze. Projekt przyjęto 
w głosowaniu jawnem, i po załatw ie

niu pewnych formalności „zakładnicy" 

opuścili cukiernię. Byłem niezmiernie 

ciekawy —  kto był ów „filozof“ —  tak 

oryginalnie łączący kwestję inteligencji

człowieka z jego zawodem. Wołam i 

więc kelnera.
—  Panie Józefie, kto jest ten pan 

w granatowem ubraniu, który siedział 

naprzeciw mnie.
—  To jest „jeden“ kolejarz z pobli

skiej stacji, który wolny od służby 
Czas przebywa w Chełm ie u krewnych

i zawsze w „cywilu" chodzi.
—  Teraz już się nie dziw iłem tej, że tak 

powiem skromnie, „poufałości"— z jaką 

odniósł się kolejarz „niefilozof“ do ko

lejarza „filozofa“. (F ilozofja w naszych 
czasach wogóle nie popłaca, bo jej w 
Polsce nawet tytuł profesorski chcą 

odebrać).
Swoją drogą, zaciekawiłem się mo

cno kwestją, czy więcej publiczności 
przybędzie na występ Stępowskiego, 

czy też na „sztukę“ z motocyklem w 

„koszu śm ierci“ .
Rozw iązanie tej zagadki było takie: 

„Magik“ m iał na sali, „ a ż“ siedem osób, 

zaś Stępowski mało co większą gar
stkę. Spodziewam się, że między obu 

stronami musiało przyjść do gwałtow

nego sporu, jak należy fakt ten inter

pretować A w szczególności, czy bio, 

rąc pod uwagę owych siedem osób- 

które „robiły publiczność“ na wystę
pie „mistrza czarnej magji“ —  w prze

ciwstawieniu do liczby osób, która 

przybyła na przedstawienie z Junoszą- 
Stępowskim — należy z całą stanow

czością orzec, iż Chełm  kocha i ceni 

tylko prawdziwą sztukę i takową po

piera, czy też liczby porównawczej nie 
brał zupełnie pod uwagę, brać nato

miast stosunek inteligentnej części lud
ności, do frekwencji w „Resursie“ na 
przedstawieniu i z tego wysnuć wnio

sek, że była ona rzeczywiście niezbyt 
„zachęcającą“ dla Stępowskiego. Moż- 

naby i tak przypuszczać, że napewno 
przybyłaby daleko liczniej przyglądać 

się popisom „gardzącego śm iercią“ 
motycyklisty —- gdyby nie odstraszała 

jej zbytnia odległość „Kolejów ki“ od 

miasta. A tak, nie ceniąc zbyt praw
dziwej sztuki —  a z drugiej strony sza

nując swoje nogi —  ani tu, ani tam 

nie przybyła w dostatecznej liczbie. 
Przypuszczam, że w ten mniej więcej 

sposób musiano nadtą „zaw iłą“ sprawą
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wszechstronnie i że potrafi ze swych 
zadań należycie się wywiązać. Aby zaś 

mógł uwierzyć —  musi mieć na to do
wody. Tymczasem dzieje się coś wręcz 
przeciwnego.

Dyrekcje ubezpieczeń od ognia nie 
wydają ubezpieczonym po!iś> tak, że 
nie wie on ani tia jaką sumę jest jego 

budynek ubezpieczony, ani jaką kwotę, 

tytułem ubezpieczenia jest obowiązany 
płacić. Tak samo głucho jest o tern, 
według jakiego miernika oblicza się 

składkę ogniową z rubli na złote. Co 

pewien czas każą rolnikowi płacić, na
stępnie pobiera się od niego jeszcze 
jakieś dodatkowe składki, lecz nikt nie 

wie w jaki sposób się je oblicza. A to 

Są najkardynalniejsze błędy naszych 
władz ubezpieczeniowych. Dlatego rze
czą nieodzowną jest by dyrykcja ubez
pieczeń ogniowych wydawała każdemu 
ubezpieczonemu odpowiednie polisę, 

a gdy to nastąpi— możemy być pewni, 
że gospodarz wiejski nie będzie się 

ociągał z płaceniem składek, wiedząc 

jaką kwotę zapłacić musi i ile, na wy- 
pedek ognia, otrzyma,

Poruszamy ten przedmiot z tej racji, 

że z końcem bieżącego m iesiąca przy

pada ostateczny termin płacenia skła

dek ogniowych. I stara historja zno

wu się powtarza: nikt nie wie jak 

składki oblicżano i nikt nie posiada 

polisy ubezpieczeniowej. Ale najważ
niejszą rzeczą jest fakt, iż termin p ła t

ności składki wybrano możliw ie najfa- 
talniej dla rolnika. Bo i skądże ma 

wziąć pieniądze na składkę przeciętny, 

małorolny wieśniak, w okresie w iosen
nych robót i zasiewów, po roku nieu

rodzajnym. A tych małorolnych jest 
przecież olbrzymia większość! I ta 

w iększość absolutnie nie będzie mogła

debatować, a to w obawie przed utratą 

owych 50 zł., o które się założyli, a 

które żadna ze stron nie chciała prze
grać, a każda wygrać. Gdyby mnie 

wzięto na arbitra w tej sprawie po
wiedziałbym tak:

— Moji panowie, żaden z was niema 
racji, —  Temu bowiem stanowi rzeczy, 

jaki przedłożyliście mi do rozstrzygnię
cia, jest winien tylko... m inister skar
bu, t. j. ta ,,vis major“ —  która stwo

rzyła „złotego“ —  „sanację“ i prze
różne podatki. Gdyby nie to wszystko, 
napewno i w „Resursie" i w „Kole- 
jówce“ byłoby przepełnienie. — Co w 
rezultacie także nie rozstrzygnęłoby 
spornej kwestji ostatecznie. Ale zakład 
jest zakładem. Dlatego sporną kwotę 
należałoby obrócić ku dobru obu stron. 
Uważałbym, że najlepiej byłoby oddać 

ją... p. Lassotowej, wzamian za dobrą 
kolację“.

Może panowie, o których mowa, 

zechcą z tej rady skorzystać.

Lolek.

p o d o ła ć  w tym  c za s ie  sw ym  o b o w ią z 

kom  p ła tn ic z y m  w zg lę d e m  in s ty tu c ji 

u b e z p ie c z e n io w e j. P ą ń s tw o , z r o z u m ia 

ło , iż  ro ln ik o w i n a jc ię że j je s t  p ła c ić  

n a  p rz e d n ó w k u , że  w tedy  c zę s to , g ę 

s to  p rzym ie ra  on  g ło d e m , i d la te go  

p ro lo ng u je , p o tr z e b u ją c y m  tego , z a p ła 

tę  p o d a tk u  g run tow ego . C zy ż  n ie  m o 

g łaby  tego  z ro z u m ie ć  ta k że  D y rekc ja  

u b e z p ie c z e ń  og n iow ych  i p r z e s u n ą ć  

te rm in  p ła tn o ś c i s k ła d k i og n iow a j tym  

w szy s tk im , k tó rzy  a b s o lu tn ie  n ie  są  w 

m o żn o ś c i w o b e c n y m  c ię ż k im  c za s ie  

ta k o w e j z a p ła c ić !

B y ło by  one  zaś  do tego tern w ięce j 

o b o w ią z a n e , iż  u b e z p ie c z e n i m aj') 

w o n a jp ie rw  d o m ag a ć  s ię  

u b e z p ie c z e n io w y c h  i w y ja śn ie ń  w 

s tji p rz e ra c h o w a ń , a p ó ź n ie j d o p ie ro  

gdy ju ż  sp raw a  p r z e s ta n ie  być d la

fi to mąci mi zawsze wątek myśli. Dla podej 
rzliwych muszę nadmienić, że wspomnieniem 
tym jest najprozaiczniejszy... wierzyciel. Tym 
należałoby zabronić spaceru przed cukiernią, a 
stałaby się ona najmilszy lokalem w Cheł

mie.
Lolsk,

Kącik dSa pań,

tak ciemną, jak jest obecnie, płacić 

co do nich należy.
Powyższe podajemy pod rozwagę 

kompetentnym czynnikom w tej na

dziei, że słuszne żądanie naszych w ło
ścian nie pozostanie „głosem w ołają

cego na puszczy".
Ger. Mi.

Królowa o krótkich włosach.

Dla zwole niczek krótkich włosów nadcho
dzi sensacyjna wiadomość z Brukseli.

Oto, małżonka króla filberta belgijskiego, 
Eiż ieta, idąc za modą parysKą, obcięła obie 

pra- włosy i ku zdumieniu, oraz zgorszeniu swych 
d o k u m e n tó w  dam dworskich, zjawiła się wśród nich z ufry- 

Wwp- zowaną chłopięcą czupryną, choć właśnie dnia 
1 poprzednieg w kołach dworskich rozmawiano 
w obecności królowej o modzie tej i panie 

nich ! dworskie uznały ją za godną potępienia.
Zapewne jednak teraz przestaną się gor

szyć i pójdą za przykładem z góry.

l naszych lokali rozrywkowych.
Cukiernia „Zjednoczonych“.

Jak cukiernia — to z cukrami, ciastkami, 
czekoladą etc. W naszej, prócz tych słodkich 
specjałów jest jeszcze fortepian t pianistą i 
skrZypcć z6 skrzypkiem, fi w górnej sali, prze
dzielonej dyskretną giubą kotarą — ogromnych 
rozmiarów bilard, z tłumem „kibiców" zawsze 
niezmordowanie śledzących za biegiem kuli i 
zawsze natarczywie świdrujących dziurę, w któ
rą kula wpada. Jest także telefon, który, co 
pewien czas donośnie dzwoni. Wtedy wylatuje 
Z którecjoś kąta kelner Józef 1 rozpaczliwie 
rozgląda się po sali, chcąc się dowiedzieć 
gdzie i który z gości dzwoni. Chciałby bowiem 
i na tem telefonicznem dzwonieniu coś zaro
bić. fino trudno, w dzisiejszych „posanacyj- 
nych“ czasach ludziska nawet z kamienia sta
rają się wycisnąć., sok malinowy.

Cukiernia „Zjednoczonych“ jednoczy wszy
stko w miłą atmosferę — w której unosi się 
dyskretny gwar ludzki, robiący wściekłą kon
kurencję zawsze jednakowo rozwlekłym i zaw
sze okrutnie „łaskotliwym“ tonem skrzypiec, 
klepanym z całą poufałością przez dźwięki for
tepianu i to w samą inteligencję: (jak w Hra

binie Maricy).
Jak  demokracja, to nie żaden serwilizm, 

wiedzą o tem u „Zjednoczonych" — nawet 
martwe instrumenty, fi już najsympatyczniej 
czuje się człowiek tutaj dlatego, gdyż niema 
ani angielskiego „spleenu“, ani angielskiej 
„flegmy“, ani nawet wódki „angielskiej“.

Czyż po wypadkach z „paktem bezpieczeń
stwa“, Chamberlainem i „genewskim protoku- 
łem “ przyszedłby do „Zjednoczonych" chociaż
by pies panny Marjanny — gdyby było inaczej?

Oprócz tego wszystkiego, co tu powiedzia
łem jest jeszcze nieśmiertelny flirt, Na nie
szczęście, tylko przez wielkie wystawowe szyby 
— a na szczęście z coraz to inną powabną 
chełmianką, a mknącą „tanecznym krokiem 
przed oczyma zdumionego gościa, że tyle ich 
Chełm posiada.

Tą placówkę zmonopolizowały u „Zjednoczo
nych“ oczywiście mundury. Więcej nie obser
wuję gdyż właśnie przemknęło przed oknem 

i pewno moje bardzo przykre.- wspomnienie.

Stan rynku pracy.
W Ekspozyturze Państwowego Urzę

du Pośrednictwa Pracy w Chełm ie u l  

Lubelska Ms 3 w lokalu Inspekcji Pracy.

Wolne miejsca:

1. lekarza weterynarji do Kielc, 1. 

ekonoma do Nowogródka, 2. techników 
i drogomi9trzów do Lidy, 1. kasjera- 

buchaltera z kaucją do Inowrocławia. 

Ogłoszono konkurs do szkoły rzem ie

ślniczej w pow. Brzeskim na posady: 
1. dyrektora, 2. nauczycieli przedm io
tów teoretyczno-zawodowych i jedno

cześnie kierowników warsztatów, 1. 

nauczyciela przedm. ogólno kształcą

cych, 4. majstrów instruktorów (szew- 
etwa, stolarstwa, krawiectwa-bieliiniar- 

stwa i tkactwa-pończosznictwa).- 1. 

OchrOniarki, zarządzającej zakładem do 

Kielc, 1. kreślarza w fabr. maszyn do 
Grudziądza, 1. mechanika i kierownika 

Warsztatów ślusarskich do Kielc, 40. 
Górników na wyjazd do Francji, 1. star

szego maszynisty do elektrowni w Ja 
śle, 1. m a j s t r a  kotlarskiego do Sosnow

ca, 2. kotlarzy miedzianych do Sosno
wca, 1. spawacz blach żelaznych na 

mosiądz i alum inium  do Lublina, 14. 

blacharzy i kotlarzy m iedzianych do 
Lublina, 1. emaljera-specjalisty do na

czyń kuchen, do Warszawy, 1. wypala

cza (majstra) kafli i 2 kaflarży, 1. ma- 
szynista-drukarza i 1 introligatora do 

Torunia. 10. pilnikarzy do Sosnowca, 

1. szofera do Chojnic, 70. Cieśli do 

Szamotuł, 100. wykwalifikowanych to-' 
bot. do wyrabiania podkładów kolejow. 

do Szamotuł, 150. wykwalifik. robot, dö 
rorowania masztów do Szamotuł, 220. 

bobot. leśnych do Czarnkowa, 40. tłu- 
kaczy kam ieni do Kielc, 1. kierownika 

i 1 majstra czekoladowego do fabr. 
czekolady w Krakowie, 1. kierownika 

do pantoflam i w Inowrocławiu, 1. poń- 
czoszarka do Starogardu, 1. czapnika



«Nq 4. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROW ANY" -  dn. 29 Marca 1925 r. Str. 11.

Transport żywych ryb 
koleją.

Rycina nasza przedstawia nowe 

specjalne wag ny, przeznaczone do 

transportu żywych ryb w pociągach 

pospiesznych. W wagonach tych ry

by mogą być dostarczane aż do miej

sca przeznaczenia w stanie żywym.

do Białej Krak.. 15. tłukaczy kamieni 
do Hrubieszowa, 1. służąca wiejska do 
Kępna, 1. ogrodnika do Chojnic, 1. o- 
grodnika do Kościerzyna, 1. fachowca 

do wyrobu lontów nabojowych górni
czych do Sosnowca, 1. owczarza do 

majątku do Warszawy, 1. ogrodnika do 
Brześcia, 1. dziewczynę i 1 chłopca do 
wyrobów „E tu i“ do przechowywania 

b iżuterji do Białej.

Zarejestrowani kandydaci, którzy 
poszukują pracy.

4. rządców, 1. ekonom, 2. pisarzy 
prowentowych, 5. biuralistów, 1. bona, 
2. magazynierów, 1. drogomistrz, 1. 
pomocnik maszynisty, 2. szoferów me

chaników, 2. monter, 8. ślusarzy, 5. 
pomocników ślusarskich, 3. kowali, 3. 

kotlarzy, 1. maszynista meblowy, 2. 
stolarzy, 1. tapicer, 2. cieśli, 1. koszy

karz, 1. piekarz, 1. młynarz, 1. szewc, 
29. robotników niewykwalifikow., 4. for

nali, 2. furmanów.

KĄCIK ARTYSTYCZNY.
Na h o ry zo n c ie  o p e ro w y m  pojawił 

się nowy śpiewak, p. W iktor Kiepura. 
Na pierwszy swój występ wybrał rolę 
Fausta i debiutował w niej z dużem po
wodzeniem w Warszawie, Poznaniu i 

Lwowie.
*

„Trio Poźniaka“ koncertowało osta

tnio we Lwowie. Obecny skład jego 
tworzą Poźniak (fortepian) Freund (skrzy
pce) i Schuster (violonczela). Odegrano 
jako nowość Trio op. 27 Egona Kornau- 

tha dzieło zdradzające wybitną technikę 

kompozytorską nowoczesnej muzyki.
Namysłowski u Prezyd. Coolid-

g e ’a. Poseł polski w Waszyngtonie 

przedstawił Prezydentowi Stanów, dyre
ktora orkiestry włościańskiej St. Namy
słowskiego. Popołudniu odbył się kon

cert tej orkiestry, który cieszył się ogro- 

m nem  powodzeniem.

dOiadomości gospodarcze.
Zboże pod zasiewy wiosenne.

Jak ju ż donosiliśmy powiat chełmski 
otrzymał z kredytów wojewódzkich dzie
więć wagonów owsa na zasiewy wiosen

ne. Jest to ilość bardzo skromna, nie 
mogąca wystarczyć zapotrzebowaniu 

rolników. Dowiadujemy się, że Sejmik 

wystąpił ju ż o przydział dodatkowy i 
najprawdopodobniej otrzymamy jeszcze 
pięć wagonów tego samego owsa.

Rozdzielać go będzie, jak  dotychczas 

Powiatowy Komitet rozdzielczy, a wy
dawać Spółdzielnia „Rolnik“ , przy ul. 

Obłońskiej (dawny gmach Sejmiku) na 
tych samych warunkach kredytowych, 
jakie dotychczas obowiązywały.

Egzekucje podatkowe.

Dotychczasowy przebieg akcji egze
kucyjnej w wielu miejscowościach a 

przedewszystkiem w ośrodkach handlo
wych i przemysłowych, wykazał, że licy
tacje zajętych ruchomości nie dochodzą 

do skutku z powodu braku licytantów.

Najczęściej zdarza się to w wypad 

kach, gdzie sprzedaż licytacyjna odbywa 
się w mieszkaniu lub w przedsiębior

s tw ie  dłużnika, a przyczyną braku licy

tantów jest zorganizowany przez m ie j

scową ludność bojkot czynności orga

nów sekwestracyjnych.

Celem zapobieżenia takiemu udarem
nieniu kroków egzekucyjnych m inister 
skarbu zarządził, aby władze skarbowe 

w miejscowościach, w których spodzie
wają się bojkotu akcji egzekucyjnej za
rządzały przewiezienie zajętych rucho
mości do składów rządowych.

Zmiana notowań pożyczek 
państwowych.

Rada Giełdy Pieniężnej w Warszawie 
postanowiła z dn. 1 kwietnia wprowa
dzić notowanie pożyczek państwowych w 
procentach. Dotyczy to również pożyczki 

dolarowej, która będzie notowana w pro 
centach, nie zaś, jak  dotychczas, za 1 

doi., przyczem w nawiasie będzie poda
ny kurs w walucie Złotowej z przelicze 
niem 1 doi. — 5.18 i pół.

Terminy wekslowe.

Prolongowane poprzednio na dzień 1.4 
b. r. terminy wekslowe do zapozwania 

indosantów i urzeczywistnienie prawa 
regresu, rozporządzeniem rady mini 

strów z dn. 22 marca b. r. przedłużone 
zostały w okręgach sądów apelacyjnych 
w Warszawie i Lublinie do dnia 31 gru
dnia 1925 r.

Oszczędności.

Obrót czekowy P. K. O. wykazuje sta 
ły wzrost. Obrót w styczniu wyniósł 
532,3 mil. zł. w lutym zaś (28 dni) 480 
mil. zł. Liczba uczestników obrotu wzro
sła w ciągu lutego o 44.044 na 44.135. 
W artość więc miesięcznego obrotu cze
kowego P. K. O. jest prawie równa su

mie obiegu banknotów. Obroty bezgo

tówkowe stanowią nieco więcej, niż po
łowę ogólnych obrotów czekowych. Po

zostałość na kontach czekowych stano

wiła w końcu miesiąca stycznia i lutego



Str. 12. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROW ANY" —  dn. 29 Marca 1925 r. .Ne 4.
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Kino „ W E R S A L ”

A N N A  K A R E N I N A
Dramat w 6 aktach według powieści Lwa Tołstoja.
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Iraosdja Rosji i j t j  trzy epoki
Wielki dramat dziejowy.
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40 m ilj. zł. Obrót oszczędnościowy w 

ciągu stycznia i lutego wzrósł z 7,6 

mil. zł. da 10,7 mil. zł. Liczba oszczę
dzających wzrosła z 58 tysięcy do 63 
tysięcy osób.

Targi Warszawskie.

Polska Macierz Szkolna organizuje w 
Warszawie, w okresie obchodu tygod

nia „Daru Narodowego“ od dnia 3 do 
9 maja r. b. włącznie wystawę przemy- 
słowo-handlową pod nazwą „Targi War

szawskie“ . Wystawa odbędzie się w 
Alejach Ujazdowskich od ulicy Pięknej 
do Belwederu. Ze względu na cel, któ
remu służy Polska Macierz Szkolna 

pożądany jest jaknajliczniejszy udział 

firm i fabryk nietylko miejscowych, ale

i prowincjonalnych. Dotychczas oprócz 

instytucyj społecznych zgłosiły udział 
fabryki czekolady, pierników, browary, 

miodosytnie, masarnie, jak również fab
ryki trykotaży, zabawek, rowerów, sa

mochodów, elektryczne, narzędzi rol
niczych, radjo i t. p. Niezależnie od 

kiosków wystawowych przyjmowane bę

dą wszelkiego rodzaju reklamy świetlne, 
szafki, szyldy i t. p. Wystawa otwarta

będzie codziennie w ciągu całego ty

godnia Daru Narodowego od rana do 

godziny 10 wieczór. Wszelkich infor- 
macyj udziela Polska Macierz Szkolna 

Krak.-Przedmieście 7 m. 4. teł. 92-23.

Konwersja S proc. pańswowej 
pożyczki złotej.

8 proc. państwowa pożyczka złota z 

r. 1922 ma być w myśl rozporządzenia 
prezydenta Rzplitej skonwertowa na 8 
proc. państwową pożyczkę konwersyjną, 

płatną dn. 1 października 1927 r. Min. 

Skarbu ustalił następujące szczegóły 
przeprowadzenia konwersji. Konwersja 

przeprowadzona będzie w czasie od dnia
1 kwietnia db dnia 31 grudnia 1925 r. 

Część obligacji 8 proc. państwowej po 
życzki złotej z r. 1922 wyrażona w zło

tych polskich (t. zw. część złotowa) 

wraz z kuponam i płatnemi dnia 1 kwie
tnia lub po dniu 1 kwietnia 1925 r. bę

dzie przestęplowana na obligację 8 proc. 

państwowej pożyczki konwersyjnej. Część 
zaś obligacji wyrażona w markach pol
skich, (t. zw. część markowa) wraz z 
bieżącemi kuponam i będzie przy kon
wersji spłacona po kursie 100.000 mk.

poi., równych 1 zł., a więc za część 
markową obligacji opiewającej na 50.000 
mk, poi. posiadacz otrzymywać będzie 
50 gr., za takąż część obligacji opiewa- 
wającej 10.000 mk. poi. —  10 groszy.

Procenty od nowej pożyczki konwer
syjnej będą płatne w wysokości 8 za 
każde półrocze z dołu w dniu 1 paź
dziernika i 1 Kwietnia każdego roku.

Oszczędnościowe Kasy komunalne.

W  ministerjum skarbu opracowany 

został w porozumieniu z innemi mini- 

sterjami projekt ustawy o komunalnych 
kasach oszczędności. W związku z tem 
min. skarbu zwołuje na dzień 27 b. m. 

konferencję przedstawicieli sfer gospo

darczych i samorządowych ze wszyst
kich dzielnic Polski celem szczegóło

wego omówienia sprawy organizacji ko

munalnych kas oszczędności. Po wysłu
chaniu opinji projekt ustawy wejdzie na 

Radę ministrów i w krótkim czasie wpły

nie do Sejmu.
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Reklama to pieniądz!

L. SZEJER. CHEŁM, UL. LUBELSKA 84
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(wjazd z podwórza).

Wymienialnia surowców: lnu, konopi czesanych i nieczesanych, 
pakułów lnianych i konopnych, przędza zgrzebna konopna i lniana. 

W zam ian za surowiec dajemy bez dopłaty: płótno, obrusy, ręczniki etc.
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Na święta!! Wódki po cenach monopolowych, Likiery, 
W I N A ,  Spirytus monopolowy do celów 

leczniczych, Towary kolonjalne — delikatesy.
W IE L K I W YBÓR. TANIE CENY.

tylko w firmie Stanisław ŁUCZKOWSKI
Chełm, ulica Kolejowa JVs 101.
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O gło sze n ie .
„Komornik Sądowy przy Sądzie Okrę

gowym w Lublinie Lucjan Iżycki, zam ie
szkały w m. Chełmie, przy ul. Sienkiewi

cza pod N» 18, na zasadzie art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicz

nej, że w dniu 2 kwietnia 1925 roku od 
godz. 10.-ej rano w majątku ChyJłn. gminy 
Olchowiec, powiatu Chełmskiego odbywać 
się będzie licytacja ruchomości należących 

do Stefana Olędzkiego, składających się 
z fortepianu, garnituru mebli salonowych, 

składając, się z 2-ch stołów, 2 kanap, 2-ch 

foteli i 6 krzeseł, oraz 37 sztuk chlewni 
w wieku od V-2 do 2 lat, oszacowanych na 
zlot 2.800. Spis rzeczy i szacunek tako

wych przejżany być może w dniu licytacji“ .

HARCERSKIE TROSKIHARCERZE! — MŁODZIEŻY!
=  CZYTAJ ! ! !  -

J. S T A R Z E Ń C Z Y K A
Nader ciekawa i jedyna w swoim rodzaju powieść z życia harcerzy. 2 tomy w jednym, 
600 str. druku. Cena za 1 egz. broszurowany zł. 5.50, w trwałej, ozdobnej oprawie zł. 8.00 
Do nabycia w Administracji „Głosu Lubelskiego“ Lublin, ul Kościuszki 10. (Konto P. K. O.

100 666) i we wszystkich księgarniach.
Zamawiający bezpośrednio w Administracji nie opłacają kosztów przesyłki. Wysyłkę usku

tecznia się za opłatą z góry lub za zaliczeniem pocztowem.

DROBNE OGŁOSZENIA.

7R!IRinNn Jakób Grinberg, urc-£,UUDIUniU, dzony w Radomiu 
1888 r. — zgubił swą książkę wojskową 
wydaną przez P. K. U. Chełm, którą 
unieważnia.
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