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Z M A R T W Y C H W S T A Ń  I E .
. . . f l  dnia pierwszego po sabacie 
szła Marja M agdd lena— w mrok, 
co pierwsze brzasków brał połacie...
...I odwalony był grobowy 
kam ień. .
W bieg Marja swój zdwoiła krok, 
pełna złych przeczuć i omam ień.. 
Przyszła do P iotra 1 do Jana , 
ciskając okrzyk, jak okowy:
„Zabrali Panal 
P ójdźc ie !“
J a k  wichr wracali wnet bez słów, 
ona na przedzie, gdyby łania, 
k tórą osacza dziki łów...

Ujrzeli w m iękkich skrach zarania 

leżące puste prześcieradło 
i chustę, na bok ułożoną, 
pod którą skroń Jezusa zbladła...

Odeszli ucznie. W blaskach zorzy 
Źrenice Marji łzam i płoną.

O , kędy, gdzież jest On, S n Boży, 
jej m iłow anie i tęsknica.
Którego sm utne, słodkie lica 
śniły się jej w Kaskadzie róż 
w krwawym od gromów życia szale?... 

Gdzież wszechgarnący, jak wód fale 
jej wyzwolenie i pokuta.
Ten, czyją łaską jest osnuta 

w szczęście, co depce ziemskie trony. 

Ten, który z niej, z lilji czerwonej 
zrobił królewską lilję  białą?...

Czyż nigdy więcej? nigdy już?...

P łacząc bolesnych łkań nawałą, 
c iem nością duszy bez nadziei 
schyliła Marja czoło w grób... 
Ujrzała dwóch aniołów  w bieli, 
co u wezgłowia i u stóp 

m ie.sca, gdzie Jezus  był, siedzieli.

Rzekli jej: „Czemu płaczesz?“

„flek..
Pana m ojego mi od ję to !“ 
fl obróciwszy się, z kolei 
nagle zoczyła postać świętą, 
lecz n iepoznaną...

Spytał jej: 

„Dlaczego oczy twe we łzach?
Niewiasto, kogo szukasz? Mów!? 
Odpow iedziała Mu: „Jeże li 
ukryłeś Go, to wyznać chciej, 
abym Go zabrać m ogła znów!...“
Rzekł zwolna N ieznajom y do niej: 
„M arjo!“
Upadła Mu do nóg
i w ionął w przestrzeń krzyk: „Rabbon i“! 
Przy niej jest, przy niej M iłość— Bóg, 
Którego wszechświat nie ogarnie 

Do niej z lazuru spłynął stref, 
do niej najpierwszej z pośród ludzi — 
tęsknoty wielkie] słysząc zew...
Serca, co górze w stos—ofiarnie...
N iosąc nagrodę, co nie łudzi 
I która już za wszys ko stanie: 
za wierność —  Chrysta ukochanie!

Jadwiga Rzepecka.

Dziś (»„Chełm . Kurierze llu s tr":
Z M A R T W Y C H W S T A N IE .
A L L E L U J A !
S p łac o n a  w in a  o jc ó w  n aszych . 
K R O N I K A  m iejscowa, z 

pow iatu, kraju i św iata.
Z  w a ln e g o  z e b ra n ia  „ P o ls k ie *  

go K lubu  S p o łe c z n e g o “.
W P Ł Y W  K O N FER EN C JI R O D Z I-  

C IELSK IC H  N A  W Y C H O W A N IE  
M Ł O D Z IE Ż Y  - D r.T . G n ia z d o w s k i.

T E A T R  I M U Z Y K A .
S A W I N .

FELJETO N  T Y G O D N IO W Y .
Z  p o s ie d z e n ia  R ady  g m in y  B u 

ko w a .
O d n aszych  k o re s p o n d e n tó w .
Z  S Ą D U .
W ia d o m o ś c i g o s p o d a rc z e  e tc .

ALLELUJA!
Przez trzy dni milczały dzwony i 

cisza grobowa panowała pod stropami 
świątyń katolickich, a tysiące serc 
wiernych zanosiło modły przed tron 
Najwyższego.

Spiżowe serce dzwonu to także 
serce, co śpiewa i jęczy, skarży się i 
modli, zrywa się na trwogę, kołysze 
nadzieją, bije tryumfem w dniu wesela, 
łka i płacze w dniu smutku i zawiśnie 
w powietrzu nieruchomo, martwiejąc 
z wielkiego bólu...

Kiedy noc długa, noc czarna zaległa 
nad głazem mogilnym Zbawiciela, wte
dy świat żydowski tryumfował i cie
szył się z powodu zwycięstwa brutal
nej siły nad cnotą!...

Nie ulegli jednak zwątpieniu w spra
wiedliwość uczniowie Chrystusa, co 
stali u grobu swego Mistrza, bo wie-
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rzyli mocno, że Zmartwychwstanie Pan, 
a z Nim wiekuista prawda.

Trzy dni milczały dzwony, aż oto 
zapaliły się zorze purpurowe, zahu
czały milczące dzwony, świątynie za
płonęły światłem, zachwiały się ka
dzielnice, a z obłoków dymu płynie 
ponad ziemie hymn radosny — Zmar
twychwstania i tryumfu, hymn —  Alle
luja! I cały świat chrześcijański głosi 
w tej chwili zwycięstwo idei odkupie
nia...

I z odgłosem dzwonów kościelnych 
wstępuje wesele do serc ludzkich, a 
duszę napełnia otucha i radość, bu
dzą się nowe siły i energja do pracy 
ku szczęściu i odrodzeniu...

A ta pamiątka Zmartwychwstania 
Chrystusa — to nietylko katechizm re
ligijny, ale zarazem i polityczny dla

Przegląd ooainiej
W Polsce.

Tydzień sprawozdawczy u nas w Pol 
see pozostawał pod znakiem nad 
chodzących świąt. Sejm rozjechał się 
na ferje święteczne już w sobotę 4 b. 
m., prace Rządu toczyły się także wol
niej, a już we środę większość mini
strów rozjechała się na święta. To też 
w naszej polityce wewnętrznej nie ma 
do zanotowania żadnych ważniejszych 
wypadków,— cisza i spokój zapanowały 
na horyzoncie politycznym.

W prasie stołecznej dają się jeszcze 
słyszeć echa niesłychanej wprost dotych
czas w naszem życiu parlamentarnem 
kompromitacji „Wyzwolenia“, które to 
stronnictwo ostatniemi swemi wystąpie
niami w sprawie rozwiązania Sejmu i w 
sprawie głosowania nad ustawą o po
borze rekruta naocznie stwierdziło, że 
rozkład wewnętrzny zniszczył je dosz
czętnie i że nie jest już ono zdolne do 
pociągnięć o głębszem i poważniejszem 
znaczeniu.

W niedzielę powrócił ze swej podró
ży inspekcyjnej po kraju p. Min. Rol
nictwa Janicki, który w dniu 8 b. m. 
przyjęty był przez Premjera Grabskiego 
Zdawał on sprawozdanie z odbytej pod
róży. Min. Janicki przedstawił koniecz
ność pomocy dla ludności dotkniętej 
klęską nieurodzaju i uzyskał od Premje
ra potrzebne do tego kredyty. Odpo
wiednie zarządzenia ukażą się w tych 
dniach.

W dniu 7 b. m. zostały zakończone 
rokowania między delegacją czechosło
wacką, a polską w sprawie zawarcia tra
ktatu handlowego. Osiągnięto porozu- 
m enie we wszystkich sprawach, ustalono 
redakcję i kolejność poszczególnych pa
ragrafów umowy. Uroczysty akt podpi
sania umowy odbędzie się dopiero , po 
przyjeździe do Warszawy Min. Benesza, 
który to przyjazd nastąpi 20 b. m.

Dnia 6 b. m. Minister Reform Rol-

tych ludów, co popadły w ciemność 
grobów przemocy i niewoli, co na 
śmierć były skazane — choć żywe...

I jeżeli komu, to nam Polakom ta 
uroczystość Zmartwychwstania Pań
skiego, ten tryumf prawdy i sprawied
liwości, jest wielką otuchą i bodźcem 
do pracy w zmartwychwstałej O jczyź

nie.
A więc w góre serce! Polacy, a Ty, 

Zmartwychwstały Chryste, błogosław 
powróconej wiośnie narodu polskiego! 
Umocnij serca nasze, zahartuj ducha, 
daj moc i siłę do pracy zbożnej, do 
zgody, do pojednania zwaśnionych bra
ci i do prawdziwej miłości Ojczyzny!

Spraw to, Panie! boś Ty Bóg po
tężny i sprawiedliwy, boś Ty Pan nad 
Pany! Alleluja!

F. B o ry s ław sk i.

szych oydorzeA.
nych p. Kopczyński podał się do dymi' 

i sji, wskutek głosowania komisji budże' 
towej, wyrażającego mu votum nieufno' 
ści. Premjer Grabski jednak dymisji 
nie przyjął, wychodząc z założenia, że 
tylko głosowanie na plenum Sejmu mo
że decydować o dymisji Ministra.

Strajk rolny według ostatnich wiado
mości przedstawia się następująco: W 
Wielkopolsce strajk w y g a s ł .  Na 
Pomorzu bez zmiany, jedynie w dwóch 
majątkach pow. grudziądzkiego wybuchł 
strajk czarny. Ziemianie zorganizowali 
samoobronę dla ratowania inwentarza. 
W  lubelskiem i kieleckiem strajk słab
nie, natomiast zupełnie niespodzianie 
wybuchł w maj. hr. Larisza w pow. cie
szyńskim i w jednym majątku pow. biel
skiego.

Zagranica.
F ra n c ja . Na czoło wypadków na 

terenie światowej polityki zagranicznej 
wysunęły się dziś zagadnienia wewnę
trznej polityki Francji, mianowicie wy
bór Milleranda do Senatu i łączące się 
z tem trudności rządu Herriota w utrzy
maniu się u w ł a d z y .  Rozpatrzmy 
wypadki w ich chronologicznym rozwo
ju. Oto w dniu 3 b. m. podał się do 
dymisji francuski m nister skarbu Cle
mente!. Dymisja została przyjęta, na
stępcą jego został senator De Monzie. 
Powodem dymisji Clementela była mo
wa jego w senacie, w której zapowie
dział, iż rząd zgłosi żądanie podwyższe
nia emisji banknotów o 4 miljardy fran
ków. Ta jego mowa rozpętała burzę 
nad głową Herriota, gabinet został za
chwiany, opozycja wzmocniona wejściem 
Milleranda do senatu ruszyła do ataku. 
Nowy minister skarbu De Monzie opra
cował plan finansowy, opierający się na 
projekcie daniny dobrowolnej. I ten 
plan jednak spotyka się z niechęcią spo
łeczeństwa, a nawet pewne odłamy do- i

tychczasowej większości rządowej wy
stępują przeciw niemu. Sytuacja więc 
staje się coraz poważniejsza i grozi u- 
padkiem gabinetu Herriota. Według o- 
statnich telegramów przedstawia się ona 
następująco: wybuch przesilenia gabine
towego możliwy jest lada chwila. Opinja 
publiczna przyjmuje projekty finansowe 
De Monzi‘ego raczej wrogo. Umiarko
wana lewica oskarża Herriota, że jest 
w niewoli u socjalistów. Prace parla
mentu nad rozpatrywaniem planu De 
Monzi'ego postępują w szybskiem tempie.

Po dyskusji nad interpelacją w spra
wie wypadków na wydziale prawnym Sor
bony senat uchwalił 138 głosami prze
ciw 134 skreślenie 100 franków z pobo
rów ministra oświaty p. F. Alberta, jako 
wyraz potępienia jego postępowania.

A n g lja . flusten Chamberlain wygło
sił w swoim okręgu wyborczym mowę, 
w której wywodził, że mimo upływu 
sześciu lat od zawarcia pokoju niepo
dobna, przebywając pośród obcych mę
żów stanu, zapoznawać faktu, że atmo
sfera pokojowa nie powróciła do Europy.

Obawa przed nowym wybuchem woj
ny wciąż istnieje i jeżeli tej obawy nie 
usuniemy, to wprawdzie nie dziś i nie 
jutro, lecz powoli Europa zbliży się do 
nowej katastrofy.

Rząd angielski dąży do bezpieczeń
stwa nie przez sojusze z wczorajszymi 
przyjaciółmi przeciwko wczorajszym nie
przyjaciołom, lecz pragnie wykorzystać 
wpływy angielskie w tym kierunku, że 
by dawnych wrogów związać paktami 
wzajemnej gwarancji.

O ile dojdzie do zmiany traktatów po
kojowych, tó nastąpić to może dopiero 
po latach, gdy wszystkie zainteresowa
ne strony będą uważały zmiany za po
żądane.

N iem cy. W Niemczech ciągle jesz
cze pierwsze skrzypce grają przygoto
wania do wyborów Prezydenta Rzeszy. 
Wobec wysunięcia przez centrum wspól
nego kandydata w osobie Marxa, pra
wica wycofała kandydaturę Jarresa, wy
stawiając na jego miejsce kandydaturę 
Hindenburga. Walka więc wyborcza za
powiada się nadzwyczaj ciekawie, a re
zultat staje coraz bardziej pod znakiem 
zapytania, —- kto zwycięży?

B e lg ja . Do parlamentu belgijskiego 
po nowych wyborach wejdzie 82 katoli
ków, 73 socjalistów, 26 liberałów i 6 
przedstawicieli mniejszych stronnictw. 
Klęska komunistów jest zupełna i tylko 
jeden komunista może liczyć na uzyska
nie mandatu.

Przywódcy największych stronnictw 
złożyli oświadczenia, omawiające wynik 
wyborów. Przywódca stronnictwa kato
lickiego oświadczył, że wynik wyborów 
był dość niespodziewany, ponieważ po
przedni rząd dłuższy czas pozostawał u 
władzy, wywołując nastrój opozycyjny. 
Zwycięstwo socjalistów należy przypisać 
prawie wyłącznie temu, że wchodzili oni 
do opozycji oraz jfaktowi, że blok so-
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W Belgji po wyborach. cona wi IM
(W s p o m n ie n ie  w  4 0 0 - le tn ią  
ro czn icą  „H o łd u  P ru s k ie g o “ )
W roku 1910, w Krakowie, Polska 

obchodziła z niezwykłą ś*ietnością 500- 
letnią rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, 
•’ unktem kulminacyjnym uroczystości 

i było odsłonięcie pomnika Władysława 
Jagiełły, dłuta Wiwuhkiego, a fundo
wanego crzez wielkiego, naszego mu- 
iyka Ignacego Paderewskiego.

Tam więc, pod pomnikiem pogromcy 
dumnego zakonu krzyżackiego zebrały 
sę wszystkie stany i wszyscy zgednym 
chórem wyrazili hołd cieniom wielkie 
go króla, który oswobodził Polskę i 
Litwę od najazdów rozbójniczych; upo
korzył zastępy, które, nadużywając 
krzyża, pod maską szerzenia wiary —  
szerzyli mord i pożogę.

I wszystkim mimowoli stanął na my
śli późniejszy hołd pruski Albrechta 
brandenburskiego, który 10 kwietnia 
1525 roku, klęcząc na rynku krakow- 
sKim. składał akt poddaństwa królowi 
Zygmuntowi i uroczystą przysięgą, w 
cbHczu zgromadzonego ludu, st*ierdżł 
hołdownictwo Prus. Rynek krakowski 
nie widział bodaj takiej sceny, w której 
korona polska błysczałaby tak świet
nym, olśniewającym blaskiem.

Pomimo tego był to w ieki historycz
ny błąd, który już współcześni uzna
wali, niestety z»pobiedz mu nie mogli.

cialistyczny jest bardzo karny i posiada | strów"Svehla wniesie kwestję ceł, jako ! Hołc| P^sk i to upodlenie się księcia 
inteligentnych przywódców. Podczas | ostatni punkt porządku dziennego par- i łokt, m a ło  dla nas niestety tylko 

kampanji wyborczej wystrzegali się oni lamentu. Socjalni demokraci występują j Jdw° rski^> 9dyż M
wszystkiego co mogłoby wpłynąć na

Odbyły się w niedzielę w Belgji wybory 
do obu izb. W zestawienia z poprzed
nimi wyborami wynik przedstawia się 
jak następuje: W roku 1921 katolicy 80 

obecnie 82, liberałowie 33, obecnie 26, 
socjaliści 68, obecnie 73, inni 6, obec

nie 6. Jak więc zauważyć można wynik 
w układzie trzech stronnictw bez wiel

kich zmian.

Jak się ukonstytuuje nowy rząd?

Dotychczasowy gabinet p. Theunis‘a 
ilustracja na lewo, z liberałem p. P. 
Hymans’em, ilustracja na prawo, jako 
ministrem spraw zagranicznych— podał 

się do dymisji w niedzielę rano, w sam

dzień wyborów. P. Theunis przytein chcę 
się z życia politycznego wycofać i u ię  
cej m isji tworzenia llządu nie przyjmie.

W ięc kto? Z prawicy katolickiej wy

mienić należy jako ewentualnych „mini- 
strablów“ hr. Carton-de W iart’a i baro
na de Broqueville’a (Wallonów) oraz 

wicehr. Poullet’a i p. Jaspar’a (Flaman- 
dów); z liberałów —  p. Ilymans’a: z so
cjalistów —  pp. Vandervelde’go i J. 0- 

estree.
Gdyby doszło do gabinetu koncentracji 

narodowej, to pewnieby byli ministrami 
wszyscy. Ale koncepcja taka jest w ąt

pliwa. Raczej dojdzie do skutku nowa 

koalicja katolicko liberalna.

wywołanie jakichkolwiek różnic politycz
nych i religijnych wśród wyborców Przy
wódca socjalistów oświadczył, iż dotych
czas nie może powiedzieć wyraź
nie o charakterze nowego rządu. Kon
gres socjalistyczny postanowi, czy partja 
będzie mogła wziąć udział w rządzie, 
czy teź nie. Przewidywać jednak należy, 
że przy tworzeniu nowego rządu nastą
pią poważne trudności. Pomiędzy kato
likami istnieją bowiem konserwatyści, 
którzy zasadniczo zwalczają udział so
cjalistów w rządzie. Istnieje jednak w 
tonie katolików równie silna grupa po
słów, którzy są za współpracą z socjali
stami. Dotychczasowy rząd Thenisa po
dał się do dymisji, dymisja została przy
jęta.

C ze c h o s ło w a c ja . Dzienniki do
noszą, że opinja w rządzie co do ceł 
zbożowych jest niejednolita, tak, że za
chodzi niebezpieczeństwo rozbicia ko
alicji. Pociągnęłoby to za sobą rozwią- 
zanie parlamentu.

Już dziś koła parlamentarne są przy
gotowane na to, że sesja wiosenna bę
dzie ostatnią sesją obecnego parlamen
tu. Spodziewają się, że prezydent mini-

stanowczo przeciw zaprowadzeniu ceł *ówczas nikt nie dowierzał prz\sięgom 
zbożowych. j  '"krechtft, g poważny Opaliński, het

R o s ja . Wybory do sowietu moskiew- n?*n P ^ ^ ld u ją c y  Ó^trog-

skiego dały następujące wyniki: 'obrano :' . u l! j  ^ ■ rand<|n^ ur‘
j j. j  i ci/i i i -  i . czyk będzie knuł zdradę i krzewił mvśdotąd oaołem 1.514 czlonkow, w tei , "  1 v 2*1^ J nanna/anin nrnck n»
liczbie 1.017 ^komunistów i 453 bezpar
tyjnych. Do sowietów okręgowych pro
cent komunistów jest mniejszy.

Wyboiy do sowietu w Piotrogrodzie 
dały dotąd 1.584 delegatów w tej licz
bie 1.055 komunistów i 421 bezpartyj
nych.

— „Kurjer Warszawski“ w artykule 
wstępnym stwierdza ekspansję Rosji So
wieckiej na Chiny.

o panowaniu prusklem na łanach Polski.

I nie omylili się w swych przewidy
waniach. Zrazu nie ziściły się one, bo 
siostrzeniec Zygmunta Starego rządził 
w Prusiech Książęcych łagodnie, a na
wet w duchu demokratycznym. Wogóle 
dopóki istrieło państwo polskie, Pru
sak odnosił się do żywiołu polskiego 
oględnie. Zresztą względy narodowoś
ciowe nie odgrywały wówczas roli Sko

Trzy czwarte Mongolji stanowi już ro wszakże °olska znikła z mapy Euro 
prawie panowanie sowieckie, a wpływy ; PY > w Warszawie Prusy zatknęły swój 
sowietów w państwie żółtem rozszerzają standar czarny, podniosła się fala ger- 
się przy pomocy Japonji coraz bardziej. I mBńska ponad anemiczną polskość. 
Nigdy imperjalizm carski nie osiągnął P°  Sedanie zaś zuchwałość przybrała 
takiego powodzenia. Umowa Japonji z horendalne rozmiary i formy i wszczęła 
Sowietami zmierza do uniezależnienia S'Ę systematyczna, miljonami poparta 
Japonji od Ameryki środkami opalowe- i rozszalała polityka antypolska. Wystar- 
mi i do współdziałania sowietów i Ja-! czy tu wspomnieć ów wóz Drzymały.
ponji przeciw flnglji.

Szanuj każdy grosz.
Wreszcie, ów pochód bismarkowskich 
rugów. Od tej to pory zdawaćby się 
mogło, że już zapanowała siła nad 
prawem; zwłaszcza, gdy, jakby na po
parcie tego, dufny w siebie, bitny, za 
szczeciną stalową bagnetów ukryty,
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duch pruski plunqł na świat salwą dzie 
sięciu tysięcy armet Ogień morderczv, 
który z nich zionął objął całą Eurcpę
—  był to 1914 rok. ft wśród tych łur 
poźerów, niszczących B • Ig je, Francje, 
Polskę Serbje, Czarnogórze, Rumunję, 
wśród jel'ö*' mordowanych kobiet i 
dzteri, » ś ód gHsu, dcbvw*jącegT s t  
z gł-bin morskch, dHesiat^öv tysięcy 
cfiar, zbrodniczo zatopionych prze? 
nierr ieckie łodzie podwodne i wpośród 
dziesiątków tysięcy drgaiących w mece 
przedśmiertnej zatrutych gazami ż łnie 
rzy — rozlegało sie owe złowrog>e 
Deutschland, Deutschland über alles...

Nie! — Obójetnie na to nie mogły 
patrzeć cienie zwycięzców z pod Grun 
waldu, Płowieć, Ps>ego Pola, Jeny i 
Wagram! Zbieqły sie one i riejakf 
wcieliły w owe szare tłumy żołnierzv 
sprzymierzonych i za i< h wzorem st ło 
sie! Marna,Verdun, C täteau — Thierry — 
a później owe zjawy nocne, w małej 
osadzie Handroy — owe B ełe Che-' 
rągwie Niemiec .

......Było to dnia 7 listopada 1918
roku o godzinie 9 ej wieczorem. N<̂ 
Ii^ji francuskiej zuoełna ciemność. Na 
gle w dali na drodze błysk zbliżający 
sie l coraz bardziej rosnący potężnych 
reflektorów. W świetle ich staje na dro 
dze oficer francuski I podnosi rękę 
Zatrzymuje sie pierwszy automobil nie 
miecki, na którego przodzie po»iewe 
ogromna bieła chorąqiew i z którego 
od chwli już dochodził dźwięk szorst 
kiej jakiejś, ponurei, krótkiej melodjt 
wojskowej niemieckiej z trąbki stojące 
go na stopniu wozu trębacz*; za nim 
drugi automobil również z bUłą cho 
rogwią, za nim trzeci I czwarty.. .* — 
To pełnomocnicy niemieccy jsdą do 
kwatery m a r s z a ł k a  F o c h a ,  aby 
wysłuchać warunków zawieszenia broni 
i podpisać je.

D^ia 11 listopada o godz. 5 ej rano 
podpisano zawieszenie, a o godzinie 11 
wraz z dźwiękiem dziękczynnym dzwo 
nów d?l&ł *, obozu obwarowanego Pa 
ryża, 1.200 strzełami dają urzędowo 
znać o zwycięstwie, niesłychanem do 
tąd w hlstorji dziejów świata.

Gwałt i pycha padły pokonane, e 
epilog dogasającej wojny europejską 
w upokorzeniu tych, którzy te wo ne 
wszczęli, którzy odpowledziełność ze 
nią wobec ludzkości ponoszą, prze 
szedł oczekiwania

Zdruzgotana wlec i starta została 
moc sz»tena na tej ziemi, a harmonij 
na pieśń zgody i polednania narodów 
zrzucających jarzmo niewoli obcej, wzbi* 
ła się ponad krwią przepojoną ziemie 
ku łaskawemu i przebaczającem niebt 
Jednak sumienia zwycięzców  nie po 
winny teraz ukołyseć się radością po
wodzenia i pogodą skończenia znojów 
wojennych — powinny być czujne!!

Ks. E. Kołszuł.

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

12. Zm artw ychw stan ie  Cbr. P.
13. W ielk. Harm enegilda

14. W a lir ja n a  M. Jrs iyna .

15. Anastazji M. Teodo a.

16. Benedykta W.

17. fln ica ta  P. M.

18. flpo lon jusza

19. Przew. Tymona M.

Kino „O A ZA “ W spaniały program  św ią

teczny obe jm u jący  najw iększe arcydzieło film o 

we 1925 roku p. t. „Dziewczę z karuze li“, dra

m at erotyczny w 10 aktach. Cała prasa film o 

wa wyraża się o tym film ie w samych superla

tywach. Zawiera on n ie jedną ta jem nicę b. dwo

ru austryjackiego 1 stanowi dzieło film owe na

prawdę m onum enta lne . Dyrekcji K na „Oaza*1 

należy się za sprawdzenie tego film u szczere 

uznanie.

— K no „W ERSAL“  wyświetla w czasie świąt 

m onum enta lny  film  p. t. M iasto rozkoszy“. W 

rolach głównych M ozżuchin i Lisienko. Film 

powyższy nastręcza całe m nóstw o pierwszo 

rzędnych wrażeń i stanow i dla Chełma pra

wdziwą atrakcję.

Z  M IA S T A .

*** Stan rynku pracy. W  ekspo 

zyturze Państwowego Urzędu Pośred
nictwa Pracy w Chełmie zm jdu ją  się 

następujące wolne miejsca dla poszu

kuj ąch pracy:

1) D la pracowników umysłowych: 18 
miejsc;

i 2) Dla fizycznie pracujących 929 

miejsc.

Zarejestrowanych kandydatów, którzy 

poszukują pracy je?t 104 osób.

*** Sprzedaż marek stemplowych. 
W ładze skarbowe nakazały sklepom ty
toniowym umieszczać na wystawach na

pisy o sprzedaży marek stemp'owych, 
do której są zobowiązane na zasadzie 

koncesji.

*** Doraźny porachunek. Zawodo

wy oszust karciany i łańcuszkowy, niescho- 

dźący niemal zupełnie z kroniki nasze
go pisina —  grał znowu na targu z na

iwnym graczem niejakim Domańskim 
Janem z kol. Łowcza, gm. Bukowa w 
trzy karty, a gdy ten nie chciał mu 
dać „wygranych“ pięciu złotych, siłą 
wydarł mu je  z ręki.

*** Panie Pula — masz pan kon
kurenta w osobie Berka Fejera, który 

również uprawia z zamiłowaniem grę w 

„trzy karty“. Lecz przychwytano go na 
oszustwie i sprawę skierowano do sądu.

Cudzego m irra , jako  śc iany  
dom u  —  chciał użyć p. S., Sien- 

kiewicza 17 —  przy budowie —  nie py
tając o pozwolenie właściciela p. Lin- 

denbaum Brandłi. Sprawę skierowano

do Starostwa, celem rozstrzygnięcia tej 
„murowanej“ kwestji.

*** Kasjer „godny“ zaufania. Na

wieczór w „Polonji“ , urządzony w dniu 
otwarcia uniwersytetu w Palestynie —■ 
sprzedawał bilety Moszek Mirtenbaum, 
a sprzedawał tak długo, aż mu ich 

brakło. Lecz, że napływ gości był wciąż 

duży, przeto pan Moszek brał p ie 
niądze, po 5 zł. od osoby, nie wydając 

oczywiście im biletów. Wszystko byłoby 
w porządku, gdyby pieniądze te zamiast 

do własnej kieszeni, oddał do kasy. 
Lecz, źe zrobił przeciwnie, będzie z tej 
„przykrej“ pamiątki jeszcze większa 
„przykrość“ . '

* * *  „S m aczny“  kąsek. Orzechowski Stanisław, 
kolejowa 101 zameldował policji, iż małżon- 
kowi<e Mazurkiewiczowie, w tym  sam ym  dom u 
zam ieszkali, chcąc pozbaw ić życia psa b ęd ą 
cego w łasnością Orzechowskiego podrzucili 
na balkon gaiki zm ieszane z ig łam i. Epilog tej 
„psiej“ sprawy rozegra się przed sądem .

*”■* „Farbow ana“ paskarka. Do rzędu rozm a
itych paskarzy, w głównej m ierze specjalistów  
spożywczych, przybyła n ie jaka Hała Gutharc, 
Lubelska 49, rob iąca w farbie, lecz pobierająca 
za nie nadm ierne ceny. Niech kupujące  zapa
m ię ta ją  sobie jej adres!

*** Nawet sosny nie je s t cz łow iek  pewny. Gi-
wiński Je l. zameldował, że „ktoś“ ukradł mu 
sosnę z lasu i przywiózł takową, celem  obrób

ki do tartaku Goldsztejna. Za „k tos iem “ po 
szukuje policja.

Z  P O W IA T U .
** Z  K rz y w ic z e k . — Tajemniczy 

trup. Poster, policji w Krzjwiczkacb 
doniesiono, że w krzakach, na terenie 

wsi Zółtańce leżą zwł)ki jakie jś kobie

ty. Zaalarmowana o tern Komenda Po
licji w Chełmie, spowodowała zebranie 
Komisji Śledczej, w osobach p. sędzie

go śledczego Tomasjunasa, lekarza po
wiatowego, p. d ra Parysiewicza i kom. 
policji powiat, p. Puchajdy, która nie

zwłocznie wyjechała na miejsce. Oglę 
dżiny zwłok nie wykazały żadnych śla
dów gwałtownej śmierci. Obck trupa 

znaleziono tłutnok, zawierający garde
robę damską.

Żadnych dokumentów natomiast, mogą
cych stwierdzić tożsamość zmarłej n.e 
było przy zwłokach. Utrudnia zaś to w wy

sokim stopniu wykrycie sprawcy ewent. 
zabójstwa. Komenda Policji wszczęła 

energiczne wywiady —  pozostające nie
stety dotąd bez rezultatu Wobec tego 

zwłoki sfotografowano, a futogratję zło
żono w Komendzie Policji, celem roz
poznania. Tak samo złożono tam zna
leziony przy trupie tłumok. Celom umoż
liw ienia ewent. wykrycia tożsamości 
zmarłej, podajemy je j rysopis: wzrost 
średni, włosy ciemno-blond, plecione w 

warkocze i warkocz doplatany, oczy 
szare, nos zadarty i przypłaszczony, war
gi grube, lat około 28. Zmarła ubrana 

była w koszulę z lnianego płótna, taki 
sam stanik, granatowy żakiet, spódnicę 

granatową w zielone kratki, bluzkę bor 
dową w zielone paski, chromowe buciki 

sznurowane, wysokie, pończochy czarne. 
Osoby, któreby mogły w tej sprawie
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udzielić jakichś informacji —  zechcą 

się zgłosić w Komendzie Policji.

** Z  D o ro h u s k a . — Zaginięcie
chłopca. Tadeusz Gołębiowski, mieszk. 
Dorohuska, doniósł policji, że brat jego 

Jan, 1. l ß  liczący —  wyszedł z domu 
jeszcze 23.3 br. i dotychczas nie 
powrócił. Policja czyni za zaginionym 

energiczne poszukiwania.

** Z  L u b o m ia . — Znalezienie to
pielca. Pairu i policyjny poster. Doro

husk zauważzł na rzece Bugu przy pra 
wym brzegu zwłoki jakiegoś mężczyzuy. 

Przy pomocy ludności cywilnej— zwłoki 

te wydobyto z wody i poddano oględzi

nom. Dokonał ich Dr. Lewicki, lecz 
żadnych śladów gwałtownej śmierci nie 
znalazł. Przy utopiouym znajdowała się 

metryka na nazwisko Ticliona Samolu- 
ka, mieszk. wsi Bereżce, pow. luboml. 
Dalsze dochodzenia w tej sprawie pro
wadzi policja powiatu Lubomi wojew. 

Wołyńskiego.

** z C yco w a.—Groźny pożar. W
dniu 4 b. m. we wsi Kulig, gm. Cyców 

zapaliła się obora, a od niej w krótkim 
czasie dom mieszkalny i wszystkie za

budowania gospodarskie, pewnego włoś
cianina. Ogień zniszczył wszystkie te 

budynki, cały inwentarz żywy i martwy, 
zboże, sprzęty domowe i t. d.— ogólnej 

wartości około 9000 zł. Dochodzenie 

policyjne wykazało karygodne wprost 
niedbalstwo jednego z domowników, 

który wysypał żarzący się popiół na 
śmiecie złożone obok obory, skąd właś
nie ogień wybuchł. Dzięki temu cały 

dobytek poszedł ■wkrótce z dymem.

Szczęściem, że sąsiednie budynki zdo

łano zabezpieczyć przed pożarem.

** Ze Żmudzi — ujęcie złodzieja. W nocy z 
29 na 30 marca, dokonano w folw. W ólka Le- 

szczańska, gm. Żm udź, śm iałe j kradzieży kilku 
sztuk drobiu —  na szkodę M aciejaka Jan a  i 
K limkiew icza M ichała. Śledztwo policyjne — 

i celowo poprowadzone ujawniło sprawcę tej 
j kradzieży w osobie Stan. Motea, pochodzącego 
! z pow. hrubieszowskiego. Przekazano go w ła
dzom sądowym.

Z  P O L S K I.
— Telefon Kraków Wiedeń.

Od 10 kwietnia zaprowadzone zostaną 

rozmowy telefoniczne pomiędzy Krako- 
j  wem —  ModlingVm —  Okocimem i W ie
dniem. Opłata za jednostkę rozmowy 

! zwykłej w pierwszej relacji wynosi 3 
franki 20 cent,., w drugiej 3 fr. 50 cent.

— Cennik pobytu w Krynicy. 
Cennik pobytu wr Krynicy przedstawia 

się następująco: koszt całodziennego u- 

trzyraania w ponsjonacie pierwazorzęd 
nym wynosi 5— 6 zł., wTytworny pokój 
jednoosobowy 3 zl. dziennie. W  pensjo 

nataoh drugorzędnych przewidziana jest 
większa zniżka. Cennik obowiązuje od
1-go sezonu.

—  T a je m n ic z y  szk ie le t. Przy ko

paniu żwiru w Antoninie pod Swarzę

dzem. natrafiono na szkielet w głębo
kości około pół rnetr-a. Stwierdzono, że 

jest to szkielet kobiety około dwudziesto
letniej. Znalezienie szkieletu nasuwa 

podejrzenie, że może to być szkielet 
dziewczyny, która przed 18-tu laty za
ginęła w' tajemniczy sposób. Śledztwo 

wdrożone zdoła może odsłonić rąbek 

tajemnicy i przyczyni się do wyświetle
nia zaszłej przed kilkunastu laty zbrodni.

Z E  Ś W IA T A .
+- Samobójstwo przyjaciółki Van- 

derbilta. Charlotta Carter Flather, 
sławna amerykańska artystka dramaty
czna, przyjaciółka Yanderbilta, przed 
kilku dniami popełniła samobójstwo— a 
to z powodu nędzy, w jakie j obecnie 
się znajdowała.

W  13 roku życia opuściła ona dom 

rodzicielski, poświęciwszy się scenie i 
próbując także swego talentu na niwie 
literackiej.— Na Washington Square zna

ną była w kolach cygauerji, gdzie po
znała Yanderbilta.

Reginal Vanderbilt m iał zamiar ją  

zaślubić, otaczał ją  zbytkiem, zaspaka
ja jąc  wszystkie je j kaprysy.

Flather jednak marnotrawiła, rzuca

jąc pieniądze lekkomyślnie, żyjąc bez 
rachuby. Opuszczona przez Yanderbilta 
w roku 192 L usiłowała otruć się opium 

i weronalem, gdyż nie m iała czem opła

cić czynszu za mieszkanie. Vanderbilt 
popłacił wtedy je j długi— dając je j nad

to 25.000 dolarów. Flather pieniądze 
te znów roztrwoniła, udając się w po- 

| dróż do Europy. To też wróciwszy o- 
becnie z Europy do Ameryki, wr hotelu 
Plaża, będąc bez dalszych środków do 
życia, samobójstwem zakończyła swój 
lekkomyślny żywot.

-j- Miljony króla Madagaskaru.
W 18 wieku „król Madagaskaru“ Fride- 
rico del Re Bonnet złożył w banku An- 
g lji większą sumę pieniędzy, które obe

cnie z procentami urosły do kilkuset 
miljonów franków. Rodzina Bonneta po
chodząca z Pordeuone we Włoszech, 

obecnie zamieszkała we Vittorio Vene-

O bchód  1100 roczn icy  
U n iw e rs y te tu  w  P a w ji.
W początkach m aja b. r. przypada 

1100 rocznica za łożen ia  słynnego w 

wiekach śre nich Uniwersytetu w 

Pawji w półn. W łoszech.

U n i w e r s y t e t  w Pawji został 

za łożony w pierwszych dniach rraja 

825 r. przez kró la  w łoskiego Lotar- 

jusza. W  wiekach średnich Uniwersy

tet w Pawji s*ynął z wiedzy na cały 

świat i był gorliwie uczęszczany przez 

rzesze m łodzieży wszystkich krajów.

Rycina nasza przedstawia podwórzec 

Uniwersytetu.
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Olbrzym morski „Majestic“ .

Rycina nasza przedstawia na jw ięk

szy okręt*św iata, olbrzym morski, s ta

tek pasażerski „M ajestic“ w dokach 

portu Southam pton , dokąd przybył 

celem  przeprowadzenia odpow iednich 

reperacyj. Dwa mniejsze statki ho 

lują właśnie „Majestic" do portu.

to podnosiła już raz pretensje do tych 
kapitałów. Dowodziła ona dokumentami, 

że przodek ich Friderico del Re Bonnet 
w roku 1760 po zamordowaniu brata, 
zbiegł do Francji, gdzie połączywszy się 

z piratami morskimi dostał się na wys
pę Madagaskar i tam został wybrany 
królem.

W  roku 1828 umierając Bonnet zosta 
wił testament, deponując równocześnie 
cały swój znaczny majątek w banku 

Anglji. Że zaś testament w roku 1895 
przy zajęciu Madagaskaru przez Fran
cuzów zaginął, sądy nie chcą uznać pre

tensji rodziny i miljony spoczywają da
lej w depozycie.

-j- Niebezpieczne lata w małżeń
stwie. Sławny angielski lekarz D-r 

Cecil Wöbb Johuson w dziele swojem 
„Kobieta a piękność“ zastanawia się 
nad pytaniem, które lata w małżeństwie 
są niebezpieczne dla wierności małźeń 
skiej, i co jest powodem licznych roz
wodów.

Na podstawie danych statystycznych 
co do dokonanych w roku 1922 w An
g lji rozwodów' stwierdził, że 15 mał
żeństw rozwiodło się po małżeństwie 

rok trwającem, 35 po 2 latach 403 m ał
żeństw rozeszło się między 2 a 5 ro 
kiem małżeństwa, 757 między 5 a 10 
rokiem, 930 między 10 a 20 rokiem, zaś 

328 małżeństw rozwiodło się w później 

szych latach małżeństwa.

Najniebezpieczniejszym jest więc dla 
małżonków czas między 10 a 20 rokiem 
pożycia małżeńskiego.

Ciekawem też jest spostrzeżenie, że

w ponowne związki małżeńskie wstępu
je więcej mężczyzn niż kobiet. Statys
tyka za rok .1922 wykazuje 1913 męż
czyzn, a tylko 1401 kobiet zaw ierają

cych ponownie związki małżeńskie.

-|- N a jw ięk szy  po rt na  św iecie . 
Według doniesienia londyńskich pism 

Lord Dawenport przed usunięciem się 
w zacisze domowe z widowni publicznej 
uzyskał u władz kredyty na przebudowrę 

portu Londyńskiego nä największy port w 

całym świecie.
Roboty już są rozpoczęte i mają 

trwać 4 lata, a koszta obliczone są na

4 miliony funtów szterlingów.

Wedle projektu ma być zbudowany 
olbrzymi pomost pływający koło Tillbury, 
jako miejsce lądowania, gdzie i na j

większe parowce będą mogły zajeżdżać.

W  ten sposób połączenie kolejowe 
z Londynem będzie bliższe o 40 minut.

Przebudowane będą też doki West- 

india i zaopatrzone w najnowsze udo
skonalenia.

-f- P o la k  —  p ro fe so re m  u n iw e r 

sytetu  w  S o fji. W  uniwersytecie sofij 
skim odbył się wykład inauguracyjny 

prof. Stanisława Słońskiego na teinat: 
„Początki literackiego języka polskiego“. 
Aula była szczelnie wypełniona. Rektor 
uniwersytetu Zlatarski serdecznie powi

tał gościa, podnosząc jego zasługi, bra
terską przyjaźń i zrozumienie idei współ

pracy uniwersytetów słowiańskich zre
alizowanych po raz pierwszy przez 

wszechnice polskie, które roku ubiegłe
go zaprosiły do Polski profesora Pene-

wa. Dziś prof. Słoński odpłaca sie za

proszony przez uniwersytet sofijski.
Na wykładzie obecne było grono p ro 

fesorów wydziału historyczno-filologiczne- 
go, personel poselstwa polskiego i cze

chosłowackiego, członkowie towarzystwa 

polsko-bułgarskiego, oraz tłumy in te li
gencji i młodzieży.

Dzienniki poświęcają wykładowi prof. 

Słońskiego artykuły pełne sympatji, pod

kreślając znakomite opanowanie przez 
polskiego profesora języka bułgarskiego.

-f Ile piwa wypijają narody? W e

dle statystycznych obliczeń międzynaro

dowych stwierdzono, że najwięcej piwa 

wypjjaj'ą w Belgji, a więc nie w Bawa- 
rji i nie w Czechach.

W  Belgji wypada mianowicie na je d 

nego minszkanca 160,60 litrów piwa ro
cznie. Na drugiem miejscu jest Anglja 
(81.30 litrów) potem idą Danja (e9), 

Niemcy (48), Czechy (47), Austrja (45), 

iS-W0T  W '  Szwajcarja (30), Francja 
(2 .)). Najsłabszymi konsumentami piwa 
jest Hiszpanja i narody Bałkan zamie
szkujące.

I walnego zebrania 
„Polskiego Klubu Społecznego” .

Zapowiadane na dzień 5 b. m. walne 
zebranie odbyło siej przy dość licznym 

p Z 0 * ,c^.onk °w- Zsgalł je prezes p. 
Papuzynski, poczem celem zamanifesto 
wanla protestu „P. KI. Społ.” przeciwko
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202 kilometrów na godzinę.

Rycina nasza  p rzedstaw ia  p o d o b i 

znę  s łynnego , am e ry ka ńsk ie go  s po r 

tow ca  T. M ilton , k tóry w os ta tn ich  

dn iach , w s tad jon ie  a u to m o b i lo w y m  

Cu lver City (Kaliforrija) o s iągną ł  rekord 

szybkośc i w jeżdz ie  sam ochodow e j ,  

p rzebyw a jąc  na swej m aszyn ie  p rze 

strzeń 2!?D mil,  z szybkośc ią  p rzec ię tną  

202 k i lom e trów  na godz inę .

zakusom niemieckim na nasze granice 
zachodnie uchwalono wśród oklasków 
rezolucję równobrzmiącą z taką samą 
rezolucją adwokatury polskiej. Nastę 
pnie wybrano prezydjum, powołując na 
przewodniczącego p. D-ra Lutmana, ne 
asesorów pp. Hügiera i Umińskiego na 
sekretarza p. Wolfa

Sprawozdania kasowe, wykazujące w 
przychodach sumę 12016 zł. i w roz 
chodach 11858 zł złożył p. Weis?.

Przed dyskusją odczytano protokuł Ko 
misji Rewizyjnej, stwierdzający zgod
ność rachunków i prawidłowe prowa 
dzenie ksiąg. Sprawozdanie to jedno
głośnie przyjęto do wiadomości.

Sprawozdanie z działalności Klubu 
pod wzgtęde n gospodarczym składa p. 
Zipser, pod względem zaś ogólnym p. 
PapużyńŚKi. Z obu tych sprawozdań 
wldoć rzetelną pracę i troskę zarządu
o utrzymanie i rozwój klubu — co u

wydatnia się zwłaszcza w gospodarce 
Relacje powyższe przyjęli zebrani okla. 
skami Następnie zatwierdzono regula
min Kółka Dramatycznego i Sekcji Kul 
turalno-Oświatowej, z pewnemi, małemi 
zmianami

Kulminacyjny punkt stanowiły wy
bory przyszłego zarządu— to też człon 
ko»iia grupkami naradzali się w czasie 
narządzonej pauzy nad wyłonione- 
mi tu i ówdzie kandydaturami, żywo 
gestykulując i coś sobie tłumacząc. Nie 
przyszł) jednakże do wyborów, albo
wiem na wniosek p. sędziego Um iń
skiego — zebrani prawie jednomyślnie 
pozostawili przy władzy stary zarząd, 
uznając, że praca jego była bardzo in
tensywna i celowa.

W wolnych wnioskach uchwalono, 
sby członkowie klubu — którzy zgo
dzili się dyżurować, a nie wykonują 
trgo obowiązku — płacili kary w wy
sokości 3 i ł  za każcie opóźnienie. Ka- 
y  te maja. być oddane na rzecz Tow. 
Dobroczynności. Dyżury powyższe mają 
na celu zapobieganie, aby nieporządane 
osoby nie wchodziły do lokalu Klubu
— ten bowiem jest instytucją zamniętą, 
dostępną jedynie dla członków i wpro
wadzonych przez nich gości. Po uch' 
waleniu jeszcze paru wniosków zebra 
ni« zamknitto.

Jako bardzo ważny krok naprzód w 
życiu Klubu należy uważać powołanie 
Sekcji Kulturalno-Oświatowej, o bardzo 
szerokim programie działania i szero 
ktej autonomji. Oby tylko członkowie 
Klubu zechcieli naprawdę i szczerze 
zainteresować się tą doniosłą placówką, 
a owoce jej pracy nie dadzą na siebie 
zbyt długo czekać.

Bron. Äk.

Dr. Teofil Gniazdowski.

Wpływ f t i n t a t i i  n ld d ils k id  
na wyiiiowania młodzicy.

J fe fe ra t w yg ło szo n y  na ogólnem  zebraniu Koła  Ro d iitre i-  
sh iego, przy G im nazjum  P ań stw  w  [he łm ie ).

Ileż to rodziców, zaskoczonych całem 
mnóstwem trudnych i zupełnie sobie 
nieznanych zagadnień higienicznych, 
psychologicznych, wychowawczych rzu
ca się rozpaczliwie do mniej lub wię
cej udałych książek popularnych i 
podręczników wszelkiego kalibru 
przeważnie bez pożądanego skutku.

A ilu z nich zupełnie nieświadomie 
popełnia w sercach swych błędy, któ
re mszczą się nieraz fatalnie przez Ca

łe życie.
Te braki mogłyby być do pewnego 

stopnia usunięte przez konferencje ro
dzicielskie, na których uproszone, kom
petentne osoby wygłaszałyby odpo
wiednie referaty. Po referatach tych

6). | mogłaby nastąpić ogólna dyskusja, wy
świetlająca sporne kwestje wychowa
nia. Wypływałyby z takich konferencji 
rodzicielskich błogosławione skutki dla 
szkoły, społeczeństwa, a przedewszyst- 
kiem dla najbardziej tu zainteresowa
nych dzieci.

W sferach oświeconych naszego 
| społeczeństwa, wśród rodziców, świa- 
! domych swoich obowiązków, a szcze- 
j gólniej wśród matek inteligentnych a 
doświadczonych, które na własnej skó
rze i we własnym ciężkim trudzie 
osiągnęły pewną wiedzę w tym kierun
ku, mamy kilka jednostek, które mogły
by i chciały współdziałać na konferen
cjach rodzicielskich ze szkołą w pracy 
pedagogicznej.

Wspomniany już powyżej pedagog 
amerykański Dewey, którego prace te
oretyczne i doświadczalne uważane są 
obecnie za najbardziej miarodajne, 
twierdzi, że szkoła dopóty nie będzie 
mogła wywiązać się należycie ze swoich 
zadań, dopóki nie stanie się naturalną 
jednostką społeczną, czemś, coby na
zwać można szkołą-domem. Osiągnię
cia tego ideału, zwłaszcza jeżeli cho

dzi o nasze stosunki, wymaga jeszcze 
wiele czasu, wiele pracy i wielkich 
środków materjalnych. Wymaga prze- 
dewszystkiem znacznego zastępu nau
czycieli nowego typu którzy umieliby nie 
tylko mniej lub więcej dobrze uczyć łaci
ny lub matematyki, ale naprawdę wycho
wywać i kierować młodzieżą, dając jej 
żywe przykłady życia pięknego i po
żytecznego w codziennem obcowaniu. 
Nie mogąc w najbliższym czasie ma
rzyć o jednolitej instytucji szkoły-domu 
w znaczeniu Deweya, musimy przynaj
mniej w istniejących warunkach starać 
się o to, aby między domem rodzin
nym a szkołą wytworzył się należyty 
kontakt.

Przejdźmy do naszych gimnazjalnych 
stosunków.

Odbywające się do dziś dnia w na- 
szem gimnazjum co pewien czas t. zw. 
konferencje nauczycielskie, pod wielo
ma względami nie odpowiadają swemu 
zadaniu i przeprowadzenie pewnej re
formy w nich jest naglącą potrzebą.

(D. n.).



Str. 8. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROWANY" ch. 12 Kwietnia 1925 r. .Ne 6.

Hsiqże Wail! w podróży.
Następca tronu angielskieg książę 

Walji przedsięwziął dłuższą podróż 

t do f|flfryki i Ameryki południowej. 

Zdjęcie nasze predstawia dreagnghut 

„Repulse“, na pokładzie któreco zna j

duje się książę W alji, w porcie Port 

smouth.

tepian p. Ferszko, I skrzypce p. Ku 
czewski, II skrzypce p. Gostomski i con 
trabas p. Fedyszyn). Nazwiska ich wy 
mieniam dlatego, iż wyróżnili się z po
śród reszty swych kolegów przede- 

wszystkiem... obowiązkowością, albo 
wiem nie spóźnili się jak oni, na po 
ciąg w Zamościu, dzięki czemu opere 
można było, chociaż z grubem opóźnie
niem, zacząć. P. Ferszko, prócz tsgo 
jest doskonałym pianistą, odznaczają
cym się przy tem muzykalnością

Rzecz oczywisto, że wobec braku

kompletu orkiestrowego — op ra nie 
dsła nam ani w części tego, co w so 

, bie posiada. Możemy zatem mówić tu 
; jedynie o poszczególnych epizodach 
wzgl. arjacH, a w szczególności arjach 

; Halki i Jontka.

P. Helena Korska, jako „Halka* ze
wnętrznie nie bardzo nadawała się do 
tej tc l1, zwłaszcza w akcie I. Glos na
tomiast posiada dobry, szczególnie w 

rejestrach górnych i dolnych, słabszy w 
średnich. Brak mu tylko tego pierwia 
stka lirycznego, jakim partja „Halki*

TEATR I MUZYKA.

„Halko", opero w 4 aktach Moniuszki.
W dniu 2 b. m. zespół artystów ope 

ry warszawskiej pod kierownictwem 
p. d-ra Tadeusza Wierzbickiego gościł 
u nas w sali „Resursy*, wystawiając 
„Halkę* Moniuszki.

Zal mi było niewymownie szacowne 
go kapelmistrza p. Bronisława Wolhta- 
la, iż rozpocząć musiał uwerturę, przy 
składzie .a ż* ., czterech muzyków, for

W o n  M n i ó w .
Gdybym był modernistą napisałbym 

poprostu tak: .W ielki tydzień, Ruch. 
Trzepanie, bielenie, kurzenie, latanie, 
kupowanie. *  szystkie kieszenie wy 
próznione. Oooo! Brak jeszcze szynki, 
malowanych jajek, chrzanu i cielęchy 
Zgroza. Pożyczka, alba naciąganie 
Jest, jest! Dzwonią dzwony. Rezur-k  

cja. Święcone, żarcie i pijaństwo. B jIi 
brzuch. Oooo! Doktór i apteka. Kasa 
chorych Blada śmierć. Koniec. Każdy 
z czytelników, choćby nawet niebardzo 
obeznany z wszystkimi nowoczesnym' 
»prądami“ literatury zrozuniał tuż o 
co chodzi. N ech się jednakże zbytnio 
tem nie chlubi, bo na wstępie zapo 
wiedziałem warunek, a mianowicie 
„gdybym był modernistą“. Że nim nie 
jestem, a piszę sobie tak juk piszę, 
przeto nic dziwnego, że nawet tak za
wiły „modernistyczny" styi pod moim 
piórem jest każdemu dostępny. |

T*k proszę Pańtwa przez kiika dni 
żyliśmy pod znakiem „generalnych“ 
porządków i .generalnego* czyszczeni* 
wszystkiego, nie pominąwszy i włas 
nych kieszeni Gdy to wszystko utonie 
w odmętach czasu, będzie z tego wszy 
stkiego „generalna bryndza'. Całe 
szczęście, że ten generalny „okres trwo 
tylko parę dni, ale gdyby tak było ina 
czej miałyby ulice Chełma napewno o 
jedną .atrakcję* więcej w postaci lu 
d 'i chodzących ze zjeżonym włosem i 
błędnym wzrokiem i biorących publicz
nie lekcje od.. Zygmusia“, w przed 
miocie jego .specjalności" uwidocznia 
jącej s'e znanem nam aż nadto d ibrze 
.pijś, pijś, pijś ' ft potem dla „poetów* 
wiosna. a dla prozaików’ obrady 
.wnętrzności* napełnionych po brzeg 
wszelkiego rodzaiu potrawami stałymi 
i przetworami .państwowego monopo
lu" daje j»koś ten okres .próDy* wy 
trzymać, zwłaszcza, gdy ma się więcej 
znajomych’ , a zatem gdy wszystko 
dzie na rachunek cudzy. ft no trudno 

i —wszystko to co nie je t nasze, jakoś

! nam lepiej smakuje. Jest w tem wiel
ka mądrość i prawdziwie praktyczna 

i filozofia*.

.ftle to jeszcze nic, proszę państwa, 
I powiedziałbym za baronem Pojulescu. 
że czyści się i porządkuje nasze domy 
i mieszkania, dlaczego, przynajmniej 
raz na rok nie doprowadza się do po
rządku także naszych ulic i tych roz 
maitych zakamarków, gdzie zwyczajne 
ś*iństwa leża sobie chyba jeszcze od 
okupacji w błogim spokoju i3j >rzez ni
kogo nie ruszane. Dlaczego? Aha, nikt 
mi na to nie odtłowie, a ja wiem d la 
czego Oto dlatego, żeby mogła w Cheł- 
nie istnieć instytucja... komisji sani

tarnej . Czekam, by mi ktoś zpprze- 
czył, że nie mam racji, lecz wiem, że 
się tego nie doczekam Dlatego wolę 
sobie pójść na spacer uli ą Lubelską i 
przystanąć np. pod pocztą. Gdy spój 
rzę na przeciwległą stronę — ujrzę tam 
.oczyma duszy’ prześliczny park, pro
jektowany za poprzedniej R. M. -  a 
.oczyma ciała' „prześliczne ... śm iet
nisko. Tak, śmietnisko, na które nie
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Słynne regały na Tamizie.

Corocznie w czwartą sobotę marca 

odbywają się słynne regaty m iędzy 

uniwersytetam i Oxford i Cambridge. 

Cały Londyn wyrusza w ten dzień 

nad Tamizę, aby zdobyć kawałek 

m iejsca na czterom ilow ej przestrzeni 

m iędzy Putney i M ortlake i zobaczyć 

coś z tych klasycznych wyścigów. 

Oba uniwersytety zdobyły i przegrały 

mniej więcej tę  sam ą ilość razy. Po 

wo nie m iał uniwersytet Cambridge 

większe szczęście. Tym razem  odn iós ł 

on zwycięstwo, jak z te legram ów  w ia

dom o,nieoczekiwane, albow iem  załoga 

ósem ki Oxford, po kilku m inutach 

wyścigów, wpadła do wody po wy

wróceniu się łodzi.

Rycina nasza przedstawia fragm ent 

początkowy wyścigów.

winna się odznaczać. Na ogół wziąwszy 

p Korska robiła, co mogła, by należy 

tie ze swego zadania się wywiązać. W 

większej części udało jej się to, głów

nie dzięki dużemu posłuszeństwu pa 

łeczce dyrektora, pewnej wrodzonej 

muzykalności i dużej pamięci.

„Jontek* p. Mieczysława Płużańskie 

go miał wiele dobrych momentów, wi

nien jedynie się wystrzegać zbytecznej 

przesady aktorskiej, co częściej u niego 

zauważyłem. Tak samo „Janusz* p.

tylko się wynosi, ale i wywozi całe fu
ry śmieci i „odpadków" i to w centrum 
miasta. Miłosierne słońce lituje się nad 
Chełmem pali to wszystko, lecz pracy 
tej nie podcłtłby nawet nieśmiertelny 
H*rkules, gdyby tak ożył chociaż on 
giś dał radę „takiej stajni flugjasza“.

Miljardy bakcyli, zniecierpliwione tem 
natręctwem słońca, wędrują sobie stąd 
na wszystkie strony, głównie zaś na 
ulice leżące w najbliższem sąsiedztwie 

Nicby to ostatecznie nie szkodziło, 
gdyby na tych ulicach nie mieszkali 
ludzie. Lecz, źe jest przeciwnie, „pocz 
ciwe' bakcylątna mnożą się i tuczą 
wcale nie źle i ogromnie są Chełmowi 
za to śmietnisko wdzięczne.

W każdem miesiącu jest jednak 
»szczęście“, a tem jest powstanie u 
nas Kasy Chorych — którą napewno 
tylko dzięki tym bakcylom założono i 
jakby dla zadokumentowania tego fak 
tu usadowiono niedaleko opisanego 
śmietnika

flno trudno, jest przecież przysłowie 
.patrz z czego chleb jesz*.

Mieczysława Zadara na ogół wypadł nie
źle i głosowo i aktorsko.

P. Dr. Tadeusz Wierzbicki, jako „Stoi 
nik* był, zdaje mi się, niebardzo gło 
sowo usposobiony. Głos jego natomiast 
posiada te walory, by kreowaną partją 
należycie oddać, fl no trudno, nie mie 
liśmy jakoś szczęścia tego wieczoru.

Bardzo sympatyczną „Zofją" — 
szczególnie zewnętrznie była p. Jadwi
ga Deberjott.

Nieakustyczna sala i mała scena nie 
pozwalały rozwinąć się całkowicie czyn

Więc patrzy nietylko .Kasa Chorych* 
ale i komisja sanitarna i my patrzymy, 
lecz my już z tego patrzenia „naprze 

kór* wszystkim nie żyjemy, a umiera* 
my. Gdy zacząłem już o „umarciu" 
muszę powiedzieć nieco jeszcze o je 
dnem „strasznem* miejscu.

Jest ono .straszne' tem, że zamiast 
śmieci — okazują nam stos szkieletów 
mniejszych I większych, a pochodzą
cych „zdaje się* ze zwierzątek, ofarnie 
dla naszych żołądków i.pomordowa- 
nych“. Leżą one sobie (szkielety nie 
zwierzątka) na placu obobok cerkwi, 
tę samem śródmieściu, na rogu ul. 

Piłsudskiego, jakby niemy wyrzut, iż 
ludnie są tak bezlitośni Ponieważ 
wszelkie „wyrzuty" są bardzo ni«mił<*, 
możeby tak spowodowały wyrzucenie 

tych Kości na inne, bardziej niewidocz 
ne miejsce. Kto to zrobi niech mi na
pisze, a nazwisko jego powtórzę w na 
stepnym feljetonie ile razy tylko ze
chce. Mógłby przytem zrobić dobry u- 
czynek i podarow*ć te kości p F-I-.

nikom pomocniczym opery t. j. chóro 
wi i baletowi. Sytuację pogarszał jesz
cze brak kompletnej orkiestry.

Na pierwszem planie muszę posta
wić kapelmistrza p. Bronisława Wolf 
stale, który umie w miejscach krytycz
nych, jednym ruchem pałeczki, jednym 
gestem dosadnym — przywrócić rów
nowagę na scenie, nawet w tak wyso
ce niesprzyjających okolicznościach, 
»śród jakich wbrew swej chęci i woli 
zapewne się znalazł. Odznacza się przy 
tem doskonełym spokojem i zimną

kowskiemu, mieszka on bowiem w naj
bliższem sęsiedztwie tego miejsca i jest 
odpowiednim „fachowcem" wiedziałby 
więc, co z niemi dalej zrobić.

Nazwisko p. Falkowskiego przypomi
na mi szynki, kiełbasy etc. jednem sło
wem święta. Dlatego pragnąłbym jesz 
cze powtórzyć tu ustęp z „Żywota czło
wieka poczciwego* Mikołaja Reja, tra
ktujący o.... jedzeniu. „Patrzajde za- 
się na koszt, a na dziwną utratę wy
myślnych potraw naszych, jeśliże to 
nie jast przyczyna niepobożnego żywo
ta naszego" .Patrz na owe rozmaite 
przysmaki, co je sapory (sos) zowią, a 
prawie Sapory, bo chłop po nich fsapl, 
ożarłszy się jak w barłogu kiernoz 
(wieprz)*. Proszę zatem znajomych, u 
których goście będą — by mi sosu nie 
podawali, bo nie chcę „sapać* ani zo
stać „kiernozem*.

Lolek
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krwią, a partyturę zna dosłownie na 
pamięć. Kapelmistrza, któryby posiadał 
te przymioty, jakie zaobserwowałem u 
p. Wolfstflla rzadko naprawdę się spo 
tyka. Chciałbym bardzo, aby zespół 
opery trcchę poważniej traktował swoje 
szczytne zadania i swoje wobec publi
czności obowiązki pamiętając, że „na 
wet“ na prowincji publiczność może 
być dostatecznie przygotowaną i uro 
bioną, by jej „zbyt“ nie bagatelizować, 
a dla siebie zneleźć u niej obok uzna
nia pełen szacunek i poważanie.

W .

Z posiedzenia Rody Gminy 
Bukowo.

W dniu 6.4 przy pełnym składzie 
radnych, odbyło się zebranie Rady — 
pod przewodnictwem wójta p. Podko- 
ścielnego.

Dość obszerny porządek dzienny, o 
bejmujący sprawy naprawy dróg i ro
bót szarwarkowych, sprawę przeniesie
nia z Chełma do Sawina preparandy 
nauczycielskiej, składki ogniowe za rok 
1925 i t. d wyczerpano całkowicie.

Bardzo ważną kweśtję naprawy dróg 
referuje technik sejmiku p Szapował. 
W dyskusji zabierają gtos pp. Jaczyń 
ski, Herasymowicz, Popielski, Hawryluk, 
Mazurek i Kowalski, wójt p. Podkościel- 
ny — poczem cały teren podzielono 
na sześć rejonów, stojących pod kie 
rownictwem kilkunastu radnych, flm la  
nowicie w rej. I kierownikiem jest p

Z NASZEGO POWIATU

S A W I N .
W rażenia  z pobytu.

Sadowiąc się ówczesnym rankiem na 
bryczkę mego przyjaciela od stołu i.... 
innych rzeczy, p. J. spoglądam z pe 
wnem niedowitrzaniem na swoje... 
palto — wieje bowiem zimny „zefirek“, 
chociaż dzień zapowiada się słonecznie 
cudowny. Furman Michał musi być do 
brym psychologiem, bo sądząc tylko z 
mojej miny i... westchnienia, odgadł 
moje myśli i porusza mnie słowami 
.To tylko w mieście tak zimno — jak 
wyjedsiemy w pole będzie zaraz ciepło“. 
Przyjmuję tą „pociechę” oczywiście z 
humonem. Za chwilę pędzimy już po 
męczeńskim chełmskim bruku, kieru
jąc się w stronę Sawina.

W czystym polu świszczę wiatr jak 
wściekły, szczypie bezczelnie w twarz, 
wciska się bez pardonu pod palto i 
zaczyna sobie na dobre spacer — p o .. 
kościach. Na rozgrzewkę zapalam... pa
pierosa. Lecz nie wiele to pomaga.

Wanarski, w II p. Harasymowicz, w III 
p Surma, w IV pp. Jaczyńskl, Kowal 
skl, Popielski i Mazurek, w V pp. Miszura 
i Kiszorwa, w VI pp. Trzucielewski, Woło 
siuk, Hawryluk Ogółem ma się napra
wić 78 km. drogi w całym okręgu gmi 
ny Bukowa.

Niermiej wsżną była sprawa propo 
nowanego przeniesienia z Chełma do 
Sawida preparandy nauczycielskiej i 
pomieszczenia takowej w budynku 7 
kl. szkoły powszechnej — co pociąg 
nęłoby za sobą całkowite zwinięcie tej 
szkoły. Po krótkiej dyskusji, w której 
zabierali głos pp. Trzucielewski, H«ra- 
symowicz, Popielski i Kowalski — cała 
rada fednogłośnie postanowiła wysto 
sować odpowiedni protest do Komisji 
Oświatowej w Seimie, Rady Szkolnej 
Powiatowe) i do Związku Nacierzyciel 
skiego — wypowiadający się przeciwko 
propozycji przeniesienia preparandy do 
Sawina, kosztem zwinięcia jedyne] szko
ły powszechnej — działającej na cztery 
sąsiednie gminy i niezbędnie tu po 
trzebnej.

Trzeba tu nadmienić, że budynek 
szkolny w Sawinie jest własnością Rzą
du, na gruncie gminnym i gmina daw 
no już wystąpiła do Rządu o kupno 
tego budynku — nie otrzymała jednak
że dotychczas żadnej odpowiedzi

Co do składek ogniowych — posta
nowiono prosić o przedłużenie terminu 
płatności tychże do jesieni. (Przypomi- 
namy, że sprawę powyższą poruszaliś
my już w .Chełmskim Kurjerze Ilustro
wanym* domagając się przedłuże
nia terminu na tej zasadzie, że na 
przednówku większość rolników wprost

Na szczęście w tym momencie uka
zuje się na mokradle kaczor. Wysta
wia łeb ostrożnie. Zn niedługą chwilę 
przekonałem się, że nas poznał, bo 
gdy zeskoczyliśmy z bryczki, zamiast 
stanąć i pozwolić się zabić — .pofrunął 
sobie ze śmiechem’ na drugą stronę. 
My oczywiście za nim. f\ on bBwi się 
z nami w najlepsze w „duciu babkę“ 
i goni nas to tu, to tam. Wiedzieł 
oczywiście, że mu żadnej krzywdy nie 
zrobimy chociaż |eden z nas jest ło 
wczym w .Towarz. prawidł. Myślistwa“ 
za to ta gonitwa naokoło stawku bar
dzo mi dobrze zrobiła, gdyż rozgrza 
łem się dokumentnie. Gdybym tak 
mógł, posłałbym owemu kaczorowi 
jakiś prezent na imieniny, tymczasem 
życzę mu, aby tylko zawsze miał z 
takimi jak ja do czynienia, a napewno 
przeżyje w szczęściu swą rodzoną babkę.

Po tej przygodnej zabawie z kaczo 
rem — ruszamy ostrym kłusem i nie 
długo jesteśmy u celu podróży. Konie 
stają przed restauracją p. Sieciechowi 
cza, zaznaczam, że zrobiły to konie, a 
nie my — niech więc one ponoszą za 
to odpowiedzialność co przelecieło tam 
przez nasze gardła i niech nam tego

nie jest w możności składek tych pła
cić. Mamy nadzieję, że urzędy ubezpie
czeniowe do wniosku tego się przychy
lą. Przyp. Red.). Po omówieniu jeszcze 
sprawy zatwierdzonego przez Sejmik z 
małemi zmianami budżetu gminnego
— kosztów leczenia dla niezamożnych, 
sprawy komisarza gminnego i statutu 
g-riny — posiedzenie zamknięto.

G. M.

Znowu wykrycie arsenału broni 

w powiecie chełmskim.

Komenda policji powiatu chełmskie 
go wykryła w miesiącu marcu b r. 14 
karabinów, 5 luf karabinowych, 5 ba . 
gnetów, 122 naboji kąrabinowych 2 
szable, 5 rewolwerów i 9 fuz|i. Broń 
powyższą znaleziono w obrębie gmin 
następujących: Wojsławice, Siedliszcz«, 
Sawin, Świerże, Cyców, Staw, Czer 
nlejów, Żmudź i Olchowiec.

Przypominamy, że co miesiąc dzielna 
policja nasza wykrywa masę broni po 
wsiach. Dowodzi to, że wieśniacy—m i
mo nakazów i wysokich kar — wciąż 
jeszcze przechowują nielegalną broń- 
zamiast oddać takową na policję. Spo 
dziewamy się, że władze policyjne ze
chcą i nadal nleust*wać w pracy w 
tym kierunku i odbierać broń z rąk 
ludzi, nie mających pozwolenia na jej 
posiadanie.

nie pamięta, ogromnie swą rolę prze
jęta, a naszem przybyciem zaaferowa 
na panienka z bufetu. Tu muszę od 
dać sprawiedliwość sawińskim restau
racjom, że wszystko jest w nich do 
bre, smaczne i niedrogie. To samo 
stwierdziłem i w piwiarni p. Matyldy 
Barty. Chełm, w porównaniu do tego 
wygląda j a k najhorendalniejsze 
horendum. Tak się jakoś dziwnie skła
da, że zacząłem opisywać Sawin od 
restauracji, ale był to dzień targowy, 
a w takie dnie wszystko u nas zaczyna 
iść od tego miejsca i na nim się koń 
czy, a ja lubię trzymać się pewnych 
, zasad". Na obszernym rynku podzi
wiam różnorodność towaru, bo od 
igieł do świec i od cielęcia do męskiej 
garderoby. Z tej niektóre jej części 
zwane .popularnie" — spodniami bu
jając kokieteryjnie w powietrzu, zawie 
szone na przenośnym .sklepie" wzbu
dzając podziw w powieszanych za nogi 
gęsiach, kurach i wolno stojących lu
dziach wśród których widzę wcale so 
bie niczego dziewczęta.

Jedna, jedyna kamienica sawińska 
stoji cała czerwona ze wstydu — no 
ale to przecież jedyna arystokratka
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Od naszych korespondetów.
S A W I N .

Otwarcie urzędu pocztowo-tełe- 
graficznego w Sawinie.

W dniu 4 b. m. na skutek rozporzą 
dzenia Okręgowej Dyrekcji Poczt i Te 
legrafów w Lublinis a dzięki staraniom 
miejscowego społeczeństwa został ot
warty w Sawinie urząd pocztowo-tele 
graf czny Na czele stanął p Ligba, 
przybyły z Zamościa. Społeczeństwo 
miejscowe przyjęło z auplauzem tę no 
wą instytucję, która niechybnie jest do
wodem podnoszenia się osady.

Zorganizowanie Straży Ogniowej.

W d iiu  4 b. m. została ostatecznie 
otwartą Ochotnicza Straż pożarna w 
Sawinie, około zorganizowania której 
zakrzątało się energiaznie miejscowe 
Koło Młodzieży. Funyuszami składko 
wemi zakupiono sikawkę, cztery becz
kowozy, wóz do przewożenia sikawki i 
szereg Innych drobnych rzeczy. Koło 
Młodzieży poczyniło starania w Sejmi 
ku o subsydjum na zakupno drugiej 
sikawki i umundurowania, a nadto c 
energicznie bierze się do budowy włas- 
snej remizy. Szczęść Boże inicjatorom 
w ich zbożnem dziele, aby zabiegi ich 
nwieńczone zostały pomyślnym rezul 
tatem. Przy tej sposobności zauważyć 
należy, że fundusze na Straż Sawiń 
ską zbierane są od ludzi, którzy tej 
straży >lbo wcale albo mało potrzebują. 
Natomiast większeść w interesie któ 
rych straż istnieje fundusze jej wspiera 
jedynie kiwaniem głowy. No ale dzięki 
Bogu i za tol!

Koło dramatyczne w Sawinie.

Sekcja K. M. W. urządza w dniu 
19 4 b. r. o godz. 7 wieczorem zabawę 
taneczną we własnym lokalu, poprze 
dzoną wodewilem Kramtowskiego w 5 
aktach »Królowa Przedmieścia“. Próby 
do przedstawienia są w pełnym toku i 
zapowiadają p o w o d z e n i e  mi
mo, iż ze względu na część wokalną i 
dużo scen esamblowych, nastręcza ona 
bardzo wiele trudności.

Rewizja Urzędu gminnego 
gin. Bukowa.

W dniu 7 b. m. inspektor wojewódz 
ki samorządów p. Wiśniewski, w towa
rzystwie Inspektora samorządu p. Le
wandowskiego, przeprowadził rewizję 
działalności Urzędu gminnego w Sa
winie Rewizja— jak stwierdza sporzą 
dzony protokół, wypadła dla personelu 
kancelaryjnego dodatnio za wyjątkiem 
drobnych usterek w sposobie prowa 
dzenia kancelarji, oraz Kasy.

Szkoła w Sawinie.

Jak dochodzą nas wieści zwinięcie 
szkoły 7 kl. w Sawinie stało się rzeczą 
nieaktualną, preparanda bowiem chełm 
ska pozostaje na swojem dawnem 
miejscu. Rada gminna na posiedzeniu
5 b. m. żywo komentowała tę sprawę, 
a nawet wystosował* odpowiedni me 
mor|ał do Sejmu, aby raz na zawsze 
ochronić się przed zakusami tych, któ 
rym szkoła w Sawinie Jest solą w oku

Z S Ą D U .

dniu 8 4 r. b. została rozpatrzona 

w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie spra

wa p, Bolesława Piotrowskiego, oskarźo* 

nego z art 532. p. 3. t. j. o zniesła 

wienie b. Sędziego Śledczego p. Fr. Ja- 

snosa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po 

wysłuchaniu obrońcy, adwokata Jerze 

go Wronckiego z Warszawy, twierdzą

cego, że w czynie inkryminowanym 

Piotrowskiemu brak cech przestępstwa 

przewidzianego w arl. 532 K. K. po 

dzielił wywody obrońcy 1 p. B- Piotro

wskiego uniewinnił.

Wlotfomofcl gospodarcze.
Międzynarodowe Targi w Buda

peszcie.
Dnia 18— 27 kwietnia odbędą się do

roczne Targi Międzynarodowe w Buda
peszcie, urządzone przez Izbę Handlową

i Przemysłową w Budapeszcie.

Targi te mają dla naszego przemysłu
i handlu wielkie znaczenie, ponieważ 
zapoznają nas z rynkiem węgierskim, 
który może być cennym odbiorcą na
szych wyrobów. Bliższych informacji u- 
dziela Izba Handlowa Polsko-Węgierska 
Warszawa, ul. Boduena iN; 4 między
11— 12 ppoł. tel. 303— 00.

wśród domów mieszkalnych miasteczka. 
Widać, że nudzi się jej tu, gdyż pa
trzy z zajęciem na wędrownego kupca
— sprzedającego kilkanaście przedmio
tów „tylko" za złotówkę i wykrzykują
cego co moment »do tego chustka na 
niedziele, druga na wesele Komu dać?" 
1 tak w kółko od rana do wieczora — 
potrząsa nad gł iwami zgromadzonego 
tłumu swoje pcńczochy, igły i nigndy 
nie łamiące się grzebienie Na Innem 
miejscu robi się ,ba]eczne transakcje, 
bo gdy sprzedający żąda np. za jakiś 
towar 20 zł., to wówczas kupujący daje 
mu... trzy, najwyżej cztery złote i inte
res jest zrobiony. Proszę mi powie 
dzieć, czy na świecie znajdą się bar 
dziej zgodliwi kupcy niż w Sawinie n* 
targu. Ponieważ jednakże, wszelkie 
sprawy pieniężne wzbudzają we mnie 
pewną niechęć — nie łubie bowiem 
tego, czego nie znam, kieruję się 
oglądnąć budynek szkolny. Zaintere 
sowełem się zaś nim z tego powodu, 
Że będąc poprzednio na posiedzeniu 
rady gminnej — słyszałem jak debato 
wano nad projektem przeniesienia do 
Sawina chełmskiej preparandy naucz. 
Kosztem zwinięcia istniejącej tu 7 kl.

szkoły powszechnej i umieszczenia w 
budynku szkolnym preparandy. Cała 
rada gminna jednogłośnie postanowiła 
niedopuśctć do tego i uchwaliła odpo 
włedni protest do władz. Jest też rze 
czywiście o co walczyć. Budynek szkol 

ny to duży, murowany gmach, a lu 
dność miejscowa ogromnie do szkoły 
przywiązana, nie mogłaby łatwo prze
boleć jej utraty Powracając do rady 
gminnej muszę nadmienić, że wójt p 

Podkościelny cieszy się dużą sypatją, 
tak samo duszą wszystkich zebrań p. 
sekretarz Radko Przytem pp. radni 
siedzą sobie półkolem pod ściana wca 
le się nie dzieląc na »prawo* I »lawo* 

co zdaje się jest powodem zupełnego 
prawie braku przeróżnych interpelacji 
pod adresem urzędu gminnego — n 
„co gdzie indziej’ , gdzie taki podział 
istnieje zdarza s ę  na keżdem posie 
dzeniu rady.

Przy tem wszystkiem zapomniałem 
dodać, że zwiedziłem wszystkie osobli 
wości Sawina, a w p ’erwszym rzędzie 
ulice, bez odrobiny błota, chociaż wta
jemniczeni powiadają że w dnie słotne 
sięga ono po szyję. Ja, niestety, z po

wodu panującej wtedy pogody, nie 
mogłem zobaczyć ludzi i koni toną
cych w błocie, chociaż bardzo tego 
żałuję. Ja  to widziałem nowootwartą 
pocztę I posterunkowych patrolujących 
w Sawinie niczem np. w Chełmie. 
Mundur policjanta przypomniał mi o 
napadach bandyckich, a ponieważ za
padał Już wieczór —  przeto czemprę-* 
dzej kieruję się do bryczki t. j do... 
restauracji. Gdyśmy następnie wyjeż
dżał', było już wszedzie pusto i głucho. 
Drogę jednakże oświetlał nam dosko
nale księżyc, przyprawiając mnie i 
mego konia o atak melancholji, prze
rywany temu ostatniemu co pewien 
czas batem, przez wcale .niezgorzej" 
nim władającego Michała.

Niedokończona jakeś cerkiew szeroko 
rozsiadła na sawińskim rynku patrzyła 
za nami żałośnie przekrzywionym krzy 
żem, jakby chciała nas prosić, byśmy 
wspomnieli o niej cośkolwiek i zapytali 
gdzie należy poco i na co ma ona ko
niecznie odgrywać rolę przykrej .p a 
miątki *

K.
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K I N O  „ O A Z A ”
Wspaniały program świąteczny obejmujący na] 

większe arcydzieło filmowe 1925 roku p. t.

» I

Dramat erotyczny w 10 aktach.

Cała prasa filmowa wyraża się o tym film ie w sa

mych superlatywach. Zawiera on niejedną tajemnicę 

b. dworu austrjackiego i stanowi dzieło filmowe na

prawdę monumentalne.

Wycieczka na Targi do Buda

pesztu.

Izba Handlowa Polsko-Węgierska u- 
rządza wycieczkę na Targi M iędzynaro

dowe w Budapeszcie. Wycieczka odbę

dzie się w ścisłym gronie kupców i 
przemysłowców polskich, w celu naw ią

zania bliższych stosunków handlowych. 

Zgłoszenia przyjmuje Izba. Szczegó

łowych informacji u- dzieła Izba Han

dlowa Polsko-Wegierska Warszawa, ul. 

Boduena N; 4.

Targi—jarmark.

Od 3 do 10 maja r. b., podczas zbiór
ki na Dar Narodowy, Polska Macierz 
Szkolna urządza w Warszawie na tere

nie A leji Ujazdowskich, od ulicy P ięk 
nej aż do Belwederu, w specjalnie po
budowanych kioskach wielkie Targi—  

Jarm ark na wzór Kramów Krakowskich.

Niezależnie od kioskow na powyższym 

terenie będą umieszczane szyldy rekla
mowe, plakaty, szafki oraz wszelkie 

reklamy świetlne.

Wszyscy, przyjmujący udział wystawcy 

mają prawo sprzedaży swoich artyku
łów w kioskach, gdzie sprzedaż odby

wać się będzie codziennie od godziny 

9 rano do 10 wieczorem.

Wszelkich informacji udziela P. M. 

Sz. Warszawa, Krak. - Przedni. 7 m. 4 

tel. 92— 23.

Handel wędrowny.

Jedynym z postulatów, wysuniętjch 

przez sfery gospodarcze w ostatnich cza

sach, było ograniczenie działaluości do

mokrążców, którzy nie płacąc podatków 

sprzedają pokątnie towary, najczęściej 

pochodzenia zagranicznego.

Po zbadaniu tej sprawy Ministerstwo 

Skarbu wystosowało do wszystkich władz 

skarbowych okólnik z poleceniem roz

toczenia ścisłego nadzoru nad tą kate- 

gorją handlu, szczególnie w zakresie 

uiszczania podatku przemysłowego.

W ładze skarbowe otrzymały równo

cześnie polecenie porozumienia się z 

miejscowemi władzami policyjnemi w celu 

ukrócenia rozmiarów nielegalnego han

dlu wędrownego.

s u s s i n s u m i a i s n i ] ! ]

Reklama jest dźwignią 
handlu i przemysłu.

[ S l S l i r S f i l l l S f i r a r i l

$ BIURO HANDLOW O - KOMISOW E |

JULJAN GOLDFELD, Chełm, Lubelska 4
POLECA: R o w e ry , M a s z y n y  do s zyc ia  najlepszych firm po 

cenach p rzy s tę p n y c h  i na dogodnych warunkach. W ielk i wybór 

maszyn gabinetowych. Dla P. T. urzędn. państw, i komun, ceny zniżone.
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P o w ie ś ć  z  ż y c ia  h a rc e rzy

Harcerskie troski
J. STARZEŃCZYKA 

D W A  T O M Y  W J E D I  YNI.

Ci
1

I

Do nabycia w Adm inistracji „G łosu Lub.elsk.“ #  
— Lublin i we wszystkich księgarniach. #
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Dom Handlowy „SNOP”
CHEŁM, UL. SIENKIEWICZA 16.

Kupuje S IA N O  i S Ł O M Ę  wprost od W. P. Producentów. P łac im y
n a jw y ż s z e  ceny. Reflektujemy na towar pierwszej jakości.

R e d a k to r  odp.: K a ro l W o lf. Druk. „Ziemiańska" Lublin, Kościuszki 10. Wydawca: T a d e u s z  S k o ra c z e w s k i.


