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W Polsce.
Przeszły święta, — przeszły cicho i 

spokojnie. Powoli zaczyna wracać nasze 
życie polityczne do normalnego biegu. 
Narazie jednak ważniejszych wypadków 
nie ma do zanotowania.

Najwcześniej zabrał się do pracy po 
świętach Mio. Thugutt, udając się w po
dróż inspekcyjną do województwa pole
skiego. W podróży swej Minister zwie
dzi wszystkie powiaty województwa, a 
zwłaszcza okolice zniszczone przez woj
nę i wejdzie w ścisły kontakt z ludno
ścią, poznając jej potrzebę i niedoma
gania.

Dnia 20 b. m. przyjeżdża do Warsza 
wy Min. Benesz, celem podpisania trak 
tatów: handlowego i arbitrażowego Pol
ski z Czechosłowacją. Przyjazd jego bu 
dzi duże zaciekawienie w świecie poli
tycznym i każe przypuszczać, że będzie 
punktem zwrotnym w naszych stosunkach 
z Czechosłowacją, dotychczas ku obo
pólnej szkodzie naprężonych i bynaj
mniej nie przyjacielskich.

Żywo omawianą jest w naszych ko
łach politycznych sprawa przesilenia ga
binetowego we Francji, jako bezpośre
dnio nas obchodząca i mogąca wywrzeć 
daleko idące skutki w naszej polityce 
zagranicznej. „Gazeta Warszawska“ na 
ten temat pisze;

Za powód przesilenia uważany jest zły 
stan finansów we Francji, zwiększenie 
się inflacji. Skoro koszty wojny nie zo 
stały pokryte przez Niemcy, musi za nie 
płacić Francja. Aby uratować finanse 
Francji, trzeba powiększyć podatki i 
ograniczyć wydatki państwowe. Poincare 
obrał tę drogę i przepadł przy wyborach, 
ponieważ szerokie warstwy uwierzyły 
obietnicom lewicy, że bez podniesienia 
podatków da się ustabilizować finanse. 
Dziś jest sytuacja groźniejsza niż przed 
rokiem. Z punktu widzenia sytuacji mię
dzynarodowej, przesilenie rządowe we 
Francji jest przykrym faktem, który ta

muje swobodę ruchu wtedy właśnie, 
kiedy Niemcy załatwiły przesilenie fman 
sowe i gdy dzięki błędnej polityce zwy 
cięzców siły Niemiec szybko się odro
dziły. Nie mamy jednak prawa do prze
sądnych obaw. Francja posiada wielką 
siłę żywotaą, wielkie zasoby materjalne 
i ducha niepospolitego i jest nadzieja, 
że z przesilenia wyjdzie wzmocniona i 
lepiej zorganizowana. Ale faktem jest, 
że musimy się liczyć z obecnem osła
bieniem zewnętrznem polityki Francji, 
co dla nas jest rzeczą niezmiernie nie
bezpieczną, bo Francja osłabiona musi 
szukać porozumieniaz Niemcami, a dla 
nas stanowi to sytuację bardzo trudną 
i niepożądaną.

— Min. Przemysłu i Handlu kończy o- 
becnie pracę nad zmianą systemu cel
nego. Zmiana ta, jak się dowiadujemy, 
ma pójść w kierunku dostosowania po
lityki celnej do nowych potrzeb gospo 
darczych naszego państwa. W najbliż
szych dniach ukaże się odnośne rozpo
rządzenie Ministerstwa, na mocy które
go cały szereg towarów zagranicznych 
nie wyrabianych u nas w Polsce, ko
rzystać będzie z daleko idących ulg 
celnych.

— Sądząc z wiadomości, które nad
chodzą z całego kraju należy przypu
szczać, że strajk rolny zamiera i jest 
w przededniu zupełnej likwidacji. Jedy
nie w województwie warszawskiem strajk 
w niektórych powiatach zaznacza się 
nieco poważniej. I tu jednak są okolice, 
w których strajk zamarł w zupełności.

— Wyrok Trybunału Haskiego w 
sprawie skrzynek pocztowych w Gdańsku 
już zapadł na ściśle tajnem posiedzeniu 
Trybunału. O treści wyroku nic jeszcze 
nie wiadomo.

Zagranica.
Francja. Przez cały tydzień ubiegły 

Francja pozostaje pod znakiem przesi
lenia gabinetowego. Herriot, po otrzy-
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maniu po raz drugi votum nieufności w 
senacie, zgłosił wraz z całym gabine
tem dymisję. Dymisja została przyjęta i 
misję tworzenia rządu otrzymał Briand, 
który jednak, wskutek odmówienia mu 
poparcia przez socjalistów, musiał zrzec 
się misji. Obecnie formuje gabinet Pa- 
inleye i możliwą jest następująca kom 
binacja: prezydjum  i w ojna Pain- 
leve, spraw ied liw ość Renou ld  lub  
Sarraut, s p r a w y  zagran iczne 
B riand , finanse Caillaux , m ary 
narka Chaumet, handel Loucheur, 
roboty publiczne Laval, spraw y 
wewnętrzne M alvy , kolonje Dala- 
dier, obszary oswobodzone Dabiez, 
pensje A nteriou .

W tym sensie oświetlając sytuację 
„Matin“ pisze, że jakkolwiek nie nale
ży jeszcze porzucać nadziei na utwo
rzenie gabinetu Painlevego, to jednak 
trzeba stwierdzić, że jakiś zamęt został 
wniesiony do prowadzonych obecnie
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Herriot odszedł.
Były prezydent rr.inistrtw francusl 

ści w S enade  pö«fe4 się 
nek do W atykanu, zaburzenia ur 
czoło rządu marszałka H indenburga.

He: który po wyrażeniu mu votum  nieufno- 
ną upadku byty: stan finansowy Francji, tosu- 
, a ostatn io  i polityka N iem iec, wysuwająca na

rokowań pod wpływem pewnych nowych 
prądów opinji, które ujawniły się wczo
raj i w kuluarach parlamentarnych. 
„Maitra“ "przytem dodaje, źe Poincare 
miał wczoraj oświadczyć, iż wybór 
Caillaux byłby wyzwaniem, rzuconem 
senatowi. Ta opinja Poincarego miała 
sprawić głębokie wrażenie w kołach 

senatu.

Prasa dzisiejsza szczególnie ujawnia 
zainteresowanie sprawą ewentualnego 
objęcia przez Caillaux teki finansów, 
przyczem dzienniki przypominają, że Ca- 
■illaux jest przeciwnikiem daniny od ka
pitału. „Ere Nouvelle“ zaznacza, że to 
stanowisko Caillaux spotka się niewąt
pliwie z poważną opozycją ze strony 
socjalistów, ale w rezultacie uzyska 
przewagę. Prasa prawicowa bardzo ener
gicznie protestuje przeciwko ewentualnej 
nominacji Caillaux.

Anglja. Przesilenie gabinetowe we 
Francji wywołało zastój w pertrakta
cjach francusko angielskich co do paktu 
gwarancyjnego i propozyeyj niemieckich 
Angielskie koła polityczne oczekują roz
wiązania przesilenia wę Francji. Go do

j eweutualaego gabinetu Painleve’ego to 
naogól panuje tu o astrój bardzo pesy
mistyczną. Dzienniki podnoszą, że Pa-

I inleve prawdopodobnie pobije swój re
kord z r. 1917, gdyż wtedy był premje 
rem tylko przez 3 miesiące. Sytuacja 
nie jest dziś pomyślniejsza niż wtedy. 
Painleve stoi przed problematem, któ
rego rozwiązanie jest tak długo niemo
żliwe, dopóki naród francuski nie zgo
dzi się na to, czego odmówił poprze
dniemu gabinetowi. Nie można zmienić 
faktu, że Francja potrzebuje więcej pie
niędzy, aniżeli ma podatków i że Fran
cuzi wszyscy dzisiaj odmawiają płacenia 
dalszych podatków.

Niemcy. Walka wyborcza trwa w 
dalszym ciągu. W miarę zbliżenia się 
terminu wyborów przybiera ona na o- 
strości. Całe Niemcy podzieliły się obe
cnie na dwa obozy: monarchistyczny 
wysuwający i popierający {kandydaturę 
Hindenburga i demokratyczny, zwalcza
jący Hindenburga, a wysuwający Marxa. 
Wogóle kandydatura Hindenburga uwa
żana jest za krok naprzód ku powroto
wi do monarchji i z tego też powodu mo-

Polska u  cyfrach.
Niedawno wyszła z druku broszura p. 

t. „Tablice statystyczne Polski“, wyda
na pod redakcją dr. Ignacego Weinfel- 
da, a opracowana przez p. Ludwikę 
Oxińską-Szcześniakową, referentkę Głó
wnego Urzędu Statystycznego w War
szawie. Ciekawe to wydawnictwo zawie
ra cyfrowy przegląd Polski pod wzglę
dem granic, obszaru i zaludnienia, oraz 
porównanie z cyframi statystycznemi in
nych państw, obliczenia strat wojennych, 
majątku państwowego, produkcji rolnej, 
przemysłowej i t. d.

Dowiadujemy się z Stej broszury, że 
Polska dzieli się na 15 województw, 277 
powiatów, 641 miast, 12.621 gmin i 2.691 
obszarów dworskich. Cały obszar pań
stwa wynosi 388.328 km. kwadr., liczba 
ludności 27.192.600. Linja graniczna lą 
dowa liczy 3.823 km., granica morska 
137, razem 3960 km. Gęstość zaludnie
nia 70,3 głów na 1 km. kw. Najmniejszą 
gęstość zaludnienia w Europie posiada 
Norwegja (8.1 na 1 km. kw.) i Finlandja 
(8.8) — największą Belgja (245.3). Licz
ba inwalidów w Polsce wynosi 320.000, 
czyli 1.2 na 100 ludzi. Najwięcej inwa
lidów ma Austrja (6.1 proc.), najmniej 
Belgja (0,7 proc.). Mężczyzn wypada w 
Polsce 48 na 100 ludności, czyli jest o
2 proc. kobiet za wiele. Na pociechę 
rodu niewieściego należy dodać, że naj
znaczniejsza liczba mężczyzn, bo 15.3 
proo. znajduje się w wieku 20 —29 lat.

jżliwem jest, że mocarstwa sprzymierzo
ne będą interwenjować w tej sprawie, 
występując z odpowiednią akcją dyplo
matyczną.

Belgja. W wyuiku wyborów misję 
tworzenia rządu otrzymał przywódca so 
cjalistów Vandervelde. Według ostatnich 
wiadomości układy Vanderveldeg.) ze 
stronnictwami liberalnem i katolickiem 
w sprawie poparcia rządu socjalistycz 
nego nie doprowadziły do rezultatu, wo 
bec czego zamiar Vanderveldego stwo
rzenia rządu czysto socjalistycznego 
upadł.

Rosja. Próby zawarcia traktatu han
dlowego między sowietami, a Niemcami 
zakończyły się zupelnem fiaskiem. Dele
gacja niemiecka, która przybyła po raz 
drugi do Moskwy, zmuszona była wró
cić z powrotem do Berlina dla otrzy
mania nowych dyrektyw.

W kołach sowieckich rokowania te 
uważają za zerwane. Przyczyną niepo
rozumienia jest niezgoda rządu mo
skiewskiego w sprawie udzielenia gwa
rancji prawnych i gospodarczych w trak
tacie handlowym Niemców z sowietami.

Sąd w Piotrogrodzie wydał wy 
rok na ks. Ussasa, skazujący go na 6 
M  ciężkiego więzienia i odszkodowania 
materjalne. K. S.
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Lord Salisbury,
nowy prezes tajnej rady angielskiej, następca 

na tem  stanow isku Curzona.

Badania antropologiczne na podstawie 
miar popisowych przy poborze w latach 
1874— 1898 wykazały naogół, że ludzie 
w Polsce stają się coraz wyżsi, a przy
najmniej w ciągu 24 lat przeciętna mia
ra wzrostu zwiększyła się przeciętnie o 
1 cm.

Emigracja z Polski do Stanów Zje
dnoczonych spadła do minimum, obecnie 
podniosła się nieznacznie. W r. 1912| 13 
przybyło do Stanów Zjedn. 174.400 Po
laków, w r. 1914| 15 — ‘ 9,100, w r. 
1918|I9 — 700, w r. 1920j21 — 21,100, 
w r. 1022|23 — 13,200. Do Polski przy
było w r 1919 j 20 — 18,200 imigran 
tów, w następnym 42,690, w 1921 22 —
33,600. W Stanach Zjednoczonych ży
je 1,140,000 Polaków, czyli 1,1 proc. 
ogółu ludności. Najwięcej Polaków li
czy Buffalo (6 2 procent).

Szkół powszechnych posiada Polska 
27,400, co czyni 7,1 na 100 km. kw. 
Na 1 szkołę przypada 2 nauczycieli, na 
tysiąc mieszkańców 118 uczniów, na 1 
nauczyciela 56 uczniów. Jeszcze mniej 
szkół ma Austrja, bo 5,6 na 100 km. 
kw. Japonja prawie tyle co Polska (7 
szkół na 100 km. kw.), najmniej Litwa 
(2,6). Najwięcej szkół posiada Belgja 
(26.2 na 100 km. kw.). Może jednak 
więcej mówiłoby o poziomie kulturalnym 
obliczenie szkół w stosunku do liczby 
ludności, czego w tabelach nie uwzględ
niono. Analfabetów mamy na 100 re 
krutów 29. Niemcy ani jednego, Szwe
cja również, Belgja 12, Rumunja 60. W 
szkołach wyższych posiada Polska naj
większy z wszystkich krajów procent 
kobiet, bo 11.5 na 100 słuchaczów. We 
Francji studjuje na uniwersytetach 5 
procent kobiet, w Prusiech 2.3 proc., w 
Szwajcarji 7.8 proc. Najwięcej Polek 
zapisuje się na wydział filozoficzny (55.5 
proc. ogółu studentów, a zatem więcej 
kobiet, niż mężczyzn), na medycynę 20.4 
procent.

Przeważająca liczba ludności ziem 
polskich żyje naturalnie z rolnictwa, bo 
65 proc., z przemysłu i górnictwa 14 
proc., z handlu i komunikacji 8 proc., 
z innych zawodów 13 proc. Tylko na 
Śląsku przeważa zawód górnika i prze
mysłowca (48 proc.). W Niemczech wię
kszość ludzi żyje z górnictwa i przemy
słu (40 proc.), podobnie w Anglji (58 
proc.) i w Szwajcarji (45 proc.), oraz w 
Stanach Zjednoczonych (34 proc.), Fran
cja ma ludność przeważnie rolniczą (41 
procent).

Majątek narodowy Polski wynosi
88.410,000.000 franków złotych, z tego 
na głowę ludności przypada 3.250 (a 
więc jesteśmy wszyscy bogaci!). Najwię
cej majątku (bo 10 694 fr. w złocie na 
głowę) posiadają Stany Zjedn., najmniej 
Japonja (1.110 na głowę ludności). Cy
fry, dotyczące Polski obliczono w r. 1922, 
cyfry innych państw są zaczerpnięte z 
wykazów przedwojennych, a więc Japo
nja po klęskach żywiołowych jest dziś 
jeszcze biedniejsza.

Na 100 hektarów obszaru Polski zaj
mują grunty orne 48.6, łąki 10.2, pastwi
ska 6.7, lasy 24.1, budynki, ogrody, dro
gi, wody i nieużytki razem 10.4. Znisz
czonych budynków było wPolsce 1.785.300, 
odbudowano z tego blisko dwie trzecie. 
Rozparcelowano w latach 1919— 22 ra
zem 375.400 hektarów ziemi. Liczba 
bezrobotnych, która spadła w r. 1923, 
obecnie stale wzrasta. W lipcu z. r. by
ło 255.100 poszukujących pracy na 100 
wolnych miejsc. W innych państwach 
cyfra bezrobotnych zmniejsza się, np. 
w Czechosłowacji od stycznia 1923 do 
lipca 1924 spadła z 441.100 na 79.000. 
Anglja ma bezrobotnych 1,135.400 (sty
czeń 1914), Niemcy w tym samym cza
sie 427,700 najmniej Francja 500), 
Strajków było w Polsce w r. 1923 aż
696.600.

Najdroższem miastem polskiem pod 
względem kosztów utrzymania jest obe
cnie Warszawa, chociaż w r. 1914 Kra
ków, Lwów i Poznań były od niej zna
cznie droższe. Spadek drożyzny daje się 
zauważyć tylko w Poznaniu.

Ze wspomnianych tabel możnaby tak 
snuć dalej rozmaite wnioski w nieskoń
czoność — niestety nie pozwalają na to 
szczupłe ramy artykułu. M . H .

Odezwa.
Wiosna 1925 roku w ponurych zjawia 

się nam chmurach. Odwieczni Polski na
szej wrogowie mieczem sprawiedliwości 
dziejowej pokonani, ponownie głowy pod
noszą, knując zamach zbrodniczy na ca
łość i wolność Rzeczypospolitej.

Czuwać musimy, serca nasze jednoczyć 
i ufać z wiarą w Pomoc Patronki naszej

Vandervelde,
przypuszczalny premjer Belgji.

Królowej Korony Polskiej, jak to od 
wieków pradziadowie nasi czynili.

A wiosną obecną szczególniejsza się 
ku temu sposobność nadarza.

Cześć Najświętszej Marji Pannie od 
zaczątków chrześcijaństwa była w Pol
sce szczególnie rozpowszechniona. Do
wodem najstarszy pomnik języka pol
skiego — po dziś dzień śpiewana pieśń 
rycerska: — „Boga Rodzica — Dziewi
ca, Bogiem sławiona Maryja“...

A po cudownem ocaleniu od Szwedów 
Częstochowy, król Jan Kazimierz uroczy
ste w Lwowskiej katedrze złożył śluby, 
polecając skołatane burzami Królestwo 
Polskie Najświętszej Pannie, ogłaszając 
Ją uroczyście Królową Polski i postana
wiając święto Najświętszej Panny pod 
tym tytułem ustanowić.

Naród nie przestawał tem Imieniem 
wzywać Bożej Rodzicielki, której po
tężne u Boga wstawienictwo w dniu 15 
sierpnia 1920 roku, w samo święto Jej 
Wniebowzięcia, ponownie miało się oka
zać, iż oto w dniu tym hufce nasze w 
walce z wrogami chrześcijaństwa i ludz
kości „Cudem nad Wisłą“ chwalebne 
odniosły zwycięstwo.

Wznawiając śluby Jana Kazimierza, 
Naród zwrócił się do episkopatu polskie
go z prośbą o spełnienie królewskich 
zamierzeń. Imieniem episkopatu i ludu, 
Jego Eminencja ks. kard. Dalbor, arcy
biskup poznański i gnieźnieński, Prymas 
polski przedstawił tę prośbę Ojcu św., 
który sam będąc świadkiem naocznym 
Cudu nad Wisłą zechciał łaskawie proś
bie tej zadośćuczynić, ustanawiając do
roczne święto Najświętszej Marji Panny 
Królowej Korony Polskiej na dzień 3-go 
maja, łącząc w ten sposób najdroższe 
nam rocznice i pamiątki w jednym dniu 
majowym z tradycyjną Jego czcią dla 
Patronki Królowej.
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Wilhelm Konrad Roentgen.
Przed paru tygodniam i przypadała 80-cio le t

n ia rocznica urodzin jednego z najsłynniejszych 
wynalazców, dobrodzie ja ludzkości W ilhelm a 
Konrada Roentgena.

W. K. Roentgen urodził się dn. 27-go marca 
1845 r. a zm arł przed dwoma laty.

Rycina nasza przedstawia podob izną w iel
kiego wynalazcy.

Poraź pierwszy więc w r. b., w dniu 
3go maja święcić będziemy wspólne 
święto Królowej Polski z rocznicą kon- 
stytucj majowej.

Delegacji polskiej, która z Adamem 
hr. Zamoyskim na czele złożyła w Rzy
mie, w grudniu 1924 roku hołd Jego 
Świętobliwości za łaskę Polsce okazaną, 
Ojciec św. oświadczył, iż głęboko ceniąc 
przywiązanie Polaków do Stolicy Apos
tolskiej i cześć dla Najświętszej Panny 
aprobuje myśl, by w dniu 3 maja zje
dnoczyć organizacje polskie ze sztanda
rami na Jasnej Górze. Ojciec św. bło
gosławił specjalnie przygotowane gwoź
dzie, które w dniu tym wbite będą na 
Jasnej Górze i udzielił błogosławień
stwa Apostolskiego wszystkim tym, któ
rzy skupią się pod standarami tymi w 
Imię Boga i Ojczyzny.

Symboliczne gwoździe wyrażają insyg
nia papieskie: tjarę, klucze Piotrowe i 
tarczę z napisem Pius XI.

Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń 
wzywa więc wszystkie organizacje, by 
wysłały swe delegacje ze sztandarami 
na dzień 3-go maja, na Jasną Górę.

Przed cudownym obrazem Matki Bo
skiej, Królowej Korony Polskiej wspo
minając mnogie łaski, jakie za jej wsta
wiennictwem na ziemię nasze spłynęły, 
skupimy w sercach naszych nowe pro
mienie otuchy i mocnej wiary w dobrą 
przyszłość naszą. A z serc ’naszych 
umocnionych Apostolskiem błogosławień
stwem, promienie te rozżarzą się w 
miljonach serc ludu polskiego i stworzą 
moc, jakiej żadne wraże siły nie skruszą.

Organizacje z całej polski zamierza
jące wysłać delegację ze sztandarami 
na Jasną Górę dnia 3 go maja zechcą 
niezwłocznie zawiawiadomić sekretarjat 
Zjednoczenia Polskieh Stowarzyszeń, 
Warszawa, Nowy Świat JM; 7 m 39.

Kalendarzyk historyczny.
19 kwietnia.

r. 1773 Sejm  delegacyjny — (Tad Rejtan).

20 kwietnia.

r. 1118 Pośw ięcenie katedry wawelskiej, 

r. 1642 W cielenie Ziem i Bełskiej do Korony

21 kw ietnia.

r. 1450 Węgry obierają Królem  Władysława 

Jag ie llończyka 

r. 1773 Sejm  rozbiorowy w Warszawie.

22 kwietnia.

r. 1228 Nadanie Krzyżakom z. chełm ińskiej i 
nieszawsk ej przez Konrada M azo
wieckiego.

23 kwietnia.

r- 1809 flustryacy wchodzą do Warszawy.

24 kwietnia.

r. 1296 Łokietek obrany Królem Polskim .

25 Jkwietnia.

r. 1333 Kazim ierz W. Koronuje się na Króla 
Polskiego.

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

Tymona M.

Su lp ic jusza M.

Feliksa M., Anzelm .

Sotera i Kajusa P, M. 

W ojciecha B. M.

Fidelisa M. Bony P:

Marka Ewangelisty.

Z MIASTA.
— Kino „ V E R S A L“ zdobyło się na film  pierw

szorzędny i niezwykły p, t. „Bitwa pod Czu- 
sziną\ dram at w 10 aktach II serjach razem 
z czasów wojny rosy jsk japońsk ie j. Jes t to 
przeróbka słynnej powieści Claude Farrera p. 
t. M arkiza Yorissaka.

Uderza w nim  przedewszystkiem świetna gra 
artystów japońsk ich — następnie przepiękne 
widoki i bogata wystawa. Kulm inacyjny zaś 
punkt stanow i bitwa, stoczona na pełnem  m o 

rzu. Przed oczyma widza przesuwają się cu 
da techniki marynarki wojennej — na własne 
ocza ogląda on kolosy pancerne, opatrzone w 
potężne działa wyrzucające niemniej potężne 
torpedy. Pod koniec bitwy flota rosyjska po 
grąża się w wodach oceanu.

Oprócz tego film  powyższy zawiera g łęboką 
myśl psychologiczną. W śród powodzi filmów 
„Bitwa pod Czuszim ą" stanowi rzeczywiście wy
b itny wyjątek, godny aby go każdy zobaczył, 

a wtedy dopiero uzm ysłow i sobie całokształt 
rzeczy.

Kino „OAZA" „K le jnot M aharadży“ dramat 
w 10 aktach.

***W ażne dla robotn ików  rolnych!
Ekspozytura Państwowego Urzędu Po
średnictwa Pracy w Chełmie zawiada
mia, że w dniu 25 kwietnia r. b. od 
godziny 8-ej rano w P. U. P. P. w Lu
blinie odbędzie się rekrutacja robotni
ków i robotnic powyżej lat 21 do robót 
rolnych na wyjazd do Francji.

Reflektujący kandydaci winni posiadać 
następujące dokumenty:

1) dowód osobisty (krajowy) wydany 
przez Starostwo, lub wryciąg z ksiąg lu
dności z fotografją, przyklejoną i ostem
plowaną przez Urząd Gminny,

2) świadectwo moralności, wydane 
przez Policję lub Urząd Gminny,

3) zaświadczenie gminy o dotychcza 
sowem zatrudnieniu i stanie majątko
wym oraz o niezaleganiu w opłacie po 
datków.

4) jeżeli nie przekroczył 28 lat po
zwolenie z P. K. U.,

5) niepełnoletni pozwolenie od rodzi
ców poświadczone przez Urząd Gminny,

6) mężatki pozwolenie od męża po
świadczone przez Urząd Gminny.

Robotnicy i robotnice posiadająre wy
magane dokumenty winni zgłosić się do 
Ekspozytury-P. U. P. P. w Chełmie ul. 
Lubelska A; 3 w dniu 24 kwietnia r. b. 
w celu zarejestrowania się, otrzymania 
karty polecającej i zniżki kolejowej do 
Lublina.

*** Podatek wojew ódzki od w y 
szynku za (I półrocze 1924 został w 
myśl okólnika- Min. Skarbu rozłożony 
na 5 rat miesięcznych, poczynając od 
15 lipca 1925 r. Stow. Kupców Polskich, 
Oddział w Chełmie wzywa więc swoich 
Członków, aby z wpłacaniem powyższe
go podatku wstrzymali się do dnia 15 
lipca, mimo iż nakazy płatnicze już 0- 
trzymali.

*% _W spraw ie staw iennictw a re
zerw istów . Min. Spraw Wojskowych 
Oddz. I Sztabu Generaluego rozkazem 
L. 4347/Mob., zarządziło ze względu na 
przypadające 19, 20 i 21 b. m. święta 
Wielkanocne obrz. grecko-katol. przesu
nięcie terminu stawiennictwa w pierw
szym terminie dla rezerwistów obrz. 
grecko-katol. z 20 b. m. na dzień 22 b. in.

*** Konny O ddzia ł Sokoła formuje 
się w Chełmie. Osoby chcące należeć 
do tego Oddziału zechcą zgłosić się do 
AViceprezesa Dlia Hykla.

*** Dlaczego ul. M łynarska  toni« 
w  ciemnościach? Donoszą nam, że
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z uderzeniem godziny 12 w nocy latar-1 
nie przy ul. Młynarskiej gasną pogrąża-j 
jąc tę część miasta w nieprzebit.ej ciem-1 
ności. Czy Magistrat czeka aż zdarzać 
się zaczną wypadki niewykrytych na- 
pewno w tych warunkach rabunków lub 
napadów i wtedy dopiero zarządzi cało
nocne oświetlenie nieszczęsnej ul. Mły
narskiej1̂ Zdaje się, że bardziej wska- 
zanemby było zawczasu pomyśleć o tem. 
W tym wypadku nie należy się powodo
wać przysłowiem „lepiej zapóźno niż 
nigdy“, bo to jakoś Magistratowi nie 
wypada.

*** Z m iany  na stanow iskach ko
m endantów  posterunków  po lic ji.
St. przód. Suchanek Władysław został 
przeniesiony z posterunku w Chylinie 
na takie samo stanowisko do Nowosio- 
łek, zaś przód. Kunert Władysław z No- 
wosiołek do Chylina.

„Godną** zau fan ia  osobą jest 
p. Cybulska, zamieszkała w domu pocz
towym. Oto niejaki Niderla Jan, wyjeż
dżając przed 3 miesiącami do Warsza
wy, pozostawił pod jej opieką swój kosz 
z rzeczami. Powróciwszy zauważył, iż 
zamknięcia kosza zdradzają pewne, aż 
nazbyt widoczne uszkodzenie. Indago
wana w tej „delikatnej“ materji Cybul
ska wyznała w końcu, iż niejaki Kobuz 
z Chełma i Osuchowski z Majdanu 
Skierb., chcąc napić się wódki, a nie 
mając na to pieniędzy, dobrali się do 
kosza, wyciągnęli stamtąd parę przed
miotów i posłali ją, Cybulską z tem 
wszystkiem do miasta, celem uzyskania

Dr. Teofil Gniazdow ski. 7).

Wpływ M m i i  nimM 
na w i M a i _ [ i l i i ! i i .

(Refei&t wygłoszony na ogólnem zebraniu Koła Rodziciel
skiego, przy Oimnazjum Państw w Cłitłmie).

(Dokończenie).

Powinny się one raczej nazywać 
konferencjami z nauczycielami lub wy- 
wiadowczemi, w skróceniu wywiadówki, 
które rzeczywiście bardzo często jako 
jedyny rezultat dają tylko obustronną 
irytację. Wśród licznych bowiem rodzi
ców, którzy u nas bywają na tych kon
ferencjach wywiadowczych jedni przy
chodzą po to tylko, aby usłyszeć po
chwały, inni znowu, aby kłócić się o 
stopnie lub bronić niesłusznych pre
tensji swoich dzieci.

Nie ulega wątpliwości, iż są wśród 
nauczycieli przeważnie osoby przenik
nięte wysokiem poczuciem swego obo
wiązku i godnością stanu nauczybiel- 
skiego, którzy wtajemniczają się w 
psychikę dzieci i udzielają rodzicom 
zbawiennych rad i wskazówek. Lecz 
zdarzają się od tego wyjątki, niestety, 
nawet i w naszym zespole nauczycielskim.

[ pod zastaw własności Niderli potrzeb- 
j  nych środków na „pocieszycielkę“. Po- 
j cieszyli się też znakomicie, lecz teraz 
będzie z tego trochę „płaczu“, bo spra
wę skierowano do sądu.

P iła , aż się na śm ierć zap iła . 
Policjant, patrolując przy ulicy Sienkie
wicza, natknął się o godz. 2-giej w no
cy, na siędzącą, jak mu się zdawało, 
pod murem kamienicy, jakąś kobietę. 
Gdy na kilkakrotne jego zapytania co 
tu, o tak późnej porze porabia — nie 
usłyszał żadnej odpowiedzi rozpoczął 
bliżej badać nieruchomo wciąż siedzącą 
postać i stwierdził, że nie jest to żywa 
istota, lecz zimny już i sztywny trup. 
Okazało się, że była to Wiera Weronika 
Prus, która zmarła skutkiem nadużycia 
alkoholu. Oto zastraszający przykład, do 
czego prowadzi nadmierne pijaństwo.

*** Nowa „spółka“ oszustów . Zna
ni z uszukańczej gry w karty i łańcu
szek targowi specjaliści Pula Piotr, Lu
belska 57 i Fajer Berko, Hrubieszow
ska 4, zawiązali „spółkę“ i na pierwszy 
ogień ograli naiwnego Józefa Kubań
skiego z Kumowa, gm. Rakołupy. Na 
swoje jednak nieszczęście wpadli w rę
ce policjanta, który „zacną“ spółkę po
ciągnął do odpowiedzialności. Byłoby 
doprawdy interesującą rzeczą dowie
dzieć się ile już razy Puła i Fajer byli 
notowani za jedną i tę samą „namięt
ność“ — co jednak widocznie nie od
nosi żadnego, pożądanego skutku. Mo- 
żeby tak sąd bliżej wglądnął w tę spra
wę i na podstawie takiej statystyki obu

oszustów surowo ukarał. Możeby to skło
niło „niebieskich ptaków“ do jakiejś 
pracy, a oduczyło ich oszustwa.

./* Z jazd Zrzeszenia Szkółkarzy 
w  Lub lin ie . Jak się dowiadujemy, 
Zrzeszenie Szkółkarzy województwa Lu
belskiego wchodząc na drogę nowej, 
wybitnej działalności organizuje obe
cnie Zrzeszenie Szkółkarzy Polskich, 
któro obejmuje obszar całej Rzeczypo- 
litej. W celu udogodnienia zorganizowa
nia zamierzonego Zrzeszenia zwołuje 
Zjazd ogólny na dzień 28 czerwca do 
Lublina, który rozpocznie się o godzi
nie 2-ej po południu w sali Rady Miej- 

jskiej. Na Zjazd ten rozesłano już za
wiadomienia do wszystkich członków, 

oraz tych, którzy rozwojem szkółkarstwa 
się interesują. Niezależnie pd tego wszy
scy sympatycy będą mile widziani. W 
czasie Zjazdu projektowane jest urzą
dzenie pokazu czereśni i wiśni. Pro
gram Zjazdu został już przez organiza
torów opracowany i przedstawiać się 
będzie następująco: załatwienie spraw 
formalnych (zatwierdzenie protokułu po
przednich zjazdów, niedobór z targu na 
drzewka w r. 1924, sprawozdanie i t. 
p.), sprawa organizacji Zrzeszenia Szkół
karzy Polskich, wybory Zarządu i Ko
misji Rewizyjnej tegoż Zrzeszenia, spra
wa poparcia wszechpolskiego Zjazdu 
ogrodniczego i wystawy ogrodniczej we 
Lwowie sprawozdanie pokazów wiśni i 
czereśni, dobór odmian wiśni i czereśni 
dla ziem województwa Lubelskiego i t. 
d. Komitet Zjazdu chcąc dać możność

Właśnie prawdziwe konferencje na
uczycielskie mają na celu zbliżenie się 
tych dwóch instytucji wychowawczych 
(t. j. ciała nauczycielskiego i rodziców) 
do siebie i wzajemne poznanie się, 
żeby na miejscu stosunku „obcego", 
a często nawet wrogiego zapanował 
stosunek wzajemnego szacunku i zro
zumienia, żeby nie było żadnych prze
szkód w zgodnem dążeniu do wspól
nego celu. Na konferencjach rodziciel
skich, urządzanych przynajmniej raz na 
miesiąc można byłoby omówić nastę
pujące tematy:

1) Zakres i organizacja współpracy 
szkoły i domu.

2) Wychowanie fizyczne.
3) Wychowanie higieniczne.
4) O karach .i nagrodach w wycho

waniu młodzieży.
5) Noty szkolne i korepetycje.
6) Jak się uczyć.
7) Jak rozwijać charakter w uczniach.
8) Jak wyrabiać wolę w uczniach.
9) O wyborze zawodu.

10) Wykształcenie matematyczno-przy
rodnicze i filologiczno-humanistyczne.
11) Wpływ nauki pracy ręcznej w wy

chowaniu.
12) Znaczenie zabaw i rozrywek w 

wychowaniu.

Te i tym podobne tematy mogłyby

być poruszane na konferencjach rodzi
cielskich dla szerokiej dyskusji nau
czycieli z rodzicami i dla wyciągnięcia 
odpowiednich wniosków praktycznych 
celem wprowadzenia ich w życie.

Należy więc przystąpić do zorganizo
wania tych konferencji stałych i syste
matycznych. Czas naprawdę pomyśleć
o tem. Kto się ma tem zająć. W pier
wszym rzędzie przyszły Zarząd Koła 
Rodzicielskiego. Czas aby dom i szkoła 
podały sobie ręce do wspólnej pracy 
nad odrodzeniem wychowania. Najzu
pełniejsza zgodność interesów i ideal
na bezinteresowność ich wspólnych 
dążeń dają rękojmię najlepszych re
zultatów.

*
* *

Po wyczerpaniu mniej więcej tematu, 
jaki wpływ mogą wywrzeć konferencje 
rodzicielskie na wychowanie młodzieży 
składam na ręce przyszłego Zarządu 

| Koła Rodzicielskiego następujący wnio
sek:

„Uznając niezbędną potrzebę ściślej
szego zespolenia pracy domu ze szko
łą poleca się Nowemu Zarządowi Koła 
Rodzicielskiego opracować regulamin 
przyszłych konferencyj rodzicielskich i 
wprowadzić ich w życie w jaknajkrót- 
szym czasie, jako jeden z ważniejszych 
środków dla dopięcia powyższego celu“.
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udziału w Zjeździe jaknajszerszym war
stwom specjalnych zaproszeń rozsyłać 
nie będzie.

Bieg okrężny w Lub lin ie .
Dowiadujemy się, że Wydawnictwo „Gło
su Lubelskiego“ w Lublinie, celem po
budzenia ruchu sportowego urządza bieg 
okrężny dla zawodników z całej Polski. 
Szczególnie powołany w tym celu Ko
mitet ustala termin i warunki biegu. Po 
otrzymaniu danych, zapoznamy czytelni
ków naszych ze szczegółami.

*** Rem im eracja d la urzędników .
Prezes rady ministrów wystosował okól
nik do poszczególnych ministrów, zale
cający wydanie zarządzenia o zaniecha
niu nadal wypłacania urzędnikom remu- 
neracji w okresach przedświątecznych. 
Okólnik umotywowany jest tem, że re- 
muneraoja ma ścisłe przeznaczenie a 
mianowicie ma stanowić nadzwyczajne 
wynagrodzenie np. za pracę ponad go
dziny biurowe, za szczególną staranność, 
za prace specjalne, przekraczające nor 
malny zakres' obowiązków i t. d., a by
najmniej nie jest związana z okresem 
przedświątecznym, i nie może mieć cha
rakteru zasiłku przedświątecznego. Do
dać należy, że remuneracje były przy
znawane tylko w nielicznych resortach 
i niektórym tylko kategorjom urzędników.

Podwyższenie taryfy ko le jo

wej. W Ministerstwie Kolei omawiany 

jest obecnie projekt podwyższenia ta

ryfy osobowej na wszystkich kolejach 

państwowych.

W iedz ia ł, co m u pomoże. Do
pewnego sklepu weszło dwóch „przyja

ciół“: Semeniuk Piotr, Pilichonki 49 i 
Puch Bronisław, Piłsudskiego 1. Po 
pewnej chwili, Semeniuk, sięgnąwszy do 
kieszeni, stwierdził w niej brak 7 zł. 
Znając widocznie „przyjaciela“, napluł 
w kułak i grzmotnął go w sam „pyse- 
czek“. Na to Puch, nic nie mówiąc, wy
ciąga 1 zł. i oddaje Semeniukowi. 
Wówczas ten poprawił jeszcze raz, tym 
razem ze skutkiem, gdyż Puch, niecze- 
kając, aż jego kolega powtórzy swój 
rękoczyn tyle razy ile brakowało mu 
złotówek czeraprędzej oddał mu bra
kującą resztę t. j. 6 zł. Mimo wszy
stko „niewdzięczny“ Semeniuk doniósł
o wszystkiem policji i sprawa została 
skierowana do Sądu.

*** W szystk im  wy w róży ł — sobie 
nie po tra fił. Szymczuk Stan. ul. Kole
jowa 141 — jawił się na targu, a po- 
czuwszy widocznie jakieś „tajemne“ po
wołanie — rozpoczął wieśniakom wró
żyć z ręki, pobierając za to po 40 gr. 
od „duszy“. Mimo, iż wróżył wszystkim 
same szczęśliwe wypadki (ze względu 
na owe 40 gr.) sobie jednak nie potra
fił wywróżyć, że przjłapie go poli
cjant i z a b i e r z e  pod swoją o- 
piekę.

Znow u  w ypadk i pokąsań przez 
psy. Mimo, iż Magistrat wydał już pole
cenie bezwględnego wyłapywania wałę
sających się psów po mieście, (na sku
tek naszej notatki) oprawca miejski wi
docznie nie wiele sobie z tego robi, 
gdyż prawie nigdy go nie widać przy 
pracy, co oczywiście w niczem nie po
prawia horendalnych pod tym względem 
stosunków. Oto wałęsające się psy, po
dejrzane o wściekliznę pokąsały znów

p. Salę Pojasównę, Lubelska 64 i p. 
Franciszkę Leszczyńską, Łęczna Przy 
tej sposobności zapytujemy, w jaki spo
sób pies p. Franc. Orła, zamieszkałego 
przy ul. Piłsudskiego 12, schwytany 
już przez oprawcę, i także o wściekliznę 
podejrzany, znalazł się z powrotem w 
posiadaniu p. Orła. Widocznie dzieje się 
tu coś nie bardzo „czystego“. Może Ma
gistrat odpowie nam na to pytanie.

*** W  ,,m iłośc i“ czasem i tak
bywa. W skromnym domu. przy ul. Hru
bieszowskiej 38 mieszka sobie „czuła“ 
para: Antoni Fijałkowski i Dołgopułowa
- dwojga nazwisk Polakowska. Sielan
ka trwała, aż do świąt. Fijałkowski bo
wiem napiwszy się palącego nektaru z 
fabryki p. Daumana poczuł w sobie 
taki zasób animuszu, że pokłócił się z 
swą „nadobną“ kochanką, wywołując 
przy tem publiczną awanturę. Rezultat 
był taki, że spoczął samotnie w aresz
cie policyjnym, a jego bogdanka poszła 
też samotnie w domowe progi.

*** D z ik i w ybryk fanatyków .
Braitenbart Józef, posiada przy ul. Lu
belskiej Nś 70 sklep z owocami i wodą 
sodową. Nie zważając na święto, sprze
dawał towary, co zauważyli jego współ
wyznawcy i wkrótce zorganizowali bo
jówkę złożoną z kilkunastu osób i wtar
gnęli do sklepu. Najpierw urządzili 
Braitenbartowi awanturę, a potem, nie 
zadowoliwszy się tem rozpoczęli demo
lować urządzenie sklepowe i niszczyć 
znajdujący się tam „słodki“ towar. Na
robili szkodę na przeszło 500 zł. 
Ofiara fanatyzmu religijnego odniosła się 
z tą sprawą do policji, która zdołała już 
ustalić nazwiska następujących spraw-

Największa śuiiatynia świata 
I I  w niebezpieczeństwie.
Zam ieszczam y ilustracją św iątyni e- 

gipskiej w Karnaku, k tóra wskutek 

działania wody N ilu zna jdu je  się w 

niebezpieczeństw ie. Ruina olbrzym iej 

św iątyni za jm uje  przestrzeń 40 hekt.

Obecnie wyjechała specjalna ko

m isja rządowa do Luxoru, która ma 

ustalić sposoby uratowania zabytku.
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W I O S N A  1 D Z 1IE!

O d szeregu dni m am y p iękną w iosen

ną pogodę, a podm uchy ciepłego, za

chodniego w iatru budzą w nas dziw

ny n iepokój, tak charakterystyczny 

dla pory odradzającej się natury, 

fl choć drzewa^ sto ją jeszcze nagie, 

w yciągając w przestworza bezlistne 

ram iona swych gałęzi, człowiek czuje 

już doskonale, że wkrótce pokryją się 

one św ieżą zie len ią m łodych listków 

i przepychem  kwiatów.

Nie od rzeczy więc będzie poka

zać naszym czytelnikom  zdjęcie z 

części Europy, gdzie wiosna ju ż p a 

nuje, m ianow icie z Górnego Engadi- 

nu (poł. Tyrol), gdzie na bujnej łące 

cudnie rozw inęły się krokusy. W dali 

w idać jeszcze ośnieżone góry.

ców tego napadu: Wełczer Jojne, Rapa- 
port Berek, ul. Pocztowa, Babał Szy
ja, Lubelska 32, O r e n s z t a j n  
Motel, Mały Rynek, Ciechowicz Szmerer, 
M. Rynek i Babat Motel, Lubelska 32. 
Nazwisk reszty napastników dotychczas 
jeszcze nie ustalono, ale policja jest już 
na tropie.

Przypadkowymi świadkami tego zajś
cia byli podprokurator p. Przybylski i 
sł. uniw. p. Cyprjan Odorkiewicz.

Dochodzenie w tej ciekawej sprawie, 
rzucającej pewne światło na panujący u 
nas wśród ludności żydowskiej fanatyzm 
■— prowadzi energicznie policja.

„Miecze Hallerow skie“. Aby
otrzymać dyplom, dający prawo do od
znaki „Mieczów Hallerowskich“, zarów
no wojskowi, w czynnej będący służbie, 
jak i b. wojskowi należący do b. armji 
gen. Hallera z formacji francuskiej lub 
włoskiej, winni zwrócić się do kapituły 
„Mieczów Hallerowskich“. podając: imię 
i nazwisko, szarżę w b. armji Ilallerow- 
skiej i obecną oraz formację (Francja 
Włochy) Przy podaniu dołączyć należy 
kopię dowodu, poświadczoną przez obe
cne dowództwo, stwierdzające rzeczy
wistą przynależność do b. formacji Hal- 
łerowskiej,

Korespondencję kierowań należy do 
kapituły. „Mieczów Hallerowskich“ War
szawa, Nowy Świat Ms 5 9 załączając 
znaczki pocztowe na odpowiedź.

*** Zażarty  „antysem ita«. W mie
szkaniu Oczkodina Wacł., Kopernikafll2, 
odbywały się zaręczyny Stachowskiego 
Antoniego z p. Józefą Banach. Przy tej 
sposobności „przepłukano“ oczywiście 
gardła należycie. Wówczas Oczkodin, 
pod wpływem zamętu w głowie wyszedł 
na ul. Podwalną i każdego spotkanego 
żyda „namacalnie“ przekonywał o swojej

obecności.
Na to przybył posterunkowy jakubow

ski i usiłował awanturnika uspokoić. Ale 
ten, zamiast usłuchać dobrej rady — 
rzucił się na policjanta, chwycił go za 
gardło i chciał rzucić na ziemię. Sil 
niejszy jednak Jakubowski nie dopuścił 
do tego. Widząc, że Oczkodin nie da 
sobie sam rady reszta Towarzystwa 
stanęła w jego obronie, a żona jego, 
ugryzła nieszczęsnego policjanta w rękę. 
Przy tern podarto na nńn ubrauie. Do
piero dzięki pomocy kilku policjantów— 
udało się całe towarzystwo zaprowadzić 
do Komisarjatu.

**=1= Ku pamięci kupujących. W sklepach spo
żywczych N isenbaum  Liby, Kolejowa 135, i 
Has Ryfki, Szkolna 11, zastano takie zastra
szające wprost n ieporządki sanitarne, iż po 
ciągnięto je za to do odpow iedzialności.

*** Co ich obchodzą, jakieś przepisy. Nobel 
Moszko, w pierwszy dzień Św iąt W ielkanoc
nych w iózł furę, wyładowaną śm ierdzącem i 
skóram i, nic sobie nie robiąc ani z uroczyste
go święta, ani też z tego, że zanieczyszcza 
wprost powietrze. Tak samo Elster Joch , Se- 
ryjskam ina2, transportow ał cały wóz drobiu. 
Obu ignorantów  przepisów, o poszanowaniu 
św iąt zapisała polic ja do ukarania.

*** Ujęcie dezertera. Dow. 7 pp. Leg., do 
niosło policji, że szeregowiec W oźnica Józe f, 
w łasnowolnie wydalił się ze swego oddziału 
w W ielką Sobotę i do koszar nie powrócił. 
Chciał w idocznie użyć sobie trochę na świę
tach, lecz nie zdążył nawet zjeść św ięconego 
ja jka, gdyż poster, policji u ją ł go w Cycowie, 
następnego dnia rano i odstaw ił w „paradzie“ 
do pułku.

*** Pc kaczce do kur. Bakalukow i Morde i 
Sem inaryjska 7, g inęły od czasu do czasu kui 
ry, to b ia łe , to  czarne, to  w kropki —  ja- 
zeznał, sprawcy jednak tych kradzieży nie 
m ożna było wykryć, flż  raz zginęła kaczka i 
przy tej sposobności zauw ażono, że „śc iągnął“ 
ją  nie jaki Tkaczuk Jan , aż 13 la t liczący. W o
bec tego posądzono  go także o wszystkie po 
przednie wypadki zag inięcia kur w kropki i 
bez kropek, a sprawę oddano Sądowi.

*** Zemsta, zemsta na wroga... Barioszuk

Piotr, Hrubieszowska 38, czuł w idocznie jakąś 
ta joną  d ługo niechęć do gospodarza dom u p. 
Stefana Kubickiego, bo łyknąwszy sobie spo
ro z butelki, przypuścił szturm  do okien go

spodarza i nietylko, że  je wybił, ale niedaro- 
wał nawet ram om . 1 polic ja m u tego też nie 
podarowała.

*** Chciał być „mocnym“ —  BatiukS tan is ław  
Katowska 19, gdyż, upiwszy się „dokum entn ie“
— w sam  wielki P iątek, i nabroiwszy wśród 
spokojnych przechodniów  — nie pozwolił się 
w żadem  sposób odprowadzić do K om isarja
tu. Dopiero dzięki nadludzk im  wysiłkom trzech 
posterunkowych i pom ocy dorożki udało  się 
awanturnika odw ieźć na policję.

*** Zwierzęcy Guz. Do czego ju ż  dochodzi 
całkow ity brak u niektórych ludzi uczuć ludz
kich dowodzi barbarzystwo n iejakiego Dawida 
Guza, Podwalna 6, który 2 \ sztuk c ie ląt po 
w iązał razem  za nogi i tak i żywy i w ijący się 

z bó lu  transport um ieścił na wozie. Szczęściem  
zauważył to po lic jant i barbarzyńcę nie m inie 
napewno zasłużona kara.

Z POWIATU.

** Z gm. Bukowa. — Pożar. Na
szkodę Józefa Korkuła, zamieszk. we 
wsi Bachus, spłonął dach nad domem 
mieszkalnym. Pożar zniszczył prócz te

go znajdujące się na strychu zboże. 
Szkoda wynosi 500 zł. — dom zaś był 
ubezpieczony „aż“ na 100 zł. Przyczyną 
jest wadliwy, ulepiony ze słomy i gliny 
komin.

** Z  ruchu  pocztowego. Z dniem 
20 kwietnia 1925 r. otwarta zostanie w 
Potoku górnym pow. Biłgoraj, Wojewódz
two Lubelskie agencja pocztowa o peł
nym zakresie działania.

Z siecią pocztową połączona będzie 
agencja zapomocą jazdy posłańczej trzy 
razy tygodniowo z urzędem pocztowym 
w Tarnogrodzie.

** Z gm. Wojsławice. Pożar od
zapa łk i. We wsi Roziencin, ogień objął
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i wkrótce strawił 3 stodoły, wraz z ich 
zawartością, wyrządzając właścicielom 
Stanisławowi i Janowi Florkom, jak ró 
wnież Józefowi Mojżymie szkodę na 1700 
zł. Okazało się, że pożar spowodował 
pięcioletni syn Florka, Czesław, który 
bawił się w stodole zapałkami, a widząc 
ogień — na szczęście zdołał jeszcze w 
samą porę uciec. Matka dziecka w tym 
czasie odsiadywała karę w areszcie 
gminnym, a ojca w domu nie było.

** Ze Świerz. — Groźny pożar.
W majątku p. Marji Orsetti, Dobryłów- 
ce zajęła się tymi dniami sucha trawa. 
Wkrótce przestrzeń sięgająca przeszło 
35 morgów stanęła w morzu płomieni, 
niszcząc młode drzewka. Strata wynosi 
około 4000 zł. O rozmiarach pożaru mo
że świadczyć fakt, iż do jego ugaszenia 
użyto przeszło 320 osób. Według wszel
kiego prawdopodobieństwa groźny ten 
oożar spowodował niedopałek z papiero
sa, rzucony na ziemię, przez jakiegoś 
przechodnia.

Z POLSKI.

— Otwarcie sarkofagu k ró la  
W ładys ław a IV . W związku z resta
uracją grobów królewskich w podzie
miach katedry wawelskiej w Krakowie 
dokonano otwarcia sarkolagu króla 
Władysława IY.

Po. otwarciu trumny okazało się, że 
zarówno szaty, jak i zwłoki królewskie, 
rozpadły się w proch i pozostały tylko 
kości oraz insygnja królewskie, t. j. ko
rona spoczywająca na czaszce i berło.

Szczątki królewskie złożono tymcza 
sowo do przygotowanej trumny, zaś sar
kofag będzie poddany gruntownej re
stauracji.

— Z jazd oficerów  floty. W związ
ku z organizowaniem w najbliższym cza-

Felieton tygodniowy.
Głcsem cichym i zrezygnowanym, 

cały niewyspany, zmięty i rozstrojony, 
powtarza człowiek: . J u ż  po świętach' 
Kiwa przytem melancholijnie g ło »ą  i 
myśli z jednej strony o tak szybko 
minionej »przyjemności", a z drugiej, 
że ta „przyjemność" prócz chwilowego 

„Kociwkwiku" i innych dolegliwości fi
zycznych —  przynosi za sobą masę 

utrapień finansowej natury, wymagają

cych bardzo wiele zdolności wrodzo
nych i nabytych, aby jakoś przez te 

niebezpieczne rafy szczęśliwie prze* 
brnąć. A do tego wszystkiego jeszcze 

wiosna, taka prawdziwa, „niefabryko 
wana wiosna, całkiem człowiekowi 

przewraca w głowie. Lecz nie tylko 
człowiekowi. Po polach i lasach „roz 

bija się wszelkie stworzenie jak wście

kłe, a słońce przygląda się temu wszy
stkiemu z coraz gorętszym rumieńcem

sie polskich towarzystw okrętowych, od
będzie się w Gdańsku dn. 19 kwietnia 
r. b. zjazd oficerów polskiej floty han
dlowej, mający na celu zrzeszenie wszy
stkich polskich oficerów floty handlowej.

Do udziału w zjeździe zaproszeni są 
wszyscy oficerowie nawigacyjni, inżynie
rowie morscy i mechanicy.

Zgłoszenia udziału w zjeździe nadsy
łać należy pod a d r e s e m  urzędu marynar
ki handlowej przy komisarjacie general
nym Rzeczypospolitej Polskiej wr Gdańsku.

— Baza lotn icza w  Pucku . W naj
bliższym czasie zostanie wybudowany 
wielki port lotniczy w Pucku. Port ten 
będzie posiadał wielkie znaczenie dla 
rozwoju lotuictwa cywilno - handlowego. 
Zatrzymywać się w nim bowiem będą 
statki powietrzne, kursujące na linji Lon
dyn — Kopenhaga — Puck Bukareszt— 
Angora. Rzeczony port lotniczy będzie 
się mieścił opodal dotychczasowego por
tu wojennego w kierunku północnym od 
miasta.

— Z jazd M acierzy szkolnej. W
Wilnie dnia 21 kwietnia odbędzie się 
zjazd Towarzystwa Macierzy szkolnej 
ziem wschodnich ze sprawozdaniami i 
wyborami do zarządu i rady nadzorczej. 
Wiadomość: Wilno, Benedyktyńska 2.

Z jazd kolejowych urzędników  
technicznych w  Poznan iu . W Pozna
niu odbył się zjazd Zrzeszeń Kolejo
wych przy okręgu poznańskim P. Z. K. 
Na zjeździe tym wygłosił obszerny re
ferat przewodniczący komisji sejmowej 
komunikacyjnej poseł Paczkowski, w któ
rym przedstawił obecny stan spraw'y ko
lejnictwa na terenie Sejmu. Po refera
cie zastanowiono się szczegołowro nad 
sposobem ujednolicenia ustroju organi
zacyjnego, nad svstemem wyszkolenia 
i t. p.

na swem wielkiem obliczu.

Płeć piękna zaś wraz z marzeniem
0 celach wiosny —  myśli o wiosennym 
kapeluszu i kostjumie 1 nie tylko .m y 
śli — ale zaczyna coraz częściej wzdy

chać — oczekując „dyplomatycznie aż 

„płeć brzydka" zapyta czule: .Co ci jest 
moja droga'. Gdy mąż jest już doś
wiadczony i udaje głucho-niemego, 
wówczas .dyp lomowany ' żeński „dyolo 

m*-ta” bierze przepis nieboszczki Ksan 
typy. Zaczyna sic w domu piekło. Niech 

nikt nie myśli, że takie sobie ordynar 
ne piekłj. Nie, kobieta za sprytną jest
1 za delikatną na to, ona ma tysiąc i 
jeden sposobów, by człowieka przyprą 

wić o samobójstwo, a m imo to zacho 
wać pozory Jest to pierwszem i osta 

tniem przykazaniem kobiety, by w każ 
dej chwili i każdej sytuacji pozór za 

chować —  czego my nigdy nie doka 
żemy i nie potrafimy. W ten sposób 

pewnego dnia, do litanji rachunkó* 
świątecznych przybywają rachunki od 

krawcowej i modystki, wręczane mę

— Zjazd delegatów  Zw iązku  Tow. 
Kupieck ich w  Poznan iu . W dniu 21 
kwietnia r. b. odbędzie się w Poznaniu 
zjazd delegatów związku towarzystw ku
pieckich.

Sow iecka „w ym iana“.—W re
jonie Bucławia miała onegdaj nastąpić 
wymiana 2-ch żołnierzy sowieckich, uję
tych na naszem terytorjum z bronią w 
ręku na trzech naszych żołnierzy, po
chwyconych przez bolszewików.

Żołnierze ci nie byli uzbrojeni. Rów
nież władze K. O. P. miały oddać konie 
bolszewickie, przeprowadzone na nasze 
terytorjum.

W chwili gdy trzej żołnierze nasi 
przeprowadzili konie na stronę bolsze- 
wiecką, bolszewicy konie zabrali, nato
miast żołnierzom nie pozwoli powrócić 
i zatrzymali ich w charakterze zakład
ników. Wobec takiego pogwałcenia sto
sunków sąsiedzkich dalsza wymiana nie 
nastąpiła.

— Fałszerze dowodów w ojsko
wych. W Wilnie władze bezpieczeństwa 
wpadły na ślad szeroko zorganizowanej 
szajki podrabiaczy papierów wojskowych.

Szajka ta działała wśród ludności wiej
skiej na terenie powiatu wileńsko troc- 
kiego i składała się przeważnie z żydów.

Aresztowano około 50 osób, głównie 
żydów i Litwinów, którzy korzystali z 
fałszywych papierów wojskowych.

— B ankructw a w  K rakow ie . E- 
pidemja bankructw rozszerza się wśród 
kupców żydów w olbrzymim stopniu. 
Podczas gdy w roku zeszłym zbankru
towało 25 kupców, to w pierwszym kwar
tale b. r. bankructwa osiągnęły cyfry 45. 
Bankructwa te naraziły na olbrzymie stra
ty wielu z żyrantów wekslowych.

— W roga  akcja. W ciągu ostatnich 
dni na terenie Wileńszczyzuy zanotowa
no dwa wypadki sabotażu kolejowego,

żowi z czarującym uśmiechem prze 
.pan ią  domu" —  ubraną już w naj 

modniejszy kostjum i wiosenny kape 

lusz. I nic nie pomogą nasze głosy 

przeciwko zmienności mody. Możecie 
je śmiało porównać do głosu obywa* 

tela chełmskiego, wołającego o wodo 
ciągi i kanalizację w mieście.

Każdy, kto w Ch i łm ie  mieszka do* 

skonale pojmuje, że przysłowiowy „głos, 
wołającego na puszczy" —  jest bliźnia 
czo podobny do głosu obywatela w 

Chełmie, t. zn., że długie jeszcze lata 

pić będziemy tyfusową wodę ze studni, 
i tak długo również, robić „składkę" 
na zakład p. Iwrego

Wracając do mody muszę dodać, że 
tak modne dawniej świąteczno uliczne 
awantury, tego roku ani nie zaabsor
bowały zbytnio policji, ani też nie za

pełniły policyjnego „hotelu" A to n a 

suwa bardzo „smutne" refleKsje, prze 
dewszystkiem zaś daje niezbity dowód 
naszej mizerji kieszeniowe), która jest 

wrogiem wszelkiej »fantazji* i humoru.
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mianowicie dnia 6 kwietnia na 49 kilo
metrze pomiędzy Koguciszkami a Łań- 
tupami został zatrzymany pociąg osobo* 
wy JMs 552 wskutek wywrócenia slupów 
telegraficznych na tor kolejowy.

Po usunięciu przewróconych slupów 
pociąg ruszył w dalszą drogę.. Docho
dzenia w toku. Również dnia 9 kwietnia 
został zatrzymany pociąg osobowy na 
160 kilometrze na szlaku Królewszczy- 
zna — Głębokie. Przyczyną zatrzymania 
pociągu było znowu wywrócenie słupa 
telegraficznego i poplątanie go drutami.

— W ystaw a  urządzeń h ig ien icz
nych m iast w  Krakow ie . W czasie
1 zjazdu przeciwgruźliczego i 4 zjazdu 
lekarzy i działaczy sanitarnych w Kra
kowie dn. 16 do 19 maja b. r. zorgani' 
zowana zostanie wystawa urządzeń hy- 
gjenicznych miast. Wystawa ta ma obej
mować materjał dotyczący rozbudowy i 
regulacji miast, kanalizacji, wodocią
gów, organizacji czyszczenia miast, szpi
talnictwa i t. d. Kierownictwo wysta
wy objął dr. Zamorski. Dotychczas zgło 
siły udział miasta: Kraków, Warszawa, 
Bydgoszcz, Toruń, Poznań i Zakopane. 
Nadto weźmie udział w wystawie Pol
sko-Amerykański Komitet Pomocy Dzie
ciom w Warszawie i Zakład badania 
środków spożywczych w Krakowie.

— Rozpraw a o zajścia listopado
we w  Sądzie W ojskow ym  w  K ra 
kowie. 20 go kwietnia rozpocznie się 
rozprawa o zajścia listopadowe w Są
dzie Wojskowym w Krakowie. Trwać 
ona będzie 14 dni. Oskarżeni są gen. 
dyw. Czikiel, kap. Obiedziński, komen
dant rozbrojonego bataljonu i inni. Osią 
rozprawy będzie sprawa gen. Czikiela. 
Krążą pogłoski, że władze wojskowe 
zamierzają zażądać tajności rozpraw, 
czemu sprzeciwia się obrońca gen. Czi- 
kla dr. Klimecki.

Widocznie „porr ysły p Grabsk:ego 

nie tylko, że zabijają nasze Kasy na 
głucho, lecz także i naszą dobrą, daw 
ną tradycję. F\ przytem ne r«a jq  na 

„zdrożną' oezczynncść nasz komiserjat 

policji — ta nś, j^k wiadomo p^owa 

dzi do wszystkiego łego

Całe szczęście tylko, źs komis?rjat 
chełmski posiada tyle siły żyw tnej i 

zdrowia,, że te- bakcyle bezczynnoś i 
jakoś mu nie szkodzą. flle jak jest 

gdzieindziej, o tem mówić nie chcą 
Także nasz .Sokół* skończył już bez 
powrotnie z bezczynnością i wziął się 

naprawdę do rzetelnej pracy, a nawet 

zakłada własny oddział konny. W cza 
sie resurekcji w kościele par<fjalnym 

widzieliśmy sokołów ze sztandarem i 
asystę — czego o poprzednim powie' 

dzieć nie możn». Jednem  słowem nie 
dawną martwotę utopił w chełmskiem 

błocie, a więc beznadziejnie i bezpo

wrotnie.
Nie mogę pominąć milczeniem, że 

mieliśmy w mieście sensację, a tą był...

Dar Naród, dla Sejmu. W Kra
k o w i e  zawiązano komitet celem z; kupie
nia obrazu Wincenteg i Wodzinöwskiego 
w drodze składek publicznych, jako. „na 
rodowy dar dla Sejmu, Obraz długości 
8 mtr. i szerokości 4 i pól przedstawia 
Noc Zaduszną w katedrze na Wawelu. 
Redakcje dzienników krakowskich otwo
rzyły Ii3t,y składek na ten c e l .

— Szalejący żyw io ł pożera wsie 
naszego województwa, (z) Rozszala
ły od kilku dni niszczycielski żywioł 
zbiera obfite żniwo, pożerając z dnia 
na dzień mienie ludzkie. Zewsząd do 
chodzą nas głosy nieszczęśliwych pogo
rzelców, przedstawiające nam straszne 
rozmiary klęski pożarowej Oto nowa 
serja pożarów, która w ostatnich dniach 
nawiedziła powiaty: łukowski.

W drugi dzień świątWielkiejnocy na 
kolonji Aleksandrów, gminy Gołąbki, pow. 
łukowskiego. Ookoło godziny 12-ej w 
południe wybuchlpożar w d>mn Konstan
tego Barca. Wjednej chwili ogień objął 
całe zabudowania, które spłonęły dosz
czętnie, a mianowicie: dom mieszkalny, 
stodoła, obora i stóg słomy. Poszkodo
wany oblicza straty wynikłe wskutek 
pożaru na ogólną sumę 6274 złotych. W 
ogólnem zamieszkaniu podczas pożaru, 
zapomniano zupełnie, iż w domu pozostał 
3-letni syn poszkodowanego Teodor Bare, 
który w rozszalałych płomieniach znalazł 
straszliwą śmierć. Po ugaszeniu pożaru 
wydobyto ze zgliszcz zwęglone zwłoki 
dziecka. Akcja ratunkowa przedsięwzięta 
ze strony okolicznych sąsiadów, nie zdo
łała zapobiec rozmiarom klęski Przyczy
na pożaru narazie nieustalona, przypusz
czać jednak należy, że i w tymwypadku by
ło nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 
We wszystkich wypadkach władze poli
cyjne wszczęły dochodzenie.

film, .D .iewcie  z Karuzeli . Ptz-z 
wszystkie d v e  „Oaza' przemieniła się 
na prawdziwą K ruz.|-.' — obracając 

co uifc^ór po paręs't w ;dzów żad ych 

widzenia .D  iew częca ', „nieboszcz> ka" 
Franca Józefa I, płaczącego prawdziwie 
po hab b ;rsku t. zn. n;a wzór dziadka 

krokodyla nad „koniecznoścą" podpi
sania aktu mobi!i/a:ji i Franusia" je 

go przybotfz iego edjutarta — « kc- 
chanka p ;ęknej flgnes — nie uczuwa 

jącej min o to na sob e niemiłych tego 
skutków.

„Svanus” mimo, iż był przybocznym 
adjutantem cesarskim, nie awansował 

przez cały czas wojny ani o pół .gwiazd 
ki" wyżej — chociaż nie adjutanci w 
tym okresie byli już napewno aenera 

łami. Pozostał aż do , szczęśliwego* 
końca rotmistrzem od dragonów, za 

pawne dlatego, że żałował parę koron 

choćby na pozłacany kołnierz, f t le ta

kie drobne niekonsekwencje filmowe, 
nikogo nie przejmują, zwłaszcz’ ,że  znie

nawidzonego przez widownię brutala

ZE ŚWIATA.

-f O fiary  w ojny św iatowej. Z
Brukseli donoszą dzienniki, że ' choć 
wojna światowa zakończona, to jednak 
w tych miejscach, gdzie były okopy, i 
wielkie pobojowiska ciągle są nowe po
średnie ofiary wojny.

Szczególnie w okolicy Ypern, gdzie 
dłuższy czas był front bojowy, gdzie lu
dność bezrobotna zarabia na utrzymanie 
życia w ten sposób, że wykopuje z zie
mi granaty i bomby, zdarzają się pra
wie codziennie śmiertelne wypadki. Nie
dawno w szpitalu w Ypern umieszczono 
40 ciężko rannych, którzy okaleczeni 
zostali przy nieumiejętnem obchodzeniu 
się z wykopanymi nabojami. W innym 
wypadku okaleczało 250 osób przy ek
splozji granatów i bomb, zaś 50 osób 
odniosło ciężkie rany oparzenia przy 
wydobywaniu z ziemi bomb z gazami.

Tak— choć wojna zakończona, to je 
dnak nie brak nowych ofiar, jako dal
szych jej skutków.

-f W  jednym  dn iu  stał się ojcem 
7 dzieci. Haremy w Turcji są wpraw
dzie zniesione, ale mimo to bogatsi u- 
trzymują większą ilość żon. 1 oto jed
nemu z nich w Bartinie nad morzem 
Czarnem, który miał «3 żony zdarzyło 
się, że wszystkie 3 żony w jednym dniu 
obdarowały go potomstwem. Błogosła
wieństwo było obfite, gdyż jedna powiła 
bliźnięta, druga również parę, a trzecia 
trojaczki.

Tak w przeciągu 24 godzin zazdrości 
godzien turek stał się ojcem 7 dzieci.

f- M il jon do larów  za Tycyana.
Lord Spencer w tych dniach sprzedał 
amerykańskiemu miliarderowi Józefowi 
Widenerowi z Philadelphii obraz Ty
cyana z roku 1560 „Venus i Adonis“ 
za milion dolarów.

Habera, w}l;wającego resztki rie opi 

t go p wa wprost w t * a r i własnej za 

ny — dusi na śmierć* orygiralny 

cudnej urody szympans Nie przejmu 
ie się tem także „sarn” właściciel kma 

błyskając wesoło szkłem swych okrąg

łych okuł ró*  i napewno życząc sob e. 

aby takie vD iewczęta  z karuzeli" na 
kamieniu sie rodziły

Jedn em słowem wszystko idzie ła d 

nie i sMadnle — publiczność się bawi 

jak rzadko, i to n !etyłko ta przed sa
mym ekranem, 'ecz i ta w lożach, któ 

ra zapewne pod wpływem .miłego* 

nastroju i . s y m p a t y c z n e g o *  
towarzystwa —  czasami całkowicie .za 
pom iną”, że siedzi., w loży. Na taką 
wyraźną konkurencję .ekran* milczy 
zawstydzony — a niektórzy z gości też.

Nie chcę więcej o tem mówić, dla 

tego na tym .rozdziale’  kładę punktum, 
zwłaszcza, że niechcę sobie mącić bar 

dzo miłego, choć milczącego .wspo 

mnienia* z pewnego wieczoru w kinie.

Lolek.
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Niektórzy rzeczoznawcy powątpiewają 
w autentyczność obrazu, twierdząc, że 
jest on tylko ze szkoły Tycyana, inni 
jednak kategorycznie zaprzeczają.

-j- Czechosłowacja w  cyfrach, (m) 
Ze względu na bliski przyjazd reprezen 
tanta republiki czechosłowackiej min. 
spr. zagr Benesza nie od rzeczy będzie 
podać naszym czytelnikom kilka cyfr, 
dotyczących zachodniego sąsiada.

Czechosłowacja, na której czele jako 
prezydent stoi dr. Tomasz Masaryk o- 
bejmuje przestrzeń 140,485 km2, na któ
re składają się 52,053 km2 przestrzeni 
Czech, 26,724 km2 Moraw i Śląska, 
49,014 km2 Słowacji i 12,694 km2 Rusi 
Przykarpackiej. Według ostatniego spi
su ludności przeprowadzonego d. 15 lu
tego 1921 r. liczba mieszkańców Repu
bliki Czechosłowackiej wynosi 13,602,000;

przyczem najgęściej zaludnione są Cze
chy — 128 na km2 poczem z kolei idą 
Morawy — 125 na km2. Słowacja wyka
zuje gęstość względną 61 a Przykar- 
packa Ruś 48. Ogólna gęstość przeto 
dochodzi do 97 mieszkańców na km2. 
Stolica państwa Praga ma 676,660 miesz
kańców.

Sprzedaż cennego zbioru 
porcelany.

Znane zbiory starej i artysty

cznej porcelany Darmobädtera 

sprzedane zostają drogą licyta

cji u znanego antykwarjusza Lep- 

kego w Berlinie. Obok podaje

my wybitniejsze przedmioty tego 

zbioru.

Obrazek pierwszy przedstawia 

porcelanową figurę Wielkiego 

Elektora Branden burskiego,twór

cy potęgi pruskiej, według mo

delu Jana Melchiora. Po obu 

stronach Elektora znajdują się 

figurynki według W. Beyera. Po

chodzą one z 19 wieku. Wyprze

daż ta jednak nie znaczy, że 

Niemcy wyrzekają się swych za

borczych zamiarów, z których sły

nął Wielki Elektorjbrandenburski 

Chodzi im jedynie o osiągnię

cie wielkich zysków. Dowodzi 

tego obrazek drugi który przed

stawia również figury porcela

nowe z wieku 18. Obrazują one 

przedewszyslkiem ówczesny styl

i gust.
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300-lełnia rocznica założenia Zgroma-; 
dzenia Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) i 

Zgromadzenia XX. Misjonarzy.

17 kwietnia mija 300 lat, jak św. W in

centy a Paulo założył Zgromadzenie XX, 

Misjonarzy, w którym to dniu spisano 

akt notarjalny, mocą którego pp de 

Gondi zamieszkujący we Follev Ile, zo

bowiązali się dostarczyć funduszów na 

założenie i utrzymanie tego Zgroma

dzenia.
W  roku 1632 Papież Urban VIII za

twierdził to Zgromadzenie, a pierwszych 

swoich synów do Polski wysłał św 

Wincenty a Paulo w r. 1651, do War 
szawy na zaproszenie królowej Luowiki 

Marji Gonzaga, żony króla Jana Kazi
mierza i tam u św. Krzyża powstał pier

wszy na ziemiach polskich dom Zgro 

madzenia.
Obecnie w Polsce ma Zgromadzenie 

XX. Misjonarzy 46 domów, pracując już 
to w seminarjach duchownych, jużto u- 

rządzając misje po parafjach, budząc 

lud po wsiach i miasteczkach do żyw

szego życia religijnego.
Siostry Szarytki zaś, tak dobrze zna

ne każdemu, gdzie bieda zapuka- pro
wadzą dzieło św. Wincentego, najwięk

szego jałmużnika ubogich i opiekuna 

najczulszego chorych w każdem, choćby 
najmniejszem miasteczku. Ich kornet 
biały pochyla się nad każdym, co cier

pi, a krzątają się w imię miłości Bożej

i bliźniego.
Tak dzieło św. Wincentego, nie zgi

nęło z Jego śmiercią ale trwa i rozwija 

się przez pracą osób, przejętych tym 

samym duchem i zapałem.

(flindoiności gospodarcze.
Odstraszający przykład.

K artk i chlebowe w  „spichrzu E u 
ropy“ dzięk i pochopnej reform ie 

rolnej.

Najaktualniejszą kwestją jest obecnie 
sprawa zaopatrzenia kraju w zapasy zbo
ża i mąki. W Rumunji, która była do
tąd śpichlerzem zboża dla Europy za
chodniej, mówi się obecnie o potrzebie 
zaprowadzenia kartek chlebowych, 
względnie o wypiekaniu chleba z do
mieszką jęczmienia i kukurydzy.

W Toscianie zwłaszcza w Besarabji, 
wycieńczają oddaną im urodzajną zie
mię wskutek nieplanowej uprawy i nie- 
nawożenia. Wielkie gospodarstwa, pro
wadzone racjonalnie, które dawały zna
komite wyniki, produkując wielkie ilości 
zbóż na zaprowiantowanie miast i na 
eksport, dziś należą do przeszłości. W 
innych prowincjach Rumunji reforma 
rolna, przeprowadzona w sposób mniej 
radykalny, pozostawiając dawniejszym 
właścicielom większe obszary ziemi, da

ła wyniki o wiele lepsze i wskutek tego 
odnośne prowincje, w porównaniu z Be- 
sarabją, stoją pod względem produkcji 
o wiele wyżej, tak ilościowo jak i ja
kościowo.

W Besarabji pozostawiono dawniej
szym właścicielom po 100 hektarów zie
mi, bez względu na, to, czy posiadał on 
poprzednio 2, 3, 5 tysięcy, czy więcej 
hektarów. Właściciele, którzy prowadzili 
w swych majątkach najlepszą nowocze
sną gospodarkę, używali najnowszych 
narzędzi rolniczych, dziś, posiadając tyl
ko 100 ha od gospodarki się usunęli wy
dzierżawiając żydom owe 100 ha. Żydzi 
nie prowadzą na wydzierżawionym grun
cie należytej uprawy, lecz zasiewają go 
głównie roślinami orsistemi (słoneczni
kami), aby wyciągnąć możliwie najwyż
szy zysk ze sprzedaży tego produktu. 
Ponieważ nie przeprowadzają zmiany 
ziemiopłodów i ziemi nie nawożą, pro
dukcja staje się przez wyjałowienie i 
niszczenie ziemi coraz słabszą.

O zim iny  w  Polsce.

Główny Urząd Statystyczny podaje do 
wiadomości:

Bezśnieżna i lekka zima nie wpłynęła 
ujemnie na oziminy. Stan zasiewów ozi
mych jest zadowalający i w stopniach 
kwalifikacyjnych (5 oznacza stan wy
borowy, 4 dobry, 3 średni prze
ciętny, 2 — mierny, 1 — zły) przedsta
wia się dla całej Polski następująco:

pszenica 3,3; żyto 3,5; jęczmień 3,3; 
rzepak 3,4; koniczyna 3,2.

M iędzynarodow y targ-w Poznan iu .

Targ poznański spotkał się z bardzo 
życzliwem przyjęciem ze strony prasy 
angielskiej, która zamieściła cały szereg 
artykułów o Targu, co zadziwiło wielu 
sceptyków. Obecnie londyński przedsta
wiciel Miejskiego Urzędu Targu w Po
znaniu doniósł, że organizuje się wycie
czka przedstawicieli angielskich sfer 
gospodarczych na Targ Poznański.

Szwecja również interesuje się bar
dzo Międzynarodowym Targiem w Po
znaniu. Związek szwedzkich eksporte
rów i importerów zapowiada swój udział 
w Targu.

O ile chodzi o fłolandję, to mimo, że 
nie robiono specjalnej propagandy w 
tym kierunku zgłosiła ona swój udział 
w Targu Poznańskim.

*

Miejski Urząd Targu w Poznaniu or
ganizuje w całej Polsce sprzedaż sta
łych biletów na Targ, upoważniających 
do zniżki 66 dwie trzecie proc. na kole
jach państwowych w drodze powrotnej 
z Poznania.

Wszystkie instytucje i zrzeszenia go 
spodarcze chcące ułatwić wyjazd swym 
członkom na Targ w Poznaniu, uprasza 
się o zgłoszenie się do Miejskiego Urzę
du Targu o przydzielenie im do roz- 
sprzedania stałych biletów wejścia na 
tereny Targu w Poznaniu.

Jeszcze jeden 
zagrożony zabytek.

W latach wojny z wie

lu przyczyn zaniedbano 

konserwację zabytków  co 

obecnie ujem nie  wpły

wa na ich stan a wielu 

z nich grozi runięciem .

Rycina nasza przedsta

wia najw iększy kościół w 

flng lji, katedrę londyńską 

św. Pawła, która z pow o

du osunięcia się funda

m entów  jest poważnie za

grożona. Przedsięwzięto 

energiczne środki zapo 

biegawcze, oddzieliwszy 

część zagrożoną od czę

ści dostępnej dla pub li

czności ścianą z desek.
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Spis koncertów  radio.

(W dnie powszednie).

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

Dziś podajemy koncerty nadaw a
ne w  dnie powszednie. Czas—środ- 
kowo-europejski. W każdym wierszu cy
fra pierwsza oznacza godzinę początku 
koncertu, potem idzie nazwa stacji, na
stępnie fala, moc i godzina końca kon
certu.

11 00, Wiedeń, 530 m., 1 kw. 12.00.
11.30, Lyon, 470 m., 500 watt, 12.00.
11.30, Radjo-Paris, 1780 m., 8 kw., 15.00.
16.00, Zurich, 515 m., 500 watt. 18.00.
16.10 Wiedeń, 530 m., 1 kw.,17.00.
16.30, Frankfurt n. M., 470 m., 1 kw.,

18.00.

16.30,
12.30, 

18.30.

16.30,
16.30,
17.00,
17.30, 

18.45.

17.45,
18.00,

Królewiec, 463 m., 1 kw., 17.30. 
Berlin-Yoxhaus, 430 m., 700 w.,

Monachjum, 485 m., 1 kw., 17.30. 
Lipsk, 454 m., 700 w., 18.00. 
Wrocław, 418 m.., 15 kw., 18.00. 
Radjo-Paris, 1780 m., 8 kw.,

Stuttgart, 443 m., 1 kw., 19.00 
Bruksella, 265 m., 25 kw., 19.00.

18.00, Barcelona, 325 m., 650 w., 20.00.
18.00, Londyn (Chelmsfort), 1600 m., 

15 kw., 19.00.

17.00, Warszawa P. T. R., 385 m., 
500 w. 19.00.

18.30, Monachjum, 485 m., 1 kw., 19.30.
19.30, Praga Kbely, 1150 m., 1 kw., 

20.30.

20.00, Wiedeń. 530 m., 1 kw., 22:00.
20.00, Królewiec, 463 m., 1 kw., 21.30.
20.00, Hamburg, 305 m., 700 wr., 22.50.
20.00, Stuttgard, 443, m., 1 kw., 22.30.
20.00, Radjo-Iberica-Madryt, 392 m., 

3 kw., 21.00.
20.15, Lozanna, 850 m., 300 w., 22.30.
20.15, Zurich, 515 m., 500 w., 23.00.
20.15, Lipsk, 454 m., 700 w., 21.35.
20.30, Rzym, 422 m., 4 kw., 23.00.

20.30, Frankfurt n.M., 470 m., 1 kw., 
22 .00 .

20.30, Münster, 410 m., 1,5 kw., 22.00.
20.30, Berlin-Voxhaus. 430 lub 505, 

700 w., 22.15.
20.30, Monachjum, 485 m., 1 kw., 21.40. 
20.45, Wrocław, 418 m., 1 kw., 22.00.
21.15, Bruksella. 265 m., 2,5 kw., 22.10. 
2L.30, Ecol. Sup. Paris, 450 m., 500

w., 22,00.
21.30, Radjo-Paris, 1870 m., 8 kw., 

22.50.

21.30, Londyn (Chelmsfort). 1600 m., 
15 kw., 24.00.

22.30, Radjo-Iberica Madryt. 392 m.,
3 kw., 1.00.

Od naszych korespondentów.
SAWIN.

„Koza” w  Saw in ie  przeszła na le 

tn ią  paszę do O lchowca.

Wskutfk utworzenia w Sawinie Urzę 

du pocztowo telegraficznego, .Koza' 
sawińska, to „najserdeczniejsze* dziecię 
mieszkańców gminy Bukowe, przenieść 
się musiała do Olchowca dokąd stali 
jej goście będą musieli odtąd wyjeż

dżać na przyrrusową „wilegjeturę . 
Gmi ia Bukowa może jedyna w woje

wództwie lubelskiem poszczycić się bę
dzie mogła tem że wyrugowała kozę* 

dla instancji użyteczności publicznej. 

Jest to dowodem wzmagania się także 

poszanowania prawa na tym terenie. 

Daj Bóg, aby w ctłej Polsce miejsce

kryminełów zajęły inne poż>teczne i i - 
stytucje.

Z życia ogniskowego 

Nauczycielstwa.

W d iu 5 4 b. r. cdbylo się w Sa
winie Walne Zebranie członków .Ogni 

ska’ . Po przyjęciu do wiadomości spra* 
wozdan a Z a j a d u  O jn 'ska  z d m ł i l  
neści za rek 1924 wybrano nowy za
rząd, w skład którego weszli pp. Gołąb, 
Krupczok, Preczyński i Dederko n i .

Dziwne p rak tyk i polic ji w pow.

Zam ojsk im .

Dnia 25 3 przypadała uroczystość 

Zwiastowanią N. M P. zniesiona przez 

Sejm Ustawodawczy. W d ilu tym nr u

siały funkcjonować wszystkie urzędy a 
między innemi i szkoły. Ludność wszak
że tradycyjnie przywiązana do tych 

wszystkich urcczystośu, zniesionych 
przez Sejm, chce je za wszelką cenę 

utrzymać i święci j<*. W wielu miejsco 
wościach zatem d ia tw y s * e j  d szk ły 

nie przysł ła. Policja powiatu zamoj

skiego — czy to z zapowied enia władz 
administracyjnych, w co pozwalam so- 
t i-s wątp ć, czy też z nadzwyczajnej 

swej gorliwości, pozwolili sobie eż na 
to, że przeprowadzała wśród nauczy 
cielst*a rodzaj dochodzeń, dlaczego 

nauka w poszczególnych miejscowoś
ciach się nie odbył*. Zdaj ? się, że jest 

to już przekroczenie jej kompete icji.
Sądzę, że ci, t-tórzy stoją na czele 

s:kolnictwa a więc pp. inspektorowie, 

potrafią w interesie już nie choćby szko 
ły —  ale swoim własnym, utrzeć nosa 

albo tym, któ zy polecenie takie p : licji 
wydel1, Łlbc tyrr-, którzy wtrącają swoje 

trzy grosze tam gdzie tego najmniej po 

trzebują, zamhst tam, gdzie tych trzech 
groszy brak bardzo Z drugiej strony są
dzę, że nauczycielstwo pow. zamojskie 

go potr< f znaleźć właśową formę, by 

podobnym eksperymento n w przyszło 
ści zap bier.

Z  nastro jów  św iątecznych.

Tegoroczne święto Zmai t *ych wstania 

wypadł > przecudnie, ftura dopisała, 

słońce ogrzewając pobudziło do nowe 

go i yci i wszystko, a więc n ieh lko  co 

nas otacza a h  i nas samych Oblewa 

ny po iedzia lek ś a ięc ł w tym roku nad 

zwyczajni tryun ty. Widz alo się prawie 

na k8?d)m kroku i starych i młodych 

z wiad ami w ręku wzajemnie wyle

wają ych sobie wodę za k łnierz Śmi 

gu> nie oszczędził nikogo!!! Niema to 

jak asze tridycyjne obyczaje!

Quelqu 'un.

H t S t l H H S t S I l S S f f l i g i l l S I S

Reklama jest dźwignią 
handlu i przemysłu.
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