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Przegli (oatnielszych winne!
W Polsce.

Zapowiedziany i oczekiwany przyjazd 
Min. Benesza do Polaki n astąpił w dniu 
20 b. m. Min. Benesz, bawił w Polsce 
do dnia 23, poczem wyjechał do Pragi. 
Przez czas swego pobytu odbył on sze
reg konferencji politycznych z Min. 
Skrzyńskim i Premj. Grabskim, znacze
nie których prasa warszawska ujmuje 
w następujących słowach:

„Zarówno w Warszawie jak i w Pra 
dze czeskiej najgłębiej ludzie są prze 
konani o dobrodziejstwie pokoju i tern 
wierniejsi są i będą pierwszej, kardy
nalnej i niezachwianej zasadzie posza
nowania traktatów powojennych. Czas 
będzie tylko pogłębiał i potęgował soli
darność, wynikającą z uzuania powyż
szej zasady. Obrona układu terytorjal- 
nego ustanowionego przez Traktat Wer
salski, układu będącego podstawą nieza 
leżnego byty zarówno Polski jak i Cze
chosłowacji jest najsilniejszym węzłen 
jaki politycznie łączy oba narody. Każ
dy zamach na ten traktat jest zama
chem na byt tych dwóch państw. Przy 
jazd Benesza do Warszawy będzie za
pisany na kartach historji, jako ważny 
krok na drodze do utworzenia gwaran
towanego przez wszystkich stanu rzeczy 
w Europie środkowo wschodniej“ .

W czasie swego pobytu w W ar
szawie przyjął Min. Benesz również i 
przedstawicieli prasy polskiej.

Pan Benesz wyłożył pokrótce po
gląd swój na rozwój stosunków polsko- 
czesko-słowackich. Opieraćby się on miał 
na wzmacnianiu wzajemnych stosunków 
kulturalnych, ekonomicznych, które po 
ciągnęłyby za sobą siłą rzeczy utrwale
nie stosunków politycznych obu krajów, 
na zasadach pokoju.

Następnie p. minister odpowiadał na 
szereg pytań; m. iu. oduośnie do ostat
niej mowy, wygłoszonej w Preszburgu 
przez p. Kramarza oświadczył p. Benesz, 
że polityka partji, którą robi p. Kramarz, 
jest czem innem, niż polityka państwo
wa, którą reprezentuje on, jako minister.

Podpisanie umów polsko-czeskich od
było się bardzo uroczyście w dn. 23 b. 
m. O godz. 10 rano zaczęły samochody 
z przedstawicielami rządu i uczestnika
mi rokowań zajeżdżać do Prezydjuin Ra
dy Miuistrów. W Białej Sali na I pię
trze robiono t)mczasem ostatnie przygo
towania do podpisania umów. Na dłu
gim stole, nakrytym czerwonem suknem 
odbyło się sprawdzanie dokumentów, la
kowanie, pieczętowanie. Umowy sporzą
dzono pismem maszynowem na czerpa
nym papierze. Na wstążkach o barwach 
państw zawierających układy odciśnięto 
w laku pieczęcie państwowe, oraz oso
biste pieczęcie obu Ministrów Spraw Za
granicznych.

O godzinie 10 45 przybył p. minister 
Skrzyński; w c łm lę  po nim wszedł na 
salę p. miuister Benesz. Obaj ministro
wie zasiedli naprzeciwko siebie. Poprą 
wej stronie min. Skrzyńskiego siedział 
minister Thugutt, po lewej min.Kiedroń.

Pierwszy położył swój podpis minister 
Skrzyński, poczem z kolei podpisywano 
wszystkie umowy i liczne aneksy. Pier
wsza została podpisana umowa arbitra
żowa, zredagowana po francusku. Podpi
sali ją  p. min. Skrzyński i p. min. Be
nesz. Umowę handlową zredagowaną w 
języku francuskim podpisałmin. Kiedroń- 
i min. Benesz; zaś umowę likwidacyjną 
zredagowaną w języku polskim i czeskim 
podpisali pp. Kutrzeba, Lasocki, Hobzai 
min. pełn. Ylasak.

Umowa likwidacyjna dzieli się na pięć 
części: i) obywatelstwo, 2) amuestja, 3) 

mniejszości narodowe, 4) likwidacja, 5) 
sąd rozjemczy. Umowa arbitrażowa prze
widuje, że arbitrem między Polską a 
Czechami ma być prezydent Federacji 
szwajcarskiej, a arbitrem w sprawach 
likwidacyjnych, prezes akademji prawa 
międzynarodowego w Hadze. W czasie 
podpisywania umów dokonano licznych 
zdjęć fotograficznych. Po podpisaniu, p. 
min. Benesz żegnając się z obecnymi, 
podziękował serdecznie posłowi Lasoc
kiemu za przyczynienie się swą współ
pracą, że umowy doszły do skutku.

Dziś u  „Chełm. Karierze llustr.“ :
P o lsk o -c z e sk a  k o n w en cja  h an 

d low a.
K R O N I K A  m iejscow a, z  

powiatu, kraju  i św iata . 
R ze w n a  u ro czysto ść ...

T E A T R  I M U Z Y K A .
F E L IE T O N  T Y G O D N IO W Y . 

K ra jo z n a w stw o  w  sztu ce . 
N a sze  k o le jn ictw o .
T e a t r  i M uzyka na p ro w in cji. 
Kto  to ta k i?
Z E  S P O R T U .

K ącik  d la  paA i t. p.

a a a a a a U

Po dwutygodniowych ferjach ożywiły 
się znowu znacznie kuluary sejmowe i 
zapowiada się okres wytężonej pracy. 
Konwent Senjorów uchwalił na swem 
posiedzeniu, że budżet na rok 1925 ma 
być załatwiony do 15 maja, a na ten 
cel przeznaczonych będzie 62 godziny 
obrad Sejmu. Od piątku do 9 maja o- 
brady będą się odbywały codziennie 
prócz uiedziel, a jedynie między 30 
kwietnia, a 4 maja będzie trzydniowa 
przerwa.

W obradach nad budżetem przema
wiał dotychczas referent budżetu pos. 
Zdziechowski.

Również i Senat pracuje po ferjach 
świątecznych b. intensywnie. Dotych
czas przyjęto ustawy: o rozbudowie 
miast, o poborze rekruta i konkordat.

Strajk rolny coraz bardziej słabnie. 
Według ostatnich komunikatów, sytu
acja przedstawia się następująco: Na 
Śląsku Cieszyńskim strajk rolny został 
już ostatecznie zlikwidowany. W woj. 
pomorskiem liczba strajkujących stale
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3ię zmniejsza, w 28 majątkach straj-1 
kowało 832 robotników. Za podżeganie 
do strajku aresztowano w powiecie 
świeckim 4 oäoby. Również za to samo 
aresztowano kilka osób w Wysoko Mazo 
wiecku. Wszystkich przekazano władzom 
sądowym. W woj. białostockiem stra jk , 
trwa jeszcze w 8 majątkach — l l l j  
strajkujących. W województwach lubel- 
skiem i łódzkiem strajk zwolna wygasa, i

— Dnia 23 b. m. w Ministerstwie | 
Skarbu pod przewodnictwem Premjera: 
p. Grabskiego odbyło się posiedzenie Ra 
dy Gospodarczej poświęcone omówieniu 
opracowanej w Komitecie Ekonomicz , 
nym Ministrów Ustawy o Tymczasowej | 
Naczelnej Radzie Gospodarczej. Obrady 
zagaił p. Premjer Grabski, poczem sekre 
tarz generalny Komitetu Ekonomicznego 
Ministrów p. inż. Widomski odczytał pro
jekt Ustawy.

Dr. Ed w ard  B e n e sz .

Minister spraw zagranicznych Re
publik i Czechosłowackiej, który dn. 
23 kw ietn;a b. r. w Prezydjum Rady 
Ministrów wraz z min- spraw zagrsn. 
Rzeczypospoli'e j Polskiej podpinał u- 
mowy polsko-czeskie: handlową, ar
bitrażową i likw idacyjną.

('m ow a likw idacyjna dzieli się na 
pięć części: 1) obywatelstwo, 2) am- 
nestja, 3) mniejszości narodowe, 4) 
Ikw idacja , 5) Sąd rozjemczy. Clmowa 
arbitrażowa przewiduje, że arbitrem 
m iędzy P rlską a Czechami ma być 
prezydent Federacji szwajcarskiej, a 
arbitrem w sprawach likwidacyjnych 
prezes akadem ji prawa m iędzynaro

dowego w Hadze.

Cankowa oraz widok katedry (przed ka 
tastrofą podajemy na innem miejscu)

Dzisiaj jasnem jest, że źródła niepo 
kojów w Bułgarji, jak wogóle na Bałka
nach należy szukać w Moskwie, lub ści
ślej w Konstantynopolu, gdzie podobno 
,;sztab generalny“ propagandy bolsze
wickiej się znajduje.

Sowiety, popierając akcję bolszewicką 
w Bułgarji, miały szerokie plany na oku. 
Opanowanie Bułgarji byłoby wstępem do 
zmiażdżenia znajdującej się między Ro
sją, a Bułgarją Rumunji, a następnie 
oderwanie Macedonji od Grecji i Jugo- 
sławji, co byłoby tem łatwiejsze, że Sa
loniki, Dedeczegacz, Kawałla są przepo
jone bolszewizrnem. Turcja zostałaby w 
ten sposób izolowana i jej podbój przez 
bolszewików ułatwiony.

W Moskwie przypuszczano że za
mach spowoduje rewolucję, na co jed 
nak zupełnie się tam nie ma — panu
je niezadowolenie i wobec®.czego podo
bno postanowiono główną akcję propa
gandy bolszewickiej przenieść do Rumu
nji i Polski, spodziewając się, że może 
tutaj wyniki będą „lepsze“. Nie przej
mujemy się jednak tem! Tylokrotne 
próby spełzły na niczem, więc i zamie
rzona nie odniesie skutku.

Przywódca partji chłopskiej Prutkin, 
który za czasów Stambulijskiego był 
szefem policji w Sofji, oraz b. minister 
wojny w gabinecie Stambulijskiego, Mu- 
rawjew, zostali 22 b. m. zamordowani. 
Prutkinowi zarzucono swego czasu, że 
jako szef policji w Sofji, z polecenia 
Stambulijskiego zarządził zamach dyna
mitowy w teatrza Odeon w Sofji.

P o rtu g a lia . Przed kilku duiami 
nadeszły wiadomości z Lizbony, że w 
Portugalji wybuchła rewolucja. Później
szych wiadomości, któreby powyższe 
potwierdziły, nie było.

Podobne wiadomości kursują i o re
publice Honduras (środk. Ameryka). Do 
tej pory ścisłych wiadomości brak.

Zagranica.
F ra n c ja . Przewidywania nasze co 

do składu nowego gabinetu we Francji 
prawie w zupełności się sprawdziły. Pre 
mjerem i min. wojny pozostał Painleve, 
min. sprawiedl. Steey, min. spraw zagr. 
A. Briand, min. skarbu Caillaux, sprawy 
wewnętrzne objął Schrameck, tekę ma 
rynarki E. Borel, oświaty de Monzie, 
handlu Cheumet, rolnictwa Durand, pra
cy Durafour, kolonji A. Hesse, robót 
publ. Laval.

Szczegóły o wybitniejszych kierowni
kach obecnego rządu francuskiego, po 
dajemy przy ich podobiznach w dzisiej
szym numerze „Kurjera“.

Ogólny nastrój jest taki, że nowy 
rząd nie utrzyma się długo. W  zasad 
niczych sprawach polityki zagr. postę
pować będzie, jak pisma paryskie dono 
szą, śladami rządu Herriota.

We środę wygłosił premjer expose w 
parlamencie, a minister spraw wewn. 
utartym zwyczajem w senacie. Po od

czytaniu exposó w parlamencie zgłoszo
no 5 interpelacji, prawie wszystkie przez 
opozycję. Głosowanie nad Votum zaufa
nia dało w wyniku 304 głosy za przy 
218 przeciw.

Senat głosowanie odkłada do czasu 
dokładnego zapoznania się z programem 
rządu.

Painleve w towarzystwie min. spraw 
zagranicznych uda się niebawem do Lon
dynu na narady z rządem angielskim w 
sprawie paktu bezpieczeństwa. Obrady 
będą się toczyły głównie około propozy- 
cyj niemieckich. Briand gotów jest roz
począć bezpośrednio rokowania z Niem
cami w sprawie bezpieczeństwa. W ten 
sposób puukt widzenia Herriota zostałby 
opuszczony, gdyż Herriot uważał, że ro
kowania mogą się zacząć dopiero po 
wstąpieniu Niemiec do Ligi.

We francuskich kołach politycznych 
witają z uznaniem układy czesko polskie 
w Warszawie, wyrażając przekonanie, że 
wobec trudności w rokowaniach o pakt

bezbieczeństwa między sojusznikami i 
Niemcami, zbliżenie czesko-polskie jest 
pożądane. Przyjaźń czesko polska ozna 
cza wznowienie małej ententy i wogóle 
jest za utrzymaniem pokoju i respe
ktowaniem traktatu.

B u lg a rja . Wypadki, jakie zaszły w 
ostatnich dniach w Bułgarji zaalarmo 
wały świat cały i przejęły go grozą. 
Dnia 14 b. m. na samochód króla buł 
garskiego Borysa, udającego się w to 
warzystwie młodego przyrodnika prof. 
Horensa, oraz przybocznego adjutantana 
wycieczkę, napadła niedaleko stolicy 
banda, jak się później okazało, chłopów 
komunistów. Bandyci dali szereg strza
łów, które położyły trupem 2 towarzy 
szy króla i ciężko raniły szofera. Król 
sam wyszedł bez szwanku.

Jeszcze nie pochowano ołiar tego na
padu, gdy nowy zamach i to olbrzymich 
rozmiarów wstrząsnął światem. W cza 
sie uroczystości przed pogrzebem gene
rała i posła Georgiewa w katedrze so- 
fijskiej, na której to uroczystości mial 
być król i rząd cały, piekielna maszyna 
ustawiona w kopule katedry przez zło
czyńców komunistów, spowodowała wy
buch, skutkiem którego paręset osób 
poniosło śmierć i podobno przeszło ty
siąc mniej lub bardziej ciężkie rany. 
Króla Borysa w tym czasie w katedrze 
nie było, za to członkowie rządu obecni 
na uroczystości odnieśli wszyscy rany. 
Wśród zabitych jest duża liczba wybit
nych polityków i wojskowych. Natych
miast po katastrofie ministrowie, nie ba
cząc na rany odniesione, zebrali się w 
radzie ministrów i postanowili przedsię
wziąć jaknajenergiczniejsze środki, aby 
uniknąć dalszych zamachów komunisty
cznych. W całej Bułgarji ogłoszono stau 
oblężenia.

Obecnie życie w Sofji, jak i całej 
Bułgarji powróciło do stanu normalnego. 
Komunikacja z zagranicą nie jest przer
wana. Podobiznę premjera bułgarskiego
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P a w e ł Painleve
obecny premjer francuski i minister woj
ny, należy do stronnictwa republikańsko- 

socjalnego.

Painleve jest uczonym matematykiem 
i członkiem Akademji Nauk. Już w 23 im 
roku życia wykładał na uniwersytecie w 
Lille, a w 28 ym w Sorbonie. Był pio
nierem awiacji i pierwszym pasażerem 
powietrznym. W roku 1915 wszedł jako 
minister oświaty do gabinetu koalicyj
nego Brianda, w marcu 1917 r. objął

A nglja . Kandydatura Hindenburga 
na prezyd. Rzeszy niemieck. budzi w 
Anglji nieufuość a nawet niepokój. Pra
sa angielska (jak również i amerykań
ska) zaznacza, że Niemcy powinny dbać
o to, aby mocarstwa były z nich zado 
wołone, od tego bowiem zależny jest 
kredyt, którego Niemcy potrzebują; kan
dydatura Hindenburga nie może zagra
nicą cieszyć się sympat.ją.

R o s ja  so w . Na mocy układu so 
wiecko japońskiego otwarty został pier
wszy konsulat japoński na terytorjurn 
roayjskiem we Władywostoku. Na miej 
see odwołanego z Rzymu przedstawicie
la sowietów Jurjeniewa mianowany zo
stał posłem Kierżeńcew. Na sow. Białej 
Rusi wyrugowanych ma być ze swych 
siedzib kilkaset rodzin polskich. Jak 
urzędowo donoszą stan zdrowia Trockie
go polepszył, się wobec czego powraca 
on do Moskwy, do dawnej sw'ej działal
ności.

— tJrzędowe zastępstwo patrjar- 
chy objął najbliższy jego pomocnik me
tropolita Krutycki Piotr. Jak wiadomo 
patrjarcłia w swyin testamencie wska
zał jako swych zastępców metropolitów 
Agafangiela i Cyryla, a dopiero na 
ostatniem miejscu—-metropolitę Piotra.

tekę wojny w rządzie Ribota i tekę tę 
zatrzymał tak?e w rządzie, któremu sam 
prezydował od.września do listopada 
1917 r< ku. Był to najgorszy eh)ba mi 
nister francuski w czasie woji y On to 
z motywów politycznych usunął zdolne
go generała Mangina od dowództwa i za 
jego to u r/f dowania tak się rozpasała 
ag tacja defetystyczna, że na froncie po 
nieudanej i niesłychanie krwawej <fen- 
zywie kwietniowej przyszło do buntów 
wojske-wych. Francja stanęła nad prze 
paścią, z której uratował ją  następca 
Painleve’go Clemenceau, który d• foty 
stów postawił przed sądem wojennym, 
gazely ich zamknął, a na wodz.i wojsk 
sprzymierzonych wysunął Focha.

Od roku Painleve przewodniczył Izbie 
Deputowanych. Jest to człowiek łatwej 
i potoczystej w) mowy, za którą tak prze
padają Franru/i Na trybunie wygłasza 
kwieciste frazesy, w których co słowo 

| to demokracja, a co drugie postęp. Pa
inleve zajmuje wysokie stanowisko w lo
ży i w Lidze obrony praw człowieka, 
która niedawno protestowała przeciw 
rzekomym torturrm w polskich więzie

niach.

Nadto z punktu widzenia polskiego 
nie należy zapomnieć iż uchodzi on rów 
nież za filosemitę.

Wszyscy zgadzają się. że obecny pre 
zes ministrów odgrywa w rąizie jedy
nie rolę figury dekoracyjnej, natomiast 
pierwsze skrzypce przypadły w udziale 
dwom wytrawnym politykom o bardzo 
wyraźnem obliczu Caillaux i Briand.

Lecz wobec nieobecności dwóch pier 
wszych dostojników zarząd Patrjarchatu 
objął metropolita Piotr.

N iem cy. Walka wyborcza osiągnęła 
w ostatnich dniach pr/.ed terminem wybo
rów swój punkt kulminacyjny. Wieców 
zapowiedziano 52 wszystkich stronnictw, 
oraz wszelkich odcieni politycznych.

— „Beri. Ztng.“ oblicza, że Marks otrzy
ma 14 miljonów 260 tys. głosów. Hin- 
denburg — 12 milj. 450 tys., komunista 
Thaelman— 1.300 tys. W zakładach licz 
nych stawiają 2 przeciw jednemu za 
Marksem.

E sto n ja . Prasa estońska donosi, że 
komuniści prowadzą wielkie przygotowa
nia do nowego zamachu stanu w Esto- 
nji, który ma być podobno wyzna
czony na dzień 1-go maja. Prócz te 

go prowadzone są na szeroką skalę 
przygotowania do rozpoczęcia akcji te- 
rorystycznej w Estonji i innych pań
stwach bałtyckich.

Jap o n ja . Rząd japoński postanowił wy
dać bolszewikom wszystkie statki rosyj
skiej floty ochotniczej, znajdujące się 
obecnie w Jokohamie i innych portach 
Japonji. Statki te wkrótce mają odpły
nąć do Władywostoku.

Polsko - czeska 
konwencja M I o m .

Podpisanie konwencji handlowej pol
sko - czechosłowackiej stanowi wybitny 
wypadek w dziejach naszych stosunków 
gospodarczych z zagranicą.

Jest to po pierwsze uregulowanie sto- 
sunków handlowych z jednym z naszych 
sąsiad w, oparcie tych stosunków na za
sadach traktatowych, a zatem ich utrwa
lenie, a po drugie jest to utrwalę ie 
eksportu do Czechosłowacji i tranzyta 
przez Cz' chosłowację polskiego węgla 
i polskich produktów naftowych.

Oczywiście, Czechosłowacja również 
pozyskuje ważne koncesje, które dotyczą 
wwozu całego szeregu wyrobów7 czecho
słowackich do Polski. Koncesje te są 
tem ważniejsze, że Czechosłowacja w 
zakresie wielu artykułów występuje jako 
konkurent Niemiec— obecnie będzie to 
zatem konkurent na rynku polskim przez 
zniżki celne uprzywilejowany. Niewątpli
wie np wiele typów maszyn będzie o- 
płacało się sprowadzić z Czechosłowacji, a 
nie, jak dotychczas z Niemiec. Pomaga 
w tem nietylko traktat handlowy z Cze
chosłowacją ale również przyjęta obec 
nie zagada, że polskie autonomiczne ulgi 
celne na maszyny nie wyrabiane w kraju 
mogą być stosowane tylko do maszyn 
pochodzących z tych państw, które mają 
podpisaną umowę handlową z Polską.

Znaczenie umowy handlowej dla Pol
ski polega przedewszystkiem na uregu
lowaniu kwestji tranzyta węgła przez 
Czechosłowację i kwestji wwozu doCze- 
chosłowacji polskich produktów nafto
wych. Co się tyczy tranzytu węgla to 
Polska otrzymuje zniżkę opłat tranzyto
wych co ułatwia zbyt węgla polskiego 
na rynkach południowych i południowo- 
wschodnich.

Co się tyćzy wwozu produktów hafto
wych, to Polska otrzymuje stabilizację 
obecnej wysokości czechosłowackiego 
obciążenia przywozowego, złożonego z 
cła i opłaty za licencję wwozu. Miano
wicie, Czechosłowacja zobowiązała się 
nie podw^yższać obecnej sumy tego ob
ciążenia dla destylatu nafty, benzyny 
surowej, oleju parafinowego, destylatów 
olejów smarowych i pozostałości' z de
stylacji olejów mineralnych, nadto Cze- 
chosławacja obniżyła o 28 i pół proc. 
cło na parafinę i stabilizowała je na zni
żonej wysokości.

W ten sposób został w dużym stopniu 
zapewniony eksport do Czechosłowacji 
naszych półproduktów naftowych, które 
podlegają dalszemu przerobowi w rafi- 
nerjach czechosłowackich, oraz naszej 
parafiny.

Z innych koncesji celnych, należy 
wzmiankować uzyskaną przez nas zniżkę 
40 proc. od cła czechosłowackiego na
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cement, znizkę 40 proc. od cła na gęsi, 
40 pr. na litopony, 40 proc. na maszyny 
cementowe i włókiennicze, (do wykoń
czania), 50 proc. na przędzę bawełnianą, 
około 50 proc. na blachę żelazną i sta
lową, surową i dekapowaną, 10 proc. na 
blachę cynkową.

Coprawda, nie wszystkie z powyższych 
zniżek są zniżkami przez Czechosłowa 
cję po raz pierwszy udzielonemi ponie
waż niektóre z nich były już przyznane 
innym państwom i w umowie z Polską 
zostały powtórzone w tym celu, aby Pol
ska ze zniżek tych ewentualnie mogła 
korzystać również wówczas, gdy inne 
traktaty czechosłowackie wygasną.

Natomiast gospodarcze znaczenie u- 
mowy handlowej dla Czechosłowacji mo
że polegać przedewszystkiem na ułatwie
niu konkurencji szeregowi towarów cze
chosłowackich na rynku polskim przy 
pomocy uzyskania zniżek celnych z któ
rych, narazie przynajmniej nie będą ko
rzystały Niemcy.

Ze żniżek celnych, jakie Polska, przy
znała Czchosłowacji, wymienimy zniżki 
następujące: na piwo 50 do 65 proc. cla 
zależnie od wielkości beczki, drożdże 
40 proc. cla, korzenie cykorji suszone 
75 proc., śliwki 50 proc , wody mineral
ne naturalne m. in. Saratice, Bilina —
— 85 proc., rury wiertnicze 30 proc., 
cegły dynasowe 45 proc., obuwie z oz 
dobami lakierowanemi 74 proc., komp 
resy chłodnicze i do wyrobu lodu 35 
proc., maszyny i aparaty dla cukrowni, 
gorzelni, browarów, słodowni, rafinerji 
olejów mineralnych 15 proc., aparaty 
chłodnicze i do wyrobu lodu 30 proc. 
Nadto dwie ostatnie grupy zniżek t. j. 
15 proc. dla aparatów cukrowniczych, 
gorzelnianych i t. d. oraz 30 proc. dla 
aparatów chłodniczych i t. d., po prze- 
raohowaniu na cło konwencyjne zostały 
stabilizowane w umowie, to znaczy żo 
Polska nie będzie miała prawa podwyż
szyć stawek celnych na te rodzaje apa 
ratów, co zapewnia stałość warunków 
konkurencji przemysłowi maszynowemu 
czechosłowackiemu w tym zakresi« z 
przemysłem maszynowym polskim.

Zawarta umowa wchodzi w życie po 
ratyfikacji przez parlamenty obydwu 
państw z wyłączeniem ułatwień tranz. ze 
strony czeskiej, a klauzuli największego 
uprzywilejowania ze strony polskiej — 
zniżki tranzytowe dla węgla polskiego, 

oraz klauzula największego uprzywilejo
wania pod względem celnym dla to
warów czechosłowackich wejdą natych
miast w życie po podpisaniu umowy.

Zawarta umowa handlowa niewątpli
wie przyniesie korzyści obu stronom, a 
należy podkreślić, że zawarcie jej przy
pada na bardzo odpowiednią chwilę.

K»
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Szanuj każdy grosz.

VYAQENBORC

A ristide Briand,
republikanin socjalny, francuski mini

ster spraw zagranicznych. 

Stanowi on w rządzie Painlevego ele
ment równowagi i jedności narodowej, 
oraz wielkiego doświadczenia w spra 
wach polityki zagranicznej.

K R O N J K A .

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

26 Grobu Chr. Kleta.

27 Teofila B„ Zyty P.

28 Pawia od K 'zyża W.

29 Piotra M„ Roberta.

30 Katarzyny Sen. P.

1 Filipa i 'akóba ftp.

2 Anastazego B. W. D.

3 Znalezienie  Krzyża św,

Kino „VersaJ“ „Jeszcze wyżej“ — Farsa am e
rykańska w 7-miu aktach.

Kino „Oaza" „Listy m iłosne Baronowej S." 
— dram at w 8-miu aktach.

Z  M IA STA .
O sob is te .  Nowy Starosta chełm

ski, p. Bolesław Miedzybłocki, którego 
podobiznę pomieściliśmy w JS» 2 „Chełm
skiego Kurjera Ilustrowanego“ objął w 
dniu 22 b. m. urzędowanie, a mianowi
cie agendy Starostwa i Sejmiku, z rąk 
zastępcy Starosty p. Lutmana. W dniu 
23 b. m. zapoznał się p. Starosta z per
sonelem mu podległym, który przedsta
wił mu p. Ur. Lulman. Przy tej sposo
bności wygłosił p. Starosta przemówie
nie do urzędników.

Redakcja nasza przysyła nowemu p. 
Staroście życzenia owocnej pracy na 
tak ważnem i odpowiedzialnem stanowi
sku staropolskiem „Szczęść Boże.

Policja chełmska a estety
ka. Każdego przechodnia, mającego

Po nieszczęśliwej polityce zewnętrz
nej Herriota, objęcie portfelu tego przez 
Brianda, który był siedem razy preze
sem ministrów i dwanaście razy mini
strem, uważane jest powszechnie za naj
cenniejszy atut nowego rządu.

W  r. 1921, po głosowaniu górnoślą- 
skiem, p. Briand wytrzymał bardzo cięż
ką walkę z p. Lloyd Georg’em o Górny 
Śląsk, który polityk angielski chciał dać 
Nicmcom niemal w całości, a w walce 
tej p. Briand nie ustąpił ani na krok. 
W grudniu 1921 r. i początku stycznia 
1922 p. Briand trudniej się bronił prze
ciw pomysłom p. Lloyd George’a w 
sprawie układu zabezpieczającego mię 
dzy Auglją i Francją, ale bez uwzględ 
nienia Polski, lecz były to dopiero pierw
sze kroki, a sprawa była mniej dokład
nie ze wszystkich strou znana niż obec
nie. W czasie narad w Genewie we 

wrześniu 1924 r., jako kierownik Dele
gacji Francuskiej do Ligi Narodów, p. 
Briand bardzo dokładnie zetknął się ze 
sprawą bezpieczeństwa, a w Radzie Li 
gi dnia 12 marca r. b., gdy powietrze 
przesycone było sprawą układu tylko za
chodniego, bardzo stanowTczo podniósł 
konieczność zabezpieczenia dla wszvst- 
ki eh równego.

jakie takie poczucie estetyki musiały 
razie tnury kamienic, oblepiane różnego 
rodzaju afiszami, szczególnie w śród
mieściu. Wreszcie policja nasza, wido
cznie bardzo „czuła“ na piękno miasta, 
wydała nakaz, aby wszystkie mury i 
parkany oczyścić z nalepianych tam afi
szy, polecając lepić takowe tylko na u 
stawionych w tym celu słupa h, t. zw. 
„okrąglakach“. Nie skończył) się tylko 
na nakazie, gdyż we środę rano fun- 
kcjonarjusze kornisarjatu bardzo gorli
wie pilnowali, by zarządzenie powyższe 
było wykonane. Xiech się wstydzą ci, 
którzy twierdzą, że policja, a jakiś „3en 
tyment“ to dwa skrajne pojęcia.

*** Walne zebranie „Sokoła“ od
będzie się w dniu 10 maja b. r., w sali 
Szkoły Handlowej, o godz. 4 ej w pierw
szym, a o godz. 5-ej w drugim termi
nie. Równocześnie komunikują nam, że 
gniazdo Chełm weźmie czynny udział w 
uroczystościach 3 go Maja, bez sztan
daru, albowiem delegacja ze sztanda
rem wyjeżdża na uroczystości do Czę 
stochowy, gdzie otrzyma pamiątkowy 
gwoźdź papieski do sztandaru.

*** O gó lne  zebran ie  „T ow arzy 
s tw a Dobroczynności“ odbędzie się 
w niedzielę, dn. 26 kwietnia b. r., o 
godz. 4 ej po poi., w lokaiu Zakładu 
bierot przy ul. Lwowskiej Ns 17. W ra- 
zio nieprzybycia dostatecznej ilości 
członków, zebranie odbędzie się 1 0 ma
ja i będzie prawomocne bez względu 
ua Uość przybyłych;

*. * Żebrzący Kot. Zamieszkały na 
riuchenkach Kot Michał został zatrzy
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many przez policję za żebrani 
dany do Sądu. Niespełna parę 
potem— złapano go znowu na żel 
na podwórzu koazarowem. Aby 
serca ludzkie poruszyć— uprawiał j 
proceder mając przy boku całą r > 
a mianowicie ąynów: Piotra, lit/,: go 
„tylko“ 20 łat, Józefa 10 łat i dwie i - 
ki 15 1. i 12 1. liczące. Czyż nie 
oni znaleźć żadnej pracy, będąc w pel 
ni wieku i zdrowia?

,,C ię żk a“  zguba . P. Nami ś: 
Cyryl, Lubelska 11, manipulując co
lo dro^i, znalazł zagubiony kiedyś 
cisk armatui, wagi 32 kg., który oddano 
do Dow. Garnizonu.

*** „Czepił się jak pijany płotu“ 
Paczkowski Konstanty, Kolejowa 101, 
lecz żo był naprawdę pijany, a za przed
miot swych zaczepek obrał nie płot, lecz 
przechodniów wyzywając ich przy te» 
ordynarnemi słowami, przeto miał „tro
chę“ do czynienia z komisarjatem.

A resz tow an ie  kom un is tów . W 
początkach miesiąca kwietnia. Policja 
polityczna w Chełmie dokonała areszto
wania dwóch komunistów, a mianowicie: 
Ajla Icka, u). Siedlecka 6 i Goldberga 
Nuchema, Pocztowa 14. Z uwagi na to
czące się w tej sprawie śledztwo, bliż
szych szczegółów narazie nie podajemy. 
Po akończeniu dochodzeń przedstawimy 
Ceytelnikom dokładny obraz caiej spra
wy, jak również działalności osób aresz

towanych.

Znamiennem jest, że poseł Paweł Wa- 
»jriczuk interweniował już w sprawie 
aresztowanych komunistów' w prokuratu

rze lubelskiej.

Czyżby chciał przez to odsłonić swoje 
właściwe oblicze?

„%'Nie chce św ię tow ać . Cukier 
łoek, Przechodnia 6, i Mendelzon Rojza, 
Lwowska 3—i handluje w niedziele, jak
by to był dzień poprzedni. „Pobożny“ 
policjant zapisał ich za to do ukarania.

Pożar. W fabryce gilz, Fiszera 
Hela, Szkolna 6 wybuchł pożar, nisz 
oząc trochę towaru. Pożar ten wkrótce 
ugaszono. Powstał on przez nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem.

*** W yprawę do „bieguna“, nie 
wiedzieć tylko do którego przedsięwziął 
Białecki Aleksander 1. 12 liczący— który 
za namową 20 lat liczącego Rogoży Sta
nisława. zbiegł z domu rodzicielskiego.

Policja czyni za innimi poszukiwania.

W olne miejsca. Ekspozytura 
Państw. Urzędu Pośr. Pracy wr Chełmie 
(Lubelska 3) poszukuję kandydatów na 
8 miejsc dla umysłowo pracujących i na 
przeszło 1000 dla fizycznie pracujących 
w tem: górników, wierstaczy, tokarzy, 
ślusarzy, tłukaczy kamieni, Ü00 rob. leś 
nych i in. Ekspozytura poszukuje miejsc 
dla 32 umysłowo-pracujących i 120 fizy
cznie pracujących. Niezależnie od stałe
go pośrednictwa pracy, ekspozytura prze
prowadza obecnie rekrutację robotników 
rolnych na wyjazd do Francji.

•minister skarbu- w gabiner-io Painkvo'go 

Jest to oS'>bi-itośr K-'Us-i vjua w nie- 
jednein znaczeniu. Pamiętny proces jego 
żony, która zastrzeliła redaktora „F i
gara“, Gastoria Calmette’a za ataki na 
jej męża i stanęła przed sądem w lipcu

Z aża rty , a n iegrzeczny  ro w e 
rzysta . Chodnikiem na ul. Kolejowej 
jechał na rowerze p. .Jan Berezecki. 
Gdy posterunkowy zatrzymał go, gdyż 
jazda chodnikiem jost. wzbronione, ro
werzysta obrzucił policjanta obreżliwemi 
«łowami. Będzie to miało napewno bar
dzo nieprzyjemny skutek.

Gdzie się dwóch bije... Obok 
kina „Oaza“ stała aobie umysłowo cho
ra żydówka, przyglądając się leldamo 
wym obrazkom. W pewnym momencie 
znaleźli się tam l'estberg Mechel, Szmul, 
Adrjanowska 7 i Hochman Chaim, Ko
towska 2 i również ciekawie przyglą
dali się fotografom. Widocznie ich 
to musiało znudzić, albowiem jeden z 
nich rozpoczął drażnić się z umysłowo 
chorą— drugi zaś, bardziej rycerski, po
czął ją  bronić. Od słowa przyszło nie
bawem do czynu, który zakończył się 
bójką. Gdy dwóch się bije korzysta... 
policjant co i w tym wypadku miało 
miejsce. W  rezultacie sprawrę skierowa
no do sądu.

*** Areszt policyjny niłjednemu dobrze zrobi. 
Inspekcyjny Szpita la W ojskowego, obchodząc 
swój rejon, znalazł w rowie jakiegoś czowieka, 
upojonego wódką do nieprzytom ności. O k a 
zało się, że jest to Antoni Paluch, z gm iny 
Żmudź. Sprowadzono dorożkę i odw ieziono go 
do Kom isarjatu. Tu przyjęły go „gościnnie" 
progi aresztu, a dobry sen zrobił swoje, a lbo
wiem całkow icie postaw ił go na nogi. Czasem 
i areszt policyjny m oże się kom uś przydać.

*** Dwa razy jednego dnia protokuł policyjny 
sporządzono Dawidowi Guzowi za to, że m ę
czył w nieludzki sposób cielęta, krępując je 
powrozam i i w ten sposób przewożąc do 
rzeźni. Za to samo pociągnięto  do odpow ie
dzialności Ruwina Hofm ana z gm, Uchanie. 
Czy na takich Guzów nie znajdzie się sposób 
by ich oduczyć tych barbarzyński praktyk? Coś 
za często piszemy o panu, p. Guz!

roku 1014, był największą od łat wielu 
sensacją Francji i Europy, póki nie za
stąpiła jej sensacja jeszcze większa: ul
timatum Austrji do Serbji i sypiące się 
natychmiast, jak ziarnka z rozprutego 

! „zbrojnego pokoju“, wypowiedzeuia woj
ny. Sensacją był następnie w czasie 
wojny proces p. Caillaux, oskarżonego
o to, że przez jego niM)strożność czv 
lekkomyślność Niemcy dowiedzieli się o 

| planie obrony krwawego Chemin "de 
Dames, proces, zakończony skazaniem 

Caillaux za „commerce avec l ’ennemi“ 
wyrokiem, opiewającym na banicję. 
~:?ereg sensacji zwiększył się powro

tem p. Caillaux z wygnania na począt- 
tego roku do Paryża, gdy amnestja 

żyła mu na nowo wstęp do kraju, 
i sensacyjnem wprowadzeniem go 

i tykę przez „kartel lewicy“ za po
ił bankietu w Magie City, na którym 

i>. eks-banita wygłosił wielką mowę pro
gramową — ukonorowały się zaś te sen
sacje przez sensacyjne wezwranie, jakie 
wystosował do niego p. Painleve, two
rząc gabinet, a którego treścią była 
teka skarbu, dzisiaj przez p.  Caillaui 
objęta i uzupełniająca sobą w sposób 
sensacyjny wszystkie powyższe sensacje

* Za nieporządki sanitarn* — sporządzono 
w ubiegłym  tygodniu dziew ięć protokułów . Za
czyna się coś popraw iać w tym  kierunku, gdyż 
dawniej było tych protokułów  nierównie więcej.

*** Okradziona Sarna. Jacyś niewykryci 
sprawcy ukradli M. Sarnie, P ilichonki 83, po 
oderwaniu skobla od szopy 6 kur i 16 kg. 
grochu. Ku utrap ieniu  Sarny siad po nich za
g inął i teraz niema ani kur. ani grochu.

*** „Smacznego“. Posterunkowy polic ji w 
obchodzie swoim na ul. Pocztowej zag lądnął 
także i do ja tk i Klesera fljzyka, Szporera 
Jerm y i flw anta Jank la . i o to  ujrzał wszyst
kich trzech rąbiących m ięso bez fartuchów  i 
tak do te| czynności ubranych, że form aln ie  
brud z nich kapał, flby  ich tego na przyszłość 
oduczyć, skierowano sprawę do sądu.

Z  PO W IA TU .
** Gm. W o jsław ice . — Zaraza

płucna u bydła. Wo wsi Alojzów, gm. 
Wojsławice, jak również w Okszowie, 
gm. Krzywiczki wybuchła zaraza płucna 
u bydła. Straszna ta choroba objęła pra
wie wszystkie obory we wTsi. Wydano 
daleko idące środki ochronne, aby za
razę zlokalizować.

** Gm. D o ro hu sk . — Trup nowo
rodka w rowie. Poster, policji znalazł 
wr rowie, obok wsi Dorohusk zwłoki 
noworodka, płci żeńskiej. Zarządzona 
sekcja zwłok wykazała, że dziecko było 
zawcześnie urodzone. Wkrótce ujęto 
matkę tego dziecka, w osobie niejakiej 
Justyny Kupało. Oddano ją  do dyspo
zycji sędziego śledczego.

** Gm. N o w o sió łk i. — Zgw ał
cenie. Niejaki Bazan Wojciech napadł 
w dniu 13.4. około godz. 10 na 14 lat 
liczącą K. B. mieszk. wsi Ochoża i ta
kową zgwałcił. Podobuy wypadek miał 
miejsce, tuż obok stacji Bzite, gdzie 
niejaki Szczery Jan, powracjąc z koś
cioła z rezurekcji w towarzystwie swej
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sąciadki, 15 lat liczącej M, L, usiłował 
ją  zniewolić, na szczęście bez skutku. 
Obie te sprawy skierowano do sędziego 
śledczego.

** Gm. Żm udź. Za ciepłą ko
lację -całe zabudowanie. Córka Kra- 
luka Teodora, we wsi Klesztów, powró
ciła w nocy z zabawy, a pragnąc zjeść 
ciepłą kolację napaliła w piecu. Od te
go ognia zapaliła się belka, z powodu 
wadliwego komina i wkrótce całe zabu
dowanie stanęło w płomieniach. Spłonął 
dom mieszkalny, stodoła, 2 prosiąt, 2 
kury i cały martwy inwentarz. Straty 
znaczne; tylko dzięki temu że zabudowa
nie te stoją samotnie w polu, w odle
głości około pół km. od wioski pożar 
nie przeniósł się na inne budynki.

* Gm. K rzy w iczk i. — Małołetni
złodzie je . Mieszk. kol. Niemiecka-Go- 
bówka, Gr. Szmekowi zginęło z niezam- 
kniętej sieni 2 pudy śłoniny. Dochodze
nie policyjne wzkazało, że kradzieży do
puścili się dwaj bracia, a mianowicia, 
Emil Lizer, 1. 12 i Edward Lizer 1. 16.

** Gm. P aw łó w . Złodziejskie 
„krety“. We wsi Liszno jacyś spraw
cy zrobili podkop pod komorę Jana Ku 
dyma — srodze się jednak zawiedli, 
gdyż komora była pusta. To ich tak 
rozłościło, że poszli stamtąd do stodoły 
i zabrali 4 korce kartofli. Tej samej 
nocy podobne „krety“ podkopały się pod 
komorę Zasadnego Józefa, lecz w sam 
czas jeszcze zostali spłoszeni i zbiegli. 
Jako silnie podejrzanych o tę „krecią 
robotę“ przekazała policja sędziemu 
śledczemu Blaszczuka Szymona i Lnsia- 
ka Grzegorza, obu mieszk. Liszna.

** Gm. O lcho w iec. — Śmierć od
huśtawki. We wsi Busówno sporzą 
dził Dudek Władysław i Nowosad An
drzej huśtawkę, którą umocniono pod
porami. Widocznie podpory te nie dość 
silnie były przybite do słupów, gdyż je 
den z nich usunął się. a padając ude
rzył w głowę huśtającą się właśnie 8- 
letnią Stanisławę Kwiatkowską, zabija
jąc biedne dziecko na miejscu. Obu bu
downiczych tej śmiercionośnej huśtaw
ki przekazano sędziemu śledczemu.

11 Gm. R ako łu p y . — Pożar od 
pioruna. W czasie burzy w dn. 15 b.m. 
uderzył piorun w stodołę Wojciecha 
Tchorzewskiego —  od czego powstał 
ogień i zniszczył stodołę wraz ze znaj- 
dującem się w niej zbożem. Straty wy- 
wynoszą okło 2.000 zł.

Z  P O L S K I.
— Zjazd Zw . M iast Pol. W dniach 

26 i 27 b. m. odbędzie się wr Warsza
wie V III ogólny Zjazd Związku Miast 
Polskich.

Krwawa walka z bandytą.
We wsi Teklisz, dwa kilometry od 
Żyrardowa policja wykryła w jednej z 
budujących się chałup, siedzibę słynnego 
bandyty Popielaża, który zabarykadował 
się i na strzały policji odpowiadał strza

H ER R IO T ,

b. premjer francuski, w dniu 23 

b. m. został wybrany 266 gło
sami, przy powstrzymaniu się o- 

pozycji od głosowania, przewod

niczącym francuskiej Izby depu

towanych w miejsce obecnego 

premiera PainleYe’go.

łami karabinowymi. Rozpoczęło się re 
gularne oblężenie, które trwało od go
dziny dziesiątej rano do czwartej po
południu. Pomoc sprowadzono z oddzia
łów policji z okolicy. Policja dała około 
300 strzałów, bandyta zaś około 50. W 
końcu na rozkaz starostyWężyka cha
łupę podpalono, a uciekającego Popiela
ża zabito salwami. Podczas wymiany 
strzałów bandyty, odnieśli lekkie rany 
dwaj funkcjonarjusze policji.

— Nowy rektor Uuiwersytetu 
Jagiellońskiego. Rektorem Uniwer
sytetu Jagiellońskiego na miejsce zmar
łego prof. dr. Zymmermana, został Wy
brany dr. Michał Rostworowski, prof. 
prawra politycznego i prawa narodów.

Restauracja kopca Kościusz
kowskiego. Rząd przeznaczył 10 tys. 
zł. na restaurację kopca kościusz
kowskiego. Koszt odnowienia usuwa
jących się zboczy kopca wynosi70 tys. 
zł., wobec tego roboty odbywać się 
będą stopniowo.

Z E  ŚW IA TA .

-j- Koniec świata. W klasztorze Ka
pucynów Caulonia, we Włoszech, znale
ziono stary manuskrypt z roku 1763, w 
którym, zamieszczone są przepowiednie 
aż po rok 2000. Cały szereg przepowie
dzianych wypadków już po części się 
spełnił jak np. wielka francuska rewo
lucja, zmiana rządu we Francji w 1830, 
powstanie listopadowe w Polsce W 1830, 
trzęsienie ziemi i wylewy z roku 1841 
i niepokoje w Neapolu z roku 1848, jak 
również wrybuch wojny światowej w 1914, 
przy przepowiedzeniu której jednak 
mnich spisujący pomylił się o jeden rok. 
Na rok 1925 są tam zapowiedziane trzę
sienia ziemi i olbrzymie wylewy. Rok 
1960 ma być świadkiem zatopienia Sy- 
cylji, a Neapol ma być w tym czasie 
zniszczony ogniem. W roku 1970 Fran
cja i Hiszpanja ulegną zniszczeniu przez

trzęsienie ziemi. Na rok 1990 przepo
wiada księga ta zaćmienie słońca trwa
jące przez 6 dni, poczem w r. 2000 na
stąpi koniec świata.

Rozpaczliwe położenie Pola
ków w Sinkiang. Najbardziej na za
chód Chin wysunięta prowincja Sian- 
kiang podczas wielkiej rewolucji w Ro
sji była schroniskiem dla wielotysięcz
nego zastępu emigrantów rosyjskich, w 
której liczbie znajdowało się też wiele 
Polaków.

Największem środowiskiem polskości 
było miasto Kuldża. Kolonja polska by
ła tam przez 3 lata dość liczna. Komi
tet polski w Szanghaju nadsyłał kuld- 
żyńskim Polakom pomoc pieniężną.

Z czasem jednak zaprzestano nadsy
łania zapomogi. To toż wszyscy prawie 
Polacy, a jest ich kilkadziesiąt osób, 
znajdują się w opłakanym stanie i żyją 
w nędzy. Na wyjazd do Polski nie mają 
ani pieniędzy, ani dokumentów. Zarobku 
wśród ludności chińskiej i mahometań- 
skiej nie ma zupełnie. Władze chińskie 
odnoszą się wprawdzie do nich zupełnie 
sprawiedliwie i bezstronnie, ale o ja 
kiejkolwiek pomocy ze strony rządu 
chińskiego nie może być mowy.

Jedyne oparcie, niestety moralne tyl
ko mają oni w tamtejszych roisjach ka
tolickich, w których pracuje także jeden 
Górnoślązak, ks. Ludwik Gołąb.

Wskazanem byłoby, by odnośne nasze 
p acowki zagraniczne zaopiekowały się 

d^m^ r?z^ ’^ am’> ułatwiając im powrót

-f- Reklama jakiej nie było. Ame- 
rv ame słyną ze swej pomysłowości w 
e amowaniu się, jednak pewien właś

ciciel restauracji w okolicach Tulonu 
przeszedł orginainością w ogłaszaniu 
się wszystkich Jankesów. Po śmierci 
ojca, swego kazał on wystawić mu na 
miejscowym cmentarzu pomnik z nastę
pującym napisem:
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Z a m a c h  w S o f j i .
Rycina nasza przed

stawia sofijską kate
drę, w której piekiel
ny zamach spowodo
wał lak okropną' ka
tastrofę, przyczem se 
tki ofiar przyprawili 
zbrodniarze o śmierć 
i ciężkie kalectwo.

Jak wynika z ze
znań szeregu osób, 
stojących pod zarzu
tem udziału w zama
chu, oraz zeznań wia- 
rogodnych świadków, 
może być uważane za 
pewne, że zamach jest 
dziełem organizacji o 
jednolitym froncie i 
że został on postano
wiony w drodze u- 
chwały tajnego komi
tetu z udziałem byłych 
oficerów Jankowa i 
Minkowa, będących o- 
Itecnie szefami komu
nistycznej sekcji woj
skowej. Sam wybuch 
został spowodowany 
przez maszynę pie
kielną, sporządzoną 
przez Minkowa przy 
pomocy melinitu lub 

perditu. W  liczbie oskarżonych będzie się znajdował również zakrystjan katedry, 
który zaprowadził na dzwonnicę Minkowa, niewątpliwego sprawcę zamachu. Zamach 
miał na celu przez usunięcie króla i rządu wywołać ogólną anarchję w kraju.

Policja wytropiła kryjówkę spiskowca Minkowa, który umieścił maszynę pie 
kielną w Katedrze. Minkow, broniący się strzałami przed aresztowaniem, został 
przez policję zabity. Minkow, były oficer, był duszą całego spisku, i kierowni
kiem sekcji dla przygotowywania zamachów tajnego komitetu komunistycznego.

gli oni tworzyć jednej kolejarską ro- T F A T R  I M II7 Y I/A  
dzinę —  uczyniła na zebranych bardzo "  1

i silne wrażenie.

„Tu spoczywa Piotr Marcier, właści
ciel oberży, śmierć którego pozostawiła 
w nieutulonym żalu nietylko rodzinę, ale 
głównie jego klijentów. Był on wyna
lazcą słynnego „Omletu Mercier“, prze
pis którego posiada jedynie syn jego — 
właściciel restauracji na szosie do Dijon“.

Rzewna uroczystość u  warszta
tach parowozowni chełmskie].

Dzień 19 kwietnia b. r. na długo po 

zostanie w pamięci kolejarzy chełm
skich. Ju ż  od samego rana ciągnęły 
liczne rzesze odświętnie ubranych pra

cowników kolejowych wraz z rodzina
mi, następnie zaproszeni goście do 
warsztatów parowozowni, gdzie gościn
nie ich witał komitet fundacji ołtarza.

W hail warsztatowej widnieje ołtarz, 

wykonany rękoma wyłącznie pracowni 
ków kolejowych, a mianowicie roboty 

stolarskie wykonał p ftntoni Fajks, zaś 

ślusarskie p. Ludwik Popko. Obraz, 
przedstawiający Chrystusa, błogosławią 

cego kolejarza —  jako praca maszyni

sty kolejowego p .  Kornela Stańkowskie- 

go, przedstawia się nad wyraz arty 

stycznie.

Pośród zaproszonych gości zauważy 

liśmy Zast. Starosty chełmskiego p. 
D ra Lutmane, Dyrektora Urzędu Poczt, 

p. Moszyńskiego, Wicedyrektora Wy 
działu Drogowego, p. inż. Rostkowskia- 

go, Prezesa Zarządu Okręgowego Pol 
skiego Związku kolejowców, p Lubą, 

Lekarza Oddziełu, p. D-ra Zalewskiego, 
Naczelnika V Oddz Drogowego p. Inż 

Pllnkiewicza, Naczelnika 11 O id z .  M e
chanicznego, p. Szczepanowskiego I 

buchaltera tegoż Oddz. p- H* lotta, 
Neczeln. XIV odcinka drogowego p. 

inż. Gutta i zawiadowcę st. Chełm p. 

Szreniawskiego. Zaproszeni i oczekiwa

ni Prezes Dyrekcji Kolej. p. inż Krzecz- 
kowski i Dyrektor Wydziału Mechan. 

p. jnż. Żakowski z Radomia nie przy 
byli zatrzymani na miejscu zapewne 

względami natury służbowej

flktu poświęcenia ołtarza dokonał 

Jezuita, Wielebny O. Józef Konopiński
—  poczem wygłosił okolicznościowe 

kazanie. Podkreśliwszy w s#em prze
mówieniu zasługi kolejarzy, a w szcze
gólności pracowników warsztatowych 1 

administracji, którzy dokonali dzieła 
chrześcijańskiego, fundując i stawiając 
ołtarz w miejscu swej codziennej pra
cy— zwracał Im uwagę, by urabiali swó| 

charakter, gdyż to jest ze wszystkich 
prac, pracą najważniejszą I zawsze sta 
li w łączności z kościołem katolickim.

Następnie przemówił Prezes Okręg. 

P. Z. K p. Luba. Mowa jego pełna 
wzniosłych haseł patrjotycznych, nawo

łująca do wzajemnego porozumienia 

się wszystkich kolejarzy, tak, aby mo

W  końcu naczelnik p»rowozowni p. 

inż. Miesionko podziękował zebranym 1 
za tok liczne przybycie. Grono zapro 

szonych udało się następni« do miesz
kania prywatnego pp Mieslonków na 

śniadanie, w czasie którego, staropol
skim zwyczajem wśród innvch toastów 

wznoszono okrzyki pod hasłem .ko  
chajmy się*.

Wspomnieć należy, iż w czasie Mszy 
św. przygrvwała orkiestra kolejowa pod 
batutą p Franc. Suchania, zaś olenia 
religijne, przy bkompanjamencie fishar 
mon jum  wykonał znany u nas tenor 

p. Cyprjan Rybiński. Straż honorową 
na hali — pełniła Kolejowa Straż Oq- 
nlowa.

C a ł a  u r o c z y s t o ś ć  pozosta

wiła na zebranych niezatarte, a bardzo 

{•odniosła wrażenie.

Jota.

„Jan, Maciej, Karol Wścieklica“  
Witkiewicza.

Teatr im. Fredry z Warszawy, w swej 
podróży z głośną sztuką Witkiewicza za
wadził także i o Chełm. Mimo, iż wido
wnia nie była całkowicie wypełniona— to 
jednak widziałem w krzesłach osoby 
przeważnie ze sfer inteligentnych się 
rekrutujące, a interesujące się zawsze 
sztuką i teatrem. A właśnie „Wściekli
ca daje tyle okazyj do zainteresowania, 
co rzadko który utwór sceniczny. Prze- 
dewszystkiem przez daleką od wszelkie
go znanego szablonu interpretacją utwo
ru, pod względem mimiki i ruchu, na
stępnie przez chaos i bezład djalogów. 
Mimo wszystko jest w nim jednakże 
myśl, myśl ujęta w wartki strumień mo
wy, który, jak potok górski to pieni się 
i huczy, to płynie spokojnie, by za chwi
lę spaść ogłuszającym wodospadem. Tyl
ko, że w naturze bieg potoku zależnym 
jest od terenu, wśród którego płynie, w 
sztuce zaś Witkiewicza płynie on czę-
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sto, gęsto wbrew wszelkim prawidłom 
fizycznym, płynie tak, jak chce fantazja 
autora, a fantazja ta bujna, malarska, 
chimeryczna.

Ta niekonsekwencja djalogu sprawia, 
że ogół gubi się w logicznem pojmowa
niu rzeczy, a przez to nie może całko
wicie zrozumieć, co w danej chwili, 
wzgl. sytuacji rozgrywa się na scenie. 
Przy tem uwagę jogo rozprasza niezwy
kłość wystawy gestu, ruchu, kostjumów, 
no i że tak powiem kolorowa obrazo
wość poszczególnych scen. Jakaż jest 
myśl autora? Oto przedstawia nam chło

Felieton tygodniowy.
Może nie wszyscy wiedza, że oprócz 

rzeźni miejskiej, budek i placów m ie j

skich — mamy także »jezioro miejskie*, 
Osobom, nieznającym Chełma muszę 

wyjaśnić, że daremnie szukaliby owego 
»jeziora* na mapie. Tam bowiem zna* 
czy się tylko takie rzeki, morza i jeziora, 

które zawierają przeważającą część wo 
dy, nasze zaś ma wody najmniej, nej- 
wiecej zaś żab, komarów i zawsze 
dziwnie śmierdzących wodorostów. Z 

daleka jest łudząco podobne do szcza 
wiowej zupy, tej zaś nie umieszcza się 
na mapach, lecz na restauracyjnych 

kartach. Teraz już każdy wie.że mówię
o sadzawce w ogrodzie miejskim, nad 

którą nieprzyzwoicie podkasana altana 
.m y ś l i“ całymi dniami i nocami, dla 

czego nie osuszono tego miejsca, za 

kładając tu np. klomby z kwiatami za

pa, tu muszę dodać polskiego chłopa, za 
całe wykształcenie mającego l/ l ko v; ń 
chłopski rozum, a mimo to pokouywują 
cego w djalektyce najuczeńsze :uó .gi. 
W równej linji z tą potęgą umyślni: 3 
potęga ambicji. Wścieklica, jest wście
kły pnie się w górę, by dojść aż ! - 1 
dności Prezydenta, i cóż się ter»-/, d.-,*-- 
je? oto zrzuciwszy w kąt zgrzeiną ' : 
szulę i pod wpływem chwilowego üj: ty 
cyzmu zakonny habit, a ubrawszy 
zawieszony orderami, łamie się on.W śne 
klica. A złamała go własna jego du 
zdrowa mimo wszystko dusza polski- jo 
chłopa, Wie ona bowiem doskonale, 
potęgi intellektu i wiedzy nie zastąpi 
choćby najzdrowszy chłopski rozum 
choćby nawet taki rozum, jaki rozsis 
się w mózgu Wścieklicy. Osiągnięta go
dność przeszła możność podołania zwią
zanym z nią obowiązkom. Tylko ambi 
cja tryumfuje. W konsekwencji tego za
miast iść o własnych siłach, pewnie, a 
dumnie, jak król, schodzi on ze sceny 
wleczony jak skazaniec. Szczupłość m iej
sca nie zezwoliła mi na charakterysty
kę poszczególnych osób, zwłaszcza kobiet 
tak różnych od tego wszystkiego co, 
zwykliśmy widzieć i słyszeć, tak w sztuce 
Witkiewicza wprost nielogicznych w 
swem postępowaniu wobec Wścieklicy, 
ze względu na swe przyrodzonej niena
ruszalne prawo natury, prawo zwyczaju 
i prawo miłości.

Cały zespół z p. Janem Pawłowskim 
w roli Wścieklicy stoi na bardzo wyso
kim poziomie artystycznym i zadanie 
swe wykonał bez najmniejszego zarzutu. 
Strzechy się jedynie należało zbyt ostrej 
jak na małą scenę i salę charaktery
zacji, gdyż przez to aktorzy wyglądali 
jak lalki w szopce. Przejaskrawienie 
charakteryzacji nie bardzo było, mojem 
zdaniem, w'skazane.

Kar. W .

miast hodować przepiękne" ckazy 
żab i przeróżnych owadów.

fl niech scbie „zdrowa“ myśli powie 
ktoś —  »indyk też myślał i zdechł“ — 

’ z czego wniosek, że na „zdechniecie“ 
nawet najintensywniejsze myśli nie po 
mogą. Można więc przypuszczać, że i 
nasze jezioro nie zdechnie, jak nie 

zdechną wszystkie w nim żyjące i że
rujące okazy fauny i flory lądowo-wo- 
dnej. O  tej dobrotliwości magistratu 
wiedzą dobrze nawet., żaby w .jeziorze 
m iejskim ' i wyskakują z wody szalone 
z uciechy i strasznie wobec spacero 
w;czów .bezczelne*. Jest to zupełnie 

zrozumiałe, iż będąc benjaminkiem 
»kompetentnych władz* wyrażając sie 
stylem urzędowym „gwiżdżą* t. zn. 

skrzeczą na wszystko i na wszystkich i 
są czute jedynie dla swego własnego, 

bardzo licznego potomstwa.

Te niewinne . fg le *  żabie czasami są 
bardzo nieprzyjemne, jak to Państwu 
zaraz opowiem.

Dotychczasowy ambasador Stanów Zjednoczo
nych w Pekinie, Jakób Cioeld Shurrn,n zo
stał ml inówcny tmbasadorei ,n yk&ń ,kim 

m Berlinie.

Kn]ozDB«st«o u  sztuce.
(Wystnwii prac St. Błońskiego.)

Nieświadorrcść tego, co nasię, n co 
wkracza równocześnie w dziedzinę sztu

ki — jest u nas, niestety, ogólnie spo
tykanym objawem. Dlatego każdego, 

kto stara się ową zasłonę nieświado

mości zerwać i oczom najszersjych 
warstw ukazać cały nasz kra) w formie 

przystępnej, bo plastycznego, barwne 
go widoku — należy gorąco powitać i 
silnie popierać.

W najbliższych dniach będziemy mie
li sposobne ść oglądać wystawę prac 

młodego, a utalentowanego artysty Sta
nisława Błcńskiego.

Otóż ubiegłej niedzieli, pięknej sło
necznej— przyjechała do pewnego pana 

niemniej piękna „kuzynka“ z Lublina. 

Przechodząc obok ogrodu miejskiego 
zachciało jej się koniecznie owego 
ogrodu, na co „kuzyn” oczywiście m u 
siał się zgodzić. Ponieważ .o na "  była 
bardzo zmęczona — usiedli na ławce, 
tuż nad brzegiem sadzawki.

Nad .szczawiową teflą’ wykwitł cichy 

szept: —Kocham Ciebie i tylko ciebie—  
To mówiła . o n a ”, fl mówiła z taktem 

„głębokiem przekonaniem*, jak adwo 

kat broniący nałogowego złodzieja, gdy 
tłumaczy sądowi, że jego klijent nie 
jest złodziejem, lecz conajmniej kandy
datem na anioła, t. zn. nie wierząc swe

mu dowodzeniu ani jednem siewem. 

„On" zaś, przyglądając się jasnym 
.pończoszkom* —  na przeciwległe] ł a 

weczce odpowiedział. — Gdybyś mnie 

kiedykolwiek kochać przestała — to pa
miętaj —  harakiry i szluz ze m ną  na 

wieki.— Westchnął przy tem głęboko
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Przeszło sto kilkadziesiąt barwnych 
akwareli, ilustrujących n*m  zabytki 

ar h'tektury Grudziądza, Brodnicy, Go 
łęba, Torunia, Płocka, Włocła* ka, Obor, 

Rodryna, Szerpra, Warszawy, Łucka 
Ostroga i witlu innych miejscowości 

w Polsce —  zostanie pomieszczonych 

na wystawie.
Wszystkie prace odbiegają deleko od 

szablonu wystaw, a przykuwają nas 

czy to widokiem swojskiego krajobra 
zu, czy też zabytku historycznego Prócz 

tego wykonana są nadzwyczaj arty 

stycznie, pod względem zrś rysunko 
wym wprost z fotograficzną dol-ładn - 

ścią. Dość spojrzeć na taką wieżę zam 
ku w Ostrogu woł. by sobie wyrobić 
należny sąd pracowitości o artyście i 
jego talencie, a przeglądnąwszy wsztl 

kie jego obrazy poczuwtł sie d ow dzę  

czności, iż nie bacząc na trudy włó 
częgl po csłym kraju — w tak wyso 
ce artystycznej formie uczy nas cenić

i kochać, co nssze, co swojskie.
Wystawa prac St. Błońskiego to 

jedna węcej broń w naszych rekach —  

przeciwko tym, dla których Ojczyzn» 
jest ziemią nieznaną* i należycie nie 

docenianą. K .

Nasze kolejnictwo.
Da naszy c i]  i z j t i l B l M f  n. H o te l a rz y .

Ażeby jaknajszerszy ogól czytelników 
z pośród pracowników kolejowych zna
lazł w piśmie naszem prawdziwie i wy
czerpująco ujęty całokształt życia za
wodowego i społecznego tak ważnej 
dziedziny życia naszego jaką jest kolej
nictwo i aby w piśmie naszem każdy 
kolejarz czy to pezetkowiec, czy zezet- 
kowiec lub bezbarwny znalazł najdrob
niejsze szczegóły życia najbardziej

go obchodzące, otwieramy specjalny dział 
poświęcony aktualnym sprawom kolejni 
etwa i powierzamy prowadzenie tegoż 
fachowcowi i znawcy bytu i warunków 
pracy kolejarzy W s z e l k i e  kores
pondencję należy kierować pod adr.e 
sem Redakcji dla działu „Nasze kolej
nictwo“. W powyższym dziale będzie 
również Redakcja udzielać v, szelki h 
informacji i odpowiedzi.

„Premie“ I rtnntntii.
Nietylko w prasie zawodowej ale i w 

ogólnej spotykamy się z krytyką wyda
wania „premji“ a szczególnie t. zw. 
„remuneracyj“ z oszczędności budżeto 
wych. Mamy dowody, że szerszy ogól 
kolejarski, widząc ile niesprawiedliwo- 
ści powstaje przy rozdziale owych renu- 
meracyj, jaki to szerzy ferment, jest z 
tego niezadowolony i przez swe związki 
protestuje w Rządzie i Sejmie, żądając 
jaknajprędszego skasowania tej anonia- 
lji i uregulowania płac pracowników ko
lejowych; to byłoby jedyne i sprawie 
dliwe rozwiązanie tej palącej sprawy.

Jota.

I

LISTY DO REDAKCJI.

Szanowny P a u i o R'daktorze!

Chcąc ogól poinformować o tem jak
i niektórzy z naszych rzemieślników poj 
mują swoje obowiązki i w jaki sposób 
działają by „zachęcić“ obywateli m iasta. 
do korzystania z ich usług proszę u- 
przejmie o pomieszczenie na łamach 
„Chełmskiego Kuriera Ilustrowanego“ 
niniejszego listu:

Ponieważ kieruję się zawsze zasadą, 
by do robót brać jedynie polskich pra
cowników— przeto budowę pieców jak 
również i kuchni w swym domu odda i

łem majstrowi p. Dąbrowskiemu — cho
ciaż kosztowało mnie to drożej, aniżeli, 
gdyby robotę tę wykonał niechrześcja- 
nin. Gdy jednak chciałem z kuchni ko
rzystać okazało się, że ogień nie chciał 
się palić widocznie więc budowa była 
wadliwa, Poprosiłem więc p. D. by 
skontrolował swoją robotę i co potrzeba 
poprawił. Istotnie p. D. przybył i roz- 

j  szerzył otwór dymny, gdyż poprzedni 
był zamały, skutkiem czego w kuchni 
nie chctało się palić. Za tę robotę za
żądał p. I). od mojej żony 20 zl.— cho
ciaż ściśle wziąwszy robota ta była war
ta co najwyżej parę złotych— pominąw
szy już fakt, iż p. D. poprawiał jedynie 
niedobrze poprzednio wykonaną robotę, 
z której skutkiem tego nio miałem żad
nych korzyści. Niedość na tem, bo na 
uwagę mej żony, iż żąda zbyt wygóro
waną cenę — obrzucił ją  stekiem ordy
narnych wyzwisk i wywołał taką awan 
turę, że b^łem zmuszony wezwać poli
cję, aby brutala z domu usunąć. Po 
paru duiach p. D. spotkawszy mnie na 
ulicy przystąpił do mnie i znowu mnie 
nienadająeemi się do powtórzenia słowy 
zwymyślał.

Chociaż za powyższe czyny pociągną- 
łem p. U. do odpowiedzialności sądowej

to jednak chciałbym, aby ogół obywa
teli naszego miasta dowiedział się o 
sposobie wykonywania powierzanych mu 
robót, jego zdzierstwie i taktyce postę
powania. gdy ktoś nic chcę się pozwo 
lić zedrzeć.

Czyn ten winni potępić również 
koledzy p. D ą b r o w s k i e g o ,  którzy 
skutkiem takiego postępowania jednego 
z nich ponoszą straty materjalne i mo
ralne i zniechęcają ogół do korzystania 
z usług pracowników polskich.

Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy 
wysokiego poważania.

Lucjan Bielecki.

myśląc jakby to dobrze było gdyby tak 

.kuzynka ' dała się złapać na ambicje 

iż dla niej popełnił ktoś aż tak stra
szliwą śmierć — i naprawdę miłość ku 

niemu złożyła .ad  acta“. Lecz mądra 
niewiasta, pomimo, że w Polsce jest po 

ważny pr. kobiet zadużo nie bawi się w 
żadne sentymenty i ambicje. Dlatego 

coraz bardziej kocha i co raz bardziej 
»tego jednego“ tylko kocha. Jest chwila 

ciszy. .O na*  elektryzuje wzrokiem ja 
kiegoś przechodzącego właśnie, przy 

stojnego chłopca, on zaś bada coraz 
natarczywiej oczyma jasne pończoszki 

z vis-a-vis. Nagłe stumiony okrzyk. 

Kuzynka zrywa sie z ławki i niemym 

głosem wskazuje na magistracką żabę, 
która swywoląc wyskoczyła sobie z m a 

gistrackiej wody, wprost na lakierowany 

pantofelek .kuzynk i“, że .kuzynka“ 

była ogromnie przeczulona, na punkcie 

żab, myszy i karaluchów —  podobnie 

jak była przeczuloną na punkcie swej 

»jedynej* miłości ku »kuzynowi" —

przeto rozchorowała sie; po tym wy 

padku. Pozostać więc musiała w Chełm ‘e 

całe dwa dni dłużej, niż to w swych 
'czułych' listach zapowiadała — co z 

uwagi na pcś «iąteczno kcńcowo mie 
sięczny budżet .kuzyn ' przyjąć mu 

siał z okropnie minorową m iną Do 
tego wszystkiego .idealna" .kuzynka* 

miała zwyczaj nie liczyć się zbytnio z 

realnym budżetem, zwłasza, gdy cho

rowała z przestrachu. Możecie sobie 

Państwo wyobrazić jakie życzenia słał 
w duchu kuzyn pod adresem owej 

żaby! Lecz, że ludzkie życzenia kończą 

się zwykle kompletnem fiaskiem, przet)

i w tym wypadku żadne z życzeń ku 

zyna napewno się nie sprawdziło. Tak 

to czasem drobne źdźbło może się stać 

biblijną »belką w o k u “. Lecz na wszyst

ko jest sposób powiada inny filozof, 

grunt, aby tylko chciał ktoś zastanowić 

się nad tem zdaniem, a następnie nad 

znalezieniem odpowiedniego sposobu.

Przecież Magistrat, pomny wypadku 

zniszczenia swego czasu w Chełonia 

notfozasadzonych drzewek na ulicach 

znalazł sposób i drugie szczepy ochronił 
koszami, (które nawet potrafił na vie 

lono pomalować), jak również, widząc, 

iż wałęsające się psy gryzą ludzi, ni 

czem pluskwy w którymś z chełmskich 
hoteli —  kazał im (psom) pozakładać 

kagańce, powinien i na to znaleźć 

sposób, by uchronić nas na przyszłość 
od pamiętnej .Nocy Weneckiej* ubie
głego lata następnie —  gwidoku to 

nących „gondoli" —  skaczących nawet 

na kolana obłaskawionych żab i pijących 
naszą krew miljonów komarów. Tym o- 
statnim napewno, jak psom— nie nałoży 
kagańca, tak samo jak nie nałoży go 

pluskwom w hotelach. Trzeba więc 

szukać innego sposobu, a znaleźć go 
można bardzo łatwo. tylko trzeba 

chcieć. O  to proszę Magistrat, sądząc, że 
ten wreszcie usunie z przed moich 

oczu... temat do przys łych fcljetonów.

Lolek.
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Zaręczyny M arconiego

Korespondent londyńskiego „Daily Express“ wy
słany specjalnie do Penzance w Kornwalji, zapewnia, 
że lada dzień ogłoszone będą oficjalnie, zaręczyny 
sławnego Marconiego z młodą Elisabetlą Narcissą Pa- 
ynter. Narzeczona jest córką pułkownika Jerzego Pa- 
ynter z Boksenna w Kornwalji.

Senator Marconi znajduje się obecnie na yach- 
cie swoim „Elektra“ w Gibraltarze. Na święta miał 
być u narzeczonej, która obchodziła swe 17 letnie 
urodziny. Znakomity wynalazca nie zdążył przybyć na 
czas, gdyż zaniemógł.

Korespondent „Daily Expressu“ odwiedził pannę 
Elisabettę, która go poinformowała, iż Marconi jest 
długoletnim ich przyjacielem i częstym gośi-iem.

Na zapytanie o datę ślubu odpowiedziała wymi
jająco, dodając, że wszak cały świat już mówi o jej 
zaręczynach, a to na teraz wystarczy.

Współpracownikowi „Evening Standard“ piękna 
miss Paynter oświadczyła, że nie interesuje się abso
lutnie wynalazkami swego sławnego narzeczonego, ra- 
djotelefon jednak, który ma w domu, a który specjal
nie dla niej kazał skonstruować Marconi bawri ją  bar
dzo. Jest to nadzwyczajny aparat, cudownie oddający 
muzykę, pozatem służy on także do rozmowy z na
rzeczonym, gdy yacht „Elektra“ zawija do jakiego 
portu

Teitf i üikiji mm
„Królowa Przedmieścia", wodewil w 
5 aktach Krumłowskiego w Sawinie.
Przyznam sie, że zesiadłszy na krza 

śle recenzenta w sali t atrelnej Sawina 

m eszczącej s ę w 7 kl szkole pow

szechnej i oczekując pod iesienia kur 
tyny, u .zu łcm  pewien rodzaj niepokoju, 
czy miejscowy zespół amatorski podo

ła swemu zada tiu, z*łdszcia pod wzg lę 

dem wokalnym, i jak się będz e zecho 
wyweł w scenach ensamblowych. Nie 

pokoiłem się dlatego, że. msm  pewien 
sentyment dla reżysera i amatorów* 
którzy me bacząc na t , z czego jest 
zbudowana przeszkód;", walą w nią z 

całej ^iły, choćby przysłowiową „głow'ą

o m ur“ - wierzą: mocno, a gorąco, 
że go przeb ć zdołają Proszę zztem 
sprawozdanie moje brać jako napisane 
pod tym kątem widzenia, a nie jako 

krytyczną recenzję suchego rutynuty, 
który pobocznych czynnników nie bie 

rze zupełnie pod rozwagę — jeżdżąc 

jedynie zim ym skalpele npo  wszystkiem 
co widzi na scenie, zapomniawszy ceł 
kowltie, że jego objek'em cp racyj 

ny Ti * są tylko... amatorzy, żyjący na 

głuchej prowincji, nie mający sposob

ności kształć ć się w .prawdziwym 
te*trze, gd^ie grają „prawdziwi’ aktjrzy
i zdani na własną intuicję i precę re 

żysera.
W prze Jrr i towym wypad*u praca 

reżyseiska p. Krupczaka była olbrzymi?. 

A że amatorzy mieli d u ż o  dobrych 

chęci  i dobre j  wol , a prz tem ogarnął 
Ich prawdz iwy zap^ł d la tee tru—-.Kró
lowa Przedmieścia' — mogła ukazać 
się przy podniesionej kurtynie l icznie 

zgromadzonej na sali publiczności I li

czyć na ok lask i .  Nawet scenę na jej 
przyjęde jak mś sposobem rozszerzono .  

Dekoracjami zajął się szczerze a ze 
skutkiem p Hadarri  I „machnął“ dosko 
nełą .wolną okolicę". Muszę tu p jd  
nieść również dobrą charakteryzację 
grających — uskutecznioną przez miej 

SCOAego fryzjera i amatora w jednej 
osobie p. Stifelma ia. Cał ść popsuł je
dynie brak orkiestry, która podobno 
„zastrejkowała' co st.-ło się powodem, iż 
śpiewy solowe i chóralne nie mi«ły 
orkiestrowego podkładu. O  niżylo to 

oczywiście w znacznym stopniu przed
stawianą sztukę, lecz w tych w^run 

kach nie mogło to być inaczej. Widzi 
my z tego, że nawet w mniejszych 
środowiskach, gdzie zdawałoby s!ę, Iż 

garstka osób, tworzących miejscowe ży 

cie kulturalne winna zroiu nieć potrze 
bę skonsolidowania wszystkich środków

I czynników — w tym wypadku z przy

czyny jakichś intryg, czy opro^tu z 
naszej osławiont j niezgody idz e wbre*v 

temu prawidłu, wyrządzając szkodę i 
krzy dę pracy polskiej i jej poczyna
niom, tam, gdzie ta praca jest bardzo 
potrzebna i pożyteczna.

Wracając do tematu — muszę pod

nieść, że wszycy amatorzy robili co 
mogli, aby krercj^ ich się powiodły i 

że mają duży zasób pewności siebie 
na scene  Materjał jest dobry, w r ie- 
których wypadkach nawet doskonały — 

trzeba go tylko należ,cie posegrego 
wfć, wska^tć mu właściwą drogę i po 

d ić  pewnemu krytycznemu 'egzamino 
wi kto i do jaki. j roli najlepiej tię na 

dsje, a skutek bc,dzie napewno po
myślny.

Tym razem wstrzymam się jeszcze 

od krytycz ej oceny każdego z grają
cych — oczekując lepszej do t<-go spo 
s >bności w przyszłości, gdy lepiej po
znam sympatyczny sawńskl zespół a- 
matorski, i gdy poboczne czynniki nie 
będą mi r rąoć  sądu. Obsada wodewilu 
była następująca: .Mania* Królowa 

Przedmieścia p Trustówna "Majche 
rek' p. Szczyrek, Benzek” p B u ta ,  
ftntek", .Kantek* i Staszek p.p. 

Dsmczuk, Szpakcwski i Kolai ouski, 
.Marcin“ p Klszcwara, Maślanka' p. 

Czupryński, .Wójt p. Czyż, ,G  >mółka" 
p Panasiuk, .Z ł togórski’ p. Kolanow 

skl, .F i kier’ p. Kowalski, »Flisak I I II
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Podwójne zaręczyny książęce.

pca tronu Książę Humbert, wioski następca trouu
i belgijska księżniczka Marja Józefa.

Ks. Brabantu, belgijski następ 
i włoska ks. Mafalda. 

mrnmtmmmmmmmmmmmâ mmmmmmmaaLmmKfm. mm

pp. Karpiuk i Kolanewski, . LLtonosz“ 

p. Panasiuk, „B b i‘ p. Kozaköwna, „Ti- 

f i ”, p. Włosiu ó vns’/nUnderska' p. Ko- 
pydłowska, „Pinderska" p KaLzówna, 

„Stasia' p. Barła, „ZcSia“ p. Eksztaj 

nówna, .Made jowa p. Czerniakó#na, 

(dublowtła ro k  modelki! .Hamer p. 
St felman (b. dobry Goldfisz* p Taran 

dzio Muszę tu podnieść, że antrakty 
trwały bardzo krótko, (rzadko spoty 
kany przymiot .nawet' na chełmskich 
scenach). Sufler p Gołąb spisywał się 
tego i nie dopuścił by ktoś na scenie 
się „sypnął. Cały zespćł składa się z 
członków , Koła Młodzieży, bardzo na 
terenie Sawina ruchliwego. K. W .

Kto to taki?
Pobiera 1300 zł. pensji miesięcznie.
Może Minister? Nie Może Prezyde t 

Ministrów? Też pobiera mniej Więc 

kto to taki? Bardzo skromny kolejarz, 
a jakże! są tacy wybrańcy losu. Jest 

ninri niejaki p Maksamin, żyd necf ta, 
którego nam nieboszczka ftustrja pozo 
stawiła w spadku. Jako  zawodowy agi 
tator na gruncie Lwowskim najpierw 

przeszedł w charekterze członka komi 
tetu wykonawczego do Związku Zaw. 
Kolejarzy Korzystając z p łttaego urlo 
pu na kolei otrzymuje płacę 300 zł. 
miesięcznie. Związek Zawodowy wypła 

cą mu 500 zł. miesięcznie w formie 
djet i taką samą sumę pobiera w Kra 
jowej Spółdzielni Kolejarzy, gdzie pełni 
funkcje członka Zarządu.

Co powie na to administracja kolejo 
wa? Na jakiej zasadzie opłaca funkcjo 
narjusza, który nie pełni obowiązków 

służbowych i me doskonała zarobki po
stronne?

ft co na to ko’ejarze, którzy ciężko 
zapracowany grosz oddają na różne 
organizacje? Veto.

ZE SPORTU.
Zau/ody piłki nożne] o mistrzostwo okręgu.

W . K. S. 43 p.p. (Dubno) — 

W . K. S. Chełm  

1:4 (0:2;.

Meczem rozegranym w ubiegłą me 

dzielę rozpoczął Chełm sezon sportowy 
chronicznie od pewnego czasu kulawy 
Nikt r ie zaprzeczy, że sportem  ̂iłKi 

nożnej zajmuje się jeszcze jako tako 
wojsko, ono też uzyskuje rezultaty, po
mimo, że warunki służbowe i praca za

wodowa, przeważnie zresztą fizyczna, nie 
pozweieją na większe wysiłki, Które je

dnak wartełoby robić.
Mecz niedzielny dowiódł, że W.K.S, 

Chełm twony zespół pierwszorzędny, 

który, przy usilnej pracy może się stać 
grcż tym przeciwnikiem dla drużyn o 

wielkiej wartości sportowej.
ftle są jeszcze boleści materjalne.

Jasnem jest, że każde przedsięwzię 

cie skończyć się musi fiaskiem, o ile 
niema na nie środków finansowych. 

Klub spoitowy powinien być popierany 
przez sołeczeństwo od którego nie żą 
da się zresztą nic więcej poned zapła
ceni« wstępu na widowisko sportowe. 
Jest to konieczne, o ile spcrt w Chełmie 
ma istnieć i rozwijać się prawidło* o. 
Drużyna sportowa, sprowadzająca do 
siebie klub zamiejscowy, musi opłacić 

koszta utrzymania i podróży graczy, 
nie m ó* iąc  już o innych ciężarech 
m a t e r j a l n y c h .  ft koszta te są 

s t o s u n k o w o  duże, wystarczy 
powiedzieć, że ostatni mecz przy 

niósł groźny deficyt pokrywany oczy 
wiście stale ze skł dek członków t. j 

wojskowych Czyż wielką stratą dla o- 
bywatela będzie naddatek kilkudzlesię 
ciu groszy za które otrzyma on moc 

wrażeń, posłucha orkiestry, dostarcza-1

nej bezinteresownie przez wojsko, a 
jtrócz tego przyczyni się do rozwoju 
sportr, tego wybitnego wsp łczynnika 

w roz* oju fizycznym całego rmrcdu? 
Otóż stwterdzić należy, że Chłem nie
doceniania wart.ści sportu, a nawet 

zepatruje się nań lekceważąco, Dowo
dem tego są przeraźliwe pustki na 
wszystkich meczach... zapełnione przez 

żołnierzy i kilkadziesiąt, osób cyw.lnych, 
które odwiedzają boisko sportowe, w 
tem naturalnie lwią część stanowi n ło- 

dzież szkolna. I te kilkadziesiąt osób to 
itali bywalce. Nowych twarzy zwolen
ników n e widać.

Drużyny stanęły na boisku w nastę

pującym składzie: W. K S. Chełm: Ty 
miński, Piątkowski, Seraf ński Hajduk, 

Rogtil", Bielawski, Korski, Kopacz, So 
lerczyk, Tkacz, Ihnatowlcz.

W K. S 43 p p.: Wójtowicz, Styw- 

ryn, Mak herek, Wojtuszek, Szware, 
Chrobasik, Pełka, Tirol, Duńkowski, Szu 
ster, Kalus

Grę rozpoczyna 43 p p. jednakże po 

poru sekundach piłka przechodzi w 

wyłączne posadanle K. S. Chełm, 

który ujął całkowicie inicjatywę w swo 

je ręce, gniotąc p zeciwnika bez przer
wy. Ju ż  w 2 m. Solarczyk strzela i prze 
strzeliwuje bramkę. Gra toczy się pod 

otwartą przewagą Chełma Goście bro 
nią się systemem .murowania*, obsa

dzają dobrze bramkę, nie wysuwając 
się naprzód. Jedank W  K. S. Chełm 

ma dzivnego pecha; w 7 i 9 min. 
Ihnatowicz ale wyzyskuje korzystnej 

sytuacji i przestrzeliwuje. Zaraz potem 
piękną główkę K p icza łapie pewnie 
bramkarz gości i znów .. Solarczyk pud- 

łuje. Dalsze „gniecienie" rozbija się o 
brak decyzji w oddawaniu strzałów, 
lub obronę gcści. Dopiero w 30 min. 
Tkacz ślicznym strzałem .z powietrza* 
pakuje poraź pierwszy piłkę w bramkę 

I  gości, a Bielawski w 43 min. po pięk-



Str. 12. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROWANY" — dn. 26 Kwietnia 1925 r. M> 8.

Q0E0a00S00!3SBü]EQ00a0!330S0000SS!3S03l3Ei0EI[3E]BHBB0 0 0
0 o

1 E «
a  X  w  

B *—*
0
B

„JE7ZCZE (ÖVZEf
larsa amerykańsku w 7-miu aktach.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
000

00000000000000000000000000000000000000000000 

nej korrbinacji uwisnczonej nareszczie 

skutkiem, strzela drugą bramkę dla 

swych barw.

Po pauzie gra więcej ctvarts; goście 

otrząsnęli się z a pat ji i rozpoczęli in
tensywnie pracować, z»graż*jąc kilka 
krotnie bramce W K. S Chełm; gra 
więcej żywa z obu stron; kiUa sytuacil 

napiętych, mogących się zakończyć 
bramką wpra viało pewną część wi 
dzów w drżenie łydek jednakie przewa 
żna część „gorących’  sytucji kończyła 

sięzupełnie zimno. 15 min. Tkacz, dobrze 
w tym dniu dysponowany, strzela go 

ala po pięknej kombinacji z Korskim 
1 Solarczykiem. Gości? zaczynają coraz 

żywiaj zagrażać bramce miejscowych, 

no i w 23 min. prawy łączt ik strzela z 

paru kroków uzyskuje honorowy punkt, 

który uzyskał tylko wskutek lekcewa 
żania sobie przeciwnika przez obrońców 

W. K. S. Chełm. W 26 min. bramkarz 
Dubna broni pięknie silny strzał Solar 

czyka, W. K. S. Chełm pragnie za 
wszelką cenę podwyższyć rezultat swych 
poprzednich usiłoweń i w 43 min. Bie

lawski .wali" 4 tą  bramkę dla Chełma.
D*|sze obustronne wysiłki pozostają 

bez rezultatu i., koniec. Rogów 8;3 
dla W. K. S. Chełm.

Sędziował p. Jarosz, przysłany przez 
Związek Lubelski, nie zawsze trafnie i 
spostrzegawczo (być może z powodu 

mełej ruchliwości) lecz naogót poprawni«.
Charakterystyka drużyn:

W .  K . S . 45 p .  p. Drużyna jedno

licie zgrana o jednakowym poziomi« 

umiejętności gry. Graczy wybitnych ni* 

ma Dobry napastnik środkowy, prawo* 
skrzydłowy i bramkarz, który uchroń ł 

swą drużynę od większej porażki obroń 
cy przeciwnie, lewy imponował swą bu 
dową ciała i za wszelką cenę starał się 

sympatycznie straszyć przeciwników, co 
jednak się nie udawało. Drużyna przed 

stawia się korzystnie i stanowi mater 
jał obiecu|ący.

W . K. S. Chełm. Widać brak zgra 

ni»; poszczególni gracze nie rozumieją 
się. Środkowa trójka ataku: Kopacz,
Solarczyk i Tkacz grała czasem wspa 
niale lecz., z pechem. Niepotrzebne 
zupełnie „koronkowe” kombinacje; cć-

nosl się wrażenie, ie atak ch e konie 

cznie wjechać z piłką do bramki, kom 

binuje bez końca i bez rezultatu. Pomoc: 
Rogala, Bielawski i Hajduk pracowała 

intensywnie i dobrze, szczególnie Bie
lawski, który miał s*ó j .dobry dzień 

Obrońcy dobrzy ale jak już wyżej wspo 

■ninałem „bimbal sob e z przeciwnika. 
Bramkrrz przeważnie Strajkował, a wś ód 

widzów powstał wniosek by mu posłać 
ciepłej herbaty, ponieważ nie było mu 

zbyt ciepło
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Kącik dla pań.
Córka Krasina dostała kosza.

Córka Krasina, am basadora sowieckiego 
przy poselstw ie rosyjskiem w Paryżu, zarę
czyła się niedawno z synem dyrektora n a j
w iększego prze is ięb io  stwa amerykański g 
we Frańcji.

Niestety, zarząd banku położył kres szczę
śliwym zam iarom  rozkochanej w sobie pary, 
uw ażając zw iązek małżeński p o m ię d z y  przed
staw icielam i — kap ita lizm u i bolszewji za n a j
większy nonsens

Małżeństwo zostało zerwane, a m łodzian 
nabrał z pewnością wstrętu do dolarów o jcow 
skich.

URZĘDOWY ORGAN IZBY HANDLOWEJ W KATOWIGACH

Adm inistracja ! Katowice, ul. Kochanowskiego 18.
„ G ó r n o ś lą s k ie  W ia d o m o ś c i  G o sp o d a rc ze “ z okazji zwołanego 

przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu na dzień 25-go kwietnia 1925 r. 
Zjazdu przedstawicieli handlu z całej Polski wydają

specjalny numer poświęcony

HANDLOWI GÓRNOŚLĄSKIEMU
w objętości kilkudziesięciu stron druku, który zawierać będzie szereg 
artykułów traktujących o aktualnych postulatach kupiectwa oraz obfity 

materjał obrazujący stosunek handlu górnośląskiego do krajowego prze
mysłu, instytucji kredytowych i t. p. oraz odwrotnie.

Chcąc dać możność jaknajszerszym sferom przemysłu i handlu kra

jowego zapoznania i zainteresowania swojemi wyrobami i placówkami 
tutejszych interesantów Z N IŻ A M Y  d la  tego  num eru mimo zwięk
szonych kosztów redakcyjnych C EN Y  O G ŁO S Z EŃ .

Cena ogłoszeń w numerze specjalnym wynosi:

za Vi stronę zł. 115.—
za
za

za

V 2
V  i
i/a

60,
30
20. -

1803— 1732

Prosimy o możliwie wczesne nadesłanie tekstu i 
podanie rozmiarów mającego się umieścić ogłoszenia, a to 
najpóźniej do dnia 22 kwietnia b r. pod adresem: „Górnośląskie 
Wiadomości Gospodarcze” , Katowice —  ul. Kochanowskiego 18.

HARCERSKIE TROSKIH A R C E R Z E ! — M Ł O D Z IEŻ Y !
.C Z Y T A J ! ! !  ------ --------

J . S T A R Z E Ń C Z Y K A

Nader ciekawa i jedyna w swoim rodzaju powieść z życia harcerzy. 2 
600 str. druku. Cena za 1 egz. broszurowany zł. 5.50, w trwalej, ozdobnej 
Do nabycia w Adm inistracji „G łosu Lubelskiego" Lublin, ul Kościuszki 10.

100 666) i we wszystkich księgarniach. 
Z am aw ia jący  bezpośrednio w Adm inistracji nie op łaca ją kosztów przesyłki.

tecznia się za op ła tą  z góry lub za zaliczeniem  pocztow em .

tom y w jednym , 
oprawie zł. 8.00 
(Konto P. K. O.

Wysyłkę usku-

DttOBNE OGŁOSZEN IA .

Przy jm u ję  do haftu  wszelkie 
roboty wchodzące w zakres 

liafciarstwa białego, kolorowego i 
kościelnego. Oruaty, stuły i inani- 
puły po ceuach umiarkowanych. F. 

Karbownicka, ul. Nadrzeczna, (dom 
p. Hipsza.

Redaktor odp.: K a ro l W olf. Druk. „Ziemiańska“ Lublin, Kościuszki 10. Wydawca: T a d e u sz  S k o ra c z e w sk i.


