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A dres  R e d ak c ji i  A d m in is tr a c ji C he łm , u l. B u d o w sk a  JNa 14.

(Niniejszych wydnrzeń.
W  Polsce.

W  Sejmie rozpoczęły się debaty bud
żetowe. Dotychczas rozpatrzono budżet 
Ministerstwa Oświaty, Spraw Zagranicz
nych i Spraw Wewnętrznych. W dysku 
sji budżetowej dłuższe przemówienie wy
głosił pos. Głąbiński (Z.LIs.), następnie 
zabierali głos Min. Oświaty prof. Stani
sław Grabski, który wygłosił obszerne 
expose uznane przez wszystkich za pierw 
sze w Polsce programowe przemowie 
nie Ministra Oświaty, oraz odpowiadał 
na postawione w czasie dyskusji zarzu 
ty Premjer Grabski.

— Rozłam w „Wyzwoleniu“ stał się 
faktem dokonanzm. Wskutek uchwał kon
gresu, potwierdzonych obecnie przez Za
rząd Główny, co do wywłaszczenia zie
mi bez odszkodowania wystąpili z par- 
tji posłowie: Bartel, Barański, Chomiń- 
ski, Kośeiałkowski i Smiarowski. Ogło
sili oni oficjalny komunikat, motywując 
krok swój tem,że przyjęto zasadzę mie- 
niującą ideologję i program stronnictwa.

Wraz z senatorami: Gaszyńskim, Do 
bruckim i Wysłouchem wyżej wymienie
ni posłowie utworzyli nowy klub t. zw. 
klub pracy. Do klubu wstąpił min. Thu- 
gutt, a równocześnie krążą pogłoski, że 
do nowego klubu mają się przyłączyć i 
inni posłowie z „Wyzwolenia“.

— Rokowania handlowe między Pol 
ską a Austrją rozpoczuą się prawdopo
dobnie w czerwcu. Miejsce rokowań nie 
jest jeszcze ustalone, przypuszczają jed
nak, że odbędą się one w Wiedniu.

— W ubiegłym tygodniu został podpi
sany w Waszyngtonie traktat handlowy 
Rzeczypospolitej Polskiej ze stanami 
Zjednoczonemi Ameryki Północnej. Trak
tat oparty jest na następujących zasa
dach: 1) wzajemne największe uprzywi 
lejowanie w traktowaniu importu i ek
sportu i wogóle całego obrotu handlo 
wego; 2) wzajemne nienakładauie ceł 
i opłat importowych i eksportowych na 
towary polskie i amerykańskie, wyższych

niż jakiegokolwiek iunego państwa; 3) 
wzajemne przyznanie w tych dziedzi

nach wszelkich ulg i przywilejów danych 
komukolwiek trzeciemu; 4) niestosowa

nie układu w Stanach Zjednoczonych do 
Kuby i strefy kanału pauamskiego, a w 
Polsce do pasa pogranicznego, w 15 k i
lometrowej strefie pogranicznej i do 

produkcji niemieckiej części Górnego 

Śląska; 5) uznanie Gdańska, jako stro
ny przystępującej do tego traktatu; 6) 

trwanie traktatu jest bezterminowe z 

obopólnem prawem wypowiedzenia w 
każdej chwili na 30 dni.

—  W  Krakowie zakończył się proces 
przeciwko gen. Czikielowi i in. oficerom, 

w związku z wypadkami listopadowemi. 
Gen. Czikiel skazany został na 3 m ie
siące twierdzy, kapitan Obiedziński na 
wykluczenie z armji i 2 miesiące w ię
zienia, reszta zaś oskarżonych uniewin
niona.

— Rozprawa przeciwko posłom Wa- 
syńczukowi, Kozickiemn i Czuczmajowi 
odbędzie się przed głównym sądem kar
nym dnia 6 maja.

Poseł Wasyńczuk wniósł prośbę o za

wezwanie jako rzeczoznawców szeregu 
wybitnych polityków państw zachodnio
europejskich. Sąd jednak orzekł, że 

zgodzi się na to, jeże li oskarżeni po

kryją koszty sprowadzenia tych świad

ków. Wobec tego poseł Wasyńczuk zwró
cił się do wszystkich prawie premjerów 
Większych państw europejskich z prośbą 

aby przybyli na rozprawę.

—  Premjer p. Grabski ułożył sobie na 
najbliższą przyszłość szczegółowy plan 
prac przygotowawczych zmierzających do 

uporządkowania aktualnych zagadnień 
gospodarczych. Prace te rozpoczynają 

się w poniedziałek 4 maja konferencję z 
przedstawicielami eksportu polskiego. 

We wtorek odbędzie się konferencja w 
sprawie zwiększenia produkcji na Gór
nym Śląsku,‘celem walki z bezrobociem. 

W  środę 6 maja odbędzie się konferen

Dziś u „Chełm. Kurierze Ilustr.":
Gdy d z iś  naród  dz ień  ten  

św ięci:

K R O N I K A  m iejscowa, z 
powiatu, kraju i św iata.

Program  obchodu 3-go M aja  
w Chełm ie.
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cja przedstawicieli poszczególnych zwią
zków, którzy wypowiedzą swe opiDje o 
tymczasowej naczelnej radzie gospodar
czej. Wszystkie te konferencje odbywać 
się będą pod przewodnictwem Premjera 
Grabskiego.

Zagranica.
— Niemcy. Na czoło wszystkich 

spraw polityki międzynarodowej wysu
nęły się wybory Prezydenta Rzeszy w 
Niemczech. Prezydentem Rzeszy został 
wybrany Paweł von Ilindenburg, bijąc 
kontra kandydata demokracji Marxa. Wy
bór Hindenburga na prezydenta Rzeszy 
wzbudził ogólne poruszenie zagranicy a 
zwłaszcza we Francji, Ameryce i Anglji. 
Oto co donoszą ostatnie depesze:

Wybór Hindenburga, jak zgodnie do
noszą depesze ze wsystkich krajów świa
ta wywołał wszędzie jaknajgorsze wra
żenie. Szczególnie ameryka potępia wy
bór, oświadczając, że zrewiduje całą 
swoją politykę wobec Niemie, a o pożycz-
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ce dla niemiec mowy niema. Ambasador1 

Niemiecki w Waszyngtonie zaprosił do 
siebie przedstawicieli banków amery

kańskich i m iał do nich mową niemal 

błagalną, zapewniając że Niemcy utrzy
mają obecną politykę gospodarczą jeżeli 
zagranica nie odbierze im swojego zau

fania. Nawet w prasie angielskiej, która 
najchłodniej przyjęła wiadomość o Hin- 

denburgu, znajdują się słowa ostrej kry
tyki. „Daily“ oświadczają, źe Niemcy u- 

czyniły pierwszy krok wstecz. „Times“ 
stwierdza, że Niemcy okazały się takimi 

monarchistami jak  w 1914 roku. Rząd 
Lutra prawdopodobnie poda się do dy
m isji, zarówno jak  wódz Reichswehry —  
ron —  Seeckt, a stanowisko jego we 
dług pogłosek obejmie Ludendorf, ta o- 

statnia okoliczność jeszcze bardziej zwięk
szyłaby nieufność do Niemiec.

—  Painleve z uwagi na wynik wybo
rów w Niemczech m iał nadzwyczaj wa
żną rozmowę z angielskim ambasadorem  
w Paryżu lordem Creve, w której fran 

cuski prezydent ministrów rozwinął po
glądy rządu francuskiego na polityczne 
skutki wyboru Hindenburga. Wywody 

francuskiego premjera szły w tym kie
runku, że Francja na konferencji amba
sadorów bezwarunkowo opowie się za 
technicznem żądaniem najwyższej rady 
wojskowej domagając się całkowitego 

rozbrojenia w Niemczech i traktując to 
jako postulat polityczny. Podczas tej 
rozmowy ustalono także termin spotka
nia się w Londynie premjera Balawina 
z Painleve.

—  Wybór Hindenburga wywarł w rzym
skich kołach politycznych silne wraże
nie. Ogólnie twierdzą, że fakt ten opóź
ni pacyfikację Europy o całe lata.

— A ng lja . Dyplomatyczny korespon
dent „Daily Telegraph“ pisze, źe Cham

berlain przyjął Fleuriau, który nie przy

wiózł z Paryża projektu odpowiedzi na 
propozycje niemieckie, ani też propozy

cje bliskiej wizyty Painleve’go lub Brian- 
da w Londynie.

Sprawy nie dojrzały jeszcze do osobi
stej wymiany zdań ani co do rozbroje
nia, ani też co do paktu bezpieczeństwa; 

główne zainteresowanie rządu francuskie
go zwraca się obecnie ku sprawom fi

nansowym. Nota w sprawie paktu, przy
gotowana przez Herriota, będzie po wy
borze Hindenburga w każdym razie 
zmieniona.

— Francja. Ambasador Chłapowski 
powiadomił m inistra Brianda o wynikach 
podróży ministra Benesza do Warszawy, 
oraz o rozmowach, jakie ten ostatni od

był z ministrem Skrzyńskim na temat 
niebezpieczeństwa niemieckiego. Briand, 
którego podpis figuruje na układzie fran
cusko-polskim z r. 1921, jest stanowczo 
zdecydowany przyznać zasady integral
ności państwa polskiego, oraz zacieśnie 

nia węzłów między Polską a Czecho
słowacją.

—  Republikańsko-narodowa Liga urzą 
dziła w Wersalu bankiet na którym prze- 
mawiał Milerand.

M illerand podniósł ciężkie zarnuty 
przeciwko blokowi lewicowemu, który 

lekceważył wszystkie przestrogi prasy 
prawicowej przed niebeapieczeństwem 
komunistycznem. Okazało się, że istot

nie istnieje niebezpieczeństwo. Rząd 
nie uczynił nic przeciwko komunistom, 
gdyż pozostaje pod rewolucyjną presją 
socjalistów.

M illerand wystąpił specjalnie przeciw

ko uznaniu rządu sowieckiego przez 
Herriota i popieraniu propagandy bol

szewickiej przez dopuszczanie do utwo
rzenia ambasady sowieckiej w Paryżu.

— R um un ja . Konferencja małej En- 
tenty będzie miała przebieg podobny do 
poprzednich. Omówione będzie położe

nie ogólne» stanowisko wobec naszych 
problemów, znaczenie wryboru H inden
burga, pakt bezpieczeństwa. Przypusz
czają, źe konferencja przyniesie raczej 

rozszerzenie horyzontu, niż powiększenie 
małej Ententy.

Gdy dziś naród dzień ten 
świeci . . .

Naród polski po ciężkiej, przeszło 
stuletniej męce wyszedł z „domu nie
woli". Wyszedł zeń jak żołnierz, któ
ry, z długiej wojny wracając, spogląda 
wstecz i z ran swych odczytuje prze
szłość, l i c z ą c  po bliznach upły- 
nione lata i obliczenie zamyka westch
nieniem ulgi i podziwu nie dla siebie, 
ale dla tej cudownej siły wytrwania, 
która go wiodła poprzez pożogę i krew. 
Siłę zaś wytrwania zaczerpnął z wie
kopomnej Konstytucji 3-go Maja.

Konstytucja 3-go Maja — epokowe 
dzieło szlachetnych i przenikliwych 
przodków naszych, jest po dzień dzi
siejszy wyniosłym drogowskazem, któ
ry rozświetlał nam mroki długiej nie
woli. Poczęta z gorącej miłości kraju

tą miłość pokoleniom przekazała!
Przypomnijcie sobie jej historje, 

przypomnijcie sobie historję tajemnych, 
nocnych zebrań i posiedzeń stronnic
twa patrjotycznego, przypomnijcie so
bie mowy jego posłów na czteroletnim 
Sejmie, a w szczególnośbi w samym 
dniu 3-go Maja, kiedy z siedmiogo- 
dzinnych bez przerwy, a burzliwych 
obradach ważyły się losy nowej usta

" W  ■
Petersburg dzisiejszy.

Rycina nasza przedstawia Newski 

Prospekt, g łów ną ulicę Petersburga, 

dawniej św ietną i najbardziej ruch li

wą. Na planie  pierwszym ryciny w i

dzimy popiersie Lassale’a.

Newski prospekt jest jedyną dzie l

n icą dostępną dla gości zagranicz

nych, a więc jest on też w tym  celu 

odpow iednio odrestaurowany. M imo 

to na pierwszy rzut oka uderza w i

dza prawie zupełne zam arcie ruchu, 

a zw łaszcza kołowego, — są to oczy

wiste skutki rządów  bolszewickich.
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wy, a przekonacie się ile miłości go
rącej a serdecznej dla Ojczyzny tryskało 
z ust i z serc, oddanych tej sprawie, 
przedstawicieli narodu.

W imię więc miłości Ojczyzny— pod
jęła dzieło wewnętrznej odnowy kraju 
przez zgodę i braterstwo, przez danie 
sposobności każdemu, nie patrząc na 
stan pochodzenia, dążenia w światło, 
uświadamiania się narodowo; przeciw 
nikomu zaś nie zwracała się z groźbą, 
a jeśli podniosła miecz to w obronie 
swej idei, w obronie plonów rozpoczę
tej pracy.

Miecz został z jej rąk wytrącony! 
Lecz nie zginęła idea i nie zginęły 
plony jej pracy!

Miłość Ojczyzny! Te dwa wyrazy sta
ły się dla nas jak olbrzymia koncha, 
w którą zebrać możnaby wszystką krew 
narodu z całego stulecia. Przeto nic 
dziwnego, że tylko Polak, w stu ostat
nich latach, poznał czem jest ojczyzna, 
bo musiał o nią toczyć najkrwawszy 
bój każdodzienny.

My kraj swój ukochaliśmy raną wie
cznie w sercu rozwartą, Pieśń o zie
mi ojczystej szumiały Polakowi śnież
ne tajgi Sybiru; mówiły mu o niej bru
ki dalekich, obcych miast wygnania; 
barykady obcych stolic, pobojowiska 
obcych narodów. Nieraz rzeczy o niej 
najistotniejsze mówiły oczy skazańca, 
u stóp szubienicy, posyłając zorżom 
przedrannym ostatnie pożegnanie.

Prawdziwy dokument historyczny te
go wszystkiego, dokument przedziwnej 
wartości dla naszego pokolenia, tkwi 
w tem, iż to właśnie Sienkiewicz, au
tor „Trylogji", człowiek najwewnętrz- 
niej, najrodzimiej zespolony ze społe
czeństwem swej epoki, on, który, zda
wało się, miał najżywsze poczucie 
obecności i pełni środowiska w któ- 
rem żył, wyśpiewał najgłębszą pieśń 
tęsknnoty za krajem w „Latarniku".

Kto patrzył oczyma „Latarnika" na 
tę ziemię, na jej lasy i wody, temu 
wydrzeć jej nie mogły najsroższe us
tawy zaborcy; ten miał w jej każdej 
skibie nieustępliwy szaniec obrony; ten 
w najtwardszym będąc ucisku, nosił 
w sobie wolę nieujarzmioną i niepod- 
ległą.

Ziemie zalać mogła przemoc obcego 
najazdu; ale ani jedna piędź uczucia 
polskiego nie uległa najazdowi w tym 
najgłębszym pokładzie ducha w którym 
spoczęła miłość ojczyzny.

Posiew więc Konstytucji 3-go Maja 
nie poszedł na marne, owszem dojrzał
i wydał plon obfity.

Więc też Rodacy!

Gdy dziś naród dzień ten święci,
Który zbawić miał Ojczyznę,
Zbudźmy w sercu i w pamięci 
Wielkich dziadów cną puściznę! (Or-Ot).

Ks. E . K o łszu t.

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

3. Znalezienie Krzyża św.

4. Florjana M., Moniki.

5. Piusa P. W. Ireny.

6. Ja n a  w o leju fip. Ew.

7. Dom iceli P. M.

8. f  Stanisława B. M.

9. Grzegorza B. W. D.

10. A nton ina B. W.

—  Kino „ O A Z A "  wyświet a d am at w 7 akt. 
p. t „Sygnał śm ierci“ — w którym  występuje 
słynny pies policyjny „Rin-Tin-Tin“. Patrząc na 
jego produkcje — musi człowiek podziwiać 
ogrom  inteligencji tego zwierzęcia, jak również 
zdolności tych, którzy go tresowali. Dokazuje 
on wprost nieprawdopodobnych sztuczek. Ka
żdy z napięciem  śledzi akcję od początku do 
końca. W drugiej części programu idzie „M a
lec S ze lm a“ — dram at w 6 aktach, w którym  
znowu rywal Jacka  Coogana, mały Iro, doka
zuje cudów gry aktorskiej. Pierwszorzędny ten 
program  obejm ujący razem 13 aktów  — godny 

jest widzenia.

—  Kino „ W E R S A L “ do poniedziałku wyświe
tla dramat obow iązku w 8 akt. p. t. „Tajem ni
ca huty D jana“ z Erną Moreną. O d pon ie 
działku zaś udało się dyrekcji „W ersalu“ zdo
być nadzwyczajnym kosztem  tylko na 4 dni 
sensacyjny dram at w 7 akt. p. t. „RASPUTIN“ 
ilustrujący dzieje najw iększego dem ona dworu 
rosyjskiego. Film  powyższy wzbudził w naszem 
m ieście niebywale zainteresowanie.

Z MIASTA.

U roczystość 3 M a ja . P ro g ram .
S o b o t a ,  dnia 2.V., o godz. 9-ej wiecz 

capstrzyk po ulicach miasta.
N i e d z i e l a ,  dnia 3.Y. Msza św. 

na Górce o godz. 9 ej rano. Okoliczno
ściowe kazanie wygłosi ks. prefekt Zdzi- 
cłiowski, zaś przemówienie Starosta p. 

Miedzybłocki, Po nabożeństwie nastąpi 
defilada wojsk garnizonu chełmskiego— 

(przy ogrodzie miejskim). 0  godz. 2-ej 
odbędą się popisy sportowo-fizyczne na 

błoniach miejskich (ul. Lubelska), zaś o 

godz. 5-ej zabawa ludowa w ogrodzie 

miejskim. Z łożą się- na nią: koncert 
muzyki 7 p.p. Leg., muzyki mandolini- 

stów Semin. Naucz. Męskiego, chóru 

męskiego Polsk. Klubu Społecznego, ra- 

djokoncert, strzelanie do celu, poczta 

francuska, koło szczęścia, tańce i wiele 

innych niespodzianek.
Ó godz. 9 ej rano dnia 3 Maja odbę

dzie się nabożeństwo w cerkwi i syna

godze.

Wieczorem o godz. 9-ej w sali Polsk. 

Klubu Społecznego koncert „Lutni“ lu
belskiej, przy współudziale znakomitego 
skrzypka W. Grudzińskiego, Dyrektora 

Tow. Muzycznego w Lublinie. Tę 
ostatnią imprezę, naprawdę wysoce ar

tystyczną udało się przeprowadzić szczę

śliwie dzięki zabiegom p. D ra Lutma- 

na. Ceny biletów bardzo niskie, bo od 
4 do 1 zł. Będą one wcześniej do na

bycia w aptece W. P. Papużyńskiego. 
Celem umożliwienia młodzieży wiejskiej 

usłyszenia koncertu, zarezerwowano dla

niej pewną ilość miejsc bezpłatnych.
Należy pospieszyć się z nabywaniem  

wczas biletów, zdaje się bowiem, że w 
dniu koncertu już wszystkie będą roz- 
sprzedane. Cały ten nadzwyczaj boga
ty program zgromadzi niewątpliwie 

wszystkich —  i sprawi, że uroczystość 

wypadnie u nas imponująco.

*** W a ln e  zebran ie  „S to w . K u p 
ców  P o ls k ic h “, Oddział w Chełmie, 

odbędzie się w dniu 10 inaja b. r., o 
godz. 2 ej po poł. w sali „Resursy“. Na 
porządku dziennym jest między innemi 
wiele ciekawych spraw aktualnych, zw ią

zanych z rozwojem tej ważnej placów
ki zawodowej i społecznej. Wszyscy 

członkowie są proszeni o przybycie w 
komplecie na zebranie.

W a ln e  zebran ie  „T ow . D o 
b roczynnośc i" w pierwszym terminie 
nie odbyło się z braku dostatecznej ilo
ści członków. Odbędzie się zatem w 
drugim terminie, dnia 10 maja b. r. w 
„Domu Sierot“ bez względu na ilość 

przybyłych.

Z eb ran ie  o rg an izacy jne  pszcze
la rzy  zwołano na 8 maja w sali Sej
miku (nowy budynek, ul. Piłsudskiego 

N° 10).

G dzie  pan  jest pan ie  Rab ino-  
w icz?  Magistrat m. Lubomia poszukuje 
b. dzierżawcy naszej smutnej pamięci 
elektrowni, p. Rabinowicza, z którym  

ma podobno jakieś niedokończone jesz
cze porachunki z czasów jego tam „urzę
dowania“ także w elektrowni. A tym
czasem p. Rabinowicza, jak  niema, tak  

niema.

„P rzyszed ł s ię  o dkuw ać do 
C he łm a“ —  według słów wspomniane
go niżej Jana Śliwińskiego, nowy wy
wiadowca policji, którego Śliwiński, nie 

miał „zaszczytu“ jeszcze poznać. To 

stało się powodem, że nie bacząc na gro

żące mu niebezpieczeństwo —  włożył 
rękę do kieszeni jakiemuś gospodarzo

wi na targu —  co oczywiście wywia
dowca zauważył i w rezultacie odpro

wadził „kieszonkowca“ do Komisarjatu.

Tu, wśród znanych sobie ścian, Ś li
wiński wywnętrzył się z żałością, iż 

nowy wywiadowca „przyszedł się do 

Chełma odkuć na biednych ludziach*.

D w a  n ieszczęśc ia  naw et — 
miał Goldberg Szmul z Lublina, którego 
Szymon Sztajner, Sadowa 13 —  nie tyl

ko pobił, ale i przy tej „sposobności“ 

wyciągnął z kieszeni zegarek marki 
„Omega“.

»** C a łą  P o lskę  przeszedł, a ż w  
Che łm ie  go  z ła p a li. Niejaki Fry dl 

Antoni, sprzykrzywszy sobie własną 
ojczyznę Czechy, przekroczył nielegal

nie granicę i przez Polskę chciał aię 
dostać do Rosji.

Przeszedł ju ż szczęśliwie niemal całą 

Polskę, aż w Chełmie natknął się na 
policję i niebawem zamiast piechotą do 

Rosji —  odjechał „wygodnie“ w dro
dze wysiedlenia do Czech,
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*** D o ro żka rsk ie  „ t r o s k i“ . Za

przekroczenie przepisów dorożkarskich 

spisano protokuły z Hipszem Gabjelem
2 razy, Tyszler J., 2 razy, Hipszem 

Moazkiem 8 razy, Glarcem Jankiem  1 
raz i Hipsaem Uszerem 3 razy.

Dziwimy się jak  ten ostatni może 

mieć prawo jazdy, skoro jest znanym 
paserem koni i dopiero co wrócił z w ię
zienia, gdzie odsiadywał 6 ciomiesięczną 
karę za paserstwo.

I cóż na to Magistrat?

Dobre  leka rs tw o  — znalazł kie

rownik Komisarjatu p. Grużewski na 
niechlujstwo tuż obok jatek mięsnych 
Oto obchodząc miasto, zauważył formal

ne stosy wszelkiego rodzaju śmieci i 
nieczystości, które okoliczni mieszkań 
cy w ciągu nocy przynosili z domów i 
złożyli obok jatek. Ponieważ rzeźnicy 
sprzedawali mięso, dosłownie wśród sto

sów śmiecia, przeto nakazał ja tk i zam
knąć, a mięso sprzedawać dopiero, gdy 

teren zostanie należycie oczyszczony. 
To poskutkowało, gdyż w niedługim cza
sie przez najętych ludzi —  śmiecie 

uprzątnięto.

*** W y k ry c ie  znaczne j k radz ie ży . 
W dniu 22.IV b. r. otrzymał nasz Ko- 
misarjat wiadomość, iż w młynie Boro 
wica, pow. Krasnystaw dokonano śmiałej 
kradzieży, 10 korcy zboża. Rozpoczęto 

więc natychmiast poszukiwania i tra 
fiono akurat na scenę, gdy niejaki 
W ajsbrot Joel, z Hrubieszowa usiłował 

sprzedawać skradzione zboże, w skła
dzie Langa B. i Goldfarba II., przy ul. 
Pocztowej 36. Tranzakcji tej oczywiście 

przeszkodzono, a sprawę skierowano do 
Komendy Policji w Krasnymstawie. Zda 
je się, iż wnet przestępcy wszelkiego 

rodzaju będą omijać Chełm, bo tu ja 
koś nic im się nie udaje.

*** U s iłow ane  porzucen ie  dzie 
cka. Do pewnej gospodyni w Krasnym
stawie przybyła jakaś nieznana je j ko

bieta z małem dzieckiem, prosząc o

Paul Boncour.
Jak  w iadomo, m iat w kwietnia przyje

chać do Polski Paul Boncour, deputowany 

francuski, który jest przedstaw icielem  Francji 

w Radzie Ligi Narodów i przewodniczącym 

francuskiej kom isji obrony narodowej. Do przy

jazdu Boncoura, który m ia l również spełnić 

ważną m isją w im ien iu swego rządu w spra

wie bezpieczeństwa Polski, przywiązywano o- 

grom ną wagę. Niestety, wskutek ostatnich wy

padków  we Francji przyjazd Boncoura zostat 

odłożony na czas n'eograniczony.

przenocowanie. L itując się nad nią udzie 
liła  je j noclegu. Następnego dnia rano 

kobieta owa wyszła z mieszkania, po
zostawiając dziecko na miejscu. Gospo

dyni, patrząc przez okno ujrzała jak  
nieznajoma poczęła szybko uciekać ku 

stacji, a potem nową szosą w stronę 
Żółkiewki. Gospodyni powzięła momen
talnie podejrzenie, iż nieznajoma usiłuje 
dziecko porzucić. Puściła się więc za 

nią w pogoń wraz z dwoma chłopaka 
mi, którzy dogonili uciekającą na łące 
i tu ją  zatrzymali. Na wszczęty krzyk 
przybiegł policjant, a dowiedziawszy się
o co chodzi, polecił niegodziwej matce 
zabrać dziecko, poczem odprowadził ją  
do Komisarjatu.

* * *  „Pan  Bóg wysoko, a władza da leko“ —  
myślał sobie R it Lejba, vel Gil Jank ie l z Ru
dy — i orał pole, nie bacząc, że to u chrześ- 
cian niedziela, a w Państw ie dzień, w którym 
pracować nie wolno. Lecz i tam  zna la ił się 

funkcjonarjusz policji chełmskiej, który po 

ciągnął go za to do odpow iedzialności sądowej

*** „S łodka“ kradzież. Ze sklepu Szrajera 
flbram a, Budowska 5, skradł jakiś nieznany 
3 f. czekolady, 40 sztuk cukierków czekolado
wych i 20 zł. gotówką. Poszukuje go za to 
policja i napewno znajdzie.

* * *  Znalezienie noworodka. Pawliszuk Jakób , 
pracując w ogrodzie, obok folw, „Starostwo" 
znalazł pod warstwą ziem i zwłoki noworodka 
płci żeńskiej, porzucone tam zaledwie parę 
godzin po urodzeniu. Zwłoki odstaw iono do 
kostnicy szpitala, celem stwierdzenia, czy 
dziecko przyszło na świat żywe, a za m atką 
czyni się poszukiwania.

*** „D obrane“ towarzystwo. Znany na na 
szym bruku „niebieski p tak “ Jan  Śliwiński, 

idąc w towarzystwie „wesołych“ cór Bronisła
wy Kot i Bronisławy Blachani ul. Lubelską, 
nagle posprzeczał się o coś z niem i, w na
stępstw ie czego całe towarzystwo pobiło  się 
dotkliw ie. Rozłączyła ich dopiero policja.

* * *  Za  n ieczystośc i  w sklepie i przed sk le 
pem spisano protoku ł policyjny z Łają Kauf 
m an Kopernika 3, Sztyglic Chają, Lwowska 11 
KU rszenbaumem Moszkiem , Kopernika 3.

Z POWIATU.

** Czułczyce. — Zbrodn icze  pod 
pa len ie . W  nocy z 22 na 23 kwietnia 
b. r , w domu, należącym do Antoniego

Skubija powstał nagle pożar. Dzięki 
temu, że patrol policyjny, z przodown. 

Suchankiem na czele był wówczas we 
wsi na służbie —  już w niespełna 15 
minut po wybuchu ognia zorgani
zował pomoc. Niestety, skutkiem 

braku wody i przyrządów do gaszenia

—  niszczący żywioł strawił w stosunko
wo krótkim czasie dom mieszkalny, 

oborę, cały inwentarz 'żywy i martwy 
i t. p. Niebawem zajęły się także zabu
dowania sąsiada I w a s z k i e w i c z a  

Łukasza i r ó w n i e ż  doszczętnie 

spłonęły. Dochodzenia policyjne wykaza 
ły, że ogień podłożono pod dom Skubija. 

Niejaki Grzegorz Uryn przyznał się 
wobec świadków, iż widział uciekające

go podpalacza, na śledztwie jednak wy
parł się tego, co spowodowało jego 

aresztowanie. Poszkodowauy rzucił po

dejrzenie na mieszkańca tejże wsi Teo
dora Anaszuka, z którym pozostawał w 
sporach na tle procesów sądowych. Po
licja stwierdziła, iź w czasie pożaru za
chowywał się on dziwnie podejrzanie, 

lecz, źe zdołał wrykazać swoje „alib i“ 

puszczono go na wolność. Dalsze śledz

two w tej zagadkowej sprawie prowadzi 
się w trybie doraźnym. Dzięki natych
miastowej akcji ze strony policji —  na- 

szczęście ofiar w ludziach nie było, 

chociaż bardzo łatwo mogli ulec wypad
kowi, albowiem w czasie podłożenia 

ognia, mieszkańcy podpalonego domu 
byli pogrążeni w głębokim śnie.

** Paw łów . — K rad z ie ż  św ie r 
k ów  z lasu . Z zagajnika, należącego 

do Igiiacego Psuja w kol. Liszno, gm. 

Pawłów —  zginęło 12 świerków po 20 

lat liczących. Policja tak dzielnie wzię
ła się do pracy, że wkrótce wykryła 

sprawców tej kradzieży, w osobach 

Łepkowrskifgo Ignacego, syna jego Ada- 
uia i zięcia Józefa Lewczuka, zamiesz

kałych w kol. Toruń. Skradzione drzewko 

odnaleziono, a sprawę skierowano do 
sądu.

A w an tu rn ic ze  na jśc ie . Niejaki 
Krzysiak Stefan, miał od dłuższego cza

su jakieś osobiste porachunki ze S tani

sławem Przychodzkim. Aż pewnego dnia, 
podpiwszy sobie dla nabrania fantazji, 

wszedł do jego mieszkania i wśród 

przekleństw powybijał szyby i wywołał 
zbiegowisko uliczne. Ep log rozegra się 
przed sądem.

.** Cyców. — T a jem n icze  z n ik n ię 
cie m łode j dz iew czyny . Przed kilnu 

dniami zgłosiła się na poster, policji w 
tycoaie , mieszk. wsi Swierszczów, Mar- 

janna Skrzypczak i zeznała, iż córka 
jo ji 16 letnia Marjanna, jeszcze w stycz- 

nlu k. r. poszła na służbę do Rokitna i 
odtąd wszelki słuch o niej zaginął. W  

toku dochodzeń okazało się, iź służyła 
ona istotnie u niejakiej Marjanny Ry- 

cej'z> ^ecz po pewnym czasie służbę o- 
puściła i miała powrócić do domu, co 

jednakże dotychczas nie nastąpiło. W  
sprawie tego zagadkowego zniknięcia 

dziewczyny, która być może padła ofia
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rą handlarz}’ „żywym towarem1' czyni 

policja energiczne dochodzenia.

** S ied liszcze . — O kradzen ie  
w ła sne j żony . We wsi Mogiluica, - ni. 

Siedliazcze, niejaki Jan Małysiak, uprzy
krzywszy sobie widocznie domowy spo

kój, zapragnął nieco wrażeń w szerokim 

świecie. Nie m iał jednakże na to dosta 
tecznych środków więc ukradł własnej 
żonie 20 zł. w gotówce i... suknią weł

nianą, poczem znikł bez śladu. Policja 
czyni za nim poszukiwania.

— „ M iły  i o b iecu jący“ syna lek . 
Piwiarnia Dyszewskiej w Siedliszczu by
ła przed paru dniami widownią niebywa
łego skandalu. Oto Czesław Dyszewski, 

pobił własną matkę, wywołał okropną 
awanturę, a lokal piwiarni prawie kom
pletnie zdemolował. Nie dość na tem, 
gdyż i policjantom nie darował —  rzu

cił się bowiem na nich, gdy starali się 
go uspokoić, a jednego z nich nawet 
dotkliwie pobił. Dopiero przy pomocy 

nałożonych kajdanków zdołano brutalne
go awanturnika obezwładnić. Aresztowa

no go, a sprawę skierowano do sędzię 

go śledczego. Tak jaskrawe zwyrodnie
nie Dyszewskiego, czynnie zniew ażają

cego własną matkę, winno być surowo 
napiętnowane, a on sam dotkliwie uka

rany.

A w a n tu ra  przy  śc iąg an iu  zde- 
fra u d o w an y ch  p ien iędzy . W ójt gminy 

Siedliszcze, Paweł Kość wraz z pomoc

nikiem sekretarza udał się do wsi M aj
dan Lachorodyński, celem odbioru 150 
zł. od niejakiego Stanisława Okonia.; 
Ten bowiem, jako poborca podatkowy1 
ściągnął tę kwotę od płatników, lecz 
nie oddał gdzie należy, ale użył na 

własne potrzeby. Gdy wójt zasekwestro- 
wał mu krowę, rodzina Okonia stawiła 

mu gwałtowny opór. Dopiero pomoc po
licyjna wyrwała wójta z niemiłej opres ji.; 
Wkrótce odszedł on do domu, prowa 

dząc z tryumfem zasekwestrowaną krowę.

FOKKER

s ły n ny  ho le nde rsk i k o n 

s tru k to r  sam o lo tów .

Królewsko-holenderski instytut dla  

Inżynierów obdarzył go w tych dniach 

zaszczytnym łytu łem  członka honoro 

we;; Po uroczystości nom inacji wy

głosi! i-okker gorąco oklaskiwany i z 

ę > .■■■:■ .-'em witany przez zgroma- 

I* uczonych i publiczność, od- 

c/yr -i tem at rozwoju lotnictw a po 

wojnie.

Z POLSKI.

—  V I Z ja z d  K a to l ic k i odbędzie 

się w r. b. 27 28 29 czerwca w 0- 
strowię (Wielkopolska). Komitet m iej

scowy przygotowuje w Ostrowie przy
jęcie V I Zjazdu Katolickiego już od 
grudnia roku ubiegłego.

Po informacje należy zwracać się pod 

adresem: L iga Katolicka —- Sekretarjat 
Jeneralny Poznań —  Al. Marcinkowskie

go 22. II ptr. pok. 41 tel. 5099.

A resz tow an ie  kom un is tów . P o 

licja aresztowała w Lodzi jaczejkę m ło 
dzieży komunistycznej. Na podstawie 
zbieranych od dłuższego czasu infor
macji, policja dowiedziała się, że w do
mu Ni 2 na ul. Południowej odbędzie 
się zebranie. Policja otoczyła dom. W 
bramie znajdował się jakiś osobnik, 
który na widok policji pobiegł na scho

dy, aby dać znać zgromadzonym o zbli
żaniu się nieproszonych gości. Ujęto go 
natychmiast.

Policja nastęonie udała się na czwarte 
piętro domu, gdzie w mieszkaniu nie
jakiego Chila Jakubowcza, znalazła zgro
madzonych 18 osób. Przy osobistej re
wizji znaleziono obfity materjał kompro
mitujący. Między aresztowanymi znajdu
je się wiele kobiet

— Z n o w u  bandy  n a  kresach . W
punkcie granicznym około Tyszkowa, w 
pow. Stołpeckim (woj. nowogrodzkie), po
sterunki Korpusu Ochrony Pogranicza 
spostrzegły bandę zbrojną, liczącą około 
30 osób. Banda ta usiłowała przekroczyć 
granicę naszą, lecz spotkała się z sil
nym sprzeciwem naszych posterunków. 
Po kilkuminutowym ogniu karabinowym 
banda cofnęła się za linję graniczną, 
wgłąb terytorjum Z. S. S. R.

Bolączki Szkolnictwa 
Chełmskiego.

Normalna nauka w szkolnictwie wo- 
góle— a szczególnie w szkolnictwie po- 
wszechnem zależy również od warun
ków ekonomicznych danej miejscowości. 
Zależność tę illustruje dobitnie stan na
uki powojennej w szkolnictwie powszech- 
nem naszego — a także i wielu innych 
powiatów. Biorę pod uwagę jeden tylko 
czynnik, a mianowicie frekwencję: frek
wencja zależna jest w pierwszym rzę
dzie od zamożności sfer rodzicielskich. 
Włościanin który jest zmuszony nieroz- 
winięte jeszcze dziecko zaprzęgać do 
jarzma pracy, poszle to dziecko do szko
ły — nawet chętnie, ale tylko na okres 
zimowy, kiedy dziecko nie jest mu po
trzebne ani do pasania krów, ani do 
pilnowania drobiazgu w domu w czasie,

j kiedy starsi wyjdą w pole i t. p. Znana 
to historja. Starano się przeciwdziałać 

; temu złu w ten sposób, że wydano 
ustawę w obowiązku kształcenia dzieci. 
Zasadnicza idea powszechności nauki 
godna podkreślenia trafia jednak —  w 
próżnię, jeżeli chodzi o zastosowanie 
praktyczne. I tutaj sypią się jak z rogu 
obfitości rozmaite zarzuty przeciwko róż 
nym osobom i urzędom. Więc kto wi
nien, że ideowo wzniosła ustawa nie 
może być wcielona w czyn (za wyjąt
kiem kilku miejscowości)? Słyszałem o 
zarzutach, jakie wysuwają władze admi
nistracyjne przeciwko nauczycielstwu, 
które n. p. podając na tak zwane „ka
ry“ za opuszczenie szkoły dzieci obo
wiązanych do nauki — podają nazwiska 
dzieci zmarłych; na własnej zaś skórze 
przekonałem się, że niestety nasze wła
dze administracyjne — jak dotąd nie 
starają się iść szkolnictwu na rękę tak, 
jak wymagałyby potrzeby bieżącej chwi

li. Mając możność szerszego stykania 
się z koleżeństwem muszę stwierdzić, 
że jest to powszechny sąd całego nau
czycielstwa o słabem zainteresowaniu 
się administracyjnychjwładz szkolnictwem 
powszechnem. Nie wdając się na tem 
miejscu w dalszą analizę obecnych nie
normalnych stosunków dotyczących 
spraw szkolnych, stosunku ich do cało
kształtu naszego życia społecznego i 
państwowego, chcę zwrócić uwagę osób 
zainteresowanych na pewien praktyczny 
sposób wyjścia z sytuacji wytworzonej 
przez ustawową zagwarantowaną konie
czność posyłania dzieci do szkoły i przez 
drugą konieczność nie mniej od pierw
szej realną, a mianowicie konieczność 
liczenia się z biedą wsi. — Już nastał 
czas, kiedy coraz to więcej ubywa w 
szkole, uczniów, pozostających w domu
—  dla wykonania prac na polu, pasa
nia bydła, bawienia młodszego rodzeń
stwa i t. p. Utartym zwyczajem dykto-
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— C enn ik  Z akopanego . Tymczaso

wa komisja uzdrowiskowa ustaliła cen
nik pobytu w Zakopanem. Czynsz najmu 
jednego pokoju umeblowanego za cały 
okres 4 miesięczny wynosić będzie od 

150 do 250 zł. Utrzymanie wraz z mie
szkaniem w pensjonatach I kategorji 

kosztować będzie 10 zł., Ii-ej kategorji 
8 zł., III-ej kategorji 6 i pół zł. Pokój 

jednoosobowy w hotelach Ii-ej kategorji 
kosztować będzie 3 do 4 zł., dwuosobo

wy od 5 do 6 zł., w hotelach III-ej ka 
tegorji jednoosobowy od 2 i pół do 3 
zł., dwuosobowy od 3 i pół do 4 i pół zł.

— S trza ły  w  sądzie . W  dn. 24 u.

m. w czasie rozprawy sądowej w pro
cesie o szpiegostwo w warszawskim Są

dzie Okręgowym wynikł zatarg między 
św. porucznikiem .lędruszakiem, a obroń
cą p. Zygmuntem I lofmokl-Ostrowskim. 

Ten ostatni ubliżył świadkowi, który w 
odpowiedzi na to znieważył obrońcę.

O godz. 8 wiecz. gdy porucznik Ję- 

druszak wchodził do sali adw. llofmokl- 

Ostrowski dał sześć strzałów, lecz chy

bił. Policja aresztowała p. Hofmokla-O- 
strowskiego i przewiozła go do urzędu 
śledczego.

— W y s ta w a  s ta tystyczna w  B y d 
goszczy. W  sali muzeum miejskiego o- 
twarta została w Bydgoszczy wystawa 
statystyczna miasta. Materjał zebrany 

jest niezmiernie interesujący i świadczy
o niezwykle pomyślnym rozwoju miasta, 

które przekroczyło już setkę tys. m ie
szkańców, radykalnie zmieniając ua na
szą korzyść skład narodowościowy.

—  S p ra w a  p rzo d o w n ik a  M urasz-
k i. Kursująca od kilku dni pogłoska o 
rzekomem zwróceniu się obrońców przód. 

Muraszki do sądu z prośbą przeprowa
dzenia ekspertyzy lekarskiej nad oskar
żonym —  nie odpowiada rzeczywistości. 
Obrona w tej sprawie do sądu nie zwra

cała się.

P o la k — w y n a la zc ą  now ego ty 
p u  torpedy . P. Karol Szewczyński z 

Torunia złożył w departamencie mary
narki M. S. Wojsk, projekt torpedy no

wego typu.

Torpeda może przebiec odległość .110 
kim. w' ciągu dwóch godzin, mając przy- 

tem znacznie większą prędkość począt

kową od znanej dotychczas.
M. S. Wojsk nie podało jeszcze wy

nalazcy oceny jego projektu.

—  Z a m ia ry  b udow lane  m . P ucka .
W  roku bieżącym miasto Puck postano
wiło wybudować gmach rzeźni, przepro

wadzić kanalizację i wodociągi, odno
wić ratusz i założyć nowe bruki na głó

wnych ulicach. W tym celu zamierza za
ciągnąć w Banku Gospodarstwa K rajo

wego pożyczkę 600.000 zł.

Z ja zd  Z w ią z k u  m ia s t po lsk ich .
Z okazji 8-go ogólnego zgromadzenia 
Związku miast polskich, miasta woje
wództwa wołyńskiego oddały hołd „nie
znanemu żołnierzowi“ , składając wieniec 

u stóp tablicy żołnierza z napisem: „Nie
znanemu żołnierzowi polskiemu— miasta 
województwa wołyńskiego“.

Wieniec złożył prezydent m. Kowla, 

p. K. Waligórski.

ZE ŚWIATA.

-f- K ry s tja n  Andersen. Dzieci całe

go świata powinny w tym roku obcho
dzić setną rocznicę urodzin tego, który 
im najmilsze sprawiał chwile: sławnego 
bajkopisarza duńskiego Krystjaua Ander 

sena. Niema dziś chyba cywilizowanego 
narodu, na którego język te cudowne, 
dotąd nieprześcignione bajki nie były 
przetłumaczone. A jednak mało kto zna 
życiorys ich genialnego twórcy, syna 
biednego szewca i praczki, który uro
dzony w nędznej mieścinie, doczekał się 
jeszcze za życia niebywałej sławy świa
towej, a w ojczyźnie swej obsypywany 
był najwyższemi zaszczytami. To też

Danja z okazji setnej rocznicy uro

dzin uczciła pamięć jego wspaniałem  
wydaniem zbiorowem jego bajekpoprze- 
dzonem świetnie napisaną biografją na j
większego z bajkopisarzy świata.

-(- N ajstarsze  drzew o. Najstarszem  

drzewem w Paryżu jest podobno akacja, 
rosnąca w ogrodzie botanicznym. W  
1601 r. niejaki Jan Robin, wydawca 

książki p, t. „Ogród króla Henryka IV “ 
otrzymał z Ameryki nieznane we F ran
cji drzewko akacji. W  1635 r. syn je 
go Wespazjan Robin posadził gałązkę 

tego drzewa w obecnym ogrodzie bota
nicznym, który wówczas dekretem Lu
dwika X I I I  został uznany jako ogród 

królewski. W  1850 r. akacja otrzymała 

tabliczkę z następującym napisem: „P ier
wsza akacja, która była posadzona w 
Europie, w 1635 r. przez Wespazjana 
Robin“ . Drzewo jest podparte sztaba
mi żelaznemi, a pień jego zamknięty w 

gorsecie cementowym. Mimo, że ist- 
aieje od trzystu prawie lat, okrywa się 
co roku liściem i pięknym pachnącym 
kwiatem.

-f- L e g jo n is tom  rzy m sk im  pow o
dz iło  się dobrze. Że żołnierzom rzym
skim powodziło się dobrze, a o wiele 
lepiej, niż sługom Marsa za naszych 

czasów, świadczy komunikat korespon
denta paryskiej Akademji napisów, prof. 
M. Besniera, który odczytał świeżo je 
den z papyrusów łacińskich.

Papyrus ten zawiera mianowicie kon
trakt sprzedaży konia wyścigowego, ma 

się rozumieć zaprzężonego do wozu, 
gdyż w starożytności znano tylko wy
ścigi wozami. Konia tego, karego ogie

ra, pochodzącego z Kappadonji, nabył 
żołnierz kawalerzysta od centurjona (ka
pitana) piechoty za kwotę 2.700 drachm, 

które odpowiadają 10.000 franków przed
wojennych. Jestto cena konia, nawet w 
dzisiejszych czasach dość wysoka.

Uczony francuski wyjaśnia, że ów żoł-

wanym z poza zielonego stolika nauczy
ciel posyła „wykazy kar“ za absencję, 
Urząd Gminy otrzymuje te wykazy, a 
rodzice nie płacą i dzieci do szkoły nie 
posyłają, fl skutek? Jasny: nauczyciel 
dostaje upomnienie od inspektora, wła
dze administracyjne narażają się na ata
ki niezadowolonego nauczyciela, rodzice 
śmieją się w kułak z ustawy o konie
czności posyłania dzieci do szkoły. Czy 
nie lepiej będzie zamiast tego „w koło 
Macieju“ wynaleźć jakieś kompromiso
we wyjście? (życie, bieda— nie obejdzie 
się bez kompromisów, tak niemiłych 
zresztą dla ludzi, którzy drogi proste 
wymierzająsobie w młodzieńczych snach).

W rozmowie z zastępcą p. inspekto
ra p. Wadowskim w tej sprawie wyło
niła się myśl, żeby ustalić obecnie aż 
do końca roku przynajmniej 2 godziny 
obowiązkowej nauki dla każdego dziec
ka. Ponieważ najważniejszą pracą, jaką 
rodzice obarczają dzieci szkolne jest

pasanie bydła, przeto możnaby z rodzi
cami ustalić naukę dzieci oddziałami w 
pewnych grupach godzin n. p. oddział 
IV od 5 rano do 7 rano oddział II od 7 
rano do 9 rano i t. p. i skutkiem tego 
sąsiedzi mogą wzajemnie wyręczać się 
we wspólnem pasaniu bydła dziećmi 
kolejno zwolnionemi z nauki codziennej. 
W taki sposób każde dziecko byłoby 2 
godziny w szkole, mając czas pozostały 
do domowej pracy. Oczywiście, że 2 
godziny to czas minimalny dla niższych 
oddziałów (I— HI), gdzie chodzi głównie
o polski i rachunki. Dla wyższych o d 
działów można ustalić więcej godzin. 
Rozmawiałem z rodzicami dzieci szkol
nych w tej sprawie i sądzę, że na takiej 
podstawie nauczania można zapewnić 
korzystanie z nauki wszystkim dzie

ciom.
Zapewne, że można temu zarzucić 

wiele niewłaściwości, więc przedewszy- 
Ktkiem nielojalność wobec ustawy, która

każe bezwzględnie uczyć wszystkie dzieci 

normalnym sposobem, dalej występek 

natuty wychowawczej w sprawie rozpo

czynania nauki z dziećmi już o 5 rano, 

trudność w ustaleniu godzin i t. d.

Jednak trzeba pamiętać o tem, że w 

ten sposób zabezpieczymy korzystanie 

z nauki wszystkim dzieciom —  a nie 

tylko tym, które mają bogatszych rodzi

ców i że w ten sposób chociaż częścio

wo spełni swe zadanie szkoła, która 

nauczy przynajmniej czytać i pisać. Ina

czej utrwali się typ młodzieży, która 

chodziła do szkoły nawet siedem „zim“ 

a kiepsko czyta i pisze.

in ż . E us tachy  T kaczuk .
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Katedra so fijska  po zam achu.
Ilustracja nasza przedstaw ia katedrę sofijską w jej obecnym  stanie po zam achu.
Zam ach —  jak już pisaliśmy —  poc iągnął za sobą 150 osób zabitych i wiele setek 

rannych. O becn ie  sytuacja w Bułgarji jest całkowicie opanow ana. Energicznie prowadzone 
śledztwo daje coraz wyraźniejsze dowody, iż dyrektywy zam achu szły z Moskwy. O sta tn ie  re
zultaty śledztwa wykazały, że duchowymi sprawcami spisku rewolucyjnego są 4 bułgarzy, 
za jm u jący  obecnie wysok e stanow iska w moskiewskiej m iędzynarodówce i w rządzie rosyj
skim , a m ianow icie  Rakowskij, pe łnom ocnik  sowietów w Londynie, Kolarow, sekretarz m ię 
dzynarodów ki kom unistycznej, Dymitrow , sekretarz generalny m iędzynarodówki chłopskiej, i 
S tom aniakow , referent handlowy przedstawicielstwa sow ieckiego w B frlin ie . Kasakow, za
strzelony w tych dniach przez policję, upatrzony byl na kom unistycznego dyktatora w Buł

garji pó łnocnej.

nierz, nabywca konia, osiadłszy za cza
sów cesarza Wespazjana w Egipcie, do
robił się tam prawdopodobnie, majątku, 
jak tylu jego towarzyszy z armji rzym

skiej.

+  To ja  ju ż  tak  daleko  za lec ia 
łem . W czasie wojny światowej zda
rzył się po austrjackiej stronie nastę
pujący wypadek. Pewien żydek galicyj 
ski w chwili gdy po stronie rosyjskiej 
zaczęła się nie na żarty strzelanina, do 
tego stopnia się „zdenerwował“, że wy
skoczył z rowu strzeleckiego i zaczął 
uciekać. Biegł tak długo, aż wreszcie 
znużony upadł w lesie i zasnął. Nad 
ranem uczuł nagle, że go ktoś szarpie, 
a obudziwszy się ujrzał z przerażeniem 
— oficera austrjackiego. „Skąd się tu 

wziąłeś?“ pyta oficer.
„Niedobrze mi się zrobiło w rowie, 

panie poruczniku“, odpowiedział żydek, 
drżąc na całem ciele, a więc wyskoczy
łem na cliwilę z rowu, panie porucz

niku!“
„Co ty mnie ciągle tytułujesz „panie 

poruczniku“? Czy nie wiesz, że jestem 
z sztabu generalnego?“ woła do niego 
gniewnie oficer. Na to żydek, łapiąc 
się za głowę: „Oj, waj, to ja już tak 

daleko zaleciałem?“

Uroczystości 
obchodu Konstytucji 3-go Maja.

Z inicjatywy „Macierzy Szkolnej", 
wzgl jej reprezentanta p. prof Kiriczy 
ka zawiązał się u n?s Komitet Obcho 
dowy pod przewodnictwem p. D ra 
Lutmana i utworzył parę sekcyj, a mia
nowicie: sekcję porządku, pod prze 
wodnictwerr, Burmistrza p. H l3iera, 
finansową, pod przewodnictwem, p Dr. 
Chamickiego, sportową i ćwiczeniową 
p. Mjr Greszla. propagandową, p. prof. 
Kińczyka i zabawową p red. Wolf. 
Przewodniczący powyższych sekcji od 
byli kilka posiedzeń i ustalili program 
uroczystości, obejmujący cze,śi fizyczno- 
sportowych popisów, zabawę ludową w 
ogredzie miejskim i koncert lubelskiej 
.Lutni przy współudziale artysty opery 

warszawskiej p. W. Gruszczyńskiego. 
Szczegó‘owy program podajemy w kro
nice. Komitet zwrócił się również do 
wszystkich organizacji i obywateli mia 
sta, aby w uroczystościach, przywo 
dzących na pamięć wiekopomny czyn 
polski — jaknajliczniejszy wzięli udział 
i aby odświętnie domy udekorowali.

Dla utrzymania porządku stworzono 
specjainą straż honorową, będącą pod 
rozkazami Burmistrza p. Hilgiera. Bio
rący udział w obchodzie proszeni są, 
aby ściśle poddali się zarządzeniom 
straży. Powaga bowiem chwili najle 
pisj tem zadokumentuje, gdy wszędzie 
panować będzie ład i porządek.

Bardzo bogaty program obchodu 
zgromadzi niewątpliwie wszystkich po 
polsku myślących obywateli miasta. 
Starajmy się wszyscy, aby w rzędzia 
tych miast, które najwspanialej urzą
dzą uroczystość konstytucji 3 Maja, 
znalazł się również Chełm. Damy tem 
dowód, iż potrafimy należycie uczcić 
pamiętne i niezatarte sława ukorono
wane chwile naszej przeszłości.

Wystawa m]l lii®.
Zapowiedziana w poprzednim nume 

rze „Chełmsk. Kurjera Ilustrowanego” 
wystawa Krajoznawcza, szkiców i akwa
reli artysty malarza p. St. Błońskiego, 
została otwarta w dniu 28 kwietnia b. 
r. dla zaproszonych gości, zaś od dnia 
29, kwietnia do 3 maja dla szerszej 
publiczności, szkół, etc.

Piękna sala gimnazjum państwowego 
użyczona gościnnie na powyższy cel 
przez Dyrektora p ftmbroziewicza, m ie
ści w sali sto kilkadziesiąt obrazów 
akwarelowych, przedstawiających nam 
widoki ciekawych zabytków, czy to pod 
względem architektonicznym, czy też h i
storycznym z rozmaitych stron Polski. 
Na pierwszy już rzut oka uderza z 
tych obrazów ogromna pracowitość 
artysty, odtwarzającego widoki z fo to 
graficzną wprost dokładnością. Szczegól
niej dotyczy to obrazów— przedstawia
jących nam wnętrza świątyń, pod 
ziemi etc.

Miech sobie tam mówi co kto chce>
0 .plamach" i t p. zdobyczach tech
niki malarskiej — ja osobiście cenię 
nadzwyczajnie poprawny i dokładny 
rysunek, bo ten i lepiej jest zrozu
miały przez ogół — nie znający się na 
przeróżnych arkanach wiedzy malar
skiej i dosadniej ilustruje nam wysiłek
1 pracę artysty, a te rzeczy też nale
życie trzeba cenić i ocenić. Dlatego 
może wystawę Błońskiego należy brać 
więcej z architektonicznego, niż malar
skiego punktu widzienia, o ile chcemy 
koniecznie podziwiać więcej umiejęt- 
neść opracowania kolorową „plamą* 
niż nadzwyczaj poprawny rysunek, a 
przytem doskonały koloryt i niekłama
ny widok tego, na co pstrzymy. Ru
chliwy umysł Błońskiego umie również 
wyszukać całe skarby ciekawych za
bytków, które tylko dzięki niemu prze
nikają do naszej wiadomości — i to 
jest może jego największą zasługą.

Ten młody jeszcze, a utalentowany
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i pracowity artysta zgromadzi niewąt
pliwie wielką ilość dzieł, z całej Pol
ski by |e oddać na własność narodu — 
jak zapowiedział.

Będzie to prawdziwy skarb dla cełe- 
go Krajoznawstwa, gdy swoje prace 
skompletuje. Należy sobie życzyć aby 
ogół społeczeństwa poparł jego szczyt 
ne usiłowania a także, aby Ministerst
wo Wyznań i Ośw. Publ. znalazło od
powiednie fundusze na ten cel. Jak  
dtąd bowiem Błoński idzie tylko o wła 
snych siłach. W tych zaś warunkach 
skompletować należycie obrazy z dzie 
dżiny krajoznastwa jest rzeczą nie
zmiernie trudną i wymagajaca długich 
lat pracy.____________________K ar . W .

Baczność pszczelarze!
M łośnicy tej tak mięło jeszcze doce 

nlanej u nas gałęzi gospodarcze], ja tą  
tworzy pszczelarstwo, postanowili się 
zorganizować. W tym celu urządzają w 
dniu 8 maja, o godi. 2 ej d o  poł., w  

nowym budynku Sejmiku (ul. Piłsud
skiego Na 10) pierwsze zebranie orga 
nizacyjne O ile statut lubelskiego To 
warzystwa przczelarskiego przewiduje 
tworzenie oddziałów prowincjonalnych, 
zawiąże się u nas Oddział tego Towa 
rzystwa, w  przeciwnym razie będiie 
stworzone osobne Stowarzyszenie. My 
śli tej należy z całym aplanzem przy 
klasnąć, jest bowiem tak w mieście, 
jak i okclicy dużo amatorów-pszczela 
rzy i to zarówno posiadających pasieki, 
jak i nie posiadających jeszcze, a inte
resujących się pszczelarstwem którzy, 
gdy zostaną należycie zorganizowani, 
a przytem posiadać będą fachową po
moc i radę — niewątpliwie poniosą 
znaczenie pszczelarstwa przyczyniając 
siętem do wzbogacenia csłego powiatu

Osoby, interesujące się tą sprawą, a 
chcące zasięgnąć bliższych informacji, 
zechcą się zgłosić do Księgarni p. B. 
Piotrowskiego, (ul. Lubelska) który u- 
dzielać będzie w tej kwestji wszelkich 
wyjaśnień.

Felieton tygodniowy.
Jasny, kochany dzień wiosenny wali 

otwaiteml oknami wprost do pokoju. 
Wspaniałe słońce patrzy z ironją na ka
flowy piec i śmieje się, błyskając fig 
larnie na jego białej ścianie, fi niepo 
trzebny tsraz nikomu sprzęt stoi bez
silny, niemy i martwy.

Reminiscencje o piecu, maju, .kum o  
wej dolinie" „borku, miłości i szczy 
piórku ze śmietaną, przerywa jakiś pisk 
i krzyk z ulicy. Wybiegam oczywiście 
natychmiast z domu. Już z daleka wi
dzę gromadę ludzi różnego wieku i 
zawodu, w przeważającej jednak części 
dzieci szkolne, otaczające coś, czy ko
goś na środku ulicy.

Tajemniczy
W  d. 23 u.m. do K-dy Policji m. Cheł

ma zgłosiła się zamieszkała przy ul. 

Młynarskiej 6 Em ilja  Duszek z do

niesieniem, iż syn je j Sergjusz lat 16, 
uczeń szkoły powszechnej im. Tadeusza 

Kościuszki tegoż dnia po wyjściu do 

szkoły, do domu nie powrócił, mimo, iż 
nigdy mu się to dotąd nie zdarzało, a 

zarówno do szkoły jak  i z powrotem do 
domu przybywał zawsze regularnie i 
systematycznie w tych samych godzinach.

Policja zarządziła poszukiwania, są

dząc, iż jest to zwykły wypadek zatrzy
mania się podrastającego chłopca gdzieś 

u kolegów, lub chwilowy wyjazd do 

innego miasta.
Atoli w jakiś czas potem, tego sa

mego dnia, zgłosiła się inna matka 
Zagajewska Anna zamieszkała przy ul. 
Młynarskiej N  21 z podobnym meldun
kiem. Mian. syn je j 15 letni W ładysław  

uczeń szkoły powszechnej im. Piramo

wicza, wyszedłszy z domu rankiem tego 

dnia, udał się w niewiadomym kierun
ku i dotąd również nie wrócił. Przyczy-

Normy Komornego.
Wobec dość częstych wypadków za 

targów7 i nieporozumień, wynikających 
przeważnie z powodu niedostatecznego 
zrozumienia artykułów ustawy o ochro
nie lokatorów, a dotyczących pobierania 
przez właścicieli nieruchomości komor
nego od odnajmowanych lokali, podaje
my do powszechnej wiadomości, iż w 
bieżącym kwartale odnajemcom przysłu
guje prawo pobierania następujących 
norm komornego:

1) Od lokali jedno lub pokojowrego 
z kuchnią, lub samej kuchni 25 proc. 
przedwojennego komornego, czyli 66,5 
grosza od każdego rubla płaconego wr 
czerwcu 1914 r. 2) od lokali prywatnych 
2— 3 pokoi i kuchni, od lokali handlo
wych i przedsiębiorstw wTykupujących

Dziennikarska cząstka mej duszy za 
drżała z rozkoszy: jest nareszcie coś, 
co ludzie nie piszący do gazet nazy
wają wypadkiem, a my tematem do 
artykułu. W oparach fantazji widzę już 
czcigodnego pana burmistrz?, siedzą 
cego na bruku, i us łującego wydobyć 
nogę konia, na którym jechał trenować 
do mających się odbyć konkursów hi 
plcznych, a tymczasem koń jak się 
wpakował w dziurę na ulicy tak ani 
rusz — niemógł się „wypakować’ .

Majaczy mi także obraz właścicieli 
kin miejscowych, tłuczących zapamię 
tale głową o bruk z rozpaczy, iż żaden 
fiim nie chce jakoś publiczności chełm
skiej zaimponować, z wyjątkiem dwóch 
dni uroczystych świąt w roku, a to u* 
waźają oni stanowczo dla ich kas za 
niewystarczające.

werbownik.
na zaginięcia i tu i tam niewiadoma. 
Istnieje jednak szczegół, opierając się 
na którym, policja wszczęła energiczne 
śledztwo, zmierzające ku wykryciu miej
sca pobytu zaginionych chłopców i przy
czyn, które ich spowodowały do opusz
czenia domów rodzinnych.

Szczegół ten to zeznanie jednej z ma
tek, a mian. A. Zagajewskiej, która 
twierdzi, iż syn jej na kilka dni przed 
zniknięciem otrzymać miał od jakiegoś 
nieznanego agenta-werbownika zawiado
mienie na piśmie, iż pewne zakłady fo
tograficzne, czy fryzjerskie (?) poszukują 
200-u chłopców „do terminu“, i że wo
bec tego, niech się zgłosi w umówionem 
miejscu.

Ciekawe, na mocy jakiego uprawnienia 
tajemniczy werbowmik zwabia chłopców 
na „umówione“ miejsce i w jakich celach. 
Bajka o zakładach fryzjerskich potrze
bujących 200 u praktykantów zdaje się 
być całkiem nieprawdopodobną, a z ca
łej tej sprawy przebija najwyraźniej ja 
kieś wyrafinowane oszustwo. Res.

świadectwa IV  kategorji, oraz od rze

mieślniczych, wykupujących świadectwa 
V II kategorji 30 pr., czyli 79,6 gr. od 
każdego rubla. 3) od lokali prywatnych 
4— 6 pokoi, od lokali większych niż 3 

pokojowe i zajętych przez szkoły i za

kłady wychowawcze zarejestrowane, od 

lokali . zajętych przez współdzielnie i 
związki zawodowe robotnicze, od lokali 
mieszczących pracowrnie rzemieślnicze, 
wykupujące świadectwa V II kategorji 
bez względu na wielkość lokali 35 pr., 
czyli 93,1 gr. od każdego rubla.

4) Od lokali prywatnych powyżej 6 
pokoi, od lokali sklepów i innych po
mieszczeń handlowych, za które przed 

wojną komorne wynosiło mniej niż rb. 
600, od lokali zajętych przez pensjona
ty (pokoje umeblowane), od lokali za ję 
tych przez pracownie nie połączone

Z pewnym charakterystycznym dre
szczykiem, podobnym temu, jaki uczu- 
wa panna przed ślubem wyciągam w 
biegu notes i ołówek.

Pędzę. Jakiś złośliwy, mały faworyt, ja
kiejś złośliwej starej panny łapie mnie 
zębami za piętę — wojskowy automo 
bil, ze zwykłą sobie furją i nonszalan
cją dla mojej cywilnej osoby— o mało 
włos mnie nie rozjeżdża na »gulasz* —  
lecz cóż to wszystko znaczy wobec 
faktu, że tam wśród tego tłumu na 
ulicy jest sensacja, temat do .Kurjera*. 
fl temat w Chełmie to oaza na Saha
rze, to kruk o białych piórach, to .trzy
nasta" pensja za Grabskiego! Nareszcie 
jestem u celu. Bez pardonu pcham 
się naprzód, jak przysłowiowy „rusin 
na procesji” i bez tchu prawie wpadam 
na.... hyclowski wóz.
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Kap itan  Sadoul.
Sąd wojeuny w Orleans uniewinnił 

znanego francuskiego kapitana Sadoul’a. 

Stal on pod zarzutem zdrady stanu po

nieważ przeszedłszy na stronę bo'a^ewi 

ków miał z nim i współdziałać.
Sprawa Sadoula narobiła s w e g o  

czasu dużo wrzawy, ponieważ przyjechał 

on swego czasu z Moskwy do Paryża, 
jako członek poselstwa sowieckiego. Zo 
stał on w'tedy przez władze francuskie 
aresztowany i to jako dezerter i podej

rzany o zdradą stanu.

z mieszkaniem 40 pr., czyli 1 zł. 06 gr. 

od każdego rubla.

5) Od lokali zajętych przez hotele, od 

sklepów i pomieszczeń nie wymienio

nych wyżej 45 pr. czyli 1 zł. 20 gr. od 

każdego rubla.
6) Od zabudowań fabrycznych 70 pr., 

czyli l  zł. 86 gr. od każdego rubla.
Przytem zaznaczyć należy, że właśoi

Nigdzie ani pana burmhtrza ani „ki 
niarzy ani kawałeczka jakiegoś trupa. 
Zato pełno dzieci szkolnych, śledzą 
cych z zapartym oddechem, za każdym 
ruchem oprawcy, usiłującego złapane 
go psa umieścić w przegrodzie za kra 
tą, przy użyciu drąga. Pies wyje z bólu 
żałośnie — dz eci śrc ieją się wesoło! 
Słońce tak cud iie świeci, piękny dzień 
wiosennny pobudza wszystko do we
sołości. Więc jakże s'ę nie śmieć! W 
ręku kilku z dzieci widzę gałęzie drzew 
owocowych, obsypanych kwiatami. Draż 
nią niemi skazanego na śmierć psa. 
Patrzy on żałośnie przez krety na ten 
wesoły ś a Jat, owiany radością wiosny,
i na te dzieci nie pojmujące jeszcze jego 

psie] doi i. fl z radosnych ich twarzy 
nie przykrytych jeszcze przez doświad 
czenle życia maską kłamstwa i obłudy,

cielom nieruchomości ponadto ^przysłu
guje w myśl tejże ustawy prawo pobie
rania od lokatorów pewnych świadczeń, 
jednak po uprzednim przedstawieniu 

szczegółowych rachunków na opłacone 
przez nich dodatki, które muszą być 
rozłożone w stosunku do podstawowego 
komornego (za podstawowe komorne 

przyjmuje się komorne w rublach, p ła
cone w czerwcu 1914 r.), jak: a) piace 

dozorcy, b) za dostarczanie wody do 
urządzeń wodociągowych, asenizacyjnych

i wywóz nieczystości, c) za wycier ko
minów, za dostarczenie światła do sie
ni, schodów, kurytarzy i wywóz śmieci.

w .

Liczebność policji i jej 
uposażenie.

Czy doty< hczssowa liczebność policji 
jest wystarczająca? Oto pytanie, które 
dość często się słyszy. F\ jaka na nie 
odpowiedź? Uczebnc ść policji, wrd'ug 
jednomyślnej opinji »łedz administra 
cyjnych jest niedostateczna, a opinje 
odmienne, powołujące s ę na liczebność 
policji zaborczej przed wojną, nie są 
dostatecznie przekonywujące, ponieważ 
nie bio ą pod uwagę zupcMe odmień- 
nyrh warunków bezpieczeństwa przed 
wojną. Zapominają się o ogrom nem obnl 
żeniu się, diięki wolnie, ogólnego po 
ziomu moralności, etyki i karności spo
łecznej. Nie uwzględnia się przytłm tej 
okoliczności, że służbę bezpieczeństwa 
w czasach zaborczych, poza policją, 
wykonywały również i inne organizacje 
służby bezpieczeństwa, nie noszące 
miana „policji" jak n. p. żandarmerja, 
straż ziemska, elbo nol cje ziemskie 
samorządowe. Prócz tago, ni« trzeba 
zapominać, iż zakres działania policji 
państwowej jest znacznie szerszy niż 
przed wojną, gdyż obciążona jest ca
łym szeregiem czynności dodatkowych 
poza służbą bezpieczeństwa. Liczebność

aż tryska przyczajona żądza rozkoszo 
wania się czyjemś cierpieniem, - chęć 
ujrzenia tych psich ciał, drgających w 
śmiertelnym strachu na powrozie Krwio 
żerczy instykt naszych praojców — po
grzebany rękoma kultury gdzieś głęboko 
w zakamarkach duszy — wychodzi bez
czelnie z oczu dzieci i czepia się tego 
psiego wozu, oprawców i tych z{arra 
nych, a dopieroco zmartwychwstałych, 
ukwiecionych gałąź* k czereśni 

Dlaczegóż się dziwimy, że ludzie 
przechodzą obok największego ludzkie 
go nieszczęścia, jak kcło ulicznego par 
kanu? Przecież tych dzieci z taką lu
bością przyglądających się oprawcom,
i rie mających poczucia zadawania 
śmierci gałązkom szlachetnego drzewa
— wyrosną kiedyś Ldzie, tacy sami 
jak my! 1 gdzież są nasze władze, któ-

policji zagranicą jest znacznie wyższa, 
co się szczegól-ie uwydatnia w mla 
stach.

Jak teraz wygląda uposażenie pcli 
cji? Oto należy stwierdzić, że jest ono 
bezwarunkowo niedostateczne. Nowa 
ustawa o uposażeniu z października 
1923 r. pogors/yła st*n rzeczy, ponie
waż przyznała policji niższe stawki 
uposażenlone niż były poprzednio. W 
ten sposób postawiono funkcjonarju 
szów pcIicji na jednym poziomie z in* 
nenr.i deka te r ja ii urzędniczemi, nie 
uwzględniając zupełnie odmiennych i 
wyjątkowo ciężkich werunków pracy. 
Dla orjentacjl wystarczą chyba nastę
pujące porównania: Komendant g>ówny 
P. P. otrzymuje niższe uposażenie od 
zwykłego poi cjanta w Ntw Yorku, a 
pensja policjanta w Koperh d:e równa 
się pensji Komisarza pclicji w Warsza
wie Sprawa słusznego podniesienia 
uposażenia policji została już przedsta
wiona Rządowi i zyskała całkowite po
parcie ze strony Ministra Spraw W e
wnętrznych Należałoby sobie życzyć 
w interesie dobra ogólnego, aby sfery 
decydujące raz wreszcie wglądnęły w 
tę sprawę i jaknajrychlej podniosły 
stan liczebny policji, jak również ozna 
czyły takie uposażenie, któreby nie 
wykazywało t a k  humorystycznych 
wprost porównań do prac policji za
granicą, jak to *yżej przedstawiliśmy

K . W .

Samobóstwo w bufecie 
kolejowym.

Funkcjon. kolejowy p. Belter Leonard, 
zamieszkały przy ul Piłsudskiego 11, 
jswił się w naszej redakcji i opowiedział 
nam następujący wypadek: W dniu 28 
kwietnia b. r., około godziny 8 ej wiecz. 
gdy znajdowałem się na stacji Krasny
staw, usłyszałem nagle głośny strzał w 
lokalu, mieszczącym bufet kolejowy. 
Rzuciłem się natychmiast w tę stronę

reby czuwały nad tem, by oprawca 
spełniał swoją powinność w godzinach 
w których najmniej dzieci szkolnych 
jest na ulicy! Przecież chwalimy się kul
turą a milczymy — samochcąc roz 
dmuchu emy w dzieciach niewykorze- 
nloną spuściznę tych czasów — gdy 
ludzie używali jeszcze kamiennego no
ża. Takie włeśnie drobne zdawałoby 
się napozór rzeczy — oziębiają dzie 
cięce serca. Zycie samo też nie żałuje, 
też ścina w lód najgorętsze zapeły.
I czemuż potem się dziwimy i narze
kamy na brak uczuć miłosierdzia i 
ludzkości, tych najważniejszych przy
kazań chrześcijńskich?

L o lek .
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i riebawem u|rzałem zgrozą przejmują
cy widok. Oto brat bufetowego niejaki 
Szymański, leżał w kełuży krwi, z prze
strzeloną głową Oddany przez samo 
bójce; z bliskiej odległości strzał rewol
werowy sprawił, iż mózg nieszczęśli 
wego wypłynął. Na twarzy jego m alo
wało się okropne cierp'enie. Żył on je 
szcze przeszło godzinę mecząc się tak, 
że wprost nie można było na to pa 
trzeć. Zawiadomiona o wypadku poli

cja jawiła się natychmiast na miejscu. 
Lekarz natomiast, po którego pojechał 
inżynier powiatowy p. Szas, przybył do
piero po godzinie i 10 minut, aby już 
tylko stwierdzić agonję denet*.

W parę chwil potem nieszczęśliwy 
uciszył się na wieki. Z«łok i jego po 
zwolono zabrać rodzinie. Po»ód rozpa 
czliwego krotu ś p. Szymańskiego na 
razie nieznany.

o—

Zjazd Związku Miast 
Polskich.

W  niedzielą i poniedziałek odbywał 

się w Warszawie 8-my ogólny zjazd 
Związku Miast Polskich, przy udziale 

przeszło 500 delegatów i przedstawicieli 

naszych miast ze wszystkich części 
kraju. Do Związku należy w chwili o- 
becnej 627 miast.

W poniedziałek zebranie zatwierdziło 
prace dokonane w poszczególnych sek
cjach zjazdu.

Tezy i uchwały sekcji

ro zbudow y  m iast

zostały przez zebranych przyjęte. Do
tyczą one uchwalonej przez izby pra
wodawcze nowelizacji ustawy w przed
miocie rozbudowy miast, którą uznają 
za podstawę dla rozwoju akcji budo
wlanej. Gminy miejskie winny skrupu
latnie wyzyskać uprawnienia nadane im 
przez ustawę do budowania domów miej
skich, oraz popierania poczynań indywi
dualnych w dziele rozbudowy. Dalsze 
tezy sekcji rozbudowy mówią o oddaniu 
terenów państwowych pod budowę o pla
nach zabudowania strefowego i regula
cyjnych, o udzielaniu kredytów z Pań 
stwowego Funduszu Rozbudowy, o za
pobieżeniu ewentualnej spekulacji ma- 

terjałami budowlanymi, mogącej powstać 
przy wzmożonym ruchu budowla«ym, o 
lokowaniu kapitałów przez inst. fin. o 
charakterze publicznym o obligacjach 
mieszkaniowych. Między innemi uchwa
lono asygnować sumę 15 tys. zł. na na
grody konkursu na najlepszy typ domu 
mieszkalnego w naszych warunkach.

Po wysłuchaniu referenta.

sekc ji skarbow e j

zjazd jednomyślnie uznał jej postulaty 
za swoje: Dotyczą one: konieczności o- 
pr&cowania ustawy finansowej, rozgra
niczającej źródła dochodowe państwa i 
samorządów; wysokości poszczególnych 
podatków miejskich i sposobu ich ścią
gania; podatku obrotowego od państwo
wych przedsiębiorstw monopolowych, 
oraz konieczności wzmocnienia podstaw 
finansowych Banku Komunalnego.

Sprawozdanie sekcji prawno - admini
stracyjnej, która zajmowała się rządo
wym

pro jek tem  ustaw y  o g m in ie  

m ie jsk ie j,

wywołało długie i gorące spory. Przy 
głosowaniu nad poszczególnemi artyku
łami ustawy, w brzmieniu projektowa- 
nem przez zarząd zw. miast, zarysowała 
się zasadnicza różnica między stanowis
kami dwuch przeciwnych odłamów ucze
stników zjazdu. W  rezultacie przyjęto 
projekt ustawy przedłożony przez za
rząd, z małemi jedynie poprawkamj

„Zrównoważony budżet rodzinny

jest podwaliną równowagi budżetu Państwa

W ł .

Pod tym hasłem powstał w Warszawie 
w końcu r. ub. Komitet, który wydał 
książkę rachunkową

„Budżet D om ow y“
mającą nakłonić społeczeństwo wydat
kujące do systematycznego zapisywania 
swych, choćby i najmniejszych, rozcho
dów, a tern samem do oszczędności.

Uważając spopularyzowanie idei po
wszechnej oszczędności za konieczny 
warunek sanacji naszych stosunków 
ekonomicznych, Wydawnictwo „Głosu 
Lubelskiego" dało inicjatywę do jeszcze 
większej zachęty prowadzenia rachun
kowości przez szerokie warstwy społe
czeństwa,— co niechybnie pobudzi zmysł 
oszczędności powszechnej,

przeznaczając do dyspozycji utwo
rzonego ad hoc sądu konkursowe
go zł. 500 (pięćset zł.) na 3 na
grody za 3 najbardziej zrównowa
żone budżety rodzin, lub jednostek, 
mieszkających na terenie woje
wództw: lubelskiego, wołyńskiego i 
poleskiego. Nagrody wynoszą:

I Nagroda 200 zł.
II i III po 150 zł.

Ponieważ niektóre instytucje, uznając 
również doniosłość sprawy, zadeklarowa
ły sumy na nagrody, m. in. Minister
stwa Skarbu 2000 zł., ilość nagród zna
cznie wzrosła. O te ogólne nagrody u- 
biegać się mogą obywatele całej Pol
ski. Mieszkańcy wymienionych 3 woje
wództw mają wobec tego więcej szans

Warunki konkursu.
I) Należy prowadzić rachunko

wość według {„Budżetu Domowego“ 
conajmniej od I. lipca do 31. gru
dnia b. r. poczem

Grabski.

2) wysłać przed I. lutego r. 
1926 książkę w ten sposób pro
wadzoną do sądu konkursowego za 
pośrednictwem „Głosu Lubelskie
go“ lub też bezpośrednio. Adres 
Sądu konk. podamy później.

Ponieważ szerszy ogół nie prowadzi 
rachunków, głównie z powodu, że 
nie potrafi tego w sposób prosty i ła
twy uskutecznić, wyjaśnić należy, że 
książka „Budżet Domowy“ upraszcza tę 
pracę do tego stopnia, że każdy z łat
wością, wypełniając tylko rubryki, ra
chunkowość swą prowadzić może.

Książka, a właściwie zeszyt „Budżet Do
mowy" zawiera rubryki na każdy dzień ro
ku i każdą kategorję wydatków, oraz 
miesięczne zamknięcia rachunków i 
wreszcie roczne, wszystko w formie nie
zmiernie łatwej i zrozumiałej. Wartość 
prowadzenia rachunkowości polega na 
tern, że wydatkujący, zapisując swe 
rozchody, z konieczności nad nimi się 
zastanawia i często dochodzi do wnio
sków, że niektóre kategorje wydatków 
są za duże. Ten właśnie moment jest 
dla wprowadzania oszczędności najwa
żniejszy.

Niezależnie od tego, że „Budżet Do
mowy“ jest tak ułożony, iż każdy, 
przyjrzawszy się rubrykom, w nich od- 
razu się zorjentuje, na początku zeszytu 
podane są szczegółowe instrukcje, jak 
się nim posługiwać.

Aby ułatwić nabycie tej książki Admi
nistracja „Głosu Lubelskiego“ sprowa
dziła pewną ilość egzemplarzy i oddaje 
je po cenie 1 zł. za eqzemplarz, z prze
syłką 1.15 zł.

Zwracamy uwagę na warunek kon
kursu, że rachunkowość prowadzona 
być musi najpóźniej od 1 lipca. Bliższe 
szczegóły odnoszące się do konkursu 
podane są w Budżecie Domowym.
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Dr. A n tti T u lenhe im o.

Ilustracja nasza przedstawia nowego 
premjera fińskiego gabitetu dra Antti 

Tulenheimo.

prezydenta m. Poznania p. Kiedacza. 
Wszystkie natomiast poprawki -zgłoszo
ne przez pos. Jaworowskiego (PPS) 
znaczną większością głosów zostały od
rzucone.

Przed zamknięciem obrad zjazdu, ze
brani wyrazili podziękowanie dla prezy- 
djum i pp. referentów.

Dzień pastępny poświęcono na zwie
dzanie przez uczestników zjazdu War
szawy, oraz urządzeń miejskich.

L IS T Y  DO REDAKCJI.
Kochany „Kurjerku!’

Nie gniewaj się na mnie, że stara
łem się zgłębić twoje tajemnice wyda 
wnicze, lecz uczyniłem to dla prostej 
tylko ciekawości i nic zdrożnego w 
tem nie widzę. Dla pocieszenia dodaję, 
że również uczyniłem to samo i z wy 
dawnictwem ukraińskiej gazety chełm
skiej „Nasze żytia." I co się ekazeło? 
Oto ma ona przeszło 4700 p re num e 
ra to rów . A ty wiele masz? Wiem tak
że, wiem również i to, że obie polskie 
gazety w Chełmie, razem wziąwszy, 
ni® mają ich nawet jednego  tysiące!

Może ty też o tem nie wiedziałeś — 
dlatego donoszę ci o tem i zapytuję 
dlaczego istnieje to „curiosium*, że 
mniejszość narodoweściowa więcej czy 
tuje swoje gazety, niż polska większość 
i to w takim przerażającym stosunku!

Chcę ci przy tej sposobności źwrócić 
uwagę, byś także czytał „Nasze żytia* 
a dowiesz się niejednej „ciekawej* rze
czy! Jakoś nikt dotycficzas tego nie 
robi w Chełmie, by na te ciekawości 
raegować, więc może ty „Kurjerku“ do 
tago się weźmieęz ja ręczę ci, że bę
dziesz miał sposobnosć dużo pisać i 
dużo odpowiadać.

Tymczasem pozdrowienia
Prenumerator.

Dziękując .Prenumeratorowi" za za- 
jHcie się tą smutną statystyką, jaką w

swym liście przytocył, zaznaczamy, iż 
wiemy doskonale o tem tlu prenume
ratorów ma „Nasze żytia* — nie chcie 
liśmy jednak tego tematu poruszać, 
wstydząc się wprost przyznać ilu oby 
wateli prenumeruje .Chełmskiego Kur 
jera Ilustrowanego".

Obecnie jesteśny zdemaskowani — 
prosimy więc ogół polskiego społe
czeństwa, by na pytanie Szan. „Prenu 
meratora“ odpowiedział. Z uwagi co 
do czytania organu ukraiców „Nasze

żytia* — skorzystamy i niebawem da' 
my na to dowód.

Musimy tu jeszcze nadmienić, że 
stosunek czytelników gazet polskich 
do czytelników pism ukraińskich tem 
więcej będzie bijący w oczy, gdy sobie 
uzmysłowimy jaki procent analfabetów 
posiadają ukraińcy, a jaki my. Jest 
ich tam bez porównania więcej, a mi 
moto —  prenumeratorzy liczą się na 
tysiące, a naszych jest... Lepiej o tem 
nie mówić.

Tygodnik hanfllowo-przemysłowy. Organ publikacyjny

MlEDZÜNAR9D0(i)9CH ZAMÓW 0  POZHAHIU
zacznie wychodzić z początkiem maja r. b. Reprezentować będzie kupie- 

ctwo całej Zachodniej Polski, jako organ Związków Towarzystw Kupie

ckich na Polskę Zachodnią (Związki: Górnośląski, Poznański, Nadnotecki 

i Pomorski) z wysyłką do wszystkich członków Związków (około 6000 

członków i 106 organizacyj kupieckich). Bronić będzie interesów tak kup

ców detalistów, jak hurtowników i importerów, stojąc na straży unarodo

wienia i wzmocnienia rodzimego przemysłu i handlu, jako ostoji potęgi 

ekonomicznej czysto polskiej i kierując się zasadą rozsądnej samowystar

czalności. Administrację i ekspedycję—włącznie ogłoszeń— powierzyliśmy 

Biuru Ogłoszeń „ P f lR “ Polska Agencja Reklamy T. fl. w Poznaniu.

Prezes. Dyrektor.

Powołując się na powyższe, polecamy „ŚWIAT KUPIECKI“ jako idealny 

środek propagandy dla naszych

fnbryknntów, banków, hurtowników, Importerów.
„ŚWIftT KCJ PIECKI“ zamieszczać będzie m. in. szczegółowe sprawozdanie 

z M iędzynarodow ych T argów  w  P oznan iu  i ja k o  ich organ  

publikacyjny  za  poparciem  Dyrekcji T argow ej rozpow szech 

niany będz ie  w ogrom ne j ilości na te ren ie  targow ym .

CENTRALA P oznań
Aleje M arc ikow sk iego  11.

225x2-1803

Oddziały i rejrezw fan '!
w całej Polsce.

B
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Dramat w 8 aktach z Ermą Moreną.

Od poniedziałku 4 maja censacyiny film. 

„ R A S P U T I N “

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

i o <
M g

00000000000000000000000000000000000000000000

O

„S9GHAŁ m m \ “ \
z słynnym psem Rin-Tin-Tin w 7 aktach. •  

I  i „MALEC ZSELM A“ w 6 aktach. |

Kącik dla pań.
Podśw iadom e przestępczyn ie .

Czy szanowne panie wiedzą, jże  podając do 
obiadu sałatę z oliwą, kom pot pomarańczowy, 
galaretę cytrynową, — ba — nawet śledzie w 
m ajonezowym  sosie lub pudełko sardynek — 
że wkładając suknię jedwabną, bluzkę crepe-de- 
chine'ową, lub nawet markizetową wydatnie się 
przyczyniacie do zubożenia kraju, że nasz b i
lans handl. przez to jest bierny, to jest, że 
przywozimy więcej towarów z zagranicy niż 
wywozimy od nas i to w takim olbrzym im  
rozm iarze, że w ciągu roku wywieźliśmy za 
granicę, za jedne luksusowe towary tylko, su
mę większą, niż cały zakładowy kapita ł Banku 
Polskiego. Nic nie pom aga ją  tu cła ochronne, 
czem droższą jest przekąska w rodzaju astra
chańskiego kawioru, m aterjał na suknię w ro

dzaju złota, lub srebrnolitej lamy, tem  więcej 
na nie am atorek i amatorów , każdy chce być 
równy pod względem zbytku 1 służące w m ieś
cie paradują w lakierach, a podobno nie jedna 
Kaśka czy Maryśka na wsi do udoju w jed 
wabnych się stawi pończochach.

W Warszawie, nie pierwszorzędne firmy ju ż 
lecz byle sklep na każdym  rogu ulicy, ma na 
wystawie duże bańki świeżego kaw ioru w ce
nie od stu do stu osiem dziesięciu złotych za 
kilogram , i całe różańce świeżych ananasów , 
dużo zresztą tańszych, bo około dwudziestu 
złotych za sztukę kosztujących. Banki pusto
szeją, ananasy zn ikają, — więc ktoś je kupuje, 
ktoś na nie ma pieniądze, zdaje się, że kupu 
ją  te wszystkie zbytkowne smakołyki g łównie 
żydzi i m oże cudzoziemcy. Pierwszym się nie 
dziwi, oni zawsze, m im o krokodylich łez wyle
wanych ze skargam i na prześladowanie ich w 
Polsce, m a ją  p ieniądze co do drugich wątpię, 
gdyż najw ięcej pom iędzy cudzoziem cam i jest 
u nas francuzów, a ci są wprost skąpi na o b 
czyźnie, każdy grosz ciu łają na powrót do o j
czyzny lub na rentę, z której będą żyli na sta
rość. Taka renta jest m atzeniem  i celem dą
żeń każdego francuza, żebyśmy i my Polacy, 
zam iast im itowań ich m ód  i obyczajów towa
rzyskich, zechcieli ich w tej dążności do za 
bezpieczenia starości naśladować, jakbyśmy 
przez to wydatnie wzbogacili biedny kraj nasz.

N ietylko spożywcy, jednak są winni tym 
przeraźliwym cyfrom wwozu. Gdyby nasze o- 
woce były tańsze od włoskich pom arańcz lub 
kalifornijskich jabłek, napewno, za wyjątkiem  
jakichś specjalnych uroczystości, nabywano by 
te pierwsze, gdyby łódzka markizeta była tań 
sza od szwajcarskiej i angielskiej, każdy sklep 
by ją  trzymał, a żaden kupujący nie narzeka ł

by na to, że m a towar krajowy, gdyby ten to 
war był dobry i mniej kosztowny, i tak w ka
żdej gałęzi handlu. D opók i zagraniczny towar 
będzie lepszy i tańszy, dopóty nawoływania do 

kupowania krajowego nie pom ogą.
My, kobiety inteligentne, m usim y sobie zdać 

ju ż  dzisiaj sprawę z tego, że popierając zby
tek i kupując towary zagraniczne, pchamy kraj 
nasz do zguby. Nie mów ię, broń Boże o zu- 
pełnem  wyrzeczeniu się przedm iotów  bez k tó 
rych się obejść nie m ożna, lub, których, w 
kraju nie m am y, lecz o m ożliw em  zm niejsze
n iu tych zakupów , bez których doskonale się 
obejść m ożna. Panie ze wsi, powinny sobie 
przypom nieć, jak to niedawno jeszcze dwór 
wiejski, żył prawie zupełnie  pod znakiem sa
mowystarczalności, i jak świetnie żył, oprócz 
tego m ogą wydoskonalić produkcję rozmaitych 
sm akołyków  i zacząć je wyrabiać masowo — 
a zatem  tanio, aby wyprzeć z rynków Zam or
skie przysmaki. Panie z m iasta, niech się nie 
poddają snobizmow i i nie poda ją  zbyt kosz
townych dań, win itp., bo takie  były u pani X 
lub Z, a wszystkie, jeże li m oda każe do stro
ju używać li tylko jedwabie, których nie pro 
dukujemy, niech te jedwabie zostaw ią tylko od 
stroju a na codzień używają tylko krajowych 
wyrobów, niech każda chociaż k ilkadziesiąt 
złotych rocznie, mniej na towary zagraniczne 
wyda, a urosną z tego o lbrzym ie sumy.

ZE SPORTU.
„ W .K .S .“ — C he łm , „H asm o nea“ — 

R ów ne . 4 :5  (0 : 3).

W. K. S. Chełm rozegrał dni,i 26 IV 
mecz o mistrzostwo okręgu z drużyną 
rówieńskiej „Hismonei* żydowskiej. 
Był to mecz bardzo ciekawy, a t j  ze 
względu no pewna, zdawać by się rro- 
gło, przegraną W K S. Chełm. Stosu
nek bowiem bramek do 20 rrinuty 
przed końcem meczu wyrażał się 0:3 <3la 
„Hasmonei". Dopiero w 20 min. W.K.S 
Chełm uzyskuje cztery po sobie nastę
pujące bramki. .Hasmonea" okazała 
się drużyną silną, trenowaną przez in 
struktora lwowskiego W- K S. Chełm 
grał cały czas pod wiatr, b3rdzo silf y, 
który uniemożliwiał wszelką akcję. Pu 
bliczności było okcło 600 osób.

U . K. S. Czarn iecczycy — U. K . S* 
„T om asov ia“ 2:1 (1:1)

Mecz t»n odbył s!ę ubiegłej nisdzieli 
na boisku 7 p.p. Leg.

Obie drużyny n łode, pe!ne zapału, 
lecz posiadające meterjał surowy. Wal
czyły one ZKiekle o zwycięstwo. Osią
gnęła je drużyna gimnazjum chełmskie
go, lepiejfizycznie rozwinięta i um ie
jące grać na fiasczystem boisku. Dru
żyna tomaszowska dobra, jednakże nie 
umiała wykorzystać k Iku korzystnych 
sytuncji .wyrobionych” przez wypady 
poszczególnych napąstnikór. Rozstrzy
gający punkt uzyskała drużyna chełm 
ska z rzutu kernego, podyktowanego 
przez sędziego za rękę.

Sędziował por. Kaminkowski. Publicz
ności’— nawet jak na Ch:łm  — zamałc.

O lko .

Wiadomości gospodarcze.
Z m n ie jszy ć  p rzyw óz tow arów  

zag ran icznych .

Ostatni numer „Wiadomości Staty
stycznych przynosi dane o naszym han
dlu zagranicznym za pierwsze dwa 
miesiące bieżącego roku.

W tym okresie czasu przywieźliśmy 
do Polski różnych towarów za sumę 
320 miljonów złotych, podczas gdy nasz 
wywóz wynosił tylko 210 miljonów. Wy
nika z tego, że przewyżka przewozu 
nad wywozem wynosi za styczeń i lu
ty 110 milj. zł. Jest to olbrzymie tem
po deficytowe, które jeśli nie zostało
by wstrzymane dałoby w ciągu roku 
sumę 660 miljonów złotych, czyli pra
wie tyle, ile wynosi nasz cały obieg 
pieniężny.

Nad tym zastraszającem objawem za
stanowić się musi nietylko rząd, ale i 
społeczeństwo, wytężając wszystkie si
ły, aby zmniejszyć ten stosunek przy
wozu z zagranicy do wywozu z Polski.

NAJTAŃSZE OGRODZENIA ŻELAZNE
z siatki plecionej pocynkowanej szczególnie 
dla ogrodów, parków, kościołów  cmentarzy i t d. 

W Y K O N U J E

ZAKŁAD MECHANICZNY f i  U U ”
SPÓŁKI Z A R O M O I E J  [ I  |  j ]
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ui. SIENKIEWICZA 17.
SLUSHRZT

U W A G A !

MANUFAKTURA
Nowości sezonowe. — Ceny konkurencyjne.

D la pp. Urzędników i Wojskowych na raty
na bardzo dogodnych warunkach

B. GOLDFELD -  ul. Lubelska N* 46
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D robne  og łoszenia .

Poszukuję 1 pokoju, lub poko 
ju z kuchnią w śródm ieściu 

na biuro. Zgłoszenia do „Kur- 
jera Chełm skiego“.

Zbłąkany łoszak jest do odebra
nia. W iadom ość w fldm in. 

„Chełmskiego Kurjera Ilustr." za 
zwrotem kosztów  ogłoszenia.

Redaktor odp.: K a r o l  W o lf .  Druk. „Ziemiańska“ Lublin, Kościuszki 10. Wydawca.- T a d e u s z  S k o r a c z e w s k i .


