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Przegląd Groźniejszych uydorzeH.
W Polsce.

Min. Thugutt znowu podał się do dy
misji, która tym razem została przy
jęta. Sprawa tej dymisji zaprząta dziś 
główną uwagę świata politycznego. Wed
ług komunikntu urzędowego sprawa 
przedstawia się następująco:

„Dymisja Min. Tkugutta została przy
jęta przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Prace Sekcji Politycznego Komitetu bę
dą odtąd dalej kontynuowane pod oso 
bistem przewodnictwem Premjera Grab 
skiego. Są one w dziedzinie szkolnej, 
rolnej i wyznaniowej tak daleko posu 
nięte, że wkrótce należy oczekiwać de 
finitywnego ich urzeczywistnienia i skon
kretyzowania odnośnych projektów Ezą 
du. Również i w innych dziedzinach ży
cia państwowego rozpoczęte prace będą 
kontynuowane i doprowadzone do po
myślnego wyniku“.

Min. p. Thugutt złożył dziennikarzom 
oświadczenie, z którego wynika, że po
wodem jego dymisji są zawody, jakich 
doznawał w urzędowaniu.

Złożył wreszcie 54 tezy w kwestji Ko 
mitetu Politycznego, które gdyby były 
uchwalone, stałyby się, jego zdaniem, 
polskim programem narodowościowym. 
B. Min. p. Thugutt oświadcza, źe niema 
do nikogo pretensyj o te zawody; przy 
puszcza, iż w każdem innem państwie 
miodem, bez doświadczenia i pieniędzy 
sprawy stałyby jeszczej^gorzej. Czemu 
tedy wycofuje się? — Niewiadomo.

P. Thugutt tak często groził dymisją, 
że teraz nie zrobiło to wrażenia, tem- 
bardziej, że niema za sobą licznego 
klubu.

N turalnie powstały odrazu pogłoski
o przesileniu gabinet.owerr, które jed
nak możaa traktować zupełnie spokoj
nie. P. Premjer Grabski jest zupełnie 
panem pcłożenia i przesilenie wybuch
łoby tylko wówczas, gdyby on sam te
go chciał. P. Thugutt jest obecnie 
przedstawicielem drobnego klubu, a je 
go ustąpienie nie zmienia sytuacji par
lamentarnej. Lewica traktuje stanowi

sko wicepremjera jako swoją zdobycz i 
chciałaby utrzymać ją w dalszym ciągu. 
Premjer ma zamiar utrzymać to stano
wisko i wymieniano już k lka nazwisk 
socjalistów i radykaław, jak Makowski 
(P.P.S.) i Ponikowski. Są to wszystko 
jeszcze kombinacje na niczem nie opar
te. Ustąpienie p. Thugutta nie przy
czyniło się do podniesienia jego auto
rytetu. Urzędowo kom un iku jące  ewen
tualna nominacja następcy p. Thugutta 
nie będzie dokonana przed wtorkiem.

— Plenarne posiedzenia Sejmowe roz
poczęły się już, główna jednak uwaga 
skupia się na komisjach. Na dzisiejszem 
posiedzeniu Sejmowej komisji Reform 
Rolnych, głos zabrał Premjer p. Grab
ski, który zaznaczył, że dotychczasowe 
prace' w komisji wzbudzały obawy, iż 
ustawa nie prędko będzie mogła być 
wprowadzona w życie. Obecni^ Premjer 
może skonstatować z zadowoleniem, że 
tempo prace zostało przyspieszone i 
prosi, aby komisja zechciała wzmódz 
swe prace, gdyż Rząd pragnąłby, aże
by nowela do ustawy o reformie rolnej 
była uchwalona przez Sejm i Senat 
przed 1 lipca b. r. i by mogła być wpro
wadzona w życie już w ciągu lata. Lu
dność, która oczekuje oddawna załatwie
nia tego problematu winna wierzyć, że 
reforma rolna w Polsce będzie przepro
wadzona. P. Premjer zaznacza, że w 
ciągu trzeciego czytania postawi szereg 
poprawek do artykułów dotychczes u 
chwalonych i wobec tego nie wdaje się 
on w merytoryczną dyskusję.

— Na posiedzeniu sejmowoj komisji 
wojskowej przyjęto, jednomyślnie arty
kuły, dotyczące kompetencji naczelnego 
wodza i ministra spraw wojskowych.

W myśl uchwalonych artykułów mini
ster spraw wojskowych jest podczas po 
koju naczelną władzą kierowniczą we 
wszystkich sprawach wojskowych, oraz 
dowódcą wszystkich sił zbrojnych pań
stwa. Podczas wojny minister zachowuje 
dowództwo nad temi siłami zbrojnemi, 
oraz władze w tym zakresie działania,
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których nie przekazano naczelnemu wo
dzowi. Minister spr. wojskowych wyko
nywa swe zadania przez ministerjum 
spr. wojsk, i podległe mu organy.

— W  wykonaniu Ustawy o rozbudowie 
miast, krótkoterminowe kredyty budow
lane udzielane będą spółdzielniom mie
szkaniowym i innym osobom przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego i jego oddzia
ły, oraz instytucje linansowe za zezwo
leniem Ministerstwa Skarbu do tego 
uprawnione. Podkład weksli zabezpie
czony jest wpisem na hipotece. Wyso
kość tych kredytów wyniesie: 1) do 80 
proc. kosztorysu budowli wraz z placem 
na budowle mieszkaniowe, o ile służyć 
mają na mieszkania dla członków spół
dzielni, oraz na domy mieszkalne wznie
sione przez gminy miejskie, związki ko
munalne i organizacje akademickie; 2) 
do 75 proc. kosztorysu budowli wraz z 
placem na budowle mieszkalne, wzno
szone przez inne osoby fizyczne i praw
ne oraz spółdzielnie budowlane. Prze-
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EKSPEDYCJA

Ostatnie depesze doDiosły, źe Amund
sen dodarł do bieguna północnego w 
nocy z 21 na 22 b. rr. i zaanektował 
kraj podbiegunowy w imieniu króla 
Norwegji Haakona, uprzedziwszy Ame
rykanów, których wielka ekspedycja na 
4 samolotach do bieguna była już przy
gotowana w zupełności,

W  Oslo jednak do tej pory nie ma 
wiadomości o drodze powrotnej Amund 
sena. Obawiają się przeto możliwości 
uszkodzenia samolotu Amundsena. Mo
żliwość tę przewidział zresztą sam A- 
m nd3en i na drodze powrotnej urzą
dził stacje żywnościowe. Ponieważ jed
nak droga powrofna od bieguna do Kings 
bay wynosi 1200 kilometrów, powrót 
pieszo może się skończyć katastrofą 
śmiałego odkrywcy i całej ekspedycji.

ważnie częściowa wypłata przyznanego 
kredytu uskuteczniona będzie dopiero 
po przeprowadzeniu przez budującego ro
bót budowlanych na sumę wynoszącą nie
mniej niż 10 proc. kosztorysu, lub wnie
sieniu na plac budowy zakupionych do
10 proc. kosztorysu materjałów, przy za
bezpieczeniu ich w drodze zastawu. Dal
sze wypłaty dokonywane będą w miarę 
postępu robót, oraz wykazywanie się 
przez budującego wkładkami w budowie 
funduszów własnych. Kredyty procen 
towe będą w wysokości 6 proc. rocznie.

—  Bawiący obecnie w Warszawie 
prezes delegacji polskiej do rokowań 
handlowych z Niemcami p.  dr. Prądzyń- 
ski wyjeżdża w przyszłym tygodniu do 
Berlina otrzymawszy od Rządu pewne 
instrukcje. Rokowania w sprawie trak- 
ktatu handlowego polsko - niemieckie
go natrafiają na olbrzymie trudności, 
albowiem delegaci Niemiec wysunęli za 
cenę ustępstw gospodarczych żądania 
polityczne, co oczywiście żadną miarą 
nie może być brane pod uwagę przez 
Rząd Polski.

AMUNDSENA.
Liczą się również z tem, że Amundsen 
przezimuje w Ford Conger.

Warto przypomnieć szczegóły z życia 
sławnego podróżnika. Otóż Roal Amund 
sen urodził się w 1872 roku w mieście 
Borje. Od w zesnej młodości intereso
wał się żywo żeglugą. Pociągały go 
zwłaszcza podróże w kraje dalekie, ta
jemnicze.

Odbywał częste wycieczki w głąb mo
rza Lodowatego, aby się przygotować 
do swej przyszłej roli i do udziału w 
ekspedycjach naukowych.

Po raz pierwszy wziął udział w takiej 
wyprawie w roku 1897 w charakterze 
pierwszego porucznika na statku „Bel- 
gica“, na którym płynęła belgijska eks
pedycja naukowa do bieguna południo
wego.

Po odbyciu tej podr ży, ’■ tóra zabrała 
Amundsenowi dwa lata, kształcił się w 
niemieckiej służbie marynarskiej. W  ro 
ku 1901 nabył własny żaglowiec „Gjüja“ 
i po pewnych przygotowaniach odbył na 
tym żaglowcu podróż w dalekie krainy 
Północnej Ameryki.

Podróż ta, odbyta w r. 1903, zakoń
czyła się szeregiem doniosłych zdoby
czy naukowych i utorowała mu odrazu 
drogę do ro głosu. Powrócił z tej po
dróży dopiero w roku 1906 drogą na 
San Francisko.

Wyp awę do bieguna południowego 
podjął Amundsen w roku 1910 ym na 
wsławionym później żaglowcu „Fram“. 
Niestrudzony badacz i przyrodnik do
tarł do bieguna południo ego, odbywa
jąc już podróż na saniach, w dniu 
14 grudnia 1911 r. Obecnie przypadła 
mu sława odkrycia również bieguna 
północnego.

Zagranica.
Francja. Pakt bezpieczeństwa jest 

w dalszym ciągu kwestją otwartą i zaj
muje główną uwagę świata politycznego. 
Najpoważniejsze francuskie organa po
lityczne: „Temps“ i „Jcurnal des De- 
bats“ uderzyły wprost na alarm z po
wodu depesz, jakie nadeszły ostatniej 
nocy z Londynu i które wyraziściej, niż 
kiedykolwiek, uwypuklają różnice poglą
dów między angielskiem a francuskiem 
minist, spraw zagr., zwłaszcza w spra
wie znaczenia art. 19, w którym mowa
o rewizji granic.

Polityka Brianda dąży do tego, aby 
Traktat Wersalski wszedł integralnie do 
paktu gwarancyjnego.

Anglja natomiast z jednej strony u 
znaje|Traktat Wersalski, ale z drugiej 
-—skłania się do przyjęcia tezy niemie
ckiej, przewidującej możność rewizji gra
nic, modyfikacji traktatu i demilitaryza- 
cji strefy nadreńskiej. W  ten sposób 
Niemcy chciałyby utworzyć żelazną za
słonę, zabraniającą Francji przyjście z 
pomocą Polsce w razie wojny z Niem

cami lub Rosją.
Różnica opinji między Paryżem a Lon

dynem jest pod tym względem wyraźna 
i głęboka i ona to -głównie wpływa na 
przedłużającą się bez końca wymianę 
not między gabinetami francuskim a 
angielskim.

W kołach politycznych francuskich 
sceptycyzm wzmógł się ostatnio do te 
go stopnia, że mówiono, iż wogóle nie
ma wyjścia z sytuacji. Ton artykułów 
prasowych zaczyna być wybitnie ner
wowy.

Opinja angielska pojmuje rzecz zupeł 
nie inaczej. Prasa angielska wyraźnie 
grozi, źe Niemcy cofną propozycję za
warcia paktu bezpieczeństwa zachod
niego, jeżeli odebrana im będzie moż
ność rewizji granic drogą arbitrażową 
i jeżeli Francja żądać będzie od Niem
ców uszanowania strefy nadreńskiej, a 
sama będzie mogła przekroczyć ją. aby 
przyjść Polsce z pomocą. Prasa angiel
ska twierdzi także, że w razie niedoj- 
ścia 'do skutku paktu bezpieczeństwa, 
Chamberlain zmuszony będzie ustąpić, a 

wtenczas nastąpi między Paryżem a 
Londynem sytuacja bardzo krytyczna.

Senat francuski uchwalił budżet m ini
sterstwa spraw zagranicznych, utrzy
mując kredyty na ambasadę przy W a
tykanie.

—  W  sprawie rozbrojenia Niemiec — 
jak wiadomomo —  była już kilkakrot
nie zwoływana Rada Ambasadorów, zaw
sze jednak w ostatnim momencie po
siedzenia odwoływano. Obecnie, jak do 
noszą ostatnie depesze. Rada Ambasa 
dorów zbierze się już ostatecznie 30 b. 
m. gdyż między Londynem a Paryżem 
doszło do zgody co do listy uchybień 
niemieckich przeciw klauzulom o roz 
brojeniu.

Rada Ambasadorów oczekuje jeszcze 
odpowiedzi komisji odszkodowań na za
pytanie, czy Niemcy wykonywują posta
nowienia planu Dawesa; odpowiedź wy
padnie prawdopodobnie twierdząco.

Oczekiwana oddawna nota do Niemiec
o rozbrojeniu i ewakuacji strefy ko- 
lońskiej ukaże się wediug wszelkiego 
prawdopodobieństwa w ciągu trzech naj
bliższych dni.

— „Daily Telegraph“ donosi, iż nie 
jest wykluczone, źe Rada Ambasadorów 
zredaguje notę do Niemiec.

Nota ma zawierać następujące żąda
nia: 1) Skasowanie niektórych wydzia
łów ministerstwa wojny i głównych 
kwater większych jednostek wojskowych, 
stanowiących rodzaj dawnego sztabu ge
neralnego. 2) Rozwiązanie niektórych 
tajnych półwojskowych formacji, zakaz 
ćwiczeń wojskowych w towarzystwach 
gimnastycznych i studenckich. 3) Rozwią
zanie pomocniczych organizacji reich- 
swehry. 4) Wydanie i zniszczenie pe
wnych dokumentów, odnoszących się do 
mobilizacji i planów wojny. 5) Częściowe 
zdemilitaryzowanie i decentralizacja po
licji bezpieczeństwa. 6) Zniszczenie sta
nowisk dla ciężkich dział, szczególnie w
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Kardynał Mercier.
Na rycinie naszej widzimy portret kardynała belgijskiego Mercier’a, wielkiego 
przyjaciela Polski, Portret jest pendzla Konstantego Font’a, który świeżo prace 
swe wystawiał na paryskiej wiosennej wystawie w „Towarzystwie francuskich 
artystów“, gdzie portret powyższy spotkał się z ogóluein uznaniem, jako jedno 

z najprzedniejszych dzieł tego sławnego malarza.

okręgu królewieckim. 7) Zdemolowanie 
niektórych fabryk, gdzie mógłby być 
wyrabiany m .terjał wojenny i ścisłe 
stosowanie się do przepisów o produkcji.

— W ojna w  M aro kku  trw a .  
Dziennik „ S i g l o  F u t u r o “ donosi 
że wedłng w i a d o m o ś c i  ze strefy 
francuskie], powstańcy mieli ponieść ol
brzymią klęskę, podczas której miało 
zginąć 524 wojowników, 17 kadich zabito 
lub raniono. Podobno brat Abd-el Krima 
jest ciężko ranny.

—  Jen. Niessel zwiedził potężne u- 
rządzenia lotnicze w Tezie. Jen. Daugan 
odbył dłuższą konferencje ze swymi 
szefami sztabu, jenerałami de Chambru- 
nem i Bilottem.

Abd-el-Krim rozwija w dalszym ciągu 
niezmordowaną działalność.

A nglja . „Daily Telegraph“ podaje 
że angielskie koła dyplomatyczno śledzą 
z uwagą wydarzenia w Marokku. j,Cham- 
berlain ma nadzieję, że zagadnienie ma- 
rokkańskie nie przybierze charakteru 
międzyaljanckiego.
Jednakże obsadzenie hiszpańskiego Ma 

rokka przez wojska francuskie, dziś bar
dzo prawdopodobne, może stać się ła 
two sprawrą międzynarodową. Anglja 
tak długo trwać będzie w charakterze 
biernego obserwatora, jak długo opera 
cje francuskie nie rozciągną się na ob
szar hiszpański.

— W  angielskim obszarze Mossulu wy
buchł ostry ruch powstańczy, który za
tacza coraz szersze kręgi. Powodem 
było zachowanie się władz angielskich, 
które szykanowały tę część ludności, 
która przed Ligą Narodów oświadczyła 
się za przynależnością do Turcji. Sze
reg szczepów arabskich wypowiedział 
wojnę Fajsalowi, jakoteż i Anglji. Wał 
ka toczy się w sposób podjazdowy. Po
wstańcy mordują żołnierzy, nalepiając 
kartki z^napisem „Mossul jest turecki“.

Liga N aro dów . Rada Ligi Naro
dów zbiera się w Genewie 8 czerwca 
pod przewodnictwem przedstawiciela 
Hiszpanji Quinones de Leona. Tymcza
sowy porządek dzienny tej 34 sesji Ra 
dy przewiduje szereg spraw, dotyczą
cych mniejszości. M. in. sytuację mniej
szości polskiej na Litwie, jak również 
dwie ważne sprawy dotyczące w. m. 
Gdańska. Jedna z nich dotyczy proce
dury, jaką należy stosować przy rozwią
zywaniu sporów między wolnem mia 
stem i Polską, druga sprawa dotyczy 
służby pocztowej w Gdańsku.
— Podczas ostatniego posiedzenia ko

misji wojsk. Ligi N.[uchwalono zwołać w 
najbliższym czasie konferencję między
narodową, która zajmie się sprawą za
targów oraz środków chemicznych i bak- 
terji podczas wojny. Na przyszłą kon
ferencję zostaną zaproszone wszystkie 
państwa, a nie tylko te, które biorą u- 
dział w obecnej konferencji.

Japonja. Z Dalekiego Wschodu do
noszą, że ostatnie oddziały wojsk ja 
pońskich odmaszerowały ze strefy, prze

kazywanej przez Japonję rządowi so
wieckiemu. Władze sowieckie i oddziały 
wojsk czerezwyczajki objęły zarząd pół
nocnej części wyspy.

R osja. Z Piotrogrodu donoszą o prze 
kazaniu przez władze sowieckie przed
stawicielom poselstwa japońskiego w 
Rosji sowieckiej majątku byłego poseł 
stwa japońskiego w Piotrogrodzie.

— Otwarto posiedzenie mieszanej 
rumuńsko-sowieckiej komisji, rozpatru

jącej sprawę napadów band sowieckich 
na terytorjum rumuńskie.

B u łg arja . Dnia 27-go b. m. stra 
cono publicznie winowajców zamachu w 
katedrze: Friedmanna, Kojewa i Zadgor- 
skiego. Stracenia dokonano przez po
wieszenie.

L itw a - „Echo Kowieńskie“ zaprze
cza pogłoskom o podjęciu przedstęp- 
nych kroków celem doprowadz°nia do 
rokowań polsko-litewskich. Rząd łitew-
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zja ta znajduje się w związku z akcją 
komunistyczną w Persji, kierowaną przez 
poselstwo sowieckie. Rząd sowiecki wy
stosował do poselstwa w Moskwie notę, 
ostro protestującą przeciwko pogwałce
niu eksterytorjalności gmachu posel
skiego w Teheranie.

» if
31.1) - 6.UÜ9Z5 r.

D i a n a .

Stojącą na Madison Square w Nowym Jorku statuę Diany, dzieło rzeźbiarza 
Stanforda White’a, postanowiono usunąć z tegc miejsca i przenieść w inne, bardziej 
oddalone od śródmieścia. Rycina nasza przedstawia statuę na Madison Square.

ski nie otrzymał żadnych propozycji 
od rządu polskiego co do rokowań o 
uregulowaniu komunikacji kolejowej w 
sprawie tranzytu wzajemnego i co do 
postulatów polskich w Kownie i w Kłaj
pedzie. Sprawy te mogą być powierzo
ne konsulatowi trzeciego państwa, a 
co do spławu na Niemnie to Litwa 
gotowa jest Polsce udzielić wszelkich 
udogodnień technicznych.

— Według wiadomości z Kowna, li 
tewska rada ministerjalna przyjęła pro 
jekt noweli do U3tawy o reformie rolnej. 
Projekt wymierzony jest przeciwko Po
lakom właścicielom ziemskim, a prze 
dewszystkiem tym, którzy kiedykolwiek 
służyli łub służą w wojsku polskim, ogra

niczenie to stosowane jest również do 
potomstwa tych osób.

P ers ja . Prasa wojskowa komunikuje, 
że rząd perski zaangażował kilku lotni
ków wojskowych w charakterze instruk
torów lotnictwa w armji perskiej. Lotni
cy ci brali niedawno udział w walkach, 
jakie toczyły się na zachodniem pogra
niczu Persji podczas tłumienia powsta
nia niektórych szczepów górskich prze 
ciwko rządowi teherańskiemu.

— Z Teheranu donoszą, że policja 
perska wtargnęła do gmachu poselstwa 
sowieckiego w'Teheranie i dokonała tam 
rewizji. Podczas rewizji skonfiskowano 
szereg papierów oraz pewną ilość bibu
ły propagandowej. Najwidoczniej rewi

Zbliżający się Tydzień „Czerwonego 
Krzyża“ w dn. 31 maja— 6 czerwca r.b 
nasuwa szereg myśli o doniosłości te 
akcji, mającej celo wysoce humanitarne 

Akcja „Tygodnia“ obejmuje cale tery 
torjum polskie i będzie miała dwa za 
dania do zrealizowania: zasilenie szczu
płych funduszów instytucji oraz szeroką 
propagandę. Czerwony Krzyż, z powodu 
znanych nam trudności finansowych ca
łego kraju, nie korzysta ze stałych do
chodów, bo aczkolwiek Państwo rozumie 
doniosłość tej akcji, to jednak względy 
ogólne, związane z sanacją skarbu, nie 
pozwralają zadawalniająco zasilać kasy. 
Pozostaje więc inicjatywa społeczeństwa.

M k d i  PaństwTowro Polska nałożyła na 
barki swojej społeczności szereg zadań 
do rozwiązania; obserwacja zaś uczy, 
że społeczeństwo polskio dobrze z tego 
zadauia wywiązuje się, stopniowo sta
wiając poszczególne instytucje na po
ziomie odpowiednio wysokim.

O celach tej pożytecznej placówki 
pisać chyba nie potrzebujemy; cofnijmy 
się nieco w7stecz i przypomnijmy wojnę 
światową walki o byt niepodległej Pol
ski, gdy Czerwony Krzyż niósł pomoc i 
ulgę tym, którzy życie sw^ojo u ołtarza 
Ojczyzny składali. A w czasie pokoju 
czy ma dana instytucja rację bytu?

Przypomnijmy sobie katastrofę Cy
tadeli Warszawskiej, szereg powodzi, 
powrót jeńców i repartjantów na gra
nicy Wschodniej, a przekonamy się, że 
pierwszą rolę w tym wszystkim odegrał 
nie kto inny a Czerwony Krzyż, którego 
potrzeba odczuwa się i w czasie pokoju, 
instytucja, która wnosi w szeregi spra
gnionych uśmierzenie bólów a ludzkość 
ochrania od cierpień i częściowej za- 
g ady. Praca to szara i ciężka, o niej 
większość wie bardzo mało, a nawet 
często wcale nic.

i P 0* tyJ ko j^ n a k  w czasie wypadków 
atastroi żywiołowych występuje Czer

wony Krzyż — na arenie życia—jego 
działalność pokojowa z hasłem rniło- 

i , anla '^1Zaiego, otacza opieką szeregi 

r n ü l1’ wychowując je, wskazując kie- 
ek postępowania codziennego,— i tak 

w wielu analogicznych wypadkach idzie 
na czele Czerwony Krzyż 

Krotki ten pogląd działalności, po- 

-aS przokonać o doniosłości 
y ucji, że zaś utrzymanie i rozwój
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n o w y  m o d e l  k o l e i  b e z  s z y n .
Rycina nasza Przedstawia nowy model kolei bez szyn, próby której odbywają 
się właśnie w Indianopolis w Ameryce pn. Pierwsze próby wydały nadspodzie
wanie dodatnie rezultaty. Parowóz tego pociągu pracuje z siłą 90 koni parowych.

znajdują się w rękach społeczeństwa — 
jest to tylko świadectwem jego spo
łecznej dojrzałości. Nie jesteśmy w tym 
wypadku odosobnieni — zwróćmy uwagę 
na inne społeczeństwa, a w pierwszym 
rzędzie na Stany Zjednoczone ximeryki, 
a przekonamy się, źe cały ogół obywa
teli w miarę sił i możności Czerwony 
Krzyż popiera i utrzymuje. Statystyka 
wykazuje, że zgórą 75% ogółu miesz
kańców —  to ofiarni Członkowie Czer
wonego Krzyża. I tego rodzaju rozwią
zanie kwestji jest najwłaściwsze, — nie 
chodzi bowiem o przypadkowy przy
pływ większych funduszów, lecz o re
gularne zasilanie Kas tej instytucji za
sobami materjalnymi.

W tym też kierunku prowadzi Polski 
Czerwony Krzyż swe prace i propagując 
swą ideę, wciąga obywateli Polski w j 
szeregi członków.

Zbliżający się „Tydzień Czerwonego 
Krzyża“ wzmacnia nas w przekonaniu, 
że za przykładem innych miast, miaste
czek i gmin— Lublin da jak zwykle do
wód swego uspołecznienia, przychodząc 
z pomocą nie tylko moralną— propagan
dy, lecz i materjalną— finansowo. L .

Obchód 900-lecia Koronacji 
Bolesława Chrobrego w Chełmie.

Mija dziewięćset lat od chwili, gdy 
na. £ głowie Bolesława Chrobrego spo
częła Korona Królewsko. *

Symbol ten państwowości polskiej — 
i testament Bolesława Chrobrego, Twór
cy Państwa Polskiego — oto dwa naj
cenniejsze klejnoty w świątnicy ide- 
ologji polskiej.

Wielkie ideje Chrobrego wskazują 
nam jeden cel.' — Polska musi być 
wielkiem i silnem mocarstwem! Wielki 
Chrobry dążył do tego łącząc ziemie 
polskie i tworząc z nich jedno wielkie 
Państwo. Prócz tego stworzył trwałe 
podstawy dla gospodarczego ustroju w 
kreju, a „szczerbcem“ w dalekim Kijo- 
wje — zapewnił pokój na rubieżach 

Państwa.
Toteż w uznaniu tych czynów wiel

kich i tego testamentu, jaki nam Wiel 
ki Król postawił—Naród cały składa 
hold Budowniczemu Polski Mocsr 

stwowej.

W rzędzie miast, które uroczystym 
obchodem zadokumentują ten hołd 
Narodu stanął także i Chełm. Pod prze
wodnictwem Starosty p. Bolesława Mie 
dzybłockiego wyłonił się Komitet, zło 
żony z następujących osób: p. prof. 
Kińczyk, jako Wiceprezes Komitetu i 
pp Burmistrz Hilgier, Sędzia Frąckie
wicz, red. Wolf, Dr. Chomicki, płk. Dą 
bek, mjr. Greszel, P Dr. Młodowska, 
p. Dyr. Więczkowski, jako członkowie 
Komitetu, z prawem kooptacji potrzeb
nej iicści członków, jeśliby tego zaszła

potrzeba. Komitet cdbył już posiedze
nie organizacyjne i ustal 1 tarmin ob 
cfndu na dzień 14 czerwca b. r, jak 
również ułożył program, który w ogól
nych zarysach tak się przedstawia:

Dnia 13.6 wieczorem capstrzyk, a 
14 6 rano bodudka, po ulicach miasta.

Dnia 14.6 1) Nabożeństwo na Górce 
Katedr., 2) Przegląd wojska, organi
zacji i szkól, biorących udział w ob
chodzie, którego dokona pik p. Dąbek 
wraz ze Starostą p Miedzybłockim, 3 
Pochód i defilada, 4) Uroczysta aka- 
demja wieczorem w sali .K lubu“.

Celem należytego przygotowania tego 
programu wybrano poszczególnie sek
cje, co daje gwarancję, że uroczystość 
wypadnie imponująco.

Aby zamiary Komitetu w całej pełni 
urzeczywistnić — potrzebne są jednak 
pewne fundusze, a te musi już złożyć 
miejsctwe społeczeństwo. Zaproszone 
specjalnie do tego Panie zajmą się 
sprzedażą nalepek. Prócz, tego chętni 
ofiarodawcy, jakich napewno nie zbrak
nie, w Chełmie, proszeni są o składanie 
choćby najdrobniejszych ofiar pienięż
nych w Administracji naszego pisma 
Lista ofiarodawców zostanie ogłoszona

Biorąc pod uwagę wielką doniosłość 
tej uroczystości dla ogółu społeczeń
stwa, a przytem chcąc dać wyraz ho ł
dowi dla Wielkiego Twórcy naszego ży
cia państwowego już w tak zamierzch
łych czasach — Komitet nie wątpi, iż pa 
trjotyczne społeczeństwo m. Chełma, 
nie uchyli się od drobnej choćby ofip- 
ry, byśmy mogli godnie wielkiej chwili

wystąpić i należycie ją uczcić.
Obchód uroczystości chrobrowskich 

w Lublinie odbedzie się w dniu 7-m 
czerwca. Szczegóły podał śmy w os
tatnim numerze naszego pisma. Na 
uroczystości te postanowiono wysłać 
delegacje wszystkich organizacji spo
łecznych na terenie Chełma się znaj
dujących i w tym celu wyśle no do 
nich specjalne zaproszenia. Organiza
cje te i Stowarzyszenia proszone są o 
łaskawe powiadomienie Komitstu, co 
do ilości wysłanych członków, o ile 
możności ze sztandarami. Niech w rzę
dzie tych wszystkich miast, które będą 
reprezentowane na obchodzie w Lubli
nie nie zabraknie Chełma. Im liczniej
sze będą delegacje, tem więcej przy
czynią się one do uświetnienia ob 
chodu.

Bliższe szczegóły odnoszące się do pro- 
pramu uroczystości chrobrowskich w 
Chełmie będą ogłoszone specjalnymi
afiszami.

Inicjatywa urządzenia obchodu w 

Chełmie wyszła z łona Sekcji Kultural
no-Oświatowej Polskiego Klubu Społe
cznego— co należy z uznaniem pod
nieść i podkreślić.

Ze Zjazdu Okręgów. Związku 
Osadników WolsHowych.

W p iękne j s e li para fia lnne j odby ł się 

ub ieg łe j n iedzie li zjazd osadn ików  woj

skowych i cyw ilnych przy udzia le  oko ło
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cie usunięte. Obecnie wszystko idzie 
normalnym trybem, jest ścisła kontro* 
la, i prowadzi się książki kasowe. B. 
sekretarz Związku, który wpłacone 
srkładki przez c z ł o n k ó w ,  sobie 
pzywłaszczył, został usunięty i stratę 
wyrównał. Dziś panuje wszędzie ład i 
porządek. Po n ;m przemówił p. Sur- 
man, oświadczając, że chęć powitania 
Zjazdu wyrazili Okręgowy Związek K ó  

łek Rolniczych i Spółdzielnia rolnicza — 
wobec czego przedstawicielom tych
organizacji pp. Szelążkowi i....  udziela
głosu. Po ich przemowach odczytany 
protokuł przyjęto jednogłośnie do wia
domości. Bardzo ciekawe było sprawo
zdanie z działalności Związku i jego or
ganizacji, wygłoszone przez prezesa p. 
Liszkiewicza. Dowiadujemy się, że na 
kresach osiedlono dotychczas 7000 ro 
dzin żołnierskich— a więc, licząc prze
ciętnie po cztery osoby na rodzinę — 
jest ich 28000 ludzi pewnych dla Pań 
stwa i Państwu szczerze oddanych. Za
znacza, iż w wielu miejscowościach ro 
dżiny osadnicze mieszkają jeszcze w 
ziemiankach i barakach, nie zrażają 
się tem jednakże i nie tylko myślą o 
kulturze rolnej, lecz pracują również 
społecznie. Dość powiedzieć, że orga
nizowano dotychczas 72 kas spółdziel 
czych, prócz tego założono spółdzielnie 
rolnicze w Kowlu, Równem i Dubnie. 
Najlepszym zaś probierzem patrjotyzmu 
osadników jest fakt, iż Ministerstwo 
wydało im broń, celem współdziałania 
w akcji utrzymania na kresach bezpie
czeństwa publicznego. Dzisiaj, jak ongiś 
rycerze kresowi trzymają oni rękę na 
karabinie, tworząc doskonałą „ straż 
przednią Rzeczypospolitej“ . W powiecie 
chełmskim mamy 74 osadników wojs 
kowych i 674 cywilnych.

Następnie przytacza mówca cały sze
reg cyfr statystycznych, porównujących 
dorobek rolny — przed osadnictwem a 
dzisiejszym stanem, wykazujący wybit
ną zmianę na lepsze czasów obecnych. 
Dość powiedzieć, że w takiej np. Ocho- 
ży na 66 osad—zbudowano już 47 do
mów.—Ogółem wzniesiono już własne- 
mi wyłącznie siłami 50—60 pr. demów 
i zabudowań gospodarskich. Związek 
posiada także przedstawicieli w Sejmi
kach, w radach gminnych, urzędach 
gminnych i spółdzielniach. Całe prze
mówienie p. Liszkowskiego dowodzi 
znacznego wzrostu dorobku i majątku 
narodowego od czasów osadnictwa. 
Na zakończenie przedstawił mówca re
zolucję, domagająca się przypuszczenia 
związku na członka do Komisji nadaw
czych przy podziale ziemią —którą ze
brani jednogłośnie uchwalili. Tak sa
mo uchwalono rezolucję, żądającą, aby 
ustawa o pierwszeństwie nadawania 
ziemi inwalidom była przy wykonywa
niu reformy rolnej należycie przestrze
gana.

Dzisiaj jest jeszcze około 70 inwali
dów w powiecie chełmskim, którzy zie
mi nie otrzymali.

Przewodn. p. Surman wyjaśnia, iż 
wtedy, kiedy parcelowano, nie było 
jeszcze klauzuli jjo inwalidach. Dzisiaj 
wszystkie państwowe objekty są już 
rozparcelowane— co zaś do prywatnych, 
to dopiero przyszła ustawa o reformie 
rolnej, sprawę tę rozważę.

Następnie p. Mostowski mówi o k la
syfikacji ziemi przy rozdziale. Twierdzi, 
że wprowadzenie czynnika politycznego 
do reformy rolnej i używania jej jako 
atutu politycznego poszczególnych grup 
politycznych w Sejmie, bardzo ujemnie 
odbiło się na osadnictwie. Tak samo

200osób. W pełnem zrozumieniu potrze
by związku i .. swego własnego interesu, 
przybyli oni nawet z najdalszych okolic 
okręgu, by wziąć udział w Zjeździe, 
wysłuchać w y g ł o s z o n y c h  tam 
referatów, opowiedzieć o swoich bólach 
i troskach i na własne oczy przekonać 
się co Związek zdziałał i do czego dą
ży. (Cóż na to niektóre »Związki" w 
Chełmie — liczące na walnych zebra 
niach „aż" pięć osób na sali. Przyp. 
Red.)

Inicjatorzy Zjazdu, chcąc wejść w ści
sły związek ze społeczeństwem nie o 
graniczyli się do wezwania na Zjazd 
tylko swoich członków, lecz takie za
prosili przedstawicieli miejscowych 
władz, urzędów, organizacji społecznych 
i prasy. Zjazd zagaił w pięknem prze
mówieniu Prezes Związku Osadników 
p. Liszkowski Bolesław z osady Kamień
—  poczem poprosił na przewodniczą 
cego ref. Starostwa p. Kowalczyka. Ten 
jednak odmówił przewodnictwa, zazna
czając, że chce pozostać jedynie jako 
przedstawiciel Starostwa. Wobec tego 
przewodniczącym obrano Komisarza 
Ziemskiego p. Surmana, a na asesorów 
powołano p. insp. Koleczkę j red. Wolfa.

Zabiera głos p Surman i po krótkiem 
przemówianiu z którego przebijała chęć 
współpracy ze Związkiem i takiej jak 
dotychczas harmonji — przystąpiono do 
porządku dziennego, obejmującego dzlę- 
więć punktów.

Po odczytaniu protokułu z ostatniego 
walnego zebrania w dniu 13 stycznia 
b. r. zabrał głos p. Liszkowski i oświad
czył, że wszelkie nieporządki, spowo
dowane przez ludzi, którzy wykorzystali 
ciężki okres organizacyjny Związku i 
»żerując”, nie zapomnieli o swoich 
własnych osobach, już zostały całkowi-

R E F E R A T
Dyrektora Gimnazjum f lm ö ro z ie w ic za  

g budżecie Magistratu, za rok 1925.

(D okończen ie  nastąpi).

Jeśli sobie zestawimy pewne objekty. 
to stwierdzimy, że: Targowica daje do
chodu 37.000 —  a wydatki na nią wy
noszą zaledwie 2.100 z ł— widać z tego, 
że nie myśli się o jakichś inwestycjach. 
Rzeźnia daje 40.000 dochodu, a 28 000, 
wydatków. Mięso zaś należy do artykułu 
niemożliwie opodatkowanego. Co do 
elektrowni to jej pozycje budowlane są 
tak niejasne, iż mówić o nich nie 
można. Gospodarstwo leśne nie wy 
wykazane jest ani w dochodach, ani w 
wydatkach. Budżet jest nierealny wpły
wy polegają głównie na podatkach 
spożywczych, a właściwie od spożycia 
alkoholów. Budżet miasta — nie zo
stał zatwierdzony przez władze nadzor
cze. Musi on albo się skurczyć, albo

oprzeć się na długoterminowych po 
życikach. Innego środka nie wideć 
Celu nie osiągnie się drobnemi po
życzkami ani przejaskrawionymi docho 
darni. Nie można wprawdzie mówić o 
takich sprawach jak: rozbudowa miasta, 
kąpieliska, kanalizacje, własne budynki 
szkolne, hale targowe, wzorowe pie 
karnie i t. d. i t. d., ale plan już po 
winien być Płacimy przecież 24 zł. po 
datku od głowy. Budżet wykazuje, że 
jest on po stronie wpływów przeważnie 
urojony, po stronie wydatków niewy
starczającym, a jednak zbyt kosztow 

I nym, z powodu nierealnych inwestycji 
i zbyt wielkich sum na personaija. Ro
zumie, że Magistrat pracuje w nader' 
ciężkich warunkach, oddaje hołd wiel 
kiej pracy Burmistrza p. Hilgiera, 
chciałby jednak, aby w okresie hasła 
oszczędności — czynnik inteligencji za
wodowo pracującej brał udział w tej 
pracy i dołożył do niej jakąś cegiełkę. 
Dotychczas bowiem głosu prawie że w 
tej sprawie niema. Referat powyższy 
nagrodzono oklaskami — poczem prze
wodniczący p. sędzia Tomaszunas

otwiera nad referatem dyskusję. Zabrał 
w niej głos jedynie Wiceburmistrz p- 
Terpić, starając się obronić stanowisko 
Magistratu. Oddaje pokłon p dyr. Am- 
broziewiczowi za to, że zechciał zająć 
się sprawą budżetu Magistratu, którą 
mało kto się interesował. Przyznaj« 
rację, iż referent odniósł się krytycznie 
do budżetu, sądzi jednakże, że pesy
mizm jest nieco przejaskrawiony. Ża
den budżet nie był jeszcze realny, 
gdyż nigdy nie można ściśle cyfr 
ująć. Personel jest może za drogi, lecz 
wydatki personalne Sejmiku są jeszcze 
większe w stosunku do wykonywanej 
pracy. I liczba pracowników jest większa 
i kategorje uposażeń wyższe. Magistrat 
pobiera jedynie 15 proc dodatek, a 
Sejmik ma 40 proc tego dodatku. 
(Kocioł garnkowi przyganiał — przyp- 
zecero). W Magistracie możnaby mieć 
personel znacznie mniejszy i więcej 
doborowy — gdyby nie to, że jest on 
jakby woźnym rządowym — mając 

ogromną ilość, bo około 100 poleceń 
dziennie ze Starostwa i innych urzę 
dów w sprawach poruczanych.
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Nowy lotniczy rekord światowy.
Amerykanin, por. Schildhauer pobił rekord światowy w locie na hydroplanie, 
utrzymując się w powietrzu przez 28 godz. 36 min. W  czasie tym przebył lo t

nik 2.000 mil angielskich.

zł<s klasyfikowanie majątków, przezna 
czonycn do parcelowania wywołało 
wiele niezadowolenia. Przedkłsda *ięc 
zebranym rezolucję — domagającą się 
powtórnego przeklasyfikowania objek- 
tów. Nad ‘ą sprawą rozwija się szer 
sza dyskusje. Przewodn. p. Surman 
twierdzi, że sprawa ta nie przedstawia 
się znowóż tak tragicznie. Przy klasy 
fikowaniu była zawsze trzy osoby obec
ne, w tam także przedstawiciel społe* 

czeństwa.
P Mostowski zastrzega się, że nie 

miał zamiaru występować przeciwko 
Urzędowi Ziemskiemu. Trzeba klasyfi
kować nie całość lecz poszczególne 
działki, a wtedy nie będzie nikomu 
działa się krzywej- P. Liszkowski 
twierdzi, że klasyfikację robiono cza
sami pośpiesznie, przez nieodpowie 
dzialnych ludzi. Nie gani urzędu ziem
skiego lecz system i chaos jaki wów
czas w tym sezonie panował.

Rezolucję, złożoną przez p. Mostow 
skiego zebrani uchwalili jednogłośnie.

Bardzo jędrne i rzeczowe przemó
wienie na temat spłaty otrzymanej 
przez osadników ziemi, wygłosił p Ja 
kubiec. Jest zdania, że sami osadnicy 
wiele zawinili, albowiem brali ziemię 
bez umowy, nie wiedzieli nic na jakich 
w a r u n k a c h  ją biorą i dziś nie posia
dają żadnych aktów rejentalnych — 
nie mogą więc ziemią -'rozporządzać. 
Teraz trzeba to naprawić. Przedstawia 
zatem zebranym rezolucję, domagają
cą s'ę, aby jaknajszybdej zrobiono

akty rejentalne i aby pierwsza rata 
spłtty wynosił? nie całaj należno
ść*, lecz Vio, wziąwszy pod uwagę, że 
całą spłatę rozłożono na 1st 25 a więc 
logicznie wziąwszy, nie może pierwsza 
rata wynosić 3/4 tej należności.

P. Kom Surman odpowiada, że umów 
nie robiono, gdyż osadnicy nie płacili 
pierwszej raty — warunki zaś umowy 
zależne są od uch la ły  Sejmu, albo
wiem otrzymali oni ziemię na podsta
wie ustawy rządowej Po przemówieniu 
p. Liszkowskiego — rezolucję powyż
szą jednogłośnie uchwalono.

Z kolei zabiera głos p. Gołygowski z 
Dorohuska w sprawie t. zw. ośrodków, 
rrłynów i łąk. W przedłożonej zjazdo
wi rezolucji domaga się zmniejszenia 
ilości ośrodków w niektórych osadach 
tak samo zniesienie młynów, stojących 
na diiałach nierozparcelowanych przez 
Państwo, a dzierżawionych prywatnym 
dzierżawcom. Po zlikwidowaniu bowiem 
tych przedsiębiorstw — ziemia może 
być użyta jako działki dla osadników.

P. Surman twierdzi, że dzierżawa 
tych objektów przynosi Państwu do
chody —  co zaś do ośrodków to prosi, 
by w rezolucji wyraźnie zaznaczono,
o które »ośrodki* chodzi, albowiem 
tych jest w powiecie b. mało, a nie
których z tych co są, jak n. p szkoły 
rolniczej w Okrzowie — nie można 
przecież kasować, co również i zjazd 
uważa za słuszne. Rezolucję, zgłoszoną 
przez p. Gołygowskiego uchwalono 
jednogłośnie z tern, że należy usku

tecznić w niej poprawki, tyczące się 
konkretnych faktów.

Następnie przystąpiono do wyborów 
delegatów na Zjazd osadników w War
szawie i po naradzeniu się poszczegól 
nych Kół wybrano delegację w nastę- 
pującym składzie: Prezes p. Liszkowski 
i pp. Nowosad Juljan, Kudełko Stani
sław, Wanąrski Jan, Oiejniczuk To
masz, Mostowski Janusz, Mazgaj ftnto- 
ni, Makowski Stanisław, Gołygowski 
Stanisław, Majdan Antoni i Wasilew
ski Antoni.

Na zjeździe powyższym wszystkie po
wyżej przytoczone rezolucje zostaną 
zgłoszone do rozpatrzenia i stosownych 
uchwał. Specjalny referat wygłosi pre
zes p. Liszkowski.

Po złożeniu przez p. Liszkowskiego 
podziękowania za przybycie na Zjazd, 
przedstawicielom władz urzędów i or
ganizacji, oraz p Komis. Surmanowi— 
za przewodnictwo — Zjazd rozwiązano.

Po zjeździe wygłosił odczyt p. Duk- 
szta na temat walki ekonomicznej z 
żydami, któremu przysłuchiwali się zeb
rani z wielkiem zainteresowaniem.

O sa d n ik — Kresow iec.

M ulona K isła na „Gölte”.
Mieszkańcy Chełma zauważyli już za

pewne jakiś ruch budowlany na .Górce". 
Zaciekawieni tem zasięgnęliśmy pewnych 
informacji, któremi dzielimy s!ę z n a 
szymi Czytelnikami.

Jak wiadomo, zawiązał się u nas spe
cjalny Komitet przebudowy Kościoła na 
„Górce* pod protektoratem J. E. Ks. 
Biskupa Fulmana, i Nadzwyczajnego 
Komisarza Oszczędnościowego, p. Wo
jewody lubelskiego Moskalewskiego. Ko
mitet ma w planie całkowitą przebudo
wę fasad, szczytów i wież kościoła, w 
tym styJü, w jakim był dawniej, t. j. 
baroku polskiego. W ten sposób usu
nie się skutki ciężkiej łapy ciemięzców 
moskiewskich.

Roboty te będzia się uskuteczniać 
częściowo w miarę oczywiście posiada 
nych funduszów. W tym roku wykon* 
czy się hełmy wieżowe i latarnie na 
kopule.

Przed kilkunastu dniami dokonano 
szczegółowego zdjęcia obecnego stanu 
kościoła, którego dokonał profesor po- 
litechn. Warszawskiej p. inż. Sosnowski. 
Po ukończeniu opracowania zdjęcia — 
szczegółowe plany wykona p. Inż. Je 
rzy Siennicki z Lublina. Plany te mają 
być gotowe do dwóch miesięcy. Przed
tem jednakże, Komitet, w porozumieniu 
z projektodawcą, przystępuje do budo
wy nowych hełmów wieżowych. Zdjęto 
już także wszystkie kopułki ze złoconej 
blachy miedzianej. Blacha ta zostanie 
sprzedana najwięcej dającemu, a uzys 
kane z tego fundusze, wraz z fundu*
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szami, jakie będzie miał do rozporzą 
dzenia Komitet budowy zostaną użyte 
na kupno nowej blachy miedzianej. 
Należy tu dodać, iż ubiegłej jesieni n a 
prawiono cały dach kościoła, chroniąc 
go w ten SDOsób od zalewów wody 
deszczowej. Sprawiono też nowe rynny 
spadowe, a dachowe naprawiono-

Jak z tego widzimy— Komitet budowy 
pracuje usilnie nad zrealizowaniem na 
kreślonego planu — a całe społeczeń
stwo polskie winno poprzeć tak piękny 
cel, jaki stanowi przywrócenie świątyni 
Pańskiej jej dawnego wyglądu. y 
socy Protektorzy Komitetu budowy m a
ją zwrócone baczne oko na to, co robi 
się u nas i także nie szczędzą ani swej 
pracy, ani świstłej rady, by dzieło szczę 
śliwie doprowadzić do skutku.

Życzeniem naszem jest gorącem, aby 
jaknajrychlej z wyżyn „Górki“ zapanowa 
)a nad miastem świątynia prawdziwie 
polska — odbudowana staraniem poi 
skiego społeczeństwa i rękoma polskich 
inżynierów i robotników. Czas już zni 
szczyć hańbiące ślady niewoli, w nie
skończoności Koła swych Kopuł bujnie 
krzyczące o nieskończoności panowania 
Eulogjuszów. Tymczasem stało się ina
czej, bo jest Bóg na niebie i sprawie
dliwość.

Z nuzegojoleinictua.
N ieziszczon e n ad zie je .

W tych dniach Dyrekcja Radomska 
Kolei Państwowych rozesłała depeszę 
głoszącą, że Rada Ministrów zatwier 
dziła na m c czerwiec mnożną do upo

sażenia 40 groszy t. j. zmniejszoną o 1 
grosz za punkt, przytem z poborów 
pracowników winna być potrącona zali 
czka otrzymana przez nich przed Ba 
żem Narodzeniem 1924 r. Właśnie po
trącenie tej zaliczki świątecznej jest 
bardzo krzywdzącem, gdyż jeżeli pe*- 
ne grupy pracowników otrzymały re- 
numeracje jako 13 tą pensję, to 30-35 
złotych zaliczki dla innych pracow
ników mogło być skasowane. Przyto
czyć wypada rezolucję jaką Sejm w 
tej kwestji wniósł — »Sejm wzywa 
Rząd, aby przy wydatkowaniu z Dz. 2 
rozdz. 9 § 1 poz 1 budżetu M. K. trzy 
mał się norm określonych rozporządze
niem Rządu, a nie rozdawał renumeracji 
w sposób zastosowany w grudniu 1924 
r. Kiedy to renumeracji użyto jako 13-ej 
pensji dla obdzielenia pewnej kategorji 
pracowników etatowych*.

Jak widać, że pomimo, że sprawa ta 
interesuje Kluby Sejmowe, władze jed
nak chcą postswić na swojem, nietro- 
szcząc się co tam wypowie Sejm w tej 
sprawie.

Podatek dochodowy za maj i czer
wiec od tych pracowników, którym do
tychczas nie potrącono również zosta 
nie potrącony.

Słowem mają pracownicy świetne 
perspektywy egzystencji i nadzieje spę
dzenia urlopów wypoczynkowych na 
na łonie natury, ale z pustym żołądkiem. 
Widocznie jakieś fatum zawisło nad na 
szymi kolejarzami — nie zdążą przejść 
jedne potrącenia następują drugie — 
drożyzna w naszej miejscowości zupeł
nie się nie zmniejsza pomimo to po 
bory automatycznie zostały zmniejszo
ne, chociaż nie jest sekretem, że pro

centowo pobory są mniejsze w stosun 
ku do poborów przedwojennych.

Pracownikom pozostaje jedynie słaba 
nadzieja poprawy bytu w przyszłości. 
Przysłowie twierdzi, że „nadzieja jest 
matką głupich“ — może to i prawda, 
bo każdy stanie się głupim, skoro bę
dzie miał pustki i w kieszeni i w żo 
łądku. Jota.

Omil nie Katastrofa lotnicza 
pod Chełmem.

Ciekawość mieszkańców Chełma zo
stała przed kilku dniami zaostrzana 
niezwykłym u nas turkotem motoru sa 
molotu. W powietrzu szybowały dwa 
dwupłatowce w kierunku no wschód. 
Biegły za nimi oczy przechodniów i 
nagls zauważono, iż jeden z samcio 
tów opuszcza się coraz niżej W pew 
nym momencie patrzących ogarnęła 
groza-— sam cbt bowiem poczuł gwał 
townie spadać. Wyobraźnia nasza k?r- 
miona »Iatającerri trumnam i“ widzie 
ła już strzaskany aparat, a wśród nie
go zmasakrowane zwłoki lotników. 
Tymczasem samolot zniknął z ócz pa
trzących i spadł jak się zdawało gdzieś 
na drogę koło górki. Momentalnie 
utworzył się tłum 1 biegł pędem w to 
miejsce, pewny, iż ujrzy tam grozą 
przejmujący widok. Lecz oba wy tłumu 
okazały się na szczęście zupełnie płon- 
nemi. Na polu, za szkołą rzemieślni
czą rozsiadł się szeroko nienaruszony 
samolot—niczem jakiś potworny ptak, 
Zachowywał się cicho, jakby życie w 

; nim całkowicie zamarło. Tak też było 
: w istocie, serce bowiem maszyny t. j.

Felieton tygodniowy.
Upalne popołudnie Śnią się człowie 

kowi dalekie kraje, gdzie rosną poma 
rsńczowe krzewy i dojrzewają figi, 
gdzie nagość stoków górskich kryją 
ciężkie, winre grona, mizdrzące się do 
tafli niebieskiego morza.

Marzy się świat, przywjony słońcem 
— ludzie o sercu gołębiem... fich, jak 
dobrze jest zamknąć oczy i twarz na 
stawić ku złocistej kuli na lazurze nie 
ba... Niech całuje dobre, gorące słońce, 
niech lśniący promień opasze szyję ni 
by jakiś biały splot życiem drgających 
ramion czyichś... Oto nadchodzi kojąca 
senność... Poddają się jej posłusznie 
powieki.. Ach, jak dobrze jest...

Trrrr. Zrywam się na równe nogi 
Patrzę wielkiemi oczyma na kotarę, 
kryjącą telefon, jakbym ją dopiero po 
raz pierwszy oglądał Trrrr. Przychodzę 
do tego niezbitego wniosku, ze jestem 
w cukierni, że drzemałem nad szklan
ką wody sodowej i że dzwoni telefon.

'*• łaściciel cukierni— uprzejmym gestem ! 
wskazuje trzymaną w ręce słuchawkę |

A więc któż do innie.
— hbllo, ty ty?
—  Tak, js, serwus.
— Dzisiaj wieczorem, pur.ktum 12 

czeksj —idziemy.

Śmieje się wprost w ucho słuchawki.
— Nie śrriej się, aż zobaczysz „cheł 

ski Paryż’ .
— Dobrze.

Trzy krótkie sygnały—odchodzę od 
telefonu Cały nastrój włosko-morsko 
romantyczny djabli wzięli —przyjemną 
drzemkę też.

.Chełmski Paryż* —ano zobaczymy! 
»Punktum ' 12 ta w nocy staję koło 
bramy ogrodowej. Przyznam się, jestem 
trochę zniecierpliwiony, jakbym oczeki 
wfcł jakiejś „randkowej* przygody w 
czasach, gdy jeszcze wierzyłem w roz
maite „miłosne“ głupstwa.

Niemal równocześnie podchodzi mój 
przyjaciel

Jesteśmy obaj punktualni, jak zegarki.
(Niech się .rum ieni" nasz kościelny 

zegar).

Krótki uścisk ręki, a potem idziemy*

Właściwie winien jestem Państwa u- 
przedzie, iż mój towarzysz uwziął się, 
aby mnie przekonać, że Chełm ma też 
swoje podziemne życie, pełne nor, 
przez które przecieka ludzka złość, na
miętność i nikczemność szalona, tru
dna do wiary— niczem w jakiemś wiel- 
kiem mieście, które dlatego, że jestta- 
kiem— niczemu się Sjuż nie dziwi. Ja 
oczywiście nie chciałem temu uwierzyć. 

Dlatego szliśmy tej nocy obok siebie, 
dlatego miałem możność na własne oczy 
przekonać się, iż wszystko co mi opowia 
dał było prawdą. Winien jestem także 
uprzedzić, że temat to drażliwy, jeden 
z tych „o których się nawet myślić 
nie chce“. YF\ jednak nie wolno mi te 
go pokryć całunem milczenia

Skręcamy w boczną ulicę i za chwi' 
lę stajemy przed jakimś oparkanionym 
domem.

— Pierwsza stacja— mówi mój przyja 
ciel, prowadząc mnie do wnętrza czar
nej sieni. Pchnął jakieś drzwi. Podpu- 
chnięte pijackie oczy jakiegoś tęgiego 
draba świdrują nas, jak gdyby konie-
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motor, skutkiem jakieg:ś d t fiktu prze 
stal funkcjonować, stało się towchwiii 
gdy samolot zbliżał się do Chełma, i 
znajdował się na wysokości 1500 mtr.

Jest 13 fabrykat francuski, marki 
Potez, posiadający siłę 400 koni. Pro
wadził go sierż, p iet Zdunik z I p. lot 
niczego, 16 eskadry. Jako obserwator 
fungował sierż. pilot Karniewski. Obaj pi 
loci lecieli z Warszawy do pewnej 
miejscowości pod Kowlem. Gdyby nie 
doświadczenie pilota, jego zimna krew, 
i odwaga pięk y dwupłatowiec b>łby 
nepewno runął — grzebiąc dwóch rnło 
dych b. sympatycznych letników. Na 
szczęście f-ilot, wyczuwszy defekt rncto- 
ru—chwycił wprawną ćłonią za ster i 
zdołał szczęśliwie wylądować w niczem 
nie uszkodziwszy aparatu. Na zielonem 
polu widać dokładnie czarną bruzdę — 
wyżłobioną kcłami samo'otu. Dokoła 
setki ciekawych ogląda niezwylły w 
Chełmie widok same lotu i przygląda 
się obu dzielnym letnikom. Całe pole 
w sąsiedztwie stratowane i zniszczonej. 
Lecz cóż to znaczy webec urftowania 
życia dwojga młodych ludzi? Miny cbu 
letników nieszczególne Chcieliby bo 
wiem unieść się znowu w powietze i 
wśród ulutionego żywiołu przebywać 
A tymczasem muszą nieruchomo tkwić 
na ziemi i karmić ciekawość otaczają 
tego ich tłumu. W towarzystwie dwóch 
pań przedzieram się przez zwaity kor
don ludzki - przedstawiam się pilotom
i za chwilę .. sirdzę już na fotrelu pro 
wadzącego samolot, robiąc tu potrze
bne nctatki i podziwiając przedziwne 
urządzenie Ltsjącej maszyny, której nie 
brak nawet radiotelefonu Piled, zoba 
czywszy panie robią się uprzejmi i bar
dzo grzeczni, odpowiadając na zadewa

cznie chciały prześwdrowfć nasze., 
kieszenie z gotówki.

W niskiej izbie pełno gryzącego dy 
mu ze 2 łego tytoniu i ostry zapach złej 
wódki. Na kolanach draba s'edzi jakaś 
bardzo jeszcze młoda dziewczyna. Sen
nie i epatycznie przygląda się nam 
obu, oblizując cienkie, spieczone war 
g!. Stara się uśmiechać, bo tuż obok 
znalazła się jej... matka i złem, jadowi 
tem okiem patrzy. . Dziewczyna wie już 

zapewne co to znaczy — widocznie 
»rygor'* tu panuje wielki. Lecz śmiech 
jej staje się podobny do grymasu plą
czącego dziecka! A może dl stego śmiać 
się nie może, że pijany drab ściska ją 
mocno za rękę powyżej łokcia. Mam 
wrażenie, że dziewczyna jest bardzo 
śpiąca. Lecz „gość“ i oczy... matki, 
och, jak pilnie stoją na straży.

Wtem z kąta rozlega się głośny 
śmiech. Obracam się w tą stronę i wi 
dzę na tarczanie dwie mełs dziewczyn
ki. Może miały po siedem lub osiem 
lat. Spały już widocznie, lecz rozbu 
dzlło je nasze wejście. Dziecięce ich 
oczy patrzą na nas, na siostrę, matkę

ne im pytanie z iście słodką cierpliwo
ścią. Oczywiście, że korzysta ti z tegc 
skwapliwie i notuję sobie w pamięci 
szczegóły tego lotu. Dowiaduję się, że 
samolot któiy szcząśii* ie poszybował 
dalej prowadził—dowódca eskadry Ktp 
pilot Wojtarcwicz i że przybywszy na 
miejsce srodze zaniepokoił się losem 
pozostałego samolotu. Dowiedziawszy 
sie, że lotnicy zd łali szczęśliwie wylą 
dowi ć —przystał mechaników specjali 
stów, którzy w naszych oczach uwijają 
się koło maszyny, naprawiają moter i 
próbują go Za chw:lę śmiga, puszczo 
na w ruch stwerza niemiłosiimy wprost 
turkot i taki straszliwy wicher, żs zbo 
ie i trawa kładzie się na dalekiej prze 
strzen’, jakby rozpętała się najsroższa 
burza. Przy pięknem, pogodnem nie 
bie sprawia to nicsamov« ite wprest wra 
żenie. Tłum cefa się pośpiesznie trąc 
zas\ p ;ne kurzem oczy. Wkrótce żegna
my uprzejmych letników, życząc im 
szczęśliwej drogi.

Uwięziony samolot odleciał dopiero 
za kilka godzin lecz motor popsuł się 
po raz drugi tak, ie  dzielni lotnicy byli 
zmuszeni znowu wylądować w Uhru 
sku, na szczęście i tym razem obeszło 
się bez wypadku.

W idiimy z tego, ie  posiadają oni 
dużą wprawę i niemały zasób zimn«j 
krwi—skoro z tej podwójnej katastrofy 
zdołali wyjść bez szwanku i niedopu 
ścili do Lszkcd'enia cennego aparatu.

Obie towarzyszące mi panie były za 
chwycone sarr.olotam i., lotnikami, a 
»śród znajomych chwBiiły się, ii pró 
bowzły małej przejażdżki co ja cczy 
wiście potwierdź łem gdyż chwała tego 
.czynu i na mnie spadała. A dzisiaj
o „chwilę" tak trudno!

i tego pijanego drab?. Zwykły to dla 
nich obrazek

Doszedł mnie przytłumiony głos — 
»Patrz, jak głupio patrzy* — i znowu 
srebrny śmiech. Ten „komplement* 
mnie widocznie dotyczył, było mi bo 
wiem naprawdę niewymownie głupio.

A takie „doświadczenie" dzieci umie 
ją doskonale czytać z ludzkiej twarzy.

Usiłuję zdtć sobie z tego sprawę, że 
kupuje się tu chleb dla wszystkich za 
cenę hańby młodziutkiej dziewczyny — 
na oczach dwóch nieletnich dziewczą 
tek, pod ścisłą .kontrolą“ matki tych 
dzieci Jakiś obraz z piekła, jakieś wizje 
opisów największego ludzkiego upod 
lenia.

— Dlaczego pan nie siada? — Stara 
podsuwa mi krzesło.

Odpycham je gwałtownie nogą i pę
dem wybiegam na dwór.

Jest taki majestat ciszy, jakby nigdy 
nic.

Noc mruga sobie okiem swych bla
dych gwiazd i ani na moment ni# tra
ci spokoju.

Ministrowie w Lublinie.
Dowiadujemy się, że w związku z Obcho

dem 900-lecia koronacji Bolesława Chro
brego w Lublinie, który odbędzie się 
dnia 7 czerwca, obiecali przyjazd swój: 
p. Minister Oświaty Stanislaw Grabski, 
pp. Marszalkowie Sejmu i Senatu, p. 
Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościo 
wy i Wojowroda Lubelski Stanisław Mo- 
skalewski, oraz spodziewać się można, 
że p. Prezes Rady Ministrów zechce 
wziąć udział w tej uroczystości, o ile 
nie osobiście, to wydeleguje na ten 
dzień swego przedstawiciela. Komitet 
Obchodu zaprosił również pp. posłów i 
senatorów i spodziewa się przyjazdu 
przedsfawicie'i obu Izb prawodawczych.

Więc nie tylko delegacjo miejscowre
i z Województwa Lubelskiego i Wołyń
skiego złożą w tym duiu hołd Wielkie
mu Budowniczemu Polski, lecz przybę
dą i przedstawiciele władz centralnych, 
przez co podniesie się znaczenie uro
czystości, w której cała Polska musi 
wziąć udział. Program uroczystości 
uświetniony zostanie przez poświęcenie 
sztandaru św. Wojciecha, apostoła m. 
Gdańska, na ojców chrzestnych którego 
zaproszeni zostali pp.: Marszałek Se
natu i Minister Oświaty.

Zjazd Bisliupów Polskich.
Toczą się w Warszawie obrady zjazdu 

Biskupów z całej Polski, które odbywa
ją  się w małoj sali „Theologicum“. 
Wzięli w nich udział następujący Ojco
wie Kościoła: Ich Eminencje księża kar

A tam, z tego małego, oparkanio' 
nego domku rozlega się, aż tu głośny 
śmiech dwóch małych dziewczątek. Je 
na, trochę tylko starsza jest bardzo 
senna, a spać jej nie wolno, bo przy 
niej jest „gcść\ Z ust jego bucha 
smród wódki, och jakże spać się chce! 
Lecz czujne, złe, zmrużone nieco oczy 
.starej* patrzą pilnie na chude palce 
dziewczyny, kiedy zaszeleści w nich 
pieniądz. Wtedy dopiero pójdzia na 
tapczan do sióstr i będzie spać, och 
jak będzie spać.

— Idziemy dalej, — powiada mój to 
warzysz.

.Ju ż  nie chcę więcej“ — odpowiada 
mu mój ruch głowy. Żegnam się z nim 
pospiesznie i idę do domu.

Och, już nie dziwię się, że w Cheł
mie dwunastoletnie dziewczynki odwo
zi się do .. szp>tala, niczem „zasłużo
ne* już „weteranki" z ul Podwalnej.

„Życie, tu życie" — myślę, patrząc 
na gwiaździstą kopułę majowego nieba.

Lolek.
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Odnawianie pałacu wersalskiego.

Odnawianie słynnego pałacu wersalskiego pod Paryżem, który stanowi siedzibę 
rządu, dokonywane jest obecnie przez komitet francusko-amerykański przy sub
wencjach udzielanych przez znanego miljonera i filantropa D. Rockefollera jun.

Praca postępuje szybko naprzód.
Na powyższem zdjęciu widać jedno ze skrzydeł gmachu ministerjalnego.

dynałowie Dalbor i Kakowski, nuncjusz 
papieski Monsignore Lauri, arcybiskupi: 
J. E. ks. Twardowski i Teodorowicz, 
biskupi: J. E. połowy Gall, krakowski 
ks. Sapieha, wileński ks. Matulewicz, 
płocki ks. Nowowiejski z sufraganem 
ks. Szelążkiem, kielecki ks. Łoziński, 
lubelski ks. Fulman, kujawsko-kaliski 
ks. Zdzitowiecki z sufraganem ks. Ow
czarkiem, łomżyński ks. Jałbrzykowski, 
sandomierski ks. Ryx z sufraganem ks. 
Kubickim, łódzki ks. Tymieniecki, pod
laski ks. Przeździecki, przemyski ks. 
Nowak, tarnowski k3. Wałęga z sufra
ganem ks. Komarem, djecezji dawniej 
mińskiej a w najbliższej przyszłości — 
pińskiej ks. Łoziński, kamienieckiej ks. 
Mańkowski, administrator apostolski 
djec. Górnego Śląska ks. Hlond, biskupi 
sufragani: gnieźnieński ks. Laubilz, po
znański ks. Łukomski, chełmiński ks. 
Klunder.

Na zjazd przybyli również przedstawi
ciele kościoła grecko-katolickiego: J. E. 
arcybiskup Szeptycki, biskup stanisła
wowski ks. Chomyszyn i przemyski ks. 
Kocyłowski.

Obrady toczą się głównie nad wpro
wadzeniem w życie konkordatu.

0 pierwszą prawdziwą 
powieść skautową.

Gdy przed paru laty „Głos Lubelski“ 
rozpoczął w swym dodatku powieścio
wym drukować „Harcerskie troski“ J, 
Starzeńczyka, powieść z życia harcerzy, 
świat harcerski przyjął to zrazu z pe- 
wnem niedowierzaniem.

Bywały już różne powieści skautowe, 
ale ani jednej „prawdziwej“: wszędzie 
była jakaś sztuczność, nieznajomość 
szczegółów życia harcerskiego, obcość
1 abstrakcyjność lub zgoła fałszywe 
pojmowanie ducha młodzieży harcer
skiej albo naiwność fabuły.

W  miarę jednak ukazywania się dal 
szych ciągów „Harcerskich trosk“ nie
dowierzanie zamieniało się na zacieka
wienie coraz większe; niecierpliwie wy
czekiwano „co się dalej zdarzy“; zasy
pywano redakcję pytaniami, gdy się 
zdarzały przerwy w druku; dysputowano
i spierano się zajadle o sprawach, po 
ruszanych w powieści.

Jasnem się stało, że to pisał ktoś u- 
talentowany, znający harcerstwo dosko
nale, przejęty głęboko jego rolą spo
łeczną, śmiało i bezwzględnie stawiają
cy sprawy zbyt często lękliwie przemil
czane i pomijane.

W „Harcmistrzu“ ocenił tę powieść 
J. Grabowski (autor harcerskiego ko
deksu honorowego) właśnie jako „pierw
szą prawdziwie harcerską“, zresztą 
wskazując nietylko jej zalety ale i bra
ki. Przyznawał więc, że jest „bardzo 
interesująco napisana, autor z dużym 
talentem narracyjnym w szeregu obra
zów tak zaostrza ciekawość czytelnika, 
że mimo grubości tej książki czyta się 
ją  „jednym tchem“. Co więcej— „szcze- 
ry, żywy patrjotyzm bije z każdej kar
ty... płynący z głębokiego ofiarnego u- 
czucia miłości dla Ojczyzny, z rzetelne
go jej się oddania“. Dzięki temu książ
ka „zostawia wrażenie, jasnego, silnego 
żywiołu, który tętni w polskich sercach
i stwarza moc i s-ilę, dzięki której Pol
ska jest i będzie“.

Tak podniosłe wrażenia uzasadnione 
są douiosłością walki, prowadzonej pod
stępnie przeciw Polsce przez tajną ży
dowską organizację, której wykrycie, 
śledzenie i zwalczenie jest podstawą 
fabuły powieści i wielkiein dziełem gro
madki harcerzy, uczniów gimnazjalnych 
w jednem z nadgranicznych miast Rze
czypospolitej.

„Podkreślenie obowiązków wobec Na
rodu i Państwa jest zadaniem powieści. 
Harcerz to taki Polak, który widzi i 
słyszy, co się w Polsce dzieje, zna gro
żące Jej niebezpieczeństwa, walczy ze 
złem. Czuwanie ciągłe, bezustanne nad 
tem, by owym niebezpieczeństwom za
pobiec, usilna praca w tym kierunku, by 
wykorzenić zło, toczące Rzeczpospolitą 
— oto harcerskie troski“.

Za główną wadę powieści uznał kry
tyk stronność polityczną, sprawiającą, 
że „razem z żydowstwem autor potępia 
wszelką lewicowość“ i daje się unosić 
nieraz „metodzie wyszydzania“, nie co
fając się nawet przed wycieczkami prze
ciwko byłemu Naczelnikowi Państwa.

W rezultacie „Harcerskie troski“— 
„to książka ciekawa i pożyteczna, ale 
wymagająca krytycznego stanowiska, 
wobec pomieszczonych w niej żywotnych 
zagadnień“.

Nie wszyscy zajęli tak bezstronne 
stanowisko. „Lewicowcy“ lub może ra
czej „Piłsudczycy“, w harcerstwie zgod
nie współdziałający z „prawicowcami“, 
czuli się dotknięci wycieczkami polity- 
cznemi autora. Bezpartyjni obawiali 
się o naruszenie bezcennej zgody i jed
ności harcerstwa. Ci i tamci byliby 
skłonni przejść do porządku nad wiel- 
kiemi zaletami książki, zrażeni tą tu i 
owdzie przeglądającą stronnością au
tora, zgoła nie badając jej psycholo
gicznego w samej powieści umotywo
wania.

A przecież „jest to wspaniałe uprzy
tomnienie szerokich horyzontów harcer
stwa, tak bardzo mu dzisiaj potrzebne, 
przyczynek do skrystalizowania owego 
wychowanego „typu harcerza“ w społe
czeństwie polskiem, a dla tego społe
czeństwa — barwna ilustracja dążeń i 
aspiracji „harcerstwa“.
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V I sezo n ie  w ycieczek w  R zym ie.
Ilustracja nasza przedstawia wycieczkowiczów na placu św. Piotra 

w Rzymie. Szczęśliwi!

Dobrze więc zrobiła redakcja „Har
cmistrza“, chcąc pogłębić przy sposob
ności tej kontrowersji refleksję ideowo- 
społeczną działaczy harcerskich i ogła
szając konkurs na szczegółową krytycz
ną ocenę „Harcerskich trosk“.

„W okresie, w którym nieraz się sły 
azy narzekania na brak sprecyzowania 
ideologji, taka powieść może oddać zna
czne usługi, wpuszczona w myśli, jak 
szczupak między ospałe karpie, dla roz
ruszania“ — uzasadnia swój pomysł Re
dakcja i stawia pracom konkursowym 
następne przedewszystkiem pytania.

„Czy ideologja autora „Harcerskich 
trosk“ jest zgodna z ideologją harcer 
stwa? Jeżeli nie zgodna, to o ile i dla
czego? Pod słowem ideologja rozumie 
się całość poglądów ideowych, więc mo
ralnych, społecznych, politycznych —  o 
ile one w tej powieści w harcerskim 
poglądzie na świat wchodzą w grę“.

Charakterystycznym dla bezstronności 
Redakcji jest dobór książek, przeznaczo
nych na nagrody dla autorów najlepszych 
prac konkursowych. Dmowskiego „Poli- 
ka polska“, Piłsudskiego „Rok 1920“, 
Grabskiego „Uwagi“, Daszyńskiego „Pa
miętniki“, Komplet wydawnictw „Ligi 
Pracy“, trzy tomy „Cnotą a prawdą“, 
ks. Woronieckiego „Etyka wychowawcza“.

Termin nadsyłania prac 1 październi
ka 1925 r.

„Głos Lubelski“ może być zadowolo
ny: wydał książkę niezwykłą, która stała 
się ważnem zdarzeniem w życiu harcer
stwa. Czy nie wartoby także wychowaw
com i szerszemu ogółowi nią się zainte
resować?

P ro f. D r. S tru m iłło .

Skąd pochodzi nazwa Kanady?

Kiedy hiszpański awanturnik Caboto, 
trawiony gorączką złota, rozbijał się z to
warzyszami po wybrzeżach Ameryki Pół
nocnej w poszukiwaniu baśniowego El
dorado, zdarzyło się, że zagościł rów
nież i na nieprzyjaznem podówczas i 
dzikiem terytorjum, które dzisiaj nazy
wa się Kanadą. Marynarze hiszpańscy, 
widząc przed sobą pusty i nieurodzajny 
kraj, krzyknęli: „Aca nada!“, co tłóma- 
czy się na polskie „tu nie ma nic“. Tu
bylcy z radością odprowadzali wzrokiem 
odpływające statki hiszpańskie „posłań 
ców kultury“, pamiętając równocześnie 
ich błogosławiony i tajemniczy krzyk: 
„aca nada“, który odwrócił od nich nie 
bezpieczeństwo obcych napastników. Po
uczeni tem, powtórzyli ten krzyk na
stępnym razem, kiedy do ich wybrzeży 
przybyła kolonja francuska pod wodzą 
Cartiera; w roku 1542 jednakowoż za
wiedli się albowiem Francuzów nie od
straszyły owe niezrozumiałe słowa, wzię
li tylko ów najczęściej powtarzający się 
krzyk „aca nada“ za właściwą, tubylczą 
nazwę owego kraju, w konsekwencji 
czego skolonizowaną przez siebie ziemię 
nazwali językiem rodowitym: Kanada. 
Można zaznaczyć, że hiszpańscy odkry 
wcy Florydy ochrzcili kraj ten od wiel
kiego bogactwa kwiatów, a Wenezuela 
zawdzięcza swoją nazwę wspomnieniu 
miasta Wenecji.

Prezydent Coolidge jako amerykański 
komisarz oszczędnościowy.

Coolidge, obecny prezydent Stanów 
Zjednoczonych, znany jest ze swego 
zmysłu oszczędnościowego. Żadna głowa 
państwa nie oszczędzała tak, jak Coolid
ge i to zarówno w swem życiu prywat- 
nem, jak i życiu państwowem.
Jak z Washingtonu donoszą za inicjaty

wą prezydenta Coolidge rozpoczęto redu
kcję personelu urzędniczego i w jednym 
tylko miesiącu marcu zwolniono 2318 
pracowników państwowych. Akcja ta ma 
postępować systematycznie dalej tak, by
0 10 proc. stan pracowników został 
zmniejszony.

Skutki« m tego w urzędach daje się 
odczuwać silne zaniepokojenie.

Ale o wiele więcej niezadowolenia z 
oszczędności Coolidga okazują kupcy w 
Washingtonie. Ponieważ i tam prezy
dent i jego rodzina prowadzą nadzwy
czaj skromne i oszczędne życie, a więk 
szość społeczeństwa wzoruje się na try
bie życia panującym w Białym Domu, i 
dzienniki amerykańskie przepełnione są 
wiadomościami, do jakiego stopnia prezy
dent Coolidge posuwa oszczędności w 
swem życiu prywatnem, łatwo jest zro
zumiałem, że kupcy zaniepokojeni są 
szczególnie w okresie świąt dorocznych
1 sezonu obawiają się bowiem o złe za
robki. W  ten sposób zdobył sobie Co
olidge miano „oszczędnego“ , który to 
przydomek pozostanie mu w liistorji.

Wiadomości gospodarcze.

P okaz  R o ln ic zy  w  B rześc iu  li/B .

W Brześciu n/B dnia 7 i 8 czerwca 
r. b. odbędzie się Zjazd Rolniczy z ini 
cjaty*y Rady Wojewódzkiej Okręgo 
wych Towarzystw Rolniczych Polesia. 
Komitet Wykonawczy Zjazdu urządza 
jf d nocześ ile Wystawę (Pokaz — Jar
mark)

Pokaz obejmować będzie następują
ce dzieły: rolniczy, hodowlany, rybacki, 
leśny, przemysłu ludowego i ogrodniczo 
pszczelniczy.

Na zjeździe wygłoszą odoyty: prcf. 
Staniszkis o „Ogóinem położeniu rcl 
nictwa", prof. Biedrzycki p. t. „N ?jio  
wsze zdobycze w dziedzinie uprawy 
roli*, pri f. R góysH p: t. „Podnbse 
nie produkcji rolniczej na Pcleslu". 
Zarazem będzie wygłoszony szereg od
czytów o charakterze popularnym.

Najobficiej zapowiada się dział ho 
do*li koni (rasa poleska) i owiec. Prze 
mysł maszyn rt lniczych będzie repre
zentowany przez wybitne f rmy krajo
we (m in H. M Cegielski z Poznania)
i zagraniczne. Szwedzkie flrvita Verken 
wystawią swe słynne ko iarki.

Czynności organizacyjne pod prze
wodnictwem Romana Skirmuntta z Po-
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lesia są na ukończeniu. Organizatcro 
wie przyspieszyli termin pokazu na 
okres międiyna-odowego zjazdu rclni 
czego w Warszawie, aby uczestnikom 
kongresu warszawsk'ego dać możność 
zaznajomienia się z bogactwami natu 
ralnemi Polesia i staorzyć zaintereso 
wanie dla eksploatacji tych bogactw. 
W tym celu jest projektowana dłuższa 
wycieczka po Kanale Królewskim i 

Prypeci.

A . Z im m e rm a n  — o pańs tw ow e j 

ak c ji oszczędnościow ej.

Pan Rlfred Zimmerman, delegowany 
przez Ligą Narodów w celu sanacji fi
nansów flustrji, bawiąc w Warszawie 
dla zapoznania się z wynikami sana
cyjnej polityki finansowej eolskiej, od
był dłuższą konferencję z Nadzwyczaj
nym Komisarzem Oszczędnościowym, 
Wojewodą Moskalewskim. P. dr. Z im 
merman informował się szczegółowo o 
zakresie kompetencji N. K. O., następ
nie zaś o wynikach dotychczasowej 
akcji oszczędnościowej w Polsce tak w 
dziedzinie redukcji osobowej, jakoteż 
wydatków rzeczowych oraz o planach 
na przyszłość, specjalnie interesował się 
jakie uprawnienia posiada Nadzwyczajny 
Komisarz Oszczędnościowy w dziedzinie 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, Kolei, 
Poczty i przedsiębiorstw państwowych.

Podkreślił następnie, że działalność 
N. K. O. w Polsce została zagranicą na
leżycie ocenioną, jako jeden z podsta
wowych warunków sanacji Skarbu Pań
stwa i wyraził pogląd, że akcja oszędno- 
ściowa, prowadzona nadal w myśl pla
nów Wojewody Moskalewskiego, winna 
znaleźć odpowiednie poparcie Rządu.

Życząc powodzenia akcji prowadzo
nej przez Wojewodę Moskalewskiego,

wyraził opinję, że byłby rad widzieć u- 
rzędnika tej miary, jako towarzysza 
pracy w Wiedniu.

Wojewoda Moskalewski po udzieleniu 
wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi 
na pytania pana dr. Zimmermana, zwró
cił się z prośbą o utrzymanie stałego 
kontaktu, na co p. dr. Zimmerman 
chętnie się zgodził.

Składajcie ofiary 
na L. O. P. P.

Nadesłane.
P odziękow an ie .

Poczuwam się do miłego obowiązku 
na tej drodze złożyć JW . Panu Dokto
rowi Jakubowi Sygełowi, moje najser
deczniejsze podziękowanie za bezinte 
resowne a nader skuteczne wyleczenie 
mej córki z ciężkiego przypadku cho
roby skórnej. Choroba ta, leczona przez 
czas dłużs?y na kii lice wiedeńskfej nie 
ustępowała — dopiero zabiegi p. D-ra 
Sygała całkowicie ją usunęły — za co 
niezmiernie jestem Mu wdzięczny.

Sz. B arenho lc  z córką .

Starosta Chełmski. 
3571.

Chełm, dn. 28.V 25 r.

Przetarg
Celem zabezpieczenia i konserwacji budynków b. guberni w Chełmie ogła

sza się przetarg na następujące roboty:
1) Reperacja dachu blachą cynkową budynku głównego około 80m'2.
2) Oczyszczenie oszalowanie dachu b. pałacu ze starej papy i gwoździ.
3) Uzupełnienie szalowania dachu deskami 1 cal. w miejsce zepsutych z 

odstępem do 5-ciu razem około 300 m.
4) Krycie dachu blachą żelazną cynkowaną Nr. 10 o pow. około 1500m'~.
5) Założenie rynien wiszących j w. o średnicy 15 cm.
6) Wykonanie rynien spadowych z blachy j. w. z umocowaniem około 

150 m. średnicy 15 cent.
7) Zamurowanie otworów w ih  cegły celem zabezpieczenia.
8) Wykonanie ogrodzenia 2 m. wysokości z drutu kolczastego w drutów 

na sosnowych słupach 21mb.
Oferty na powyższe roboty w cenach jednostkowych składać należy w 

opieczętowanych kopertach do Starostwa pokój .Ne 1 do dnia 8 czerwca 1925 
r. godzina 12 w południe poczem nastąpi otwarcie komisyjne ofert.

Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi, koperty winny być 
zaopatrzone napisem „oferty na roboty konserwacyjne w budynkach poguber- 
nialnych w Chełmie". Oferty nieostęplowane nie będą rozpatrywane. Infor
macji udziela architektk powiatowy przy Starostwie.

100x3—2484 Starosta M iedzyb ło ck i mp.

M ŁYN PAROW Y

M1CHAL6NK0 i m
ul. L u b e ls k a

MĄKA, KASZA, OTRĘBY 

Sprzedaż detaliczna.

Ceny jak w hurcie.

Kto chce zdrowym 1 tęgim  być! 

Musi ty lko marcowe piwo pić!

Z  B R O W A R U

T R U B A K Ó W
najlepszego nowego wyrobu. 

PIW O W YSTflŁE — DOTYCH

CZAS N IEBYW AŁEJ JA K O ŚC I. 

Jasne i mocne. Żądać wszędzie.

POLSKA MANUFAKTURA
p. f .  HELENA

Krygier - Wojnflwskn
ul. Lubelska Afs 62.

Wielki wybór najrozmaitszych 

towarów wełnianych i bawełn.

Cen] konku encyjne. Za golowi i na raty.

DO O m j Ę C I A
2 pokoje z kuchnią

na I. piętrze,

2 pokoje z kuchnią
na' II. piętrze przy ul. Lubelskiej. 

Wiadomość u Fałkowskiego, 

ul. Lubelska We 50.

ZAKŁAD POWOZOWA
A. MATUSZEWSKIEGO
Chełm, ul. Lubelska - Pilichonki.

W O LA N T Y— BRYCZK I
: Przyjmuje zam ów ienia. : 

Wykonanie solidne i terminowe,

Ceny b. przystępne. Za gotówkę i na raty.

Pracownia krawiecka 
Ig. Czułczyński

C he łm , ul. L u b e ls k a  N» 73. 

Przyjmuje obstalunki cywilne i 
wojskowe z własnych i pow ie

rzonych materjałów . 

W YKOŃCZENIE S O L I D N E .

ZA GOTÓWKĘ i NA RATY.
— C eny p rz y s tę p n e . —

Pracownia obuwia

Antoniego C l lO jn n t l t i e S O

Chełm, u l. L ube lska  Js» 7 0 
(róg Obłońskiej).

Przyjmuje zam ów ienia na ro
boty zwykłe, męskie i damskie, 

galanteryjne i luksusowe.

Szybka obsługa. Ceny przystępne.

Mild litlMi-ugainiitrmskl 
N. SZTRUM

C H E Ł M ,  ul. LUBELSKA JVo 26.

Poleca: zegary i zegarki na j
lepszych firm oraz różne wyro
by złote i srebrne— po cenach 
od dnia 15 m aja b.r. zniżonych.

Za gotówkę i na raty. Przyjmuje także 
różno roperaoje. Kor«ystnr z okazji,
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