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Przegląd (Niniejszych wydarzeń.
W Polsce.

Wielkie zainteresowanie w całym kra
ju wzbudza obecnie zagadnienie reformy 
rolnej, nad którą od poniedziałku już 
debatuje Sejm. Wobec zapowiedzianej i 
na pierwszym posiedzeniu już wprowa 
dzouej obstrukcji „Wyzwolenia“ obrady 
sejmowe z każdym dniem stają się o- 
strzejsze.

W  środę po południu oczekiwano, źe 
posiedzenie będzie nader burzliwe po
nieważ „Wyzwolenie“ uchwaliło jaknaj- 
dałej idącą obstrukcję. Wbrew przewi
dywaniom jednak było zupełnie spokoj
nie. Widocznie „Wyzwolenie“ odkłada 
swoje plany do dyskusji szczegółowej. 
Tymczasem niewiadomo czy do niej doj
dzie, albowiem w kołach politycznych 
krążą pogłoski, że reforma rolna wogó- 
le nie będzie przed ferjami uchwaloną. 
Jedno ze stronnictw, prawdopodobnie 
N. P. R. ma postawić wniosek o odesła 
nie ustawy do Komisji i wniosek ten ma 
szanse przejścia. Na środowem posie
dzeniu przemawiał kierownik Minister
stwa Reform Rolnych p. Radwan zazna
czając, że przedłożony projekt różni się 
znacznie od projektu rządowego, w za
sadniczych łinjach jednak jest z nim 
zgodny. Wyraża życzenie, aby projekt 
został uchwalony. Drugi przemawiał 
przedstawiciel Zw. Lud.Nar. pos. Stani
szkis. Podkreślił od, że Polska posta 
wiła na jednem z naczelnych miejsc 
sprawę reformy rolnej i wyjaśnił stano
wisko klubu w tej sprawie.

W  przedłożonej ustawie, mówi pos. 
Staniszkis, domagamy się, aby właści
cielowi przysługiwało prawo odwoływa 
nia się do sądu ponieważ szacunek do 
podatku majątkowego może tylko służyć 
do prowizorycznego obliczenia. Godząc 
się na przymusowy wykup, domagamy się 
gwarancji, że właściciel otrzyma równe 
wartości majątku, a należności hipotecz 
ne nie ulegną zachwianiu. Rolnictwo w 
naszym wywozie stanowiło 40 proc., wi
dać więc jakie mogą być skutki zmniej

szenia produkcji. To musi się odbić u- 
jemnie na położeniu rolnictwa, w kre
dycie długoterminowym zagranicą. Nie 
można ustalać jednakowego maksimum 
świadczeń dla całej Rzplitej tak w głę
bi kraju jak i na kresach. Uważamy za 
niewłaściwe aby jeżeli w jednym roku 
nie zostanie rozparcelowany kontyngent 
200 tysięcy hektarów, ten niedobór par
celować w roku przyszłym, ponieważ 
200 tysięcy stanowi już maksimum, któ
re można rozparcelować. Nie zgadzamy 
się na sporządzenie wykazów imiennych 
majątków które mają być parcelowane 
w roku 1926, ponieważ plan parcelacyj- 
ny nie był w tym roku ustalony. Od
szkodowanie proponowane dla właścicie
li nie przenosi dwudziestu kilku na sto, 
nawet przy kursie obligacji 70 proc. 
Związek Lud. Nar. zdaje sobie sprawę, 
że ustawa ta ma ogromne znaczenie i 
ma nadzieję, że Izba przychyli się do 
jego poprawek, które nadają Ustawie 
charakter praworządności i czynią ją  
wykonalną. Od tego uzależniamy nasze 
stanowisko wobec ustawy.

Przemawiał następnie pos. Poniatow
ski, stawiając znane radykalne postula 
ty i pos. Zamersztajo, poczem rozprawy 
odroczono do czwartku rano.

Kulminacyjnym punktem czwartkowe
go rannego posiedzenia było świetne 
przemówienie pos. Strońskiego jakkol
wiek moż« nieco w zbyt ’ostrej formie 
wypowiedział się on przeciw ustawie. 
Argumenty wysuwane przez pos. Stroń- 
skiego są następujące: Maleje wytwór
czość rolna, wyżywienie ludności 1 woj 
ska natrafia na trudności. Zmniejszenie 
produkcji musi wpłynąć na podwyżkę 
cen. Większa własność nie zdoła w tych 
warunkach wytworzyć to sama, gdyż nie 
znajdzie kredytu. Nastąpić musi obniże
nie siły podatkowej. Gospodarstwa skar- 
łowaciałe i bezrolni, nie znajdą w usta
wie tego czego po niej się spodziewają. 
Proponowana ustawa narusza Konstytu 
cję zarówno co do przepisów o wywła
szczeniu bez odszkodowania jak i w
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zakresie tych przepisów Konstytucji, te 
każdy obywatel ma prawro dochodzić 
przed sądem swoich krzywd i strat. Po
seł Stroński zapowiada, że klub jego 
przy głosowaniu odwoła się do Marszał
ka jako stróża Konstytucji aby świad
czył, czy ustawa jest z nią zgodna. 
Przemówienie pos. Strońskiego przery
wane było nieustannie tupaniem, wrzawą 
i krzykiem na ławach „Wyzwolenia“. 
Przed południem prócz pos. Strońskiego 
przemawiali pos. Bitner i pos. ‘.Matakie- 
wicz, którzy w zasadzie są za ustawą, 
mają jednak pewne zastrzeżenia.

Po południu przemawiał z dużem oży
wieniem pos. Witos polemizując bardzo 
mocno z wywodami pos. Strońskiego. 
Pos. Witos uważa, że ustawa leży nie 
tylko w interesie rolnictwa ale i w In
teresie państwa. Stronnictwo „Piast“ u- 
waża ten projekt za pogorszenie dawne
go projektu. Jak mówi p. Witos są to 
następstwa postępowania niektórych
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stronnictw z prawej i lewej strony. Je 
steśmy, stwierdza mówca, zwolennikami 
utrzymania prywatnej własności, odrzu
cenia wywłaszczenia bez odszkodowa 
nia. Nie znaczy to jednak żebyśmy tę 
ustawę starali się przeprowadzić po to, 
aby wielkiej własności ułatwić sprzedaż 
ziemi na dogodnych warunkach. Po pos. 
Witosie przemawiał pos. Kwapiński, któ
rego „Wyzrwolenie“ spotkało tupaniem, 
gwizdaniem i okrzykami. Zarówno pos. 
Witos jak i pos. Kwapiński oświadczyli 
się za ustawą.

—  Ostatnie dnie były również w na
leżytym stopniu wyzyskane i przez Se
nat, który obradował nad budżetem na 
rok 1925.

— W  środę przed południem przepro
wadzono głosowanie nad budżetem przy- 
czem przyjęto wszystkie zmiany propo
nowane przez Komisję, a wprowadzające 
zupełne zrównoważenie budżetu oraz 
przyjęto cały szereg rezolucji.

— Nie mniejsze zainteresowanie w 
kołach politycznych budziły rokowania 
prowadzone między Rządem a przedsta
wicielami Koła żydowskiego poa. Re
ichem i Thonem o umowę polsko-żydow
ską. Rokowania te trwały od kilku ty
godni. Ze strony Rządu prowadzili je 
Minister p. Skrzyński i Minister Oświa
ty p. St. Grabski. Żydzi wysunęli postu
laty ekonomiczne i wyznaniowe, wza- 
mian zaś zobowiązali się do prowadze
nia w Sejmie i poza Sejmem samoistnej 
polityki z pominięciem solidarności z in
nymi mniejszościami. Podstawą polityki 
ma być poparcie przez żydów polityki 
zagranicznej polskiej. Podobno w kole 
żydowskiem jedynie mała grupa czterech 
posłów jest 'przeciwna porozumieniu. 
Sprawa była przedmiotem obrad koła 
żydowskiego, które ostateczną decyzję 
powziąć miało w czwartek.

We wtorek sprawa rozpatrywana bę
dzie przez Komitet Polityczny, a w 
środę przez Radę Ministrów, poczem 
nastąpi ewentualna wymiana deklaracji. 
Prezes Związku Ludowo-Narodowego 
pos. Głąbiński zapytany fprzez naszego 
korespondenta o stosunku Związku Lud. 
Narodowego, odpowiedział, że rokowani» 
prowadzi wyłącznie Rząd, że stronni
ctwo nic o nich nie wie i dopiero po 
otrzymaniu oficjalnej wiadomości, będzie 
mogło zająć stanowisko.

—  W sejmowym klubie Białoruskim 
doszło do rozbicia na tle różnicy zdań 
co do reformy rolnej. Pos. Rogula zre
zygnował ze stanowiska prezesa klubu, 
czterej zaś posłowie radykali, a mian.: 
Taraszkiewicz, Wołoszyn, Miotła i Rak- 
Michajłowski utworzyli osobny klub pod 
nazwą „Białoruska włościańsko robotni
cza gromada“.

—  Rokowania handlowe polsko hisz
pańskie prowadzone w Madrycie, zosta
ły chwilowo odroczone w nadziei, że 
Rząd Polski będzie mógł poprawić swój 
bilans handlowy, zniżyć cło na pomarań
cze, będące głównym przedmiotem eks

portu hiszpańskiego do Polski.
— Dzienniki donoszą,że na zarządze

nie Ministra Kolei z dniem 1 lipca ma 
być przeprowadzona nowa organizacja 
kolejnictwa. Nowemu przeobrażeniu u- 
legnie ustrój kolejnistwa małopolskiego, 
dyrekcji Lwowskiej, gdyż organizacja 
służby kolejowej w innych dzielnicach 
została już ):po części przeprowadzona 
zaś w byłym zaborze rosyjskim odpo
wiada zupełnie nowemu jednolitemu u- 
strojowi.

— We czwartek po południu pod prze. 
wodnictwem Premjera p. Grabskiego 
odbyło się wspólne posiedzenie Komite
tów Politycznego i Ekonomicznego Ra
dy Ministrów w związku z rokowaniami 
polsko - niemieckiemi. Obrady były po 
ufne.

— Bilans Banku Polskiego za drugą 
dekadę czerwca wykazuje, że zapas 
złota Banku wzrósł o 511.000 zł., na
tomiast zapas walut zmniejszył się o 
10.6. mil.

— W Warszawie zmarł nagle Franci
szek Anusz, który był dwukrotnie Ko
misarzem Rządu na m. stoł. Warszawę, 
raz od r. 1918 do 1920, drugi raz w 
1923 r.

— Estoński minister spraw zagrani 
cznych zaproponował rządom: Polski, 
Finlandji i Łotwy odbycia konferencji 
z ministrami spraw zagr. państw Bałty
ckich i Polski od 20 go do 30 go sierp
nia, w stolicy Estonji m. Tallinie.

— Towarz. dla handlu polsko-rosyjsk., 
które znajduje się w fazie organizacji 
zamierza wybudować w Zagłębiu Donie
ckim kilka pieców hutniczych dla zwięk
szenia produkcji surówki, którą będą 
przerabiać fabryki górnośląskie na ma
szyny i narzędzia, w tej postaci wracać 
będzie do Rosji. Omawiany jest rów
nież projekt uporządkowania połączenia 
wodnego między Wisłą a Dnieprem 
przez Bug, Kanał Królewski, Mucha- 
wiec; z a ł o ż e n i e  Izby Handlowej 
Polsko-Rosyjskiej, oraz banku, który by 
finansował polsko rosyjskie tranzakcje 
handlowe.

— Dzienniki podają, że Warszawski 
Oddział Wniesztorgu ukończył pomyślnie 
rokowania z przemysłem łódzkim. Osiąg
nięto porozumienie w sprawach finanso
wania dostaw.

Zakupy czynione w wielkich fabrykach 
łódzkich, dosięgają sumy dziesięciu mil- 
jonów dolarów, z tego pięć miljonów go
tówką, resztę zaś Wniesztorg płaci 
wekslami.

—  Sprawa dóbr krotoszyńskichjweszła 
w nową fazę. Dobra te są własnością 
„Personne Royal“ 1 wydział dóbr pań
stwowych województwa poznańskiego 
przyjmuje je we Jjwłasną administrację. 
Manipulacja ta potrwa kilkanaście dni 
ponieważ dobra krotoszyńskie obejmują 
30 folwarków. Asystować tej manipula
cji będzie przedstawiciel komisji likwi
dacyjnej, który był zwolenikiem likwi
dacji tych dóbr.

—  W czwartek w Warszawskim Są
dzie "Okręgowym rozpoczął się proces 
przeciwko referentowi wydziału politycz
nego Min. Spr. Wewn. p. Maksymczuko- 
wi, aresztowanemu pod zarzutem utrzy
mywania stosunków ze szpiegami.’

— Z powodu trudności czynionych 
przez rząd Czechosłowacji, komunikacja 
lotnicza „Kraków— Wiedeń“ zostanie z 
dniem 27 b. m. wstrzymana, 'oczekiwać 
należy, że trudności zostaną wkrótce u- 
sunięte i przerwa w komunikacji nie 
potrwa zbyt długo.

— Na konkursach hipicznych w Lon
dynie trzy pierwsze równorzędne miej
sca przyznano podpułkownikowi p. Róm- 
molowi, oficerowi angielskiemu i ofice
rowi włoskiemu. W ogólnej klasyfika
cji osada polska uzyskała pierwsze miej
sce po jeźdźcach angielskich.

—  We wtorek dokonano wyboru no
wego rektora Uniwersytetu Jana Kazi
mierza na rok 1925— 1926. Wybrany zo
stał prof. dr. Edward Porembowicz.

Zagranica.
Francja. Nocne wtorkowe posie

dzenie Izby deputowanych trwało do 2 
rano i zakończyło się zwycięstwem rzą
du. Porządek dzienny wyrażający rzą
dowi zaufanie, przyjęto 510 głosami prze
ciwko 30.

Porządek dzienny potępił propagandę 
komunistyczną, narażającą na szwank 
życie żołnierzy francuskich w Marokku, 
przeszkadzającą dziełu cywilizacji i po
koju, przyjmuje do wiadomości zamiar 
rządu dojścia do układu z Hiszpanją w 
celu szybkiego osiągnięcia rozstrzygnień, 
przyczem wolność niezależnych Riffanów 
ma być zapewniona. Zwycięstwo rządu 
przypisują zręczności Painleve'ego, który 
główne ostrze debaty zwrócił przeciwko 
komunistom.

— Na posiedzeniu Izby deputowanych 
Painlewe złożył oświadczenie w spra
wie Marokka. Przedstawiwszy historję 
stosunków Francji z Riffanami, premjer 
ciągnął dalej: Bez względu na to, co 
mówią, Francja właśnie przyniosła cy
wilizację do Marokka. Kiedy się prze
jeżdża przez wspaniałe obszary uprawne, 
wtedy dopiero zdaje się sobie sprawę 
z działalności Francji i zaczyna się od
czuwać niepokój, aby dla paru utopji, 
dzieło nie zostało narażone na szwank.

Dalej premjer mówi o działaniach 
Doriota, o odezwie komunistów do Abd- 
el-Krima, zbrodniczej propagandzie ko
munistycznej wewnątrz Francji.

Zwracając się do socjalistów, Painle- 
ve oświadcza, iż przedstawiciele klasy 
robotniczej nie mają prawa odsuwać się 
od rządu w tych okolicznościach. „W 
sprawie narodowej chodzi mi o uzyska
nie uchwały całego narodu. Francja, 
mając przed sobą posłannictwo cywiliza
cyjne, musi pozostawać jednomyślną“.

Po przemówieniu Painlevego, Izba po
stanowiła rozpocząć natychmiastową dy
skusję nad interpelacjami.
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Komunista Doriot zaczyna wychwalać 
„cywilizację“ sowiecką w przeciwstawie
niu do zachodniej, kapitalistycznej.

Deputowany pułkownik Picot rzuca się 
na trybunę, zadając deputowanemu Do- 
riot szereg uderzeń. Następuje bójka, 
przerwana przez Interwencję kilku depu
towanych. Herriot zawiesza posiedzenie.

— Pomimo zwycięstwa Painlevego w 
parlamencie podczas rozpraw nad sytu
acją w Marokko, losy gabinetu nie są 
pewne. Dzienniki twierdzą, że rząd otrzy 
mał większość tylko na skutek udziele 
nia swej zgody na wszystkie żądania 
zaproponowane przez socjalistów. Zna
miennym jest fakt, że 40 socjalistów 
wstrzymało się od głosowania, demon
strując w ten sposób swoje nieprzejed
nane stanowisko wobec rządu. Sytuacja 
finansowa w dalszym ciągu jest ciężka, 
a zaliczki udzielane przez Bank Fran
cuski nie wystarczają na pokrycie za
potrzebowania kas państwowych.

— Przewidywane zerwanie rokowań 
handlowych francusko - niemieckich nie 
nastąpiło. Delegacja niemiecka przedłoży 
ła notę, w której stwierdza, że nie może 
propozycji francuskiej przyjąć za pod 
stawę do dalszej dyskusji. To właśnie 
był powód, który groził zerwaniem ro 
kowań. Przewodniczący delegacji nie
mieckiej Trendelenburg na posiedzeniu 
z ministrem handlu, które trwało do 
późnej nocy, próbowali doprowadzić do 
porozumienia. W  wyniku konferencji u- 
stalono, że delegacja niemiecka przed
łoży nowe propozycje. Ma to być ostat 
nia próba, a o ile się ona nie uda, ro
kowania zostaną zerwane.

—  Z Madrytu donoszą, iż 22 b. m. 
podpisana została umowa między Fraa-

Ruch bolszewicki w Chinach.
Bolszewicy wywołali w Chinach roz

ruchy które skierowane są w pierwszym 

rzędzie przeciwko Europejczykom. Schan 
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największe ekscesy i masowe mordy bia

łych. Ostatnie pertraktacje prowadzone 
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z delegatami chińskimi zostały zerwane. 
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dnoczone Ameryki.

Fotografja nasza przedstawia genera

ła Fengyu Hsiang, reprezentanta ten

dencji bolszewickich w Chinach.

cją a Hiszpanją w sprawie blokady wy
brzeża marokańskiego.

Silna marynarka obu państw rozpo
cznie nadzór nad wybrzeżem, a okręty 
zawijające do portów marokańskich pod
dawane będą skrupulatnej rewizji aby 
nie dopuścić broni, amunicji, materjałów 
wojennych i żywności.

—  Naczelne dowództwo wojsk oku
pacyjnych '.francuskich prżystąpiło| do o- 
pracowania'planu ewakuacji obszaru Ru- 
hry. Plan przesłany |będzie Fochowi do 
zatwierdzenia. ^Ewakuacja nastąpi w ta 
kich etapach, że ostatnie oddziały woj
ska francuskiego opuszczą Essen 16-go 
sierpnia.

Wojna w Marokku. Urzędowy ko
munikat z frontu marokańskiego dono
si, źe poraź pierwszy użyto z wielkiem 
powodzeniem tanków, które skutecznie 
wspierały atak piechoty francuskiej. Na 
całym odcinku na północ od Fezu trwają 
zacięte walki. Na froncie hiszpańskim 
ataki marokańczyków z każdym dniem 
wzmagają się.

Niemcy. Stosunki gospodarcze lud
ności polskiej w Westfalji w ostatnich 
czasach zmieniły się [na gorsze Coraz 
trudniej jest Polakom znaleść pracę, a 
tym którzy ją  posiadali wymawia się co
raz częściej. Redukcja np. w zakładach 
Kruppa wynosiła od 1 maja r. b. 7000 
robotników i 1000 urzędników przeważ
nie pośród narodowości polskiej. Dalsze 
zwalniania mają nastąpić.

Rosja. Z Mińska donoszą, że wła
dze sowieckie na Białorusi znowu ogło
siły listę, zawierającą 517 nazwisk by
łych obywateli ziemskich, którzy mają 
być wysiedleni ze swych byłych mająt
ków. Niektórzy z nich wyjechali już na 
Syberją.

— Najwyższy Trybunał Rewolucyjny 
w Moskwie skazał na śmierć b. konsula 
polskiego w Tyflisie p. Łaszkiewicza, 
który w swoim czasie miał być wymie
niony na Wieczorkiewicza i Bagińskiego. 
Poseł polski w ^Moskwie p. Kętrzyński 
interweniował u urzędu sowieck., wsku
tek czego wykonanie wyroku wstrzyma
no. Poseł p. Łaszkiewicz ma być wy
mieniony na komunistę.

Japonja. Z Japonji nadchodzą wia
domości o nowych silnych trzęsieniach 
ziemi. Jedno trzęsienie ziemi miało 
miejsce w Japonji Północnej, drugie 
w południowo - wschodniej, trzecie b. 
silne w okolicach miejscowości Kobei 
Osaka. Wypadków śmierci dotąd nie za
notowano.

Chiny. Położenie w Ilong - Kongu 
zaostrzyło się do tego stopnia, że 
władze angielskie obostrzyły stan wo
jenny. Dzielnica cudzoziemska otoczo
na jest wojskiem. Listy i telegramy 
podlegają ostrej cenzurze. Ruch w 
obrębie miasta znajduje się pod kon
trolą władz. Wywóz złota i srebra 
został surowo wzbroniony. Wszystkie 
banki zamknięte. Ludność europejska 
opuszcza miasto, na skutek wzrostu 
wrogiego nastroju wśród ludności chiń
skiej. Kanonierki angielskie patrolują 
wzdłuż całego portu.

—  Według ostatnich wiadomości w 
Pekinie panuje spokój, w Kantonie na
tomiast i IIong-Kongu starcia trwają na- 
dal. Dnia 25 czerwca miały się odbyć 
wielkie demonstracje, w których mieli 
brać udział robotnicy i zaprzestać pracy 
w całym kraju. Rokowania podjęte zo
staną w przyszłym tygodniu. W  Kanto
nie urządzili studenci, robotnicy i żoł
nierze poohód demonstracyjny, w któ
rym wzięły udział wielotysięczne tłumy. 
Pochód manifestantów okrążył dzielnicę 
europejską. Gdy tłum zbliżał się do an
gielskiej strefy koncesyjnej, nastąpiła 
strzelanina, która trwała około 20 m i
nut. Angielscy marynarze strzelali do 
tłumu z karabinów maszynowych. W  
walce tej zabito jednego kupca, kilka 
osób rannych.

BacziieśC! I p  ii p m !
Każdy o tem wie ile nas ofiar kosz

towała sanacja skarbu i ten pieniądz 
polski, który mamy w obiegu. Każdy 
doskonale zdeje sobie z tego sprawą,, 
iż obecny ciężki kryzys gospodarczy, 
zastój w handlu i przemyśle, musi zo 
stać zwyciężony— abyśmy wreszcie po 
tylu przejściach, po tylu zmaganiach 
się, wypełniwszy swój cężk i naprawdę 
obowiązek wobec Państwa mogli ode
tchnąć swobodnie i pchnąć nasze życie 
gospodarcze na normalnelory. Jedyny 
nasz ratunek w tej sytuacji, jedyna na-
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dzieje— to bogactwo naszych p ó l- to  
tegoroczne żniwa.

Tymczasem co się dzieje? Oto sfora 
znikczemniałych agitatorów, z Kwapiń- 
skim na czele, rozbiegła się już po 
dworach i folwarkach i ,'nawcłuje do 
strajku rolnego. Wiedząc zaś, że ogół 
służby dworskiej —nie bardzo chętnie 
głosowi ich daje posłuch — imają się 
kłamstwa i bełamucą robotników roi 
nych twierdzeniem, iż ci tylko z nich 
ziemię otrzymają, którzy przystąpią do 
strajku, a więc ci tylko, którzy zrujnują 
nasz pieniądz i dzisiejszy zastój gospo
darczy zamienią w ruinę, a miasta i o 
środki przemysłowe narażą na śmierć 
głodową. Groźnych nestępstw takiej o 
hydnej roboty, dla csłej Polski, może 
nie widzieć tylko człowiek iwyzuty z 
wszelkich uczuć ludzkości, pozbawiony 
wszelkiej myśli krytycznej, człowiek, 
któremu obcą jest Ojczyzna i niedola 
swych bliźnich.

Powie ktoś, że przecież pozostaje je 
szcze zboże drobnych rolników. Tak, 
lecz to, co produkuje drobna własność 
rolna, wystarcza zehdwie na jej wyży
wienie własne, zaś miasta, ludność ro
botniczą i wojsko, karmi jedynie pro 
dukcja większej własności. ft produkcja 
ta ma pozostać, z woli Kwapińskich 
zniszczona, bogactwo polskiej ziemi 
zmarnowane.

Nie wolno nam się łudzić! Groza po
łożenia nakłada na nas święty obowią 
zek spojrzenia prawdzie w oczy. ft więc 
i tem nie wolno nam się łudzić, iż 
zmarnowane nasze zboże będziemy mo
gli zastąpić zbożem, kupionem zagra
nicą. ftby można kupić, trzeba pienię
dzy lub kredytu. Pieniędzy niemamy, a 
kredytu nikt nie udzieli tym, którzy 
własne dobro wdepteli w błoto.

Czeka więc ludność miejską i robot 
niczą głód w razie strajku żniwnego!

ftle tym panom podżegaczom, płaco
nym rublami komunistów, chodzi wła
śnie o wywołania u nas głodu Wiedzą 
oni dobrze, że wywołać to musi prze
wrót społeczny w Polsce, a więc cel, 
do którego jedynie dążą. Przygotowują 
zamach na Ojczyznę, na nasz dobro 
byt i niepodległość w chwiii, gdy in
tryga dyplomatyczna szykuje zamach 
na zachodnie nasze granice.

Nie wolno nam dopuścić do rozpę
tania strajku rolnego. Urodzaj, jedyna 
nadzieja naprawienia całej sytuacji go
spodarczej—musi zostać uretowany.

Jeśli służba folwarczna ulegnie pod
szeptom podżegaczy — muszą zastąpić 
ją ochotnicze drużyny robotnicze, któ 
re zboże sprzątną. Tu nie idzie o los 
„obszarników* lecz o los całej Ojczyz 
ny naszej, o nas samych! Zbrodnicze 
zakusy—wyhodowane na czerwonych 
rublach— musimy zniszczyć i plon na 
szej ziemi uratować!

Zarząd Główny Straży Narodowej wa 
zwał już wszystkie organizacje polskie, 
aby natychmiast zajęły się zorganizo
waniem drużyn pracowników zastęp-

G ene ra ł W e y g an d ,

szczery przyjaciel Polski.

czych, które przystąpią do sprzętu zbo
ża, jeśli służba folwarczna zastrejkuje.

Należy wręc, co rychlej i u nas po
wołać do życia Komitat wykonawczy 
Stowarzyszenia Samopomocy Społecz
nej (S.S.S.), który niezwłocznie przystą
pi do rejestracji ochotników i do orga
nizowania drużyn pracowników zastęp
czych.

Niema ani chwili do stracenia. Wszy
scy na ratunek pionu, na ratunek Pol 
ski i cełego naszego życia. Nie damy 
przystępu hydrze głodu i hydrze kom u
nizmu.

Wszyscy do pracy, a zwyciężymy.

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

28. Ireneusza B. M.

29. P iotra i Pawła flp.

30. Em ilji M., Lucyny.

1. Najdr. Kr. P. Je iu sa .

2. Nawiedz. N. M. P.

3. + Leona P. W. Anatola.

4. Prokopa Op.

5. Antoniego W., Filom.

Z MIASTA.
— Kino — „OAZA“ „Tajemnica Klubu Savoy" 

dram at w 8 aktach — oto najnowszy obraz 
ilustrujący niebywale przygody, przedstaw ia
jące nam  cud zrędności i karkołom nych m ro
żących krew w żyłach. Produkc)i słynnego u- 
lub ieńca pub lic inośc i Carlo A ldiniego. Przy 
tem  m istrzowska gra całego zespołu, prze
piękne widoki i nadzwyczaj interesująca fa 
buła niepozwała widzowi oderwać sie; od e- 
kranu ani na chwilę.

*** P lenarne  posiedzen ie  Sejm iku . 
Podaję do publicznej wiadomości, że 
plenarne posiedzenie Sejmiku Chełm

skiego odbędzie się w dniu 4 lipca b. r. 
w biurze Wydziału Powiatowego Sejmi
ku w Chełmie, ul. Piłsudskiego N» 10, 
następującym porządkiem dziennym:

1) Odczytanie protokułów 2 ostatnich 
posiedzeń Sejmiku z dni 20.VII 1924 r. 
i 7 I I  1925 r.

2) Skreślenie przez Przewodniczące
go dotychczasowej i dalszej polityki go
spodarczej Sejmiku.

3) Sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 1924 r. i za 1-szy kwartał 1925 r. 
(ref. p. Urbańczyk).

4) Zmiany w budżecie 1925 r. w zwią
zku z zatwierdzeniem tegoż przez W ła
dzę Nadzorczą (ref. p. Lewandowski).

5) Podw yższenie opłat szpitalnych (ref. 
czł. Wydz. Pow. p. T. Kozerski).

6) Sprawy personalne: ostateczne u- 
stalenie etatów w biurze Wydziału Po
wiatowego oraz uchwalenie statutu słu
żbowego pracowników Sejmiku (ref. czł. 
Wydz. Pow. p. W. Ambroziewicz).

7) Wolne wnioski.

Przewodniczący Wydziału 

Starosta: M iedzy b ło ck i.

*** O sobiste . Komendant Policji 
powiatu chełmskiego p. Józef Puchaj- 
da wyjechał na 4 ro tygodniowy urlop 
dla poratowania zdrowia, ftgendy Jego 
objął kierownik Komisarjatu p Kszi 
mierz Grużewski.

K a p e la n i rezerw y . Jak się do
wiadujemy— duchowni wojskowi wszyst
kich wyznań, przeniesieni swego czasu 
do rezerwy, a umieszczeni w Roczniku 
Oficerskim 1924 r. zostaną zaopatrzeni 
w książeczki stanu służby oficerskiej, w 
sposób analogiczny jak wszyscy inni 
oficerowie rezerwy.

0 ile duchowni ci nie będą posiadali 
kart zwolnienia do rezerwy, wówczas 
P. K. U. mają się zwracać do Kurji 
Biskupiej, bądź do Wydziału Wyznań 
katolickich, skąd zostaną im dostar
czone daty przeniesienia duchownych do 
rezerwy.

x C iągn ie n ie  p re m jó w k i d o la ro 
wej. — W dnin 1-szym lipca r. b. od
będzie się publiczne ciągnienie wygra
nych premjowej pożyczki"dolarowej. W 
dniu tym wylosowane zostanie z koła 45 
premji na ogólną sumę 75.000 dolarów. 
Główna wygrana — jak wiadomo — sta
nowi 40.000 dolarów.

*** ś m ie rć  pos terunkow ego  po- 
l ic j i  z poparzen ia  przy  pożarze . 
Donosilismy swego c<casu, że przy ga
szeniu pożaru domu w Nowosiółkach, 
w którym mieszkał posterunkowy Fran 
ciszek Ferbes, wraz z żoną i 3 dzieci 
brał on czynny udział, przyczem od
niósł szereg bardzo poważnych obra
żeń. Przywieziony do szpitala św. M i
kołaja w Chełmie męczył się jeszcze 
prawie cały miesiąc, zmarł bowiem dn. 
21 b m Do serji pożarów i ofiar, ja
kie on zabrał w naszym powiecie, przy
była jeszcze jedna ofiara życia ludzkiego.
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Międzynarodowy pięciobój miast.
Niedawno odbyły się w Berlinie lekkoatletyczne zawody miast: Amsterdamu, 
Oslo, Rzymu, Budapesztu i Berlina. Obrazek przedstawia bieg z płotkami

jako jeden z punktów zawodów.

M a tu rzy śc i S e m in a r ju m  N a 
uczyc ie lsk iego  M ęsk iego . Tegorocz 
ny egzamin maturalny zdali następu
jący uczniowie: Domtński Franciszek, 
Golczewski Józef, Janicki Juljan, Klu 
ziak Bolesław, Kontek Zygmunt, Kc- 
strzewski Jan, Krynicki Henryk, Łup- 
kowski Józef, Oleszczuk Stanisław, Pa
włowski Michał, Sahajda Sergjusz, So 
biepan Józef, Stawrowski Antoni, Stry
kowski Stanisław i Szajblet Leon. Eg 
zarrina odbywały sie pod przewodnie 
twem Dyrektora Seminarjum p. Woj 
Ciechowskiego, jako delegata Kurator 

jum.
B ezp ła tna  pom oc lekarska . Jak 

sie dowiadujemy —  chorzy urzędnicy 
państwowi, udający się na leczenie do 
zdrojowisk i uzdrowisk krajowych będą 
mogli po uyrzedniem otrzymaniu ze 
swoich urzędów kart porady, korzystać 
z bezpłatnych porad lekarskich.

W  Ciechocinku porad tych udziela 
dr. Dembicki Ignacy, w Busku dr. Zubr 
Zygmunt, w Krynicy dr Górski Ksawe
ry, w Nowym Targu dr. Tirszmidt, w 
Rabce dr. Kraśnicki August, w Trus- 
kawcu dr. Minder i w htemirowie — 
Heftl.

#** O p łac iło  się. W dniu 22 b, m.
o godz. 5-ej rano jatki i składy mięsne 
otoczył zastęp policji, pod komendą 
kierownika Komisarjatu p. Grużewskie 
go. Zaczął on badać towar i skonfi
skował masę mięsa niestempiowanego, 
pochodzącego z tajemnego uboju, prócz 
tego znalazło się i takie mięso, które 
było zupełnie zepsute i do użytku się 
nie nadawało. Przy tej sposobności 
zabrano kilkanaście wag niecechowa- 
nych i kilkadziesiąt odważników r( syj- 
skich. W dziesięciu jatkach nie było 
cenników. Oto, jakie „tajemnice" wy
grzebano z zakamarków jatek. Taki 
doskonały wynik obławy może poskut
kuje na przyszłość.

K aw a le r z fan taz ją . Znany Już 
u nas Bronisław Gilewski, Sienkiewicza 
13—znowu przypemniał się policji. Upił 
się bowiem, a nie mogąc widocznie 
znieść, iż przechodnie, których mijał, 
byli trzeźwi —  począł ich wyzywać ber 
dzo nieparlamentarnymi słowami. .Za 
gniewanego* Gilewskiego odprowadził 
do bezpłatnego »hotelu" posterunkowy.

T an i, lecz zaw odny  sposób — 
nabycia gumowego płaszcza w składzie 
Lejzora Szajna, obmyślili sobie Sztajn 
Szaja, Kopernika 8, i Porman Aron, bez 
stałego miejsca zamieszkania. Oto się 
gnęli przez okno i już piękny płaszcz 
miał zostać w ich rękach gdy zostali 
schwytani i oddani policji.

Pozna ła  po chustce. Borman 
Anastazja, Kol. Józefin gm. Turka, nie 
.mając widocznie panujących na naszym 
targu zwyczajów zawinęła kilka złotych 
do chustki i umieściła je w koszyku. 
Zaważył to „specjalista* Dawid Feld- 
szmidt i w oka mgnieniu barwna chu 
steczka znalazła się w jego posiadaniu.

Zanim jednak kobiita zdołała się zor
ientować, p i e n i ą d z e  powę 
drowała już w ręce jakiegoś „spólnika* 
złodzieja. Pozostała jedynie znaleziona 
przy nim chusteczka, po której okra 
dziona poznała złodzieja.

E m ancy pan tk a . Na targ do 
Chełma przybył Jan Siemiński, ze wsi 
Bezek, gm. Sław. Uzyskane ze sprze 
dąży pieniądze, w kwocie 23 zł. 55 gr. 
schowa* do kieszeni i szedł spokojnie 
dalej. Nagle „doliniarka" Chana Ryndla, 
sięgnęła do jego kieszeni i usiłowała 
dostać się do ukrytej tam gotówki. Zo
stała jednak schwytana i oddana Sędowi.

*** Z a  sprzedaż ś w iń  bez ś w ia 
dectw a pochodzen ia  — sporządzono 
w ubiegłym tygodniu 40 protokuiów 
policyjnych.

*** O p ils tw o . Do komisar.atu odpro
wadzono Marjana Dymińskiego — bez 
stałego miejsca zamieszkania, za okio 
pne .niszczenie“ produktów rektyfikacji 
chełmskiej.

P o ża r  w  ś ródm ieśc iu . W dniu 
21 b. m , o godz. 4 ej rano na strychu 
domu, przy ul Budowskiej Ne 6, dzier
żawionego przez p Jana Urbańskiego, 
wybuchł groźny, ze względu na gęstość 
sąsiadujących budynków, ogień. Zaalar
mowana straż ogniowa miejska, przy
była natychmiast na miejsce i pożar w 
ciągu 15 minut szczęśliwie zlokalizowa
ła. Pastwą płomieni padł jedynie dach. 
Przyczyna pożaru narazie nieustalona

*** Z w o ln ie n ie  C he łm a  od p la g i 
„ o k n ia rzy “. Od pewnego czasu sły
szało się o śmiałych kradzieżach, do-1

konywanych przez wyjęcie okien „Spe
cjaliści" ci umieli nietylko bez hałasu 
prowadzić swój proceder, ale i sprytnie 
wymigiwali się policji. Ostatnio doko
nano podobnej kradzieży u Mordki 
Kierszenbaume, na Pillchonkach. Połów 
był bardzo obfity, gdyż skradziono fu 
tro, palto męskie i damskie, kostjum 
granBtswy damski, płótno, suknię, 6 
sztuk srebrnych kielichów, ubranie m ę
skie i 400 zł. gotówką.

Za złodziejem zagir.ął wszelki ślad. 
Wtedy dochodzenie policyjne ujął w 
swe ręce kierownik Komisarjatu p. Gru- 
żewski i na podstawie drobiazgowego 
i mozolnego śledztwa zdołał zebrać pe
wne poszlaki. Zarządził więc obławę i 
w krótkim czasie wykrył sprawcę tej 
kradzieży w osobie niejakiego Wawrzy 
szaka, jego siostry i kochanki, wszyst
kich zamieszkałych na Pilichonkach. 
Wszyscy zostali aresztowani i osadzeni 
w więzieniu. W obławie brało udział, 
prócz kierowniKa komisarjatu, 5 poli
cjantów konnych i 20 pieszych. Tak 
więc groźna szajka „okniarzy* znalazła 
się pod kluczem;

*** O b iecu jący  „ch łopaczek“ . Do 
mieszkania p. Poli Luksenburg, Lubel
ska 71, dostał się kilkunastoletni wy
rostek, Roman Wojciechowski, który, 
mimo swego młodego wieku znany jest 
dobrze policji ze swych ,‘występów” — 
i usiłował dokonać kradzieży. Nie uda
ło mu się jednak, gdyż służąca zauwa- 
żyłe „obiecującego“ młodzieńca, w na
stępstwie czego został on aresztowany.

K łó t l iw a  rodz ina . „Urzędująca” 
iw sklepie, Pilichonki 64, rodzina Kohan



Str. 6. „CHEŁMSKI KURJER ILUSTROWANY“ —  dn. 28 Czerwca 1925 r. JVo 17.

_ ,

Wystawa sztuki dekoracyjnej w Paryża w nocy jest obrazem wielkiej 
feerji świetlnej. Fotografja przedstawia widok tej wystawy porą nocną.

Chana, Kohan Srul i Kohan Brucha, 
tak sobie wzięła do serca zjawienie się 
klijenta, iż z »radości* poczęła się kłó
cić, wywołując wkońcu zbiegowisko uli
czne. Dopiero policjant musiał zacną 
trójkę uspokoić.

Z POWIATU.
** Z ru c h u  pocztow ego. W agen

cji poczt Ruda Opalin pow. Chełm lub. 
uruchomiono centralę dla wymiany te
legramów i rozmów międzymiastowych.

** K aro lin ów , g m . K rzyw iczk i.— 
Z n o w u  śm ie rć  dziecka . Rodzice, idąc 
do pracy, pozostawili swego dwuletnie 
go syna ftdolfa Kisera pod opieką... 
ośmioletniego pastucha Michała Matyj- 
czuka. Że opieka ta była niedostate
czną dowodzi fakt, iż dziecko wpadło 
do wody i utonęło. Czyż nie dość je
szcze zastraszających przykładów lekko
myślności rodziców, tak często ostatni 
mi czasy notowanych.

** Św ie rże .— Sam obó js tw o . Stra
szna fala zamachów {samobójczych po
czyna już z miast wylewać się i na 
wsie. Coraz częściej słyszy się o odbie
raniu sobie życia przez mieszkańców 
naszych wiosek. Ostatnio podobny wy
padek miał miejsce w Świerżach, gdzie 
25 lat zaledwie liczący Sachar Stepe- 
niuk, kawaler, prawosławny, powiesił 
się na rzemiennym pasku od spodni. 
Pewnego ranka, matka denata wyszła 
na strych, aby przywołać go na śnia
danie, tymczasem zastała zastygniętego 
już trupa.

Zeznano przed władzami, iż Stepa- 
niuk od roku zmienił zupełnie tryb ży
cia. Stał się mełomównym, nieskorym 
do pracy, ani do towarzystwa, był skry
tym, całe dnie przesiadywał samotnie 
na strychu, nad oborą, gdzie popełnił 
samobójstwo. Wyrażał się, że życie 
człowieka niema żadnego celu, zaprze 
czał istnieniu Boga. Oświadczył iż zro
bi coś takiego, co spowoduje zebranie 
się ludzi jak na widowisko. Wszystko 
to dowodzi wyraźnej niechęci do życia 
tak młodego jeszcze człowieka, ia co 
spowodowało tę niechęć— wiedział tyl
ko sam Stepaniuk. Żadnych listów, ani 
wskazówek w tym kierunku przy nim 
nie znaleziono. Tajemnicę swego spo
sobu zapatrywania się na życie i po
wodów tego, zabrał ze sobą do grobu.

** Bezek, gm . N o w o s ió łk i .— P o 
ż a r  od k o m in a . W zabudowaniach 
Mikołaja Grygorzuka wybuchł pożar — 
który strawił dom, stodołę, 4 świnie i 
narzędzia rolnicze. Przyczyną był wa
dliwie zbudowany komin.

** Kam ień, g m . T u rk a .— O krad ze 

n ie  sk lepu . Jakiś nieznany dotych
czas złodziej—wyjął okno, w sklepie 
Edwarda Rajtera i skradł trochę gotów* 
ki, rozmaite artykuły spożywcze, garde
robę etc., poczem zbiegł w niewiado
mym kierunku. Dochodzenie w toku.

** A n u s in , g in . S ied liszcze.— U ję 
cie z łodz ie ja . Pewnemu włościanino

wi trafiła się całkiem nieoczekiwana 
wizyta. Oto ktoś wyjął część strzechy 
w dachu, dostał się tą drogą na strych 
i skradł stamtąd mąkę, płótno i bieli
znę. Policja, w krótkim czasie ujęła już 
jednego ze sprawców w osobie Ale
ksandra Maika, mieszk. Chojno Stare, 
u którego znaleziono część skradzio 
nych przedmiotów. Za innymi czyni 
poszukiwania.

** L u d w in ó w , gm . Cyców .— I  to 
m u  się przyda.N a nieogrodzone podwó
rze Grzegorza Piecha, wszedł nocą ja
kiś osobnik, chcący widocznie coś u 
kraść. Ponieważ wszystko było pod zam
knięciem, przeto „zadowolił się“ stoją 
cym na podwórzu wozem. Zabrał więc 
nowiutki, [pięknie pomalowany wóz i 
zbiegł w niewiadomym na razie kie 

runku.
** Jan o w ice , gm . S iedliszcze. — 

Szczęście w  n ieszczęśc iu . Właści 
cielowi młyna, ftbramowi Zajdenwerko- 
wi, skradziono 14 pudów mąki żytniej 
i pszennej. Zaalarmowana policja od 
nalazła wszystką mąkę, ukrytą w zbo 
żu na polu i oddała uszczęśliwionemu 
właścicielowi. Teraz poszukuje tych, 
którzy mąkę w zbożu ukryli. Sprytni 
złodzieje— mimo zasadzek— nie dali się 
ująć.

** W o js ław ice . —  Z nac zn a  k r a 
d z ież u  rządcy  m a ją tk u  p. Dymitra 
Daniluka, miała miejsce w nocy z 15 
na 16 b. m. Oto jacyś nieznani „sma
kosze* dostali się do lochu i skradli 
stamtąd, 3 szynki, słoninę, boczek, 
smalec I masło, ogólnej wartości prze
szło 300 zł. Wiewiadomo tylko czy im 
to wyjdzie na zdrowie, bo policja bar

dzo pilnie ich poszukuje, a to prawie 
zawsze daje dodatnie rezultaty.

Z POLSKI.

— Z w iąze k  Pszczelarzy . Zarząd 
Zw. Tow. Pszczel. zawiadamia, że ogól
ne zebranie rady delegatów odbędzie 
się w dniu 5 lipca w Grudziądzu w cza
sie trwania wystawy roln.-przemysłowej.

—  K ongres  p rzy ja c ió ł L ig i  N a 
rodów . W dniach od 3 do 8 lipca r. b. 
odbywać się będzie w Warszawie dzie
wiąty z kolei kongres unji międzynaro
dowej stowarzyszeń przyjaciół Ligi Na
rodów (Union Internationale des A sso 
ciations pour la Societe des Nations)

Należą do Unji stowarzyszenia nie- 
tylko tych państw, które są członkami 
Ligi Narodów, ale również i takich, 
które do Ligi dotąd nie przystąpiły; 
ogółem należy do Unji państw 37.

— W ie ża  B e rn a rdy ńska . Odrapana 

z tynku i pozbawiona ornamentacji wie
ża przy kościele Bernardyńskim (św. 
Anny) na rogu Krakowskiego Przedm.
i placu Zygmunta, będzie niebawem od
nowiona i doprowadzona do stanu hi
storycznego.

—- S tu lec ie  T ow . K red . Z ie m 
skiego. W  poniedziałek wieczorem w 
salonach Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego odbył się uroczysty obchód 
stuletniej rocznicy założenia Towarzystwa

Uroczystość zaszczycił swą obecnością 
p. Prezydent Wojciechowski.

Uczczono w ten sposób jeszcze jedno 
dzieło księcia Druckiego - Lubeckiego 
Statut Tawarzystwa uchwalił Sejm Kró
lestwa Polskiego. Król Aleksander ®a' 
twierdził ten statut dnia 13 czerwca
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Epokowy wynalazek.
Turbina, która za pomocą przepływającej wody przez propylery wytwarza 

prąd elektryczny nie utrudniając ruchu okrętowego.
[lustracja nasza przedstawia turbinę w stanie zanurzania.

1825 roku. Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie żyło dłużej, niż Kongresówka, 
dłużej niż autonomja, a raczej samo
wolnie stworzone generał - gubernator
stwo warszawskie, dłużej nawet, niż pa
nowanie moskiewskie na ziemiach pol

skich....

—  X I I  Z ja zd  leka rzy  i  p rzy ro d 
n ik ów  po lsk ich . 12— 16 lipca odbędzie 
się w stolicy Zjazd lekarzy i przyrod
ników polskich. Zjazd zapowiada się ja 
ko prawdziwe święto nauki polskiej. Do
tychczas zapowiedziano przeszło 1000 
referatów, które zostaną wygłoszone w 
35 sekcjach naukowych. Wykłady na u- 
roczystem otwarciu w dn. 12 lipca i 
zamknięciu Zjazdu w dn. 16 lipca wy
głoszą prof. Siedlecki z Krakowa i prof. 
Gantkowski z Poznania.

Po zjeździe projektowane są wyciecz
ki naukowo balneologiczne do Nałęczo
wa, Druskienik, Ciechocinka, Inowro
cławia, na Pomorze, do Ojcowa, na Śląsk
1 różnych miejscowości zachodniej i 

wschodniej Małopolski.

ZE ŚWIATA.
+  P ie rw sza  E u ro pe jk a  p rze k ro 

czy ła  b ram y  m ias ta  Lhassa . Przed 
14 laty wyjechała energiczna, śmiała, 
szukająca przygód Aleksandra David z 
Europy i skierowała swe kroki w głąb 
Azji, by módz zwiedzić miasto Lhassa w 
Tybecie, którego bram żadna mieszkan
ka Europy dotychczas nie przekroczyła.

Żeby niódz uśpić czujność stróżów 
miasta, przygotowywała się przez lat 14, 
chcąc przez studjum języka tybetańskie
go—religji .budhaistycznej— przez pozna
wanie trybu życia mieszkańców Tybetu 
tak się zaklimatyzować i zasymilować, 
by nie poznano w niej mieszkanki Ku- 
ropy, W tym celu przebywała po klasz
torach budhaistycznych Tybetu— to znów 
uciekała na pustynię i w góry, gdzie 
przy pomocy pustelników uczonych a po
bożnych zagłębiała się w czytaniu sta
rych pism i manuskryptów. W roku 1921 
po 10 łatach takiej pracy sądziła, że 
mieszkańcy Lhassy nie poznają w niej 
Europejki. Ale omyliła się. Gdy bowiem 
usiłowała od strony angiełsko-indyjskiej 
przekroczyć granicę, została zdemasko
waną, zatrzymaną i musiała wracać.

Nie dała jednak za wygranę. Udała 
się do Chin, i stąd przebrana za żebra- 
czkę, przenosiła się z miejsca na miej
sce, zbliżając się w ten sposób przez 
Mongolję do celu swej podróży. Iw  koń
cu przebywszyt wiele uciążliwości poko
nawszy wszystkie przeszkody - weszła 
niepostrzeżenie do Lhassy, gdzie przez
2 miesiące przebywała, nie wzbudzając 
w swem przebraniu żebraczem u nikogo

podejrzenia.
Obecnie wróciła Dawidowa do Luropy 

i przebywa w Paryżu, gdzie opowiada 

swoje wrażenia i przejścia.

-j- G łód  czy m iło ść , co jest s il
n ie jsze? To zagadnienie rozwiązał w 
bardzo zajmujący i sprytny sposób prof.

Fred. a Moss. Donosi o tem w ostatnimi 
zeszycie przeszłorocznego angielskiego 
journalu dla psychologji doświadczalnej. 
Doświadczenia swoje przeprowadzał na 
szczurach. Wybudował on sobie trzy 
klatki i ustawił je wobec siebie tak, że 
szczury mogły przechodzić z pierwszej 
klatki do drugiej lub trzeciej tylko przez 
elektryczny próg, który przy najmniej
szym dotknięciu uderzał szczury bole
snym prądem. W  pierwszej klatce umie
ścił on samce, w drugiej samiczki, a w 
trzeciej pachnące jedzenie. Z początku 
prędko odechciało się szczurom dotykać 
elektrycznego progu, ale w każdym ra
zie częściej próbowały dostać się do sa
miczek; później jednak zwyciężył bez
względnie głód. Przy eksperymentowa
niu ze samiczkami naodwrót, znalazła 
się jedna z pomiędzy pięciu, którą mi
mo silnego głodu silniej pociągnął sa
miec, niżeli jedzenie.

~|- Sztuczne w yspy  n a  A tla n ty k u . 
„Berliner Tageblatt“ donosi jeszcze o 
planie inżyniera Armstronga, urządzenia 
sztucznych wysp na Oceanie Atlantyc
kim, że wyspy te byłyby podobne do 
gór lodowych, to jest 90% ich objętości 
byłoby zanurzone pod wodą. Wyspy by
ły utwierdzone przy pomocy kotwic do 
dna morskiego. Podróż samolotem z No
wego Jorku do Plymouth trwałaby przy 
użyciu tych wysp do lądowania po dro
dze, tylko 30 godzin.

~j- C złow iek , k tó ry  p rze liczy ł n a j
w ięce j p ien iędzy  n a  św iecie . Nie 
dawno obchodził Mr. James Scott 25 
letni jubileusz swej pracy na stanowisku 
naczelnego kasjera Banku Angielskiego.

Wiadomo, iż instytucja ta jest najpotęż
niejszym bankiem na świecie i operacje 
finansowe, które wykonuje, sięgają 
wprost fantastycznych sum.

Mr. Scott w ciągu 25 lat swego urzę
dowania przyjął osobiście lub wypłacił 
olbrzymią kwotę, która w przerachowaniu 
na naszą walutę wynosi 200 miljardóW 
złotych.

I  raz tylko jeden pomylił się Mr. 
Scott, nie dopłacił klijentowi 3 szylingi 
błąd swój spostrzegł jednak zapóźno, 
więc sumę tę odesłał pocztą, narażając 
się na wydatek 2 pensów.

-{- Z b ro ja  z 1400 roku . Dr. Bach- 
ford Deau, kustorz zbrojowni muzeum no
wojorskiego posiada jedyny w swoim ro
dzaju egzemplarz starej zbroi z począt
ków XV wieku. Jest to jedyne istnie
jące całkowite uzbrojenie z tych cza
sów. Żadna zbrojownia europejska ani 
amerykańska nie posiada takiego egzemp
larza a zbroje z 1400 roku są wogóle 
niezwykle rzadkie.

Dean odnalazł ten unikat, jak opo
wiada, w 1891 roku podczas podróży na 
wschód w starym arsenale na jednej z 
wysp morza Śródziemnego, której nazwy 
wyjawnić nie chce.

-f- W a lk a  w ie lo ryb icy . Załoga an
gielskiego okrętu szkolnego, odbywająca 
ćwiczenia połowu wielorybów, schwy
ciła tymi dniami w sieci wielory- 
biątko, a kiedy się zabierała do jego 
wyciągnięcia, drugie wielorybiątko wpa
dło do sieci. Chciano i je z tamtem wy
dobyć na pokład, gdy w tem ujrzano o- 
gon olbrzymiej wielorybicy, która za
plątawszy się w sieci, starała się je po
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szarpać i wydobyć małe z uwięzi. Wie- 
lorybica z taką wściekłością broniła 
■wego dziecka, uderzała z taką siłą w 
ścianę okrętu, że zaczęto się obawiać 
iż go rozbije i ostatecznie musiano sieci 
odrąbać, poczem wielorybica i jej dzie
cko, oplątane niemi, znikły w falach.

-)- C z łow iek  p rzesyp ia  23 lat. 
Uczony francuski dr. Hoefert postano
wił obliczyć ile lat człowiek ze swego 
życia przesypia. Otóż przestudjował on 
życie 72 letniego człowieka, u którego 
stwierdził, że tenże w swem całem ży
ciu 23 lat i 4 miesiące przespał, a 19 
lat tylko i 8 miesięcy pracował. Na 
używanie przyjemności i na zabawach 
«trawił 9 lat i 8 miesięcy, na jedzeniu 
6 lat i 2 miesiące. Przez sześć lat 
trwały jego podróże, chorował przez 
4 lata, a 2 lata stracił u fryzjera.

Tak do pełnej liczby 72 lat żyoia 
owego starca brak 1 roku i 2 miesięcy, 
które poświęcił na spełnianie dyskret
nych czynności.

Pod adresem Pana Prezesa 
Dyrekcji Kolell w Radomiu.
Zgłosiła się do naszej Redakcji p. A 

Kuźmińska właścicielka realności, w 
Chełmie, przy ul. Okszowskiej JSfe 6 i z 
płaczem oznajmiła, iż mieszkający od 
roku 1920 w jej domu maszynista ko 
lejowy, p. Michał Hepner nie tylko, że 
nie piąci regularnie czynszu — to jesz 
cze znieważa ją słownie. Prócz tego 
urządza stale pijatyki, awantury, dopu 
szcza się zakłócenia spokoju i wyrzą
dza jej szkody. Ponieważ p. Kuźmińska 
jest biedną wdową i nie posiada środ

Felieton W n lo u y .
Przed miesiącem ogród miejski i .G ór

ka" rozbrzmiewały takiemi .skargami' 
milosnemi i westchnieniami, że aż 
poczciwe magistrackie ławki trzeszczały, 
a trawa wysychała. Dziś są tego skutki. 
Wszyscy się pochorowali, każdy ma 
jakąś wadę — lub jest, co najmniej 
„przemęczony“. Jednem słowem spry
tny medyk znalazłby w każdym kom
pletny podręcznik medycyny.

Na werandzie „Sielanki* siedzi pani 
Gold z mężem I pan Silber z żoną, 
pan Kupfer z panią Kupferową i pani 
Elsen z mężem.

Przy sąsiednim zaś stoliku p>ją me- 
zagran pani Gruba z mężem, panna 
Wiotka, pan Bslek z żoną i kawaler, 
pan Cienki.

Pan Silber, chwytając się za serce 
mówi — „Jadę jutro do Kissingen'.

— A, ja za tydzień do Marjenbadu
— trąbi otyła pani Gold — poprawia 
jąc sobie gorset na brzuchu.

ków, aby prowadzić z lokatorem, p. 
Hepnerem procesy sądowe zwraca się 
za naszem pośrednictwem do p. Preze
sa Dyrekcji Koleji w Rsdomiu, aby ze 
chciał łaskawie zarządzić przeniesienie 
p. Hepnera X Chełma do innej miej
scowości.

Byłoby to tem więcej pożądanem, iż 
wspomniany oscbnlk znany już jest na 
terenie Chełma ze sivych niezbyt licu 
jących z jego stanowiskiem wystąpień, 
przynoszących tylko ujmę tak jemu sa
memu jakcteż i ogółowi kolejarzy cheł 
mskich.

Jakkolwiek nie wtrącamy się nigdy 
do prywitnego życia poszczególnych 
jednostek, to jednak w wypadku, gdy 
one dopuszczają się czynów gorszących, 
lub obniżają godność piastowanego u- 
rzędu — musimy, z obowiązku jedno 
stki takie publicznie piętnować, zwłasz 
cza, gdy widzimy, że władze przełożone 
nic nie rebią, by samowolę takich oso 
bników ukrócić Nie możemy przypusz
czać, aby władze nic nie wiedziały — 
co zacz jest p. Hepntr, a jednak wszy
stko jest, jak było dawniej, i pan ten 
hula sobie dalej bezkarnie. Sądzimy, 
że ogół kolejarzy popiera nasze życze
nia i przyłącza się do głosu opinji pu
blicznej—domagającej się jaknajszybsze 
qo uwolnienia Chełma od osoby p. Hs- 
pnera. Może pan Prezes Dyrekcji Kole
jowe], znany zresztą ogólnie, jako oby • 
watel, liczący się zawsze z głosem spo 
łeczeństwa— zechce zarządzić śledztwo 
w poruszonej sprawie, a jesteśmy pe
wni, że stanie się, jak być powinno i 
że p. Hepner pójdzie na pokutę do in 
nej miejscowości.

Pani Kupferowa z trudem chwyciła 
powietrze

— Dla mnie tylko jeszcze Meran jest 
jedynym ratunkiem. W tem miejscu 
pan Kupfer uśmiecha się znacząco — 
boleśnie i wzdycha

Pan Eisen, poprawiając sobie pttlca 
mi wątrobę zabiera głos. — A ja już 
jestem jedną nogą w Karlsbadzie. Pani 
Eisen nic nie mówi, tylko kiwa głową 
potakująco. Jeśli jej mąż włazi gdzie 
jakąś nogą — to ona jest tam obecna 
już od urodzeniß — więc w takich 
wypadkach zawsze tylko milczy.

Przy sąsiedniem stole poruszenie. 
Pani Gruba szepce: Ale, swoją droga, 
ta Eisenowa wygląda jak deska do 
prasowania.

Panna Wiotko, jako też jest bardzo 
.m odna” pod., szyją w pasie i tam, 
dalej — marszczy brwi i .dyskretnie" 
pokaszluje. Na to kaw thr, pan Cienki 
pyta dworsko — A, gdzie pani spędzi 
tegoroczne lato?

Jak zawsze, już od „dzieciństwa, t. j. 
od lat pięciu w Zakopanem — Potem 
znowu kaszle i patrzy krytycznie na

Echa sam obójstw  plutonowejo 
s . WysKoRa.

Pozostawione przez denata listy, a 
następnie krążące po mieście wersje, 
jakoby ś. p. Andrzej Wyskok popełnił 
samobójstwo z powodu rzekomego prze
śladowania go ze strony przełożonych, 
spowodowały przeprowadzenie ścisłych 
dochodzeń, celem stwierdzeni?, czy o 
ile pogłoski te odpowiadają prawdzie.

Samobójca był zawodowym plutono^ 
wym, ostatnio pełnił służbę przy 7 p.p. 
Leg. W chwili ś-nierci miał lat 27, był 
żonatym, ojcem dwojga dzieci.

Z zeznań świadków wynika, że z my
ślą samobójstwa nosił on się już od 
roku i że zdradzał wyraźną niechęć do 
życia. Złożyło się na to wiele przy
czyn, wśród nich także 7łe stosunki 
meterj8loe, a głównie fakt, iż ś. p. 
Wyskok minął się z powołaniem. Nie 
mógł on się bowiem w żaden śposób 
nagiąć do dyscypliny służbowej i każde 
z jego strony uchybienie, karane przez 
przełożonych, poczytywał za prześlado
wanie go Stawał się więc coraz bar
dziej skrytym i ponurym, odosabniał 
się od towarzystw», a w mózgu tym 
czasem kiełkowała myśl, aby to życie, 
tak mu ciążące przeciąć i tym rozpa
czliwym sposobem skończyć wszelkie 
z nim rozrachunki.

Wreszcie myśl tę wprowadził w czyn, 
pakując sobie kulę w okolicę serca. 
Sekcja zwłok wykazała przestrzelenie 
płuca i mięśnia sercowego, które to 
uszkodzenia spowodowały wewnętrzny 
krwotok. W pięć godzin po strzale 
ni:szczęśliwy już był trupem.

Jak z powyższego widzimy, nie mo.

cieniutkie „pedały’’ pana Cienkiego, 
wsadzone w obszerne spodnie.

Pan Gruby, stuknąwszy szlanką piwa, 
w szklankę pan Belka zaczyna na ogól
ny temat — A pan, panie Belek do 
kąd wyfrunie na urlop? Pan Belek po 
prawia binokle, potem łapie się ostroż
nie za kolano i „syczy* „boleśni® przez 
dwa popsute przednie zęby — Do Bus
ka, a może do Teplltz.

A, fe, mówi pani Gruba, w tak m ło
dym wieku! Ponieważ patrzy przy tem 
znaczącą na kolana pana Belka, panna 
Wiotka chowa pospiesznie oczy za fi
ranki swoich powiek — Zawsze jest 
tak „skromna’ .

Brzęk ostróg —  deski werendy ug i
nają się i trzeszczą. Wchodzi pan po
rucznik.

Panna Wiotka wysuwa natychmiast 
jedną nóżkę, kładzie ją na skrzyżowa
niu stolika tak umiejętnie, że „zako
piański” ksztiłt jej łydki jest wysławio
ny, wprost na działanie słońca i. , oczu 
pana porucznika. Pan Cienki, widząc to, 
zamyka i otwiera oczy i kręci się na 
krześle, jakby siedział na pineskach.
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że tu być mowy o żadnem »prześlado
waniu* denata. W iną jego śmierci po
nosi jedynie, tak częsta notowany fakt, 
iż nie znalazł sie on na swojem miej 
scu, co wywołało u niego żal i niechęć 
do życia, a w końcu chorobliwe prze 
świadczenie, iż dzieje mu sie krzywda 
Na tem też tle popełnił swój rozpsczll 
wy krck, pozostawiając we łzach żoną 
i dwoje małych sierot

Z ŻUCIA K S ilJA K N .
W dniu 21 b. m. w sali teatru kole- 

iöwago odbyło s!ę zebranie Związku 
Zawcd Kolejarzy, przy udziele posłów 
Kuryłowicża i Malinowskiego. Prezes 
miejscowego Z. Z. K p Józef Prochal 
zagaił zebranie, poczem udzielił głosu 
posłowi Kuryłowiczowi. Ten przedstawił 
się zebranym jako organizator Z. Z. K., 
mówił o cel ich Związku i działalności 
posłów, wybranych przez Związek na 
terenie Sejmu.

Wywodził dalej sprawą uposażenia * 
emerytury dla kolejarzy. Podkreślił fakt, 
jakoby posłowie z Z Z. K, i P. P. S. 
najwięcej starali sią o wywalczenie m o
żliwie najlepszego bytu dla pracowni
ków kolejowych, nawołuje, aby wszy
scy zapisywali sią do Z. Z. K., a nie 
do innych związków. Pan poseł wyra
zi} sią trochą niepolitycznie, ganiąc Pol
ski Związek Kolejowy i oskarżając, że 
posłowie, pochodzący z tego Związku 
nie starają sią o pracowników kolejo
wych. Przemówienie swoie kończy o- 
krzykiem: Niech żyje Z. Z. K.

Po nim zabrał głos poseł Malinowski. 
Mówił o reformie rolnej, naczelnych

Wchodzi jeszcze psrą osób, „udamio 
nych" jakąś bardzo przystojną damą.
1 tam też latają morza i Pucki, Szwaj- 
carja i Jezioro Garda.

Porucznik zauważył już przystojną 
damą i odwraca sią plecyma do... łydki 
panny Wiotkiej — co ta przyjmuje 
westchniem i chowa »wystawą” pod 
stół. Pan Cienki momentalnie powyj 
mował pineski z krzesła i siedzi jak 
trusia Wszyscy mówią tylko o swoich 
chorobach, siedzących to w gardle, to 
w nosie, to w brzuchu, to w stawach. 
Jednem słowem szpital. Od słuchania 
tego czuje sią w zupie zapach kar
bolu — w miąsie obie chełmskie apte 
ki. Wszyscy na gwałt wyjeżdżają, aby 
»ratować* zdrowie.

Na okrągłej ławc*, naprzeciw »Sie
lanki* znowu inny szpital. (Jrządnik, 
niższych szczebli keszle i pluje, jednak 
pomny na swoje .stanowisko’ z god 
nością" — nosi w sobie lesecznika 
gruźlicy i kicha nim w biurze wprost 
w ksiągi I rejestry. „Zdemobilizowany* 
dobrze już leciwy oficer trzyma obu

władzach wojskowych I wyborze Na
czelnego Inspektora Najwyższych Władz 
Wojskowych, który, na wypadek wojny 
ma być naczelnym wodzem wszystkich 
sił zbrojnych.

Wystąpienia posła Kuryłowicza znaj 
uuje Oddźwięk w wystąpieniu Członka

r.7̂ du Polskiego Związku Kol. p. Hi 
poiita Sobiepana, Prezesa 2« iązku Zaw. 
Maszynistów, pk Bolesława Wiktowskie 
go i sekretarza P. Z. K. p. St’ fana Sta 
chörskiego, którzy zarzucają p. posłowi, 
iż zbyt potą, ia P. Z. K. i inne związki 
kolejowe, nie mając do tego doststacz 
nych przyczyn.

Członek P. Z. K. p. Sielski prosi o 
dokładniejsze wyjaśnienie, tyczące sią 
poruszonej sprawy zastoju w pracy i 
masowego bezrobocia. Odpowiedzi na 
to udzielają posłowie Kuryłowicz i Ma 
linowski.

Następnie przemawia członek Z. Z. K. 
p. Dziekan, przedstawiając zebranym 
możność nabywania ziemi dla pracow
ników kolejowych, stosownie do uchwa
lić się mającej ustawy o reformie rcl 
nej. Poruszając przytem sprawę utwo 
rżenia spółdzielni kolejowej, aby ta za
jęła sią nabywaniem ziemi i starała się
0 kredyty budowlane

Przewodniczący zebrania p. Prochal, 
dziękując posłom za przybycie — roz 
wiązuje zebranie.

Mimo, że na sali byli członkowia roz
maitych związków kolejowych, spokój
1 porządek zachowano. Jo ta .

Składajcie ofiary 
na L. O. P. P.

rącz nogi, chcące koniecznie oderwać 
sią od tułowia i popędzić do mułu sa
dzawki miejskiej. Panienka, mogąca 
swoją twarzą robić poważna konkuren 
cję kawałkowi kredy. Szyje po całych 
dniach, a często i nocach.

Ci wszyscy nie mówią nic o „ba 
dach" i sanetorjach. Są „zdrowi" i my
ślą jedynie o tem, aby tak można 
chcćby przez dwa tygodnie wyleżeć się 
brzuchem do góry, w jakimś „uczci
wym* lesie i nie wąchać naszych ryn
sztokowych „perfum”.

Punktum za dni czternaście spoty
kają się w Krynicy państwo Gold i pań 
stwo Silber, państwo Kupfer i państwo 
Eisen, pani Gruba i pan Cienki, panna 
Wiotka i państwo Belek.

Najprzód zdumienie, a potem zapy
tania. —  To pan nie w Kissingen? — 
ft pani nie w Marjenbadzie? — ft pani 
nie w Meranie,? ft pan nie w Karlsba 
dzie?—Jakto dobrze, że pani nie w Za
kopanem. — ft pan nie w Busku, ani 
w Teplitz.

Po tym pierwszym wylewie zapytań

Wystawa rysunkowo uczniów Seminarium 
nauczycielskiego meskiego.

W obszernej, dostćtecznej w światłd 
sali rozmieszczono uiniejętnle prace 
uczniów wszystkich kursów.

Wystawione eksponaty dzielą się na 
rysunki dowolne, akwarele, szkice pę- 
izlerr, rysunki z natury i rysunki de* 
<oracyjne. Widzimy sporą ilość wcal« 
udatnych pejzaży, próbki poitretowafiiä 
jostaci ludzkich w różnych pozach,stu- 
dja rąk etc. Niektóre z rysunków z 
-tatury są tak dobrze pod względem 
malarskim i perspyktywicżnym zfobió- 
ie, że patrząc na nie, nie chce się wie 
rzyć, iż wykonali je uczniowie.

Inne ściany zajmują rysunki orna- 
mentacyjne na motywach swojskich, 
greckich i maurytańskich. Zdobieni« 
płaszczyzny motywami geometryczny* 
mi, ornamenty w trójkątach i kwadra
tach, inlcja'y, projekty naczyń etc. o- 
bejmują inną pokaźną część wystawy. 
Wśród nich widać także kilkanaście 
projektów sztandaru seminaryjnego.

Cełość wystawy sprawia nader sym
patyczne i estetyczne wrażenia i dc- 
wodzl, iż wysiłek szkoły w kierunku 
malarskiego kształcenia uczniów Semi 
narjum nie idzie na d am o . K. W .

Do Jakich zdrojowisk przysłu
guje zniżka Kolejowa.

Ministerstwo kolei ogłosiło wykaz 
uzdrowisk krajowych, z których powra
cający mają prawo korzystania z G6 
proc. ulgi taryfowej na kolei. Ulgi po-

— okazuje się, że wszystkiemu zawinił-, 
feljeton z Krynicy, opisujący życie to
warzyskie tej miejscowości w takich 
cudownych barwach, iż wszyscy zapra 
gnąli tu .wypocząć“ i „wyleczyć* swo
je serce, płuca, saćb, wątrobą i kolana.

ft wyleczyć. . życiem towarzyskiem i., 
rantami. Cały chełmski .szpital* — 
stworzył tu mała, kclonję i .leczył sią* 
bardzo dokładnie, często do białego 
dnia.

M

W tym czasie .zdrowy" urzędnik, 
zdemobilizowany oficer i blada panna 
z pracowni krawieckiej „leczyli się“ też 
także, na ławce pod „Sielanką*.

Każde z nich myśłało. Żeby tak cho
ciaż psiakrew na dwa tygodnie, kropnąć 
się do Uhrusk?.

Lecz i na to nie mają wolnego cza
su i wolnych, do zbyci* złotówek.

Zres2 tą na co im to, są przecież zu
pełnie „zdrowi“.,, a w ogrodzie miej
skim też jest »świeże“ powietrze.

Lo lek .
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Wykopaliska \u Siam.

Na wystawie sztuki w Paryżu, 

budzą ogólny podziw w sjam- 

skim pawilonie wspaniałe wyko

paliska. Ilustracja nasza przed

stawia wazą bronzową z 10 stu > 

lecia przed narodzeniem Chry

stusa.

wyższe — jak wiadomo — stosują się 
tylko wtedy, jeśli odległość przejazdu 
od stacji najbliższej danego uzdrowiska 
do stacji powrotnej wynosi conajmniej 
100 kilometrów i o ile kuracjusz bawił 
w uzdrowisku conajmniej 15 dni.

Bilety ulgowe wydawać będą kasy sta
cyjne na podstawie zaświadczeń wyda
wanych przez komisje uzdrowiskowe lub 
zarządy gminne,, względnie zarządy u- 
zdrowisk, stwierdzających, że dane oso
by przebywały w uzdrowisku w celach 
leczniczych lub odpoczynkowych bez 
przerwy w ciąęu najmniej 15 dni.

Zaświadczenia te będą stemplować 
kasy kolejowe, wpisywać będą na nich 
numer wydanego biletu, poczem będą 
je zwracały właścicielowi. Zaświadcze
nie w ten sposób ostemplowane okazy
wać powinien właściciel przy kontroli 
biletów, po ukończeniu zaś podróży od
dać je musi łącznie z biletem.

W celu stwierdzenia tożsamości oso
by, korzystającej z zaświadczenia, służ
ba kolejowa może żądać od okaziciela 
biletu przedstawienia dowodu osobis 
tego.

W województwie warszawskiem są 
dwa tylko uprzywilejowane uzdrowiska: 
Ciechocinek i Otwock, w białostockiem
— Druskienniki, w kieleckiem —  Busk, 
Czarniecka Góra, Ojców, Piaskowa Ska
ła i Solec, w lubelskiem — Nałęczów, 
w pomorskiem —  wszystkie miejscowości 
położone nad morzem, w krakowskiem— 
Czorsztyn, Krościenko, Krynica, Krze 
szowice, Muszyna, Piwniczna, Poronin, 
Rabka, Swoszowice, Szczawnica, Wyso
wa, Zakopane i Żegiestów, we lwow- 
skiem — Iwonicz, Lubień, Niemirów, 
Rymanów i Truskawiec, w stanisławow- 
skiem — Delatyn, Dora, Hrebenów, Ja- 
remcze, Korczyn, Kosów, Mikuliczyn,

Morszyn, Skole, Tatarów i Worochta, 
w tarnopolskiem— Zaleszczyki, na Śląs
ku — Bystra, Goczałkowice, Jastrzębie, 
Jaworze, Ustroń i Wisła, w poznańskiem
— Inowrocław7. Ogółem 50 miejscowości.

StiB i i i  i Mm
Rolnictwo polskie szybko odbudowuje 

się ze zniszczeń, spowodowanych dzit-  

łan iim i wojennemi. Powierzchnia zasie 
wu czterech zbóż zasadniczych oraz 
roślin okopowych z roku ra rok się 
powiększa, zbliżając się do norm przed 
wojennych Powierzchnia zasiewu w 
roku gospodarczym 1923/24 w porów
naniu do okresu przedwojennego w 
liczbach względnych wyniosła: pszenica 
80"„ żyto 871 owies 94*,, jęczmień 97ł„ 
ziemniaki 98!,,, buraki cukrowe 97", Z 
cyfr powyższych wynika, że w ostatnich 
latach w Polsce szybciej wzrasta upra 
wa roślin okopowych, niż uprawa zbóż, 
co nsleży tłumaczyć wyraźnie zazna
czającą się w ostatnich latach intensy 
fikacją naszych gospodarstw rolnych.

Polska zajmuje drugie miejsce w 
szeregu państw europejskich pod wzglę 
dem produkcji żyta i ziemniaków, 
czwarte — w zakresie produkcji owsa
1 jęczmienia.

W zakresie hodowli zwierząt rolnic
two polskie w ostatnich latach zrobiło 
znaczny krok naprzód. Spis jednodnio
wy z roku 1921 wykazał, że w tym 
czasie liczba koni i bydła na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła 94% 
stanu przedwojennego, liczba trzody 
chlewnej 99°,,, liczba owiec 51% Obecny

stan inwentarza, z wyjątkiem owiec, 
których hodowla zmniejszyła się, osięg- 
nąl poziom wyższy od przedwojennego.

W bieżącym roku posiadamy koni 
około 4 miljonów sztuk, bydła 8,8 milj. 
sztuk, trzody chlewnej — 5,5 miljonów 
sztjk. Pod względem ilości koni trzody 
chlewnej Rzeczypospolita Polska zaj
muje drugie miejsce w szeregu państw 
europejskich, w zakresie ilości bydła — 
trzecie.

Zjednoczenie ziem polskich wpłynęło 
oczywiście na zmianę kierunku rozwo
jowego naszego rolnictwa w poszcze
gólnych dzielnicach. Województwa za
chodnie, wciągnięte przed wojną w 
orbitę stosunków państwa niemieckie-1 
go, produkowały dawniej masowo zbo
że konsumcyjne; obecnie starają się 
wykorzystać wysoką kulturę gleby i 
dążą do postawienia na należytym po 
złomie rozwoju selekcyjnej hodowli 
zbóż, buraków cukrowych i ziemnia
ków, oraz do rozwinięcia produkcji ro
ślin przemysłowych. Niektóre wojewódz
twa centrHne, zbliżone pod względem 
kultury gleby i warunków naturalnych, 
do województw zachodnich, zdradzają 
analogiczne tendencje rozwojowe. Zbo 
ża konsumcyjnego przez dłuższy okres 
czasu będą dostarczały w nadmiarze 
województwa wschodnie, zwłaszcza ześ 
południowo-wschodnie, o glebach wy
jątkowo urodzajnych, lecz o niewielkiej 
kulturze rclnej

Hodowla bydła w Polsce posiada od
mienne tendencje rozwojowe na wscho
dzie, inne zaś na zachodzie ziem na 
szych W województwach zachodnich, 
central'.ych oraz częściowo południo
wych, dzięki uprzemysłowieniu gospo 
darstw rolnych daje się zauważyć prze-

EHaHHHoaaaaaaaa 
Premia dln Czytelników

„C he łm sk iego  K u r je ra  

I lu s tro w a n e g o “ .

Wydawnictwo naszego pisma 
chcąc obdzielić Czytelników pre- 
mją — weszło w porozumienie 
z Dyrekcją Kina „Oaza“ i za
warło umowę na zn iżk ę  b ile 
tów  n a  w szystk ie  m ie jsca  £ £  
w  w ysokośc i 50 proc . za W  
okazaniem kuponu, wydrukowa- M  
nego na ostatniej stronie .Ch. ß|[ 
Kurjera II.“ Każdy z Czytelni- Pg 
ków, który przedstawi w kasie 
Kina „ O a z a “ wycięty kupon »3  
otrzyma bilet o po łow ę tań- «  
szy na każde z żądanych miejsc. Efl 

. . Sądzimy, że ogół Czytelników 
jU  będzie korzystał z tej inowacji,
U  zwłaszcza, że w najbliższej przy

szłości ukażą się. na ekranie 
„Oazy“ filmy p ie rw szo rzęd 
nej w artośc i.
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sunięcie środka ciężkości hodowli z 
kierunku mięsnego na kierunek mlecz 
ny, W województwach wschodnich ob
fitość łąk i pastwisk sprawia, że hodo 
wla tamtejsza rozwija się w kierunku 
produkcji inwentarza rolnego oraz ma
teriału rzeźnego. Hodowla drobiu roz 
wija się najbardziej w woj. centralnych
i południowych.

Produkcja trzody chlewnej w Polsce 
prowadzona jest przeważnie w kierun 
ku mięsnym. Materjeł miejscowy zna
komicie nadaje się do wyrobu baco- 
nów oraz wędlin trwełych, wobec cze
go należy oczekiwać, że w najbliższych 
latach, kiedy rozwinie się należycie 
przemysł wędliniarski, hodowla nasza 
pójdzie w kierunku przygotowania ma-

terjału dla wyrobu produktów kwalifi 
kowanej jakości na eksport

W związku z rozwojem rolnictwa i 
intensyfikacją gospodarstw rolnych, — 
wyrażającą się w zwiększonej uprawie 
roślin okopowych i przemysłowych, po 
myślne widoki rozwoju otwierają się 
przed naszym przemysłem rolnym. Na 
pierwszy plan wysuwa się tu prze 
mysł cukrowniczy oraz ziemniaczany 
(gorzelnictwo, krochmalnictwo, syro- 
piarstwo i suszantwo).

Stan tegoroczny zasiewów ozimych i 
jarych, obserwowany na całym obszarze 
państwa od najwcześniejszej wiosny, 
pozwala rokować jaknajlepsze widoki 
n» urodzaj w bieżącym roku. Nieliczne 
wyjątki, spowodowane w niektórych 
okolicach pojawieniem się szkodników, 
nie wpłynęły dotychczas na obniżenie 
zasadniczego poziomu kwalifikacyjnego, 
który przez Główny Urząd Statystyczny 
został wyrażony cyframi 3 — 4, przy 
pięciostopniowej skali oceny. O ile 
chodzi o poszczególne okręgi rolnicze, 
to do najmniej pomyślnych należy za
liczyć jedynie część woj. wileńskiego, 
gdzie oziminy, których zresztą zasiano 
w tej części kraju niewiele, wypadły 
niezbyt korzystrie. Stan zasiewów ja
rych w woj. wileńskiem jest dobry. W 
województwie nowogródzkiem i na Po 
lesiu, oziminy powszechnie są bardzo 
dobre. Małopolska wschodnia wykazuje 
bardzo dobry stan zasiewów zarówno 
zbóż ozimych, jak i jarych. W woj. cen
tralnych i zachodnich urodzaje zapo
wiadają się bardzo dobre. Ogółem za
siano w bieżącym roku pszenicą 1.031,6 
tys. ha, żytem —  4.942,6 tys ha, jęcz
mieniem ozimym — 25 5 tys. ha. rze
pakiem ozimym — 27,4 tys. ha, koni 
czyną — 769,3 tys. ha. Św .

0 cmentarz u Chełmie.
Do redakcji naszej zgłosiło się paru 

poważnych obywateli miasta z prośbą
o zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
fatalny stan n a s z e g o  cmentarza

Mury, o t a c z a j ą c e  cmentarz w 
kilku miejscach rozwalone, w Innych 
grożą zawaleniem, na cmentarzu niepo 
rządek, nie znęć tu żadnej pieczołowi 
tej ręki, któraby chcć trochę zaintere
sowała się estetycznym wyglądem tego 
smutnego mrejsca. Toteż cmentarz nasz 
przedstawia bardzo smutny obraz bra
ku pietyzmu dla pochowanych tu 
szczątków i Czas najwyższy, aby ktoś 
zajął się tą sprawą. Przecież tylu oby 
weteli ma tu swoich najdroższych, 
śpiących snem wiecznym. Czyż pozwolą 
oni, aby te drogie mogiły zdradzały 
takie opuszczenie, jak to ma miejsce 
obecnie?

Trzeba więc, chociaż na chwilę za 
pomnieć o naszych „dziennych spra 
wach", a pomyśl«ć o ty-ih zmarłych, 
którzy przecież byli kiedyś z nami i 
wśród nas.

Tu jednak trzeba akcji doraźnej ze 
strony samego społeczeństwa. Skoro 
nikt o tem nie myśli, by cmentarz 
upcrcądkować, niech pomyśli o tem 
samo społeczeństwo. Redakcja nasza 
bardzo icgętnie będzie pośredniczyć w 
zbieraniu datków, choćby najskromniej 
szych i otwiera na ten cel listę pod 
rybryką: »Ofiary na uporządkowanie 
cmentarza w Chełmie".

Hodow la koni w  Polsce.
Hudowla koni należy do rzędu waż 

niejszych działów gospodarstwa krajo 
wego.

W chwili obecnej posiadamy 8 państ
wowych stadnin ogierów i dwie stad 
niny klaczy, przyczem ogólna liczba 
pierwszych wynosi 1336, drugich - 
108. Roczny przychówek wynosi prze
ciętnie 70 proc. w stosunku do liczby 
klaczy. W roku zeszłym mieliśmy, — 
20 ogierów własnego chowu. Stadniny 
rozlokowane są w Janowie (czyste ara 
by i półkrwi) i w Kozienicach (czysto 
angielskie).

Rządowe ogiery stanowią rocznie o 
koło 70 tys. prywatnych klaczy, co da 
je przeciętnie 50 klaczy na ogiera.

flżeby unaocznić intensywność roz 
rostu naszych stadnin, nadmienić wy 
pada, iż zaczątek stadnin stanowiło 
pięćset ogierów odziedziczonych po 
Niemcach i 350 — po flustrjakach, po 
zostałe — to nasz dorobek własny.

B. zabór rosyjski nie deł niemal nic, 
mimo to, że podczas wojny wyprowa
dziliśmy 2 i pół tysiąca koni do Biało- 
wodzkich stadnin 'między Charkowem 
a Donem). Po wybuchu rewolucji stad
niny zostały zniszczone i to nie przez 
Rosjan, ale przez Niemców. Udało się 
uratować jedynie kilkaset sztuk- Były 
to przeważnie konie z prywatnych 
stadnin.

Od bolszewików, na mocy traktatu 
Ryskiego powinniśmy otrzymać 340 o-1

gierów, oddano nam jednak . 9 (na 30 
miljonów koni, jakie Rosja posiada). 
Zła wola naszych sąsiadów wschodnich 
jest tu widoczna, lecz obeszliśmy się 
bez tych kilkuset prawnie należnych 
nom koni, bo kiedy przed wojną w b. 
trzech zaborach było ogółem 3,800 ty
sięcy koni, dziś mamy w Polsce prze
szło 4 miliony. Rocznie kupujemy od 
100 do 120 ogierów, z tego dwie trze
cie w kraju.

flżeby Polska pod względem hodo
wli koni stanęła na poziomie central
nej Europy, brak nam jeszcze 3200 o- 
gierów. Normę tę osiągnie r iewątpliwie 
prędko, ile że minlsterjum rolnictwa 
zamierza wnieść do Sejmu statut za 
rządu stadnin państwa. Statut taki 
istnieje we Francji. Z chwilą, kiedy u- 
zyska się jego zatwierdzenie, praca bę
dzie łatwiejsza i da jeszcze pomyślniej
sze rezultaty, dotąd bowiem tu i owdzie 
słyszy się zdanie, że hcdowla koni, to 
zabawka.

Po za powszechnym chowem koni — 
posiadamy prywatnych stadnin, hodu 
jących konie pełnej krwi — 38, czy
stych arabów — 14, stadnin kultural
nie prowadzonych — 415. Cyfry te nie 
są jednak kompletne i jak przypusz
czają, posiadamy stadnin prywatnych o 
30 proc. więcej. G. P.

Wiadomości gospodarcze.
U rodza j w  Lubelszczyźn ie .

Zasiewy w województwie lubelskim 
przedstawiają się jak dotychczas dobrze. 
Zboże nie jest zarażone a także pola 
nie zostały nawiedzone szkodnikami W 
ostatnich czasach, w niektórych miej
scowościach ukazały się „skoczki“ lecz 
nie w dużej ilości. Dla zapobieżenia 
tym szkodniKom, władze wojewódzkie 
wydały rozporządzenie wraz z instrukc- 
jan i do poszczególnych organizacji rol
nych i odpowiednich czynników, dla 
zapobitżinia ich rozpowszechnianiu się. 
W powiecie łukowskim ukazała się »mu
cha szwedzka*.

Oziminy przedstawiają się więcej, niż 
średn!o, w szczególności pszenica, która 
obliczają według danych statystycznych 
podług stopni do 3,4; żyto zaś prze
kracza 3.

Jarzyny, t j. owies i jęczmień z po
wodu braku opadów, znacznie ucierpiały, 
przeważnie w powiatach: chełmińskim
i gsrwol ńskim, gdyż w tych miejsco
wościach deszczu nie było od miesiąca.

W skutek suszy i wczesnych majo
wych upałów — zapowiadają się przed 
wczesne żniwa, to też między rolnika
mi panuje obawa, iż tegoroczne żyto 
może być niedorodne.

Dotychczasowe burze gradowe nie 
wyrządziły wielkich szkód, dały się jesz
cze odczuć w pow. krasnystawskim, 
biłgorajskim i trochę w zamojskim.
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K redy ty  budow lane .

W związku z pogłoskami o zaniecha
niu akcji kredytowej na cele budowla
ne, które ukazeły się w kilku gazetach, 
Bank Gospodarstwa Krajowego komu
nikuje:

Sprawa uruchomienia kredytu budo 
«lanego, opartego o ustawę „o rozbu
dowie miast" znajduje się obecnie w 
stadjum przygotowawczem; definitywne 
wprowadzenie tego działu kredytowego 
w życie zawisło już tylko od ustalenia 
przepisów i regulaminów udzielania te 
go kredytu. Zaliczki na pożyczki budo
wlane są już zresztą wydawane i obec 
nie: od 9 marca do 8 maja r. b. zali
czek takich udzielono w wysokości 4 
miljonów zł. zgó^ą. Podania o kredyt 
budowlany z tych funduszów napływa
ją do komitetów rozbudowy, które są 
w tych sprawach wnioskodawcami, Bank 
Gospodarstwa Krajowego posiada już 
w swych rękach cały szereg skonkrety
zowanych wniosków komitetów, które 
są natychmiast rozpatrywane.

H więc pogłoski o zaniechaniu akcji 
kredytowej na cele odbudowy są zu 
pełnie bezpodstawne.

U lg i w  poda tku  dochodow ym  

od now ych b u do w li.

Osoby, ubiegające się o ulgi w po
datku dochodowym, dotyczące nowych 
budowli, przeznaczonych na cele miesz
kalne, winny złożyć podanie do właści
wej władzy podatkowej I instancji przed 
uprawomocnieniem się wymiaru podatku 
dochodowego. Do podania należy dołą-

P r o s z ę  w y c i ą ć !

KUPON DLA CZYTELNIKÓW

upoważniający za przedstawieniem w 

kasie Kina „Oaza“ do zniżki biletu 

na każde z żądanych miejsc.

Kasa Kina „Oaza“ wyda bilet o po

łową tańszy od cen normalnych.

!! Korzystajcie z tej okazji wszyscy!!
Cena N um e ru  „Chełmskiego Kur- 

jera Ilustrowanego“ pozostaje mimo to 

n iezm ien iona .

Numer pojedyńczy 20 gr., prenu

merata k w a r ta ln a  2.50 zł.

czyć dowody uzasadniające prawo do 
przyznania ulgi (świadectwo od magis
tratu lub komitetu rozbudowy o stanie 
wykonania budowy) oraz wiarogodny 
wykaz poniesionych na budową kosztów, 
tudzież wykaz otrzymanych na cele bu
dowy pożyczek państwowych. Za bu 
dynki przeznaczone na cele mieszkalne 
w stosunku do podatku dochodowego u- 
ważane będą takie budynki, w których 
przynajmniej 2/3 powierzchni przezna
czono wyłącznie na mieszkania.

K Ą C I K  H A N D L O W Y .

Uwag!, które przysparza dochodów.
M iły  uśm iech .

Sprzedawcy i sprzedawczynie u nas 
mają tę wadę, że nie znają wartości 
uśmiechu. Ponura mina, jaką zwykle 
mają dla klijentel , nie może jej debrze 
usposobić. Wygląda to tak, jakby ku 
pujący był nieproszonym intruzem.

Pewien pan wybierał w sklepie kra 
waty. Sprzedająca pokazała mu ceły 
szereg modeli i wzorów: te były naj
modniejsze, tamte najpraktyczniejsze, 
inne jeszcze najtańsze — nic rr.u się 
nie podobało. Wtedy zamiast się dąsać 
na grymaśnego klijenta spojrzała na 
niego życzliwie i bezradnie uśmiechnęłe 
się Bez cienia żalu.

Kupił trzy krawety

N ieum ie ję tn a  re k la m a .

Błąd rob'ą te firmy, które, mając na 
wydanie powiedzmy 300 zł., umieszcza 
ją jednorazowo duże ogłoszenie, za
miast 3 krotnego na mniejszej prze
strzeń!.

W reklamie chodzi nietylkoo to, aby 
ogłoszenie było zauważone, ale rów
nież, aby było zapamiętane, ft to moż
na osiągnąć tylko przez kilkakrotne 
powtarzanie ogłoszenia.

Ceny n a  tow arach  w  K rakow ie .

Pewien sklep kolonjalny posiada na 
wszystkich towarach w oknie i we* 
wnątrz napisy z ceną, dużsmi cyframi. 
Ułatwia to witlce sprzedaż i zmniejsza 
jej koszt. Subjekt bowiem tylko poda 
je, pikuje i wypisuje czek do kasy, nie 
potrzebuje natomiast informować każ
dego, co ile kosztuje. Publiczność wy
biera sama. Zamiast więc trzech sub- 
jektósy, wystarcza dwów.

Jednorazowy wydatek na przygoto
wanie napisów dobrze się opłaca przez 
oszczędzenie na pensji jednego pra
cownika.

PRAC0UIN1 KAPELUSZ« DAMSKICH
p. f .  „REGINA”

w  C he łm ie , p rzy  u l. L ube lsk ie j

składam  na tem  m iejscu wyrazy uznania 

za prawdziwie artystyczne, b. staranne, 
a przytem  tanie wykonanie kapeluszy

WANDA WOLFOWA

Dom z ogrodem i zabudowaniami gospodarcze-
mi — do sprzedania. W iadom ość v,' A dm i

nistracji „Chełmskiego Kurjera Ilustrow anego“ 

(Budowska 14).

Ogłuszajcie sie ta „Chełmskim 
Kurierze Ilustrowanym“ .

POWAŻNE BIURO KREDYTOWO-INFORMACYJNE.

poszukuje rutynowanych korespondentów
we wszystkich miastach Polski. Listy z curiculum vitae skierowywać pod „Pewna 

siła“ do A d m in is tr a c ji K u r je ra  W a rszaw sk ie g o .
_ _ _ _ _ _ _ _

Tajemnica Klubu Sawoy
Dramat w 8 miu aktach.

Dom Handlowy „SNOP”
CHEŁM, UL. SIENKIEWICZA 16.

Kupuje SIANO i SŁOMĘ wprost od W. P. Producentów. Płacimy 
najwyższe ceny. — Reflektujemy na towar pierwszej jakości.

Redaktor odp.: Karol Wolf. Druk. „Ziemiańska" Lublin, Kościuszki 10. Wydawca: Tadeusz Skoraczewski


