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Di H i  7 y . li.
Rocznicą największego zwycięstwa puł

ku nad bolszewikarri pod Brzostowicą 
Wielką — jest dzień 21 września Dzień 
ten jest zarazem dniem święta pułko 
wego.

Korzystając z łaskawie nam udzie
lonych przez p. kpt. Markiewicza, bę
dącego zarazem jednym z najstarszych 
oficerów pułku bardzo obszernie opra
cowanych źródeł, dzielimy się z czytei 
nikami opisem dni chwały naszego 
dzielnego 7 p. p. Leg. Żałujemy mocno, 
że szczupłość miejsca nie zezwala nam 
na t ik  szczegółowy opis, jakbyśmy pra 
gnęll. Dlatego ograniczamy się jedynie 
do najogólniejszego potraktowania te 
matu — zapewniając nasz, tak w Cheł 
mie łubiany pułk 7 Leg. o naszej naj 
wyższej czci dla poległych bohaterów 
pułku. Jak również I dumie, że właśnie 
w murach Chełma mamy zaszczyt goś
cić dzielnych i bohaterskich oficerów i 
żołnierzy tego pułku, którego czyny za 
pisane są złotymi zgłoskami na kartach 
dziejów Polski Zmartwychwstałej.

Działania wojenne 7 p. p. Leg roz 
ciągają się na: front cieszyński, ukra
iński i rosyjski.

Na froncie czeskim odznacza się ba
on il 0i, który pod dowództwem Mjr. 
Godzlcjewsklego wydziera wrogom wszy 
stkie utracone poprzednio przez pol
skie oddziały pozycje, trzymając je 
silnie aż do zawieszenia broni.

Na front ukraiński najpierwszy przy
bywa znów baon 1! gl, w początkach 
marca 1919 r. i zaraz bierze udział w 
krwawej walce pod Wołczuchami. Traci 
tam 2 oficerów i wielu szeregowych.

Dzień 15 inaja 1919 r. jest dniem 
pierwszego wielkiego zwycięstwa 7 p.p. 
Leg. Tu walczą już wszystkie baony 1 
tak się dzielnie spisują, iż przerywają 
front i pędzą nieprzyjaciela w kierunku 
Strzyja. Dopiero nad Swlcą napotkano 
na największy opór rozbitego nleprzy

jaciela. Lecz i tu baon III ci rozbija 
wroga pod Witwicą i otwiera przez to 
pułkcwl dalszą drogę. Następna ofen 
żywa ukraińska na Lwów zastaje baony 
I i II w rejonie Krasnego zaś lii w Sta
nisławowie. Rozpoczynają się ciężkie i 
krwawe boje z nieprzyjacielem, w któ 
rych ginie kpt. Warchełowski, rozstrze
lany przez ukrair.ców — po wzięciu go 
do niewoli na stacji Denisów. Tymcza
*em baon III walczy pod Nlżniowem 
Tu spisują się komp. 11 i 12 ratując 
37 po., który ukralńcy zepchnęli już 
prawie na sam most. W nocy robi por. 
Kostmanowicz brawurowy wypad na 
tyły wroga z komp. 9 1 10 1 bierze o- 
koło 150 jeńców i 3 k. m. Prócz tego 
wyrzucono nieprzyjaciela ze wszystkich 
pozyc|l, utraconych poprzednio przez 37 
p.p. Bohaterski por. Kostmanowicz po
legł jednakże w jednnj z następnych 
walk, prowadząc III baon do kontrofen 
żywy przeciw Ukraińcom.

W czasie ogólnej ofenzywy baon I i II 
znajdują się pod Fragą i Podkamieniem 
zaś III w okolicach Nowosielce. Po bo
haterskich, a pomyślnych walkach, cały 
już pułk bierze udział w marszu nad 
Sered, a osiągnąwszy całkowicie cel 
msrszu, t. j. Imję rzeki Zbrucz —  zo
staje wycofany z tego frontu I w dniu
22 sierpnia odchodzi do Landwarowa 
pod Wilnem, aby później wejść w skład 
frontu łitewsko-blałoruskiego.

Walczy tu zwycięsko pod Dźwlńskiem, 
w składzie 1 Dyw. Leg W cfenzy*le 
polsko łotewskiej — mającej na celu 
zdobycie dużej połaci t zw lnflant Pol 
sklch, które w myśl obustronnej um o
wy miały przypaść Łotwie — i pod 
dowództwem gtn. Rydza-Śmgiłego, któ 
ry kierował całą akcja — bierze też 
bohaterski udział pułk 7 Leg. Baony 
jego walczą pod Janomolem, Malinówką, 
Szklełtowem, (Jschwaldem, Szachmona- 
mi, Gut • Kombulem, Pustelnikami i 
Oświeją, która miała być ostatecznym 
celem ofenzywy 7 p. p Leg. Zdobywa 
ją baon I i II. W lutym atakuje piecho
ta bolszewicka pod Kochanowiczami, 
ale bez skutku. Po osiągnięciu swego
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Dziś w „Chełm. Kurierze llustr.":

Dnie chwały 7 p. p. Leg.
Wręczenie chorągwi 7 p.p. Leg.
Cześć dla poległych bohaterów
Obecna personalna obsada 

7 p. p. Leg.

KRONIKA miejscowa i z 
powiatu.

Dziesięcioletni jubileusz w pol
skiej służbie bezpieczeństwa.

Z sali koncertowej.
Z Polski i ze świata.
Od naszych korespondentów.
Ważniejsze wypadki z ty

godnia.
Lilsty do Redakcji.
Kącik dla pań.
Wiadomości gospodarcze.

celu, zostaje pułk 7 my zluzowany przez
23 p. p. I odchodzi w rejon Rosicy 1 
Ssrjl. Walki nad Dźwiną i ofenzywa 
inflancka — chlubnie zapisane są w 
historii 7 p. p. Leg. bo dały żołnierzom 
pewność zwycięstw i zahartowały ich 
w służbie dla Ojczyzny, żołnierz m u
siał tu pokonywać podwó|nego wroga: 
bolszewika i zimę. Ogromne śniegi i 
silne mrozy — dały się bardzo we 
znaki żołnierzom, jednak mimo to duch 
był w szeregach znakomity i gotowość 
do boju świetna.

Przed odejściem na południowy front 
walczy pułk 7-my pod Kabllczaml I 
Berezyną — gdzie ponosi bolesne 
straty w zabitych oficerach I szerego
wych. Bierze również udziel w kontr- 
ofenzywie polskiej gen. Sosnkowsklego 
i walczy mężnie pod Bubnami. Walki 
te należą do najkrwawszych, jakie 7 pp. 
Leg. stoczył. Polegli tu ppor. Bohlman,
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Czetw.ński i Fiener —  kilku rannych 
oficerów odeszło do szpitala.

Dnia 10. czerwca 1920 r. odchodzi 
pułk na front południowy, aby stawić 
czoło konnicy armji Budiennego. Naj 
pierw bierze udział w walkach zaczep 
nych na Zwiahel, pod Teodorówką. 
Wobec jednak przewagi wroga i ogól 
nego niekorzystnego położenia, cofa 
sit; bź do Równego, który osiąga 
dnia 4 lipca 1920 r. W tym odwrocie 
walczy jednak bezustannie z przeważa 
lącemi siłami jazdy nieprzyjacielskiej. 
Sytuacja w Równem zdaje się być bez 
wyjścia. Szczęście jednak dywizja ma
jąc w przedniej straży 7 p. p. Leg. — 
przebija się na północ, na |,flleksandrję, 
poczem maszeruje zwolna na Klewań 
i Rożyszcze. W dniu 17 lipca zostaje 
dywizja przerzuconą z nad Styru nad 
rzekę Ikwę. Dowództwo 7 d. p. Leg. 
obejmuje na stałe ppułk. Maćkowski 
Zdzisław.

Teraz następuje bardzo trudne za
danie, a tem było rozbicie łącznie z 
innymi oddziałami dywizji, zgromadzo
nej pod Targowicą kolumny kawał. Bu
diennego. Komp. 5 I 11 poniosły w 
tylu krwawych walkach ogromne straty. 
Nieprzyjaciel atakuje pułk ze wszystkich 
stron — lecz bezskutecznie, Ale straty 
osiągają cyfrę przeszło 300 w zabitych, 
rannych I wziętych do niewoli. Odwe
tem za to niejako były boje pod Be 
resteczkiem, gzie 7 pp. Leg. rozbija 
pod Peremylem i Smolawą kilka puł
ków jazdy bolszewickiej i bierze wiele 
różnej zdobyczy.

Mimo jednak dużego powodzenia 
odwrót trwa aż za Bug. Po utarczkach 
pod Hrubieszowem — dywizja 3-cia 
mając w przedniej strażv 7 p. p. Leg. 
naciera gwałtownie od Chełma w kie 
runku na Brześć Pułk 7 my zdobywa 
Włodawę — następnie śmiałem natar 
ciem Brześć n/B. biorąc tam liczną 
zdobycz i wielu jeńców. W tym czasie 
front bolszewicki pod Warszawą został 
już przerwany. Mimo wszystko bolsze 
wlcy koncentrują nowe siły na wschód 
od Brześcia w miejscowości Żabińce. 
Ma wiadomość o tem, formuje pułk 
grupę wypadową, pod dowództwem 
płk. Maćkowskiego, która gwałtownym 
atakiem rozbija całą 57 dywizję bolsze 
wleką, bierze olbrzymią zdobycz, około 
600 jeńców i wraca w triumfie do 
Brześcia — ponosząc minimalne straty. 
Po tym wypadzie przesuwa się pułk w 
w okolicę Narwi. W miejscowości Łąki 
zostały rozdane pierwsze krzyże »Vir- 
tuti Militari* oficerom I szeregowym — 
przez gen. Berbeckiego.

W połowie września obsadza pułk 
linję Swisłoczą. Nadchodziła ostatnia 
walna rozprawa z czego każdy zdawał 
sobie sprawę. Pułk 7-my miał wziąć w 
niej wybitny udział przez zdobycie

Rene V ivia n i.

Zmarł w Paryżu wybitny polityk francuski, 
Renś Viviani. Urodzony w Algierze w roku 
1873, poświęcił się po ukończeniu uniwersyte
tu adwokaturze. W roku 1893 wszedł do Izby 
deputowanych, jako kandydat socjalistów pa
ryskich. Został następnie redaktorem „Petite 
Republique“. W roku 1906 Izba uchwaliła 512 
głosami przeciw 20 stworzenie nowego mini
sterstwa pracy. Viviani objął kierownictwo 
tego ministerstwa, co spowodowało jego roz
brat z partją socjalistyczną. Odtąd Viviani 
należał do umiarkowanej lewicy, występując 
początkowo, jako „dziki" socjalista poza par
tją, a potem, wszedł w skład partji republi- 
kanów-socja listów.

Był on niejednokrotnie używany do oficjal
nych misyj, Tak naprzykład na wiosnę 1921 
roku wyjechał do Ameryki, ażeby prezydento
wi Hardlngowi zawieść życzenia z powodu o- 
bjęcia urzędu. Później brał udział w konferen
cji rozbrojeniowej w Waszyngtonie, flż do 
śmierci był czynny, jako senator departamen
tu Creuse.

Brzostowicy Wielkiej. P. kpt. Markie
wicz tak tę bitwę opisuję:

.Po otrzymaniu dyspozycji operacyj* 
nych, forsuje pułk jednym baonem 
rzekę Swisłocz, pod Mostowianami i 
Dublanami I po krótkiej walce na dru 
giej stronie rzeki, cały baon ll-gi rusza 
gwałtownie nocą na Brostowlcę, drogą 
przez Klepacze i Pawluszki. Nad ranem 
uderza baon na Brzostowicę i przepę
dza stamtąd bolszewików, którzy w 
pośpiechu uciekli. Wskutek tego wdar 
cia się baonu ll-go na tyły — zwija 
się cały front na Swisłoczą, oddziały 
nieprzyjacielskie cofają się bocznemi 
drogami poza Brzostowicę. Lecz drugi 
i trzeci dzień zmienia sytuację. Zwłasz

cza, gdy bolszewikom przychodzą silne 
odwody na pomoc, które mają za za 
danie rozbić natarcie polskie i przejść 
do ponownej kontrofenzywy. Najgwał
towniejsze bitwy toczą się dnia 21 i 22. 
września o miejscowości Brzostowic.za- 
ny i nieco na południe III go baonu
0 miejscowości Gorbacze i Kwatery.

Poległo wciągu bitew 4 cficerów i
wielu żołnierzy, jednak wszelkie próby 
nieprzyjacielskie rozbiły się o bohater
skie piersi żołnierzy 7 p. p. Leg. P iłk  
nie tylko nie stracił żadnej swej pozy
cji, ale pomimo braku amunicji wytrwał 
»ż do dnia 23 września 1920 r. do na 
dejścia 2 giej dywizji Leg., która zlikwi
dowała dalsze wysiłki bolszewickie. 
Wszystkie kampanie krwawiły się w o- 
fiarnych bojach, które jako największe
1 najkrwawsze, są dziś chlubą 7 p p. 
Leg.

Najlepszym dowodem, jak krwawe i 
zacięte były te walki były słowa nacz. 
wodza, skierowane do gen. BerbecKie- 
go „Wiedziłłem, że się nie ugniecie i 
dlatego tam was postawiłem*. Bój pod 
Brzostowicą zamyka właściwie większe 
działania wojenne pułku. Ostatnim czy
nem pułku było zdobycie przez III 
baon miasta Naroczy, w dniu przybycia 
wiadomości o zawieszeniu broni t. j. w 
dn. 12 października 1920 r. Pełni je
szcze straż na granicy litewsko-polskiej 
przez półtora roku. Dopiero w połowie 
września 1922 r. zjeżdża transportami 
do Chełma, jako starego Garnizonu 
pokojowego. K . W .

M e {lirami / u Leg.
Działo się to w Podbrodziu na Li

twie, w dniu 22 września 1921 r
.Związek ziemian ziemi chełmskiej z 

dobrowolnych składek swych członków, 
miał wręczyć chorągiew pułkowi. Przy
gotowano się do taj wielkiej uroczysto
ści z radością i zapałem. Bardzo pięk
ny i podniosły rozkaz wydał ówczesny 
D ca pułku, pan płk. Maćkowski. Roz
kaz ten odczytany przed frontem wszy 
stkich kompanij— poruszył do głębi 
serca żołnierskie. Dowództwo całej pa 
rady spoczęło w rękach kpt. Bohusza
— zaś mistrzem ceremonji był ówcze 
sny kpt., a dziś mjr. Kominkowski.

Właściwa uroczystość rozpoczęła się
o godz. 1 I-tej Mszą połową, odprawio 
ną przez J . E ks. Biskupa Bandurskie- 
go. Kochany przez żołnierzyki Biskup 
wygłasza następnie doniosłym głosem 
przepiękne kazanie, rozwijając znacze
nie słów .Honor i Ojczyzna*.

Słuchacze byli do łez poruszeni. Po 
dokonaniu poświęcenia chorągwi— wbi
jają w drzewce srebrne gwoidzie prze
łożeni delegaci i delegacje. Chorągiew 
wręczył d-cy pułku ppłk. Maćkowskie-
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Wypadki u Syrii zwracała w tamta stronę oczy całego świata.

Ogólny widok na miasto Damaszek, stolicę Syrji.

m u —w imieniu Nacz. Wodza. D-ca Pił* 
ehoty Dyw. płk. brygadjer Boncza (J- 
zdowski. Ppłk. Mtćkowskl— po otrzyma
nia chorągwi podziękował przedstawi 
cielom ziemi chełmskiej za piękny dar
—  w Imeniu Korpusu Oficerskiago i 
całego pułku. Teraz następuje wzrusza 
jacy moment przysięgi nn wierność 
chorągwi.

Po przysiędze przechodzi chorągiew 
w ręce chorążego. Piękny i słoneczny 
dzień sprzyjał uroczystości — toteż za 
równo dc fi i e ci a całego pułku, przed 
D-cą dywizji gen. Berbecklm, oraz po 
południowe zawody sportowe — wy
padły wspaniale. W południe odbył się 
w Kasynie Ofic. uroczysty obiad, zaś 
wieczorem bankiet, który się przeciąg 
nąt do późnej nocy. W czasie wygła 
szanych mów— przybyłe delegacie pro 
siły o jaknajrychlejszy powrót pułku do 
Chełma. Podniosła ta uroczystość wy 
ryła niezatarte wspomnienie na wszyst
kich, którzy brali w niej udział.

Po powrocie pułku do Chełma, w 
dniu tak serdecznego przyjęcia pułku 
przez społeczeństwo miejscowe — zo 
stała na oroczystem nabożeńtwie w 
Katedrze przybita do sztandaru tuż pod 
orłem, złota tabliczka z następującym 
napisem: .Zwycięskiemu 7 p p Leg. 
plerwsze| Kadrowe|*, jednostce woj
skowej, sformowanej na ziemi chełm 
skiej, w wolnej niepodległe; Polsce, w 
w dniu powrotu na stałe leże do Cheł
ma, wdzięczna ludność powiatu chełm
skiego. Dnia 1 października 1922 r.

Z otrzymaniom pięknej chorągwi 
pułkowej fączy się też dzisiejsze śwłę 
to — bo załopotała ona nad głowami

żołnierza w dniu pierwszego święta 
pułkowego — który jest zarazem dniem 
największej chwały i dumy dzielnego 
7 p p. Leg.

[ześć dla p o U  M śi
W walkach r. 1919 i 1920 polegli 

następujący oficerowie: ś. p. mjr. Ko- 
stmanowlcz Michał, kpt. Monasterski 
Seweryn, kpt. Warchałowski Józef por. 
Bohlman flrtur, ppor. Brzeski Kazi 
mierz, por. Balcer Kazimierz, ppor. 
Czerwiński Władysław, ppor Fitzner 
Bolesław, ppor. Kowalski Wawrzysiak 
Brunc, ppor. Kowalczyk Józef, ppor. 
Kożan Wacław, ppor. Skoupy Edward, 
ppor. Staszkiewicz fldolf i ppor. Ture- 
wicz Tadeusz. Prócz tego 11 slerż. 8 
plut , 25 kaprali, 27 st. szereg, i 154 
szeregowców.

Cześć dla zasługi.
Obecnie oficerowie i szeregowi 7 p.p. 

Leg., będący w stanie ewidencyjnym 
pułku Dosiadają 63 ordery „Virtuti Ml- 
litari" V ki , oraz 668 „Krzyżów Wa
lecznych*. Wysokie to odznaczenie o 
trzymali następujący oficerowie: płk. 
Maćkowski Zdzisław, mjr. Zientarski 
Jan, kpt. Bohusz-Żeńczyk Józef. kpt. 
Czachowski Witold, kpt. dr. Daniec 
Bronisław, kpt. Dorobczyński Bronisł., 
ppor. Hajduk Paweł, por. Jakubowski

Tadeusz, kpt. Janczyni Stanisław, kpt. 
Kominkowski Kazimierz, kpt. Kramar- 
czyk Jerzy, mjr. ś p. Kostmanowicz 
Michał, kpt Niemiec-Moroński Jan, kpt. 
Michnowicz Jan, kpt. Monasterski Se 
weryn, kpt. Warchałowski Józef, kpt. 
Zając Stefan, por. Zalewski Marcin, 
por. Markiewicz Ferdynand, por. Cwe- 
nerski Zygmunt, por. Sikorski Broni
sław, ppor. Kosiński Stanisław i per. 
Pruszkowski Kazimierz.

Przebywający obecnie w Chełmie 
przy pułku of cerowie odznaczeni zo- 
sttii orderem „Virtuti Miiltari* za na- 

I stępujące czyny waleczne:

Kpt. M a rk iew ic z  Fe rdynand . Dn.
24 września 1920 r., w bitwie pod Bie
lanami pod Grodnem odznaczył się 

j  szczególnie por. (wówczas) Markiewicz 
I Ferdynand. Prowadząc swą kompanję 
i na czele baonu, zderzył się nagle t 
\ nieprzyjacielem, który będąc wniezwy- 

nie przeważających siłach, prze z*cia 
I kle proniącą się kompanję por. Mar- 
i kiewicza. Rozumiejąc doniosłość sy- 
f tuacji, zbiera por. Markiewicz kilku
dziesięciu ludzi i uderza nagie kontr 
atakiem na nieprzyjaciela. Po krótkim 
i zaciętym boju, opanowuje por. Mar
kiewicz sytuację, biorąc do niewoli kil
kudziesięciu jeńców i 6 nieprzyjaciel- 
suich karabinów maszynowych. Świet
ny czyn bojowy por. Markiewicza i je
go kompanji —- umożliwia pozostałym 
kompanjom przeprowadzenie flankowe
go ataku i osiągnięcie ostatecznego 
zwycięstwa. O powodzeniu zadecydo
wało bezwzględnie osobiste męstwo 
por. Markiewicza

Kpt. (ppor.) Hajduk Paweł I. 
Dnia 20 września 1920r. na czele dwóch 
plutonów, w brawurowym ataku prze
szedł pod Dublanami rzekę Śwlsłocz, 
poczem zdobył szturmem silnie uforty 
fikowane przeciwległe wzgórza, biorąc 
przytem 19 jeńców i 2 k. m.

II. Dnia 21 października 1920 r pod 
Brzostowicą W. natknąwszy się na sil
ne kolumny nieprzyjacielskie, zręcznym 
manewrem, na czele 2 plutonów swojej 
Kompanji przedarł się na tyły nleprzy 
jaciela, biorąc baterję armat z całym 
zaprzęgiem i taborami, powodując tem 
paniczną ucieczkę całej kolumny nie
przyjacielskiej, zagrażające! poważnie 
innvm baonom 7 p.p. Leg.

Kpt. Kominkowski Kazimierz: 
Dnia 26 sierpnia 1920 r. 7 p. p. Leg. 
przeprowadzał wypad na Zabinkę. W 
grupie tej prowadził kpt. Kominkowski 
(wówczas porucznik) oddział 6-cluk. m. 
wzmocnionych odpowiednio osłoną ple 
choty. W chwili, gdy 11/7 p.p. L*g. roz
począł atak na stację kolejową Żsblnkę 
silniejszy oddział bolszewicki, skupiwszy 
się koło wagonów, stawiał zacięty opór, 
który gdyby trwał dłużej, wpłynąłby na
der ujemnie na prowadzenie całej akcji. 
Wobec tego dowództwo decyduje się
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powierzyć zniszczenie oporu kpt. Ko- 
rrinkowskiemu. Z niezwykłą brawurą 
przeprowadza tenże swe zadanie. W sil 
nym ogniu nieprzyjacielskim, trzema 
gwałtownymi skokami osiąga odległość 
200 m tr , skąd w ciągu kilku minut - 
intensywnym ogniem niszczy i rozbija 
opór nieprzyjaciela. Niezwykle śmiały 
i doskonały taktycznie czyn kpt. Ko- 
minkowskiego, stanowi pierwszorzędny 
epizod w bitwie pod Ż ib iaką

M jr .  (k p t.)  M ic hn o w ic z  J a n .  Pro 
wadził dnia 21 IX. 1920 r. pod Brzosto 
wicą Wielką 8 mą komp 7 p p. Leg 
wzmocnioną 6 ciu k. m. W chwili gdy 
około godz. 22-ej masy atakujących bel 
szewików wypierają z Brzostowiczan 
kompanję 7-mą (jrzyczem ginie d-ca 
7-mej komp.). Kpt. Michnowicz ctrzy 
muje rozkaz odebrania za wszelką cenę 
tejże wsi. Po raz dru&i prowadzi swych 
żołnierzy do szturmu. * ciemnościach 
nocnych dwoji sie wprost i trojl, by 
ogarnąć całość sytuacji. Koło północy 
mimo krwawych swych strat—osiągnął 
kpt. Michnowicz przeznaczoną sobie 
pozycję —którą utrzymał również o świ
cie przeciw gwałtownym atakom nie
przyjaciela, prowadzonym ciągle. Czyn 
powyższy stanowi niezwykle ważny w 
następstwie moment w bitwie pod Brzo- 
stowicą Wielką.

Kpt. (por.) Jakubowski Tadeusz. 
Dnia 23 września 1920 r. został 7 p. p 
Leg. na swym odcinku Brzostowica 
Wielka, zaatakowany przez masy bo i 

szewickie W pierwszym momencie 
nieprzyjaciel przerywa środek linjl i 
pcha się gwałtownie na stinow iskana 
szej artylerji. Całą rezerwą pułku była 
wtedy kompanja techniczna 7 p p Leg., 
pod dowódstwem por. Jskubowskiego. 
Tenże otrzymuje rozkaz bezwzględnego 
rzucenia sie na wroga i powstrzymania 
go za wszelką cenę. Dopieroco przy
byłą komp. techn.—po wytężonej pracy 
w budowie mostu na Świsłoczy prowa
dzi por. Jakubowski brawurowo do 
kontr*taku.

Lewe skrzydło komp. techn., prowa
dzone osobiście przez por Jakubow
skiego, bagnetem uderza wręcz na nie
przyjaciela. Brawurowy pęd kompanji 
technicznej i śmiałość ataku, przy do
skonaleni wyzyskaniu momentów tak 
tycznych, spowodowały zatrzymanie się 
ffl bolszewickich i utrzymanie całego 
obcinka.

Kpt. (po r.) C w enarsk i Z y g m u n t. 
Dnia 18 VIII 1920 r. toczył 11/7 p.p. Leg 
I rw we boje z nieprzyjacielem, o wieś 
Werbkowice, którato wieś była kluczem 
y ’vcji nieprzyjacielskiej. Kilkakrotne 
e naszych oddziałów cdpiera w prze
rażającej liczbie nieprzyjaciel, powodu
jąc chwilowo niekorzystną nawet dla 
nas sytuacją Wówczas d ca, nakazuje 
por. Cwenarskiemu Zygm. — d-cy, 1 k. 
k. m. objąć dowództwo odcinka i sa

memu przeprowadzić atak. Świetnie 
prowadzi swoje 8 ciężkich k. m. do 
boju, potężnym ogniem wzmocniona 
nasza piechota, prze naprzód wraz ze 
swymi karabinami maszynowymi, aż 
do osiągnięcia odległości szturmowej. 
Tu por Cwenarski chwyta karabin i 
porywa do szturmu całą llnję — wieś 
zosta,ę zdobytą. Wzięto stukilkudzie 
sieciu jeńców i kilkanaście k. m. dzię 
ki świetnemu czynowi por. Cwenar 
ski**go

Chor. S m o la rek  S tan . Dnia 20 IX 
1920 r. łamie (za rzeką Świsłoczą) 7 p.p. 
Leg. wieczorem pożycie nieprzyjaciel 
s*ie nad rzeką Ś*islocz; I baon prze 
chodzi rzekę, poczem li gi podejmuje 
pościg za o  fającym się nieprzyjacielem.

Nagły opór stawia nieprzyjaciel pod 
wsią Klepacze Skupiły się w tej wsi 
masy cofającej się pi;choty i artylerji 
nieprzyjacielskiej. *  ciemnościach no 
cnych, w ulewnym deszczu uderza 5 i
6 komp., pod dowództwem chor. Smo 
larka na nieprzyjaciela. Niezwykle śmia 
ły atak dezorganizuje nieprzyjaciela, co 
wykorzystuje chor. Smolarek i wdziera 
się w sam środek wsi, błyskawicznie 
odcinając cofającą się artylerję nieprzy 
jac elską Bezwłoczną próba nieprzy
jaciela odebrania dział, udaremnia chor. 
Smolarek silnym ogniem swych k m. 
i zdobyta baterjs pozostaje w naszych 
rękach.

Ś*ietny czyn bojowy chor. Smolarka 
przynosi w zysku 4 nieuszkodzone działa 
wraz z zaprzęgiem, oraz chwałę całemu 
pułkowi.

C hor. B a tazy  H e n ry k , pod Firle 
jowem, podczas przesunięcia się baonu 
wzdłuż frontu d. 29 6 1919—został ta 
bor bojowy, wraz z 7 k. m. i amunicją 
nagle napadnięty i zdobyty przez nie
przyjaciela. Chor. Batazy Henryk widząc 
to, zawraca komp,, a ponieważ dow. 
komp. zajęty był przy przeprawie tabo
ru, prowadzi ją do kontrataku, dając 
jeden pluton Kapr. Mazurowskiemu, z 
zadaniem flankowania. Sam z dwoma 
plutonami uderza atakiem frontowym i 
nie bacząc na straty, zdobywa stracony 
taber wraz z karabinami maszynowymi, 
biorąc przy tam 30 Jeńców, przy wiel 
kich stratach w zabitych i rannych dla 
nieprzyjaciela

Obetną personalna obsada 
7 p.p. Lesjonóu.

Dowództwo pułku.

D-ca 7 p.p. Leg. — pik. Micewicz Mi
chał, Zastępca d-cy pułku — ppłk. Men- 
derer Bolesław, Adjutant pułku — kpt. 
Markiewicz Ferdynand, Kwatermistrz 
pułku — mjr. Pytel Franciszek, Oficer 
materjałowy — kpt. Langer Edward,

Zastępca of. mat. — por. Seidler Leon, 
Oficer ewid. pers. — por. Kardaś Leon, 
Płatnik pułku — por. Tymkiewicz Mar
cin, Oficer żywn. — por. Jaworski W a
lenty, Naczelny lek. pułku —  por. lek- 
Dr. Sobocki Eligjusz, Kapelmistrz orkie
stry —  Szlendak Adam.

Baon l-szy 7 p. p. Leg.

D-ca baonu ;— ppłk. Dąbek Stani 
sław, D-ca 1 kompanji — kpt. Rybicki 
Edward, of. mł. komp. chor. Smo
larek Stanisław, D-ca 2 kompanji — kpi. 
Basiewicz Mieczysław, of. mł. komp. 
ppor. Konopka Jan, D-ca 3 kompanji — 
kpt. Ostrzyński Stanisław, of. mł. komp.
— ppor. Maciałek Józef, D ca 1 K. K. 
M. —  kpt. Stokłosiński Stanisław, of. 
mł. komp — chor. Bałazy Henryk.

Baon ll-gi 7 p. p. Leg.

D-ca baonu — mjr. Szt. Gen. Len 
czowski Karol, D ca 4 kompanji — kpt. 
Stawicki Alfred, of ml. komp. — chor. 
Czyż Józef, D-ca 5 kompanji — por. 
Bielawski Kazimierz, of. mł. komp. 
chor. Osiadacz Edmund, D-ca 6 kom 
panji — por. Dobija Józef, of. mi. komp.
—  por. Krzeszowski Czesław, D-ca 2 
K. K. M. — kpt Hajduk Paweł, of. mł. 
komp. —  chor. Łebek Mieczysław.

Baon III ci 7 p. p. Leg.

D-ca baonu —  mjr. Michnowicz Jan, 
Adjutant baonu — por. Majewski Zdzi
sław, D-ca 7 kompanji —  por. Urbano
wski Stanisław, of. mł komp. por. 
Zieliński Tadeusz, D-ca 8 kompanji — 
por. Fritz Tadeusz, of. mł. komp. — 
chor. Kaucz Alfred, D-ca 9 kompanji 
kpt. Korneluk Mikołaj, of. mł. komp. 
chor. Rossa Władysław, D-ca 3 K. K. M.
—  kpt. Cwenarski Zygmunt, of. mł. 
komp. chor. Tymiński Zenon.

Oddział przy D-twie 7 p. p. Leg.

D-ca Szkoły Podof. — kpt. Jakubow- 
«ki Tadeusz, of. mł. szkoły —  por. 
Krawczyk Władysław, of. mł. szkoły — 
por. Wołyniec Augustyn, D-ca Dr. D-cy 
pułku - por. Siwicki Tomasz, D-ca 
Plut. Pionierów — por. Matras Zygmunt, 
D-ca Plut. Lączyński — por. Sasak 
Władysław.

N a  k u r s a c h .

Kpt. Kubrych Władysław, kpt. Janusz- 
kowski Piotr, por. Polnik Władysław, 
por. Hertz Józef Maksymiljan, por. Stę 
pień Stefan, por. Stanecki Józef, por. 
Kominkowski Aleksander, por. Bulka 
Antoni, por. Roch Bolesław.

Chwilowo bez przydziału.

Ppłk. Wajda-Chłopicki Tadeusz, mjr. 
Korski Kazimierz, mjr. Zawadzki Michał.
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K R O N I K A .  Rozruchy wiród robotników portowych angielskich.

f

Zaburzania wśród robotników portowych brytyjskich tr\vajq. Mimo to towa
rzystwa żeglugi morskiej utrzymują komunikację w stanie normalnym, choć ze 
strony sabotujących nie brak wysiłków w celu uniemożliwienia ładowania bagażu, 
który podróżujący pragnęliby wziąć ze sobq. Ilustracja uasza wyobraża wielki 
transatlantycki okręt „Majestie" opuszczający port w Southampton.

Z MIASTA.
P ro g ram  uroczystośc i Św ię ta  

p u łk . 7 pp . Leg. Dnta 21 un-ześnia. 

1. o godz. 19 e] — Uroczysty capstrzyk 
orkiestry 7 pp. Leg. na ulicach miasta. 

2) o gooz. 20-ej Zabawa żoł iersr.a w 
świetlicy pułkowej

Dnia 22 września. 1) o godz. 9 ej— 
Msza św. w kościele gsrn. na Górze.
2) o godz. 10.30 —  Defilada koło płyty 
Nieznanego Żołnierza. 3) o godz. 12— 
Obiad żołnierski w koszarach 7 p^. Leg. 
4) o god2. 15 — Za»ody sportowe I 
rozdanie nagród na boisku sportowym
7 pp. Leg

Wieczorem o godz. 21-ej bal w Sa
lonach Klubu Oficerskiego 7 pp. Leg. 
dla zaproszonych gości.

Do c z łonków  P . Z . N . S. P. 
w powiecie chełmskim: 20 września 
1925 r. na Walnem Zebraniu P. Z. N. 
S. P., które odbędzie się w sskole Sta
szica będzie wygłoszony referat: ,0  
pragmatyce służbowej.'

Baczność pszczelarze! Stara
niem Szkoły Rolniczej w Ouszowie or
ganizuje Sie z siedzibq w Chełmie Ok 
ręgowe Towarzystwo Pszczelarskie. Ce
lem przyjęcia statutu i wyboru zarządu, 
dnia 4 go października b. r. o godz.
1.30 odbędzie się w sali Sejmiku Po
wiatowego 1 sze walne zebranie.

»% U s ilow ane  sam obó js tw o . Szmit 
Aleksandra, lat 26 licząca, zażyła w 
dniu 11 b. m. esencji octowej w celu 
pozbawienia się życia Szczęściem na
tychmiast po wypadku jawił się na 
miejscu dr. Ochs, lekarz Kasy Chorych 
i denatkę uratował. Życiu jej obec 
nie nie zagraża już żadne niebezpie
czeństwo. Przyczyną rozpaczliwego jej 
kroku były niesnaski rodzinne.

*** Śm ierć  zn a la z ła  klacz i jej sze
ściomiesięczne źrebię, własność Micha 
ła Skibińskiego, wpadając do stojącej 
na polu nlczem nie zabezpieczonej i 
nieużywanej już studni. Winę tego 
wypadku ponosi właściciel fatalnej stu 
dni flntoni Mrozowski, gdyż jej nie o 
grodził. Strata wynosi około 500 zł. 
(Sie udało się stwierdzić, czy nie za
chodzi tu wypadek samobójstwa, cho
ciaż w dzisiejszej erze samochodu jest 
możliwem, że zrozpaczone konie same 
szukają śmierci, zwłaszcza w takich nie
bezpiecznych, jak u nas w Chełmie, 
studniach.

m*„ Z  w ie lk ie j c hm u ry  m a ły  l 
deszcz. Przed paru dniami wezwano i 
straż pożarną do ognjr, jaki miał wy 
buchnąć w domu Najhauza Srula, a 
mieszkaniu Moszka Binsztoka. Tymcza 
sem okazało się, że ta zajął się tylko 
sufit od zbyt nagrzanej rury, łączącej 
piecyk z kominem, co widząc miesz
kańcy donu  sami „pożar* ugasili. Straż 
pożarna odjechała do koszar z nosami 
.na kwintę".

.%  „P o rw an ie  Sabinek** Dwie 
służące Ginter Lidja i jeszcze jedne, 
której nazwisko niech zasłoni tajemni
ca, wysiły sobia na spacer, czyli na 
t. zw .wychodne" Zwródli na nie swe 
zabó|cze spojrzenie dwaj dziarscy p lu
tonowi i niedługo całe towarzystwo zna
lazło się w restauracji p. Nanarskiego. 
Nadobna Lidja wróciła do domu, na 
tomiast ta druga „gdzieś* się zawieru 
szyła, co spowodowało jej słożbcdaw 
czynię do wniesienia alarmującej skar
gi do policji, z prośbą o wyszukanie 
zaginionej zape*ne w .tragiczny* spo
sób służącej. Więcej „zimnokwista’ 
jednak policja nie brała tej tragedjitak 
.tragicznie' i miała rację, bo .Sabin 
ka* wróciła następnego dnia do kuchni 
i wcale zrozpaczonej miny nie miała.

C hc ia ła  go  ,,u ra czy ć ‘ ‘. Hoch- 
man Rajzie. Kałowska 2, sprzedała za
bitą kurę p. Janowi Kowalskiemu, Lu
belska 87. ponieważ mięso nie miało 
zbyt zachęcającego wyglądu, przeto p. 
Kowalski udał się do lekarza wetery- >

n.*rji i ten stwierdził, że kura nie na
daje się do spożycia. Widocznie „uma
rła* na jakąś kurzą chorobę, a jej wła
ścicielka poderżnęła zdechłej kurze szy
ję i trupa sprzedała. Ostrożnie więc i 

j kupnem zabitych kur.

S ąsiedzk ie  n iepo ro zum ien ia  
są chlebem powszednim mieszkańców 
baraków na Wygonie. Tak było i przed 

| paru dniami. D*ie czułe sąsiadki Mu
cha Wanda i Świderska flleKsandra — 
wzięły się nawet do „rękoczynów*, a 
policja stwierdziła zakłócenie spokoju 
publicznego. Jak ta co stwierdzi — to 
zawsze jest .nieprzyjemny* skutek. Sąd 
dopowie resity.

N adz ie ja  jest... /.wodną. Miło 
s ńscy, lokatorzy domu Wincentego Sło* 
mińskiego, Lwowska 38 od trzech mie
sięcy nie zamieszkiwali w wynajętym 
lokalu. Pełny nadziei gospodarz wszedł 

; do mieszkania, rozebrał kuchnię i wziął 
się na serjo do remontu. Nadzieje je
go jednak pozbycia się lokatorów zni 
weczyły przybycie Miłosińskich i inter
wencja policji.

Co się dzieje p. T a rkow sk i! 
Zeszłego tygodnia zepsuta kiełbasa, a 
dzisiaj znów .spacerująca* szynka sprze
dana p. Szwarcowi z cementowni Re
jowiec. Taka „ruszająca* się wędlina 
napewno panu reklamy dobrej nie zro
bi. Więc poco to wszystko?

*% J a k a  m atka ... ta k i syn. Flszman 
Gitla zaczęła ze synem swoim Lejbą

K A L E N D A R Z Y K .
20. Eustachego M.
21. Mateusza ftpost.
22. Tomasza z Willan.
23. Tekli p m. .
24. Dalmacego.
25. Bł. Ładyslawa. 1,
26. Cyprjana i Justyna.
27. Kośmy i Damjana.
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rozmawiać o interesach. Spokojna ta 
rozmowa przemieniła sic niebawem w 
głośniejsze gadanie"— następnie zaś 
w coraz głośniejszy krzyk i awanturę— 
zakończoną aż na ulicy—przez poste
runkowego Nic dobrego to nie wróży, 
bo i sąd dowie się .cośkolwiek" o tem 
wszystkiem.

„ W r ó g “ o b y w a te lic h e łm sk ich . 

Nosion bardzo ciężkie nazwisko Dżwi- 
gaja Jana, Pocztowa 39. Nie mając in
nej roboty— stanąt sobie na ulicy i każ 
dego z przechodzących raczył— nie na
dającymi się do powtórzenia słowami. 
Ordynarnego Dźwigaja .dźwignął" po
sterunkowy do komisarjatu.

*** „A tak“ na... p rzyszw y  hambur 
skie— zrobił jakiś .n ieznany' i to w 
nieobecności właściciela Kratki Azryela, 
Lwowska 29. Strata wynosi 280 zł. Na 
sprawcę robi teraz „atak* policja.

„W eso ły  początek". W piwiar 
ni siedział sobie z kolegami nad szklą 
nicą Michał Krawczyński Pilichonki — 
Podgórze 5 Było im bardzo wesoło. 
Nie przeczuwając niczego złego wy 
szedł Krawczyński na dwór i wtedy wy
łonił się jakiś lego widać .antagonista" 
i dotkliwie go pobił. Ponieważ świat 
tonął w ciemnościach nocy— Krawczyń 
ski nie wie nawet od kogo guzy ober 
wał. Działo się to w mieście Chełmie, 
roku 1925

B ry k a jąc a  ,ć ra a “. W osobie 
Bronisławy Kapuścińskiej, Lwowska 12, 
upiwszy się należycie wszczęła na uli
cy taką awanturę i krzyki— że aż zwa 
biła policjanta. Ten zaprowadził ją do 
.ho te lu ’ w komisarjacie. Ale Brońcia 
zbytnio się tem me .przejmuje", bo 
już dobrze zna „gcścinne” progi policji.

„M ag iczne* sztuczk i. Pewna 
niewiasta schowała owinięte w papier 
125 zł. w najpewniejsze miejsce t. j. za 
pazuchę. Chcąc się widocznie .pochwa
lić* z posiadania pieniędzy wyciągnęła 
je stamtąd i pokazała Julji Kuczy, ze 
wsi Strupir. Ta znowu .pochwaliła" się 
magiczną sztuczkę, polegającą na tem, 
że pieniądze z papieru wyjęła. Niespo 
strzegłszy złego, okradziona schowała 
za pazuchę samo opakowanie. Dopiero 
później, gdy „maglczka* znikła już bez 
śladu, .sztuka* jej się wydała.

#*# N a jnow szy  sposób eksm ito 
w a n ia —-lokatorów wynaleźli Wasyń 
czufc Antoni, Kołodziej Jan i Teodozja, 
Kolejowa 30. Oto wtargnęli dom ieszka
nia Mironiuka i domagając się opu 
szczenią zajmowanego lokalu— dotkli
wie go wraz z żoną pobili. Ponieważ 
tego rodzaju eksmisji prawo nie zna— 
skierowano sprawę do sądu.

O brazy  w ładzy  policy jne] — 
dopuścili się Żeleźniak Jan, Lwowska 
48 i Dzięgielewski Stanisław, Lwowska 
42. Oto policja dowiedziała się, że po
siadają oni psy, pokąsane przez inne

szczekające czworonogi. Jawiła się więc 
wraz z oprawcą miejskim, celem za
brania tych psów— co tak poirytowało 
właścicieli zwierząt, że obrazili policjan 
tów. Epilog tej „psiej' sprawy— roze
gra się przed sądem

„Rycerze  nocy“ — Bartoszek 
Piotr i Filipczuk Wiktor, Hrubieszowska 
38—wracając „strąbieni" na amen— 
rozpoczęli na ulicy awanturę, nie ba 
cząc, że to była godzina póina w nocy 
i że nad spokojem publicznym—czuwa 
policja. Coś niecoś będzie o tem i w 
aktach sądowych.

Takiego samego czynu dopuścił się 
także Kiciak Antoni, Trubakowska 23. 
Chełm zaczyoa być naprawdę „dużem 
miastem*.

Baczność cyk liśc i. Dziś sobota, 
dn. 19 września zbiórka na „Kumowej 
Dolinie* celem próbnej defilady w cza
sie „Tygodnia Policjanta’ .

Z POWIATU.
** W ie rzb ic a , gm . C h y lin . Śmierr> 

dziecka w  s tudn i. Do stojącej na po 
lu, nieogrodzone) studni, należącej do 
Marjanny Lis, wpadł dwuletni syn Er 
nesta Mejps», Ja n — nadzorowany przez 
swą babkę Ernestyną Mejps, liczącą lat 
74 *> idać z tego wypadku—jak to 
.nadzorowanie* wyglądało

** M . L e śn io w sk i—g m . R ak oupy . 
Pożar. W dniu 8-9 skutkiem wadliwej 
konstrukcji połączenia kominowego za
p a li się dach nad domem Karola O* 
szusta i spalił się doszczętnie wraz ze 
znejdującem się na strychu zbożem.

I komisji rozjemczej 
u p. Insp. Procy 35 obu.

W dniu 15 wrześnie, komisja rozjem
cza w składzie: przewodniczący, Insp. 
Pracy, p. inż. Napiórkowski, członkowie 
komisji: pp. Nowicki, red. *o lf, Bider 
man, Goldman, Marzec, Dolko, Rora— 
rozpatrywała skargi dozorców domo
wych. Wszystkie tyczyły się sprawy 
niewypłacanego wynagrodzenia dozor
com dom. za ich prace. Uwzględniono 
skargi: Tarasiuka Józef*, Prokidańczuk 
Anny, Drzewieckiego Franciszka, La 
szczuka Andrzeja i Wasilewskiego An 
toniego. Odrzucono skargę Kucharskie
go Antoniego, Zwolanka Józefa. Odro
czono sprawę Chadacza Józefa, um o
rzono natomiast sprawę: Dziadka Grze
gorza, i Kwiatoń Marji.

Bardzo energicznie i rzeczowo pro 
wadzone obrady przez Insp. Pracy p. 
inż. Napiórkowskiego spotkały się z 
ogólnem uznaniem komisji.

Dziesiecioletni jubileusz
polskiej służby bezpieczeństwa.

W dniu 5 sierpnia r. b. upływa lat 10 
od chwili powstania pierwszej polskiej 
organizacji bezpieczeństwa publiczuego. 
Była nią zorganizowana już przed wyj
ściem Rosjan 7 Warszawy w 1915 roku 
samorzutnie w imię haseł patrjotycz 
nych Straż Obywatelska. Przetwarzając 
się w Milicję Miejską, krystalizuje się 
ostatecznie w samodzielnem już Pań
stwie polskim w postaci zwartej, na 
sposób wojskowy zorganizowanej i wy
szkolonej, a ceiow swych ofiarnie świa 
domej, orqanizacjl Policji Państwowej.

W dniu 5-go sierpnia b. r. upłynęło 
10 pełnych lat, z jednej strony mozol 
nie organizacyjnej, a z drugiej sumien- 
r ie wykonywanej pracy w służbie bez
pieczeństwa, która owocnymi dowodami 
swych wyników, zasłużyła sobie na wy
różniające się upamiętnienie tego wpraw
dzie nie wieloleciem, lecz sumienną i 
ofiarną służbą imponującego jubileuszu.

Jakkolwiek dokładny termin tego 
dziesięciolecia służby bezpieczeństwa 
przypadał na dzień 5 sierpnia b. r. to 
jednak celem umożliwienia wzięcia u- 
działu w obchodzie jubileuszowym jak- 
największej liczbia członków służby bez
pieczeństwa, postanowiono obchód ju 
bileuszowy w całem Państwie urządzić 
w dniu 20 września 1925 r.

Celem zorganizowania obchodu jub i
leuszowego Policji Państwowej w Cheł
mie, odbyło się kilka posiedzeń Komi
tetu, na których ułożono następujący 
program obchodu: ,

Sobota  19 w rześn ia  1) o godzinie 

18 30 capstrzyk orkiestry kolej, wy

marsz z podwórza Koszar policyjnych 

(ul. Młynarska) 2 zabawa Taneczna, w 

Resursie (za zaproszeniami).

N iedz ie la  20 w rześn ia  1 ) o godz.

9.30 rano Msza św. z kazaniem na 

Górce (wszystkie organizacje i dele

gacje gromadzą się o godz 9-e( na 

podwórzu koszar policyjnych (ul. Mły

narska) skąd przy dźwiękach orkiestry 

ruszą do kościoła. Po nabożeństwie 

defilada.

2) ogodz. 11-ej w sali Stow. Rob. 

Chrzęść, uroczysta akademja.

3) o godz 13-ej w świetlicy policyj

nej śniadanie, którem miejscowe spo

łeczeństwo podejmuje funkc. pollc^j.

*4) o godz. 20 w sali Resursy ode 

graną zostanie komedja w 3 aktach p.t. 

.Oczy Księżniczki Fatmy* przez sekcję 

dramatyczną Klubu Społecznego.
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Obrady 
Ligi Narodów.

W chwili, gdy zaintereso

wanie całego śwista skupia 

sie na posiedzeniach Ligi Na

rodów w Genewie, niniejsze 

zdjęcie fotograficzne, doko

nane przed pałacem Ligi. da

je jak gdyby przedsmak tych 

obrad. Na ilustracji naszej 

stoją obok siebie od lewej 

ku prawej: francuski min. 

spraw zagr, flrystydes Briand, 

Chamberlain (flnglja), dele* 

gst 'Włoch Scialoia, delegat 

Czech Benesz i francuski 

prezydent ministrów,Painleve.

Z SALI KONCERTOWEJ.

Występ orkiestr!) Namysłowskiego.
.Sezon" obecny rozpoczął sit; kon 

certem tak nam drogiej i sympatyczne 
orkiestry narodowej Namysłowskiego 
Niedawno powróciła ona z występów w 
Ameryce, gdzie podejmowano ją  z sza 
cunkiem, wprost entuzjazmem.

Z radością wiozę powiększony je 
skład i pomnożone bogactwa dobre) 
.blachy". W programie utwory prawie 
wyłącznie kompozytorów pchkich. Po 
minę’ utwory lżejsze, jak mazury, ober 
ki etc, bo te mają już swoją sł^wę i 
rzadKo mogą znaleźć poważniejszą kon
kurencję Chciałbym natomiast omó
wić nieco rzeczy trudniejsze, względnie 
te, które w wykonaniu orkiestry sły
szałem poraź pierwszy Należą do tych 
przedewszystkiem .Marsz pretOrjanów” 
Nowowiejskiego, prawdziwe c icko sztu ! 
ki kompozytorskiej, .Fantazja* na te- I 
mat pieśni narodowych i fantazja 
.Mistrz Twardo*ski“. Pierwszy ut»ór, | 
grzmiący dumnie bohaterstwem, odda i 
ła orkiestra z riisleżytem zrozumieniem j 

i wczuciem sie w intencje kompozyto j 

ra Rytm, fraza, akcent i dynamika nie 
załamały się arii razu — zawsze posłu | 
szne pałeczce dyrygierita , Tok samo 
.Fantazja na termt pieśni poza drob 
nemi zresjtą usterkami instrumentów 
dętych, a zwłaszcza waltorni — wypa 
dla bez zarzutu, mimo, że nastręcza 
masę trudności, chociaż zbudowana jest

cała na swojskich, zdawałoby się ła- 
j twych motywmch

Ciekawą jest fantazja o .Mistrzu Twar 
dowskim", która bez precyzyjnego za 
chowania prawideł frazy i dynamiki — 
nie może być należycie zrozumiana. 
Orkiestra, przez te ostre a niebezoiecz- 
ne ref/, zdołeła przebrnąć szczęśliwie.

Inne utwory, jak .Suita* etc mniej 
ciekawe pod względem hormonji i |n- 
strumentacji — wykonano debrze 

Dyrypient p. Namysłowski trzyma ca
ły czas rękę na pulsie ork'e\try ł dziel
nie popiera ją ruchem swej pałeczki.

Widać w orkiestrze zupełne posłu
szeństwo tej pałeczki i żywy, a czynny 
udti-ł grających w pracy dyrygenta.

Na zakończenie, skromna uwaga: 
Dlaczego orkiestra tej miary nie wszę 
dzle ma równy smyk skrzypców pierw
szych? Przecież to razi poważnie i na
suwa myśli o dyletantyżmie. A tak 
być nie powinno

Publiczności na sali dużo, najwięcej 
młodzieży szkolnej. Zwłaszcza Semin. 
Naucz. Żń?skie jest prawie w komple 
cie, co z uznaniem muszę podkreślić

K. W

Z Polski.
— B raw u ra  po lsk iego  p ilo ta . W

związku z niedzielnem „Świętem Wisły* 
w Warszawie podkreślić należy fakt na 
stępujący:

Oto jeden z pilotów eskadry lotni
czej, biorącoj udział w „ataku* na most

ka Józefa Poniatowskiego, major Witold 
Prosinowski przeleciał samolotem pod 
>rkadami tegoż mostu.

Jeśli przypomnimy sobie niezwykły 
sukces, podnoszony przez prasę całego 
świata, odniesiony przez pilota francus
kiego, który przeleciał pod łukiem try
umfalnym w Paryżu, to brawurowy prze
lot majora Prosinowskiego zasługuje na 
tem większe zaznaczenie, a to ohoćby 
dlatego, źe lotnictwo polskie jest zna
cznie młodsze od francuskiego.

Więcej takich pilotów, jak major Pro
sinowski —  a możemy spokojnie pa
trzeć w jutro naszego niepodległego 
bytu.

— D z ienn ika rze  w iedeńscy  w 
W a rszaw ie . Część wycieczki praso
wej wiedeńskiej, która zwiedzała Targi 
wschodnie, odwiedziła Kraków, część 
zaś przybyła do Warszawy. Zwiedzają
cym Warszawę dziennikarzom wiedeń
skim towarzyszy szef biura prasowego 
polskiego poselstwa w Wiedniu, p. dr. 
Edmund Parnes.

— S tan  zd ro w ia  Żerom sk iego . 
Wedle opinji lekarzy stan zdrowia zna
komitego pisarza Stefana Żeromskiego 
z każdym dniem znacznie się poprawia
i jest nadzieja, że w pierwszych dniach 
października autor „Przedwiośnia* będzie 
mógł zawitać do Warszawy i przystąpić 
do praoy literackiej

— U roczystośc i P oznańsk ie . Im
ponująco i podniośle wypadło uroczyste 
otwarcie mostu Bolesława Chrobrego w 
Poznaniu. Otwarcia dokonał p. Prezy
dent Rzeczypospolitej. Most, jak głosi
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napis na balustradzie, zbudowany został 
w 1924— 25 roku w 900 rocznicą koro
nacji króla. U wejścia na most od ulicy 
Chwaliszewo wzniesiono bramą tryum
falną. Obok niej pawilon.

Po otwarciu mostu udał się p. Pre
zydent Rzeczypospolitej, p. Premjer, 
ministrowie i wszyscy uczestnicy uro 
czystości do Katedry. Tutaj w kaplicy 
Złotej przemówił od ołtarza ks. biskup 
Lukomski. Następnie odprawił ks. bi 
skup Lukomski cichą Mszą świętą. Po 
Mszy św. Pan Prezydent Rzeczypospo
litej złożył u trumien Mieczysława I i 
Bolesława Chrobrego wieniec wawrzy 
nowy, poczem ukląkłszy u sarkofagu mo
dlił aię dłuższą chwilą.

Z katedry udał się p. Prezydent Rze
czypospolitej z p. Premjerem Grabskim 
do pałacu Arcybiskupów, celom ode
brania przysięgi od ks. kar. prymasa 
Dalbora, któremu stan zdrowia nie po
zwolił opnścić mieszkania.

Następnie dokonał p. Prezydent Rze
czypospolitej otwarcia Wystawy Lotniczej

Po zwiedzeniu Wystawy odebrał p. 
Prezydent Rzplitej hołd i raport To 
warzystwa Powstańców i Wojaków.

P. Prezydent Rzeczypospolitej wziął 
udział w Akademji urządzonej ku czci 
króla Bolesława Chrobrego w auli uni 
wersyteckiej.

—  „L ig a  N ie zapo m in a jk i" . „Liga 
Niezapominajki" ma na celu propagandę 
idei samowystarczalności gospodarczej 
przez zmniejszenie konsumpcji towarów 
zagranicznych i popieranie przemysłu 
krajowego.

Wszystkie osoby, które chcą współ
działać z „Ligą Niezapominajki" proszo 
ne są o nadesłanie swych adresów do 
Komitetu organizacyjnego —  Warszawa, 
Senatorska 37, w celu otrzymania sta
tutu oraz instukoji o zakładaniu oddziałów.

—  W ła d y s ła w  R eym on t. Reymont, 
utrudzony obchodem, urządzonym na je 
go cześć w Wierzchosławicach, zanie 
mógł i dotąd leczy się w jednym z za
kładów leczniczych w Poznaniu. Znako
mity pisarz zapowiada przyjazd swój do 
Warszawy na koniec września. Zamie
szka tam na stałe.

—  Goście ze S zw a jc a r ji i Ho- 
la n d ji .  Dn 15 b. m., przybyła do za
głębia dąbrowskiego wycieczka, złożona 
z przemysłowców, kupców i dzienuika 
rzy szwedzkich. Do wycieczki tej przy 
łączyła się wycieczka dziennikarzy ho
lenderskich. Wycieczki przybyły w celu 
zwiedzenia zagłębia węglowego dąbrów 
skiego. Przedtem uczestnicy wycieczki 
zwiedzali Targi wschodnie we Lwowie, 
zagłębie naftowe, Kraków i Wieliczką. 
Wycieczki składają się z kilkudziesię
ciu osób, przeważnie znawców i fachow
ców przemysłowych. Wycieczkom towa
rzyszy z ramienia ministerjum spraw 
zagranicznych p. Wyszyński, a z ramie 
nia ministerjum przemysłu i handlu p.

Geppert. Goście zwiedzili kilka kopalni, 
poczem rada zjazdów podejmowała ich 
w Dąbrowie Górniczej śniadaniem.

—  S p ra w a  adw . H ofm okl-Ostrow - 
sk iego . W dniu 16 listopada Sąd Ok
ręgowy w Warszawie będzie rozpatry 
wał sprawą adw. Hofmokl Ostrowskiego, 
oskarżonego, jak wiadomo, o usiłowanie 
zabójstwa świadka w sali sądowej w o 

becności sądu.

— D z iw ny  k ap ry s  n a tu ry . Wbrew 
wszelkim prawom natury, nakazującym 
roślinom naszych sfer, aby kwitły na 
wiosnę, kasztan, rosnący przed gmaohem 
Ministerstwa Dóbr Państwowych przy ul. 
Senatorskiej, w Warszawie, okrył się 
po raz drugi bujnein kwieciem.

Dziwny ten kaprys natury gromadzi 
licznych przechodniów. Podobno jesień 
ne kwitnięcie kasztanów ma być zapo 
wiedzią lekkiej zimy, wbrew dotychcza
sowym przepowiedniom meteorologów. 
A może Dobra Państwowe zaczną tak 
kwitnąć szczęśliwie—i wydawać owoce

2 razy do roku?
— R a id  konny  jen . H a lle ra . W 

końcu bieżącego tygodnia, p. jen. Józef 
Haller, jeneralny inspektor artylerji, 
udaje sią konno do Wilna. Celem po
dróży jest przeprowadzenie w Wilnie i 
po drodze inspekcji poszczególnych od
działów artylerji. Marszruta podróży: 
Ostrów, Augustów, Suwałki.

Towarzyszyć jenerałowi będą: kpt. Ka
zimierz Leśniewski z 1 dyw. artylerji 
konnej, jako oficer ordynansowy, oraz 
syn jenerała. Czas trwauia podróży obli 
czony jest na miesiąc.

— K radz ie ż w  poc iągu  osobo
w ym  2.000 do la rów . W pociągu oso 
bowym, między Pabjanicami a Siera
dzem skradziouo kupcowi, handlującemu 
bydłem 2 tysiące dolarów. Złoczyńcy, 
których było pięciu jechali w tym sa
mym wagonie i uśpili go narkotykiem. 
W kieszeni swej Goldberg znalazł list 
treści następującej:

„Mówiliśmy panu, że będzie pana ten 
szpas drożej kosztował. Pańskie 2.000 

dolarów przydadzą się naszemu związ

kowi. Komitet niesienia pomocy prze
stępcom kryminalnym".

Okazuje sią, że Goldberg od czast 
dłuższego otrzymywał listy z żądaniem 
uiszczenia pieniędzy dla komitetu po
wyższego. Uważając to za żart, na list; 
te nie reagował.

Ze świata.
-f- P rzedh is to ryczna  c h iru rg ja  

W Anglji niedaleko Southampton znale
ziono czaszkę, której angielscy badacze 
epok przedhistorycznych przypisują po
ważny wiek 20-tu tysięcy lat. Posiada 
ona, ich zdaniem, tę niezwykle cipkawą 
właściwość, że poddaną była ongiś ope 
racji chirurgicznej. Operacji J dokonano 
narzędziami krzemiennymi, dość jednak 
udoskonalonemu, skoro mogły przecinać 
kość czaszki. Nie jest to jedyny okaz 
tego rodzaju, gdyż w wielu grobowcach 
przedhistorycznych znajdowano kości 
ludzkie, noszące ślady zabiegów chirur 
gicznych.

Mocne to musiały być głowy, skoro 
wytrzymywały takie operacje przepro
wadzane oczywiście bez środków anty- 
septycznych.

-f- Podróż I5-tu osób ponad  A l 

p a m i. Drugiego września samolot typa 
wielkich trzymotorowych metalowych 
płatowców, należących do szwajcarskie
go towarzystwa „Ad A9tra“ odbył pod 
kierunkiem znanego lotnika szwajcar
skiego Mittelholzera, przy współudziale 
przedstawicieli miasta Zurychu oraz 
pism lot z Zurychu do Medjolanu, prze
latując przestrzeń 230 kim w ciągu je 
dnej godziny 26 minut.

Po dokonaniu lotu okrężnego nad 
Medjolanem samolot wylądował na lo
tnisku Cinisello, gdzie miasto Medjolan 
przygotowało mu gorące przyjęcie, w 
którem między iunem' wzięli również: 
udział wice konsul szwajcarski, oraz 
przedstawiciele związku szwajcarskiego 
w Medjolanie. Samolot odbył tegoż dnia 
podróż powrotną do Zury#hu, lecąc na 
wysokości 3200 m.

O d n a szyc h  ko re sp o n d e n tó w .

Odpust w Podgórzu (Spasie).
Mieszkańcy Chełma i jego okolic w 

czasach przedwojennych doskonale wie
dzieli o odpuś-ie Przemienienia Pań
skiego obchodzonym w cerkwi prawo 
sławnej w Spasie. Na parn dni przed 
tą uroczystością tysiące bohomolców z 
za Buga wędrowało tuta), aby zaopa 
trzyć sie w cudów ia wodą, wypływają
cą ze źródełka i aby poświęcić jabłka, 
jako pierwszy owoc bogatej jesieni. Za 
zwyczaj po nabożeństwie w godJnach 
południowych pchało się bractwo do

źródełka z duchowieństwem na czele, 
poprzedzone strażnikami, gdyż niektó
rzy właściciele sąsiednich ogtodów, sta
czając walkę, nie dopuszczali procesji 
dla dopełnienia religijnych obrządków, 
która był* powodem niszczenia oflrodo- 
wizny i zasiewów; niejeden bowiem z 
nich musiał się natrudzić, żeby zebrać 
owoc swojej pracy. Żadne protesty nie 
pomagały ze strony zainteresowanych, 
bo naczelnik ziemskiej straży dał roz
kaz, który musiał być wykonany dla
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dopełnienia obrządku religijnego w dniu 
tak uroczystym. Z roku więc na rok 
odbywały się odpusty szumnie ogłasza 
ne i celowo przez rząd i prawosławne 
duchowieństwo popierane. Lecz z koń 
cem wojny skończyły się odpusty dla 
pielgrzymów prawosławnych, a z nimi 
skończyła się i cudowna woda.

Wprawdzie przybyła do mnis w cią 
gu tego roku jedna rusinka z pod 
Kłodawy, przestraszona przez pewnego 
Niemca, który według jej mniemania, 
miał ją urzec. Wszelkie usiłowania i za 
biegi o zdrowie okazały się bezskute
czne. Pewnej nocy mięła sen, w któ
rym przedstawił się jej Spas, a w nim 
świątynia i cudowna woda. W nadziel 
odzyskania zdrowia przybyła do mnie, 
molestując o odczytanie ewangelji i pro 
sząc o otworzenie kościoła. Po długim 
naleganiu, spełniłem jej życzenie. Zao 
patrzywszy się według jej przekonania 
w cudowną wodę w rzeczywistości do 
znała ulgi i spokoju, dziękując wielce 
Bogu za doznaną łaskę.

Zanadto odbiegłem od tematu, więc 
zwracam się do swejego odpustu. Od 
roku dopiero rozpoczęła się nowa era 
odpustów, lecz już nie w Spasie, tylko 
w Podgórzu, chociaż są te same mury 
świątyni, a w niej ten sam obraz z 
czasów unicko-katołlckich.

Pierwszy odpust Przemienienia Pań
skiego rozgłosił ku uciesze wiernych 
świeżo sprowadzony 4-o pudowy dzwon 
z Warszawy. Ludzie już od godz. 9-ej 
zaczęli się gromadzić ze wszystkich 
stron 1 okolic. O 11 godzinie przystąpił 
do celebrowania sumy dziekan ks. W a
cław Kosior. Jako kaznodzieja wystąpił 
Ojciec minister Konopiński z Górki 
Chełmskiej, który swoją wymową poru
szył słuchaczów do głębi serca, przed
stawiając obowiązki wiernych względem 
kościoła, parafji i Boga. W parefjalnej 
pracy byli ml pomocą proboszczowie: 
ks. Piotr Tarkowski z Pawłowa, ks. Do
minik Bojanowski z Kaniego i z Czuł 
czy ks. L. Tut i s. Brali też udział w 
tej uroczystości prefekci z Chełma, ks. 
Ludwik Liwerski i ks. Stefan Zdzie 
chowskl. Na tę uroczystość Przemlenie 
nia Pańskiego przybyli samochodem 
komendant komisarjatu miasta Chełma 
p. Gruźewski w towarzystwie panów...

Po skończonym nabożeństwie przy 
obiedzie przygrywała parefjalna orkiest 
ra. — W międzyczasie trupa amatorska 
na przygotowanej estradzie przybierała 
się w staropolskie stro|e do odegrania 
sztuki pod tytułem .Zemsta" Fredry.
O naznaczonej porze dał się słyszeć 
flłos dzwonka I kortyna odsłoniła s ę. 
Widzom dał się widzieć Cześnlk. które
go role odgrywał p. Alfons Tacikowski, 
zdobywając się na animusz starego 
szlachcica. Rejentem tu był p. Kazimierz 
Tomaszunas, który uosobiał człowieka 
poważnego I zdeterminowanego, licząc

Komendant Zachary Landsdowne,
dowódca załogi statku „Shenaudoah“, 
poniósł śmierć w czasie katastrofy, ja 

kiej nległ statek.

zawsze na wolę Bcżą we wszystkich 
przykrych zawodach Osobę PodstMiny 
prześlicznie odegrała pani Marja Orze 
chowska nauczycielka z Nowosiołek, 
przedstawiając rolę wdówki, chcącej się 
za wszelką cenę wydać za mąż. P. Fr. 
Ochyński będąc w roli Papkina swoim 
temperamentem I wymową ubawił całą 
publiczność. P. Marja Tacikowska wy- 
siępujęc w roli panny Klary, jako syno
wicy Czesnika i p. P. Hapko w roli 
Wacława syna Rejenta umieli przedsta 
wić sentyment tych dwojga dawnych 
narzeczonych, dążących do wzajemnego 
połączenia się węzłem małżeńskim. Ro 
lę marszałka Dyndałsklego przedstawił 
p. Kowalik dosyć umieletnie. Murarzami 

j tu byli p. Władysław Derkacz i p.  J ó 
zef *vepa, którzy znakomicie znając 
swój fach dobrze spełnili swoje zada 
nie na scenie. Byli też inni, 'jak dwo 
rzanie, kuchmistrze, hajduki i pachcłki.

Na ogół całość wspaniale wypadła. 
Ujawniła to sama publiczność, wyraża
jąc się o przedstawieniu z wielkim u 
znaniem.

Strona materj*lna przedstawia się na 
stępująco. Z rozprzedanych 100 bile 
tów zyskało się dochodu brutto 7'J zł. 
Odliczywszy koszta 20 zł. pozostaje dla 
kościoła dochodu netto 10 zł.

Tem przedstawieniem amatarskim za
kończył się dzień odpustowy Przemie
nienia Pańskiego w Podgórzu, dnia 6 
sierpnia 1925 roku.

Ks A Tacikowski

Ważniejsze wypadki 
z tygodnia.

Historyczny dzień.
Przy|azd dostojników cerkwi prawo

sławnej do Polski dodaje cerkwi nowe
go blasku. Przybyli już oni wczoraj do 
"'ars-awy. We wtorek przejechali gra 
nLę polską w Siictynie, gdzie i 'h  po
witał tamtejszy starosta. W Stanisławo
wie dostojnicy witani byli przez woje
wodę de Loge‘a, a we Lwowie woje
wodę Garanicha. Delegację patrjarchy 
ekumenicznego stanowią: ks. Joakim, 
metropolita hałcedoński, jako przewo
dniczący delegacji, ks. Hermanos, me
tropolita w Serdes, kanclerz Tanaru 
(Soboru) i pierwszy drogoman Tanaru 
Spirydjon Constantinides. Delegacja ta 
wyjechała ze Stambułu w towarzystwie 
przedstawiciela Ministerstwa Spraw Za
granicznych p. Łosia i dragomana Bu
czyńskiego drogą na Rumunję. W 
Bukareszcie przyłączyła się do niej de
legacja patrjarchy rum uńskiego Chri- 
stena, złożona zmetropolity bukowiń 
skiego ks. biskupa Neklarego, tudzież 
ks. Dymitra Tana I Jerzego Sandru 
oraz dwóch djaków. W Warszawie na 
dworcu powiteł delegac|ę w imieniu 
Rządu Minister vv yznań p. St Grabski 
i biskupi prawosławni. Dostojni Goście 
byli zrana podejmowani przez metro- 
pol tę Dyonizego, po południu złożyli 
wizytę Prezesowi Rady Ministrów, a 
wieczorem w salonach Resursy Obywa
telskiej wydał na ich cześć obiad Mi
nister Wyznań. Dziś nastąpi uroczysty 
akt proklamowania autokefalji.

Rokowania polsko-litewskie.
odpisany został protokół polsko li

tewski, stwierdzający zakończenie; prac 
komisji: uzgodnienia zasadnicze spławu 
i żeglugi na Niemnie, komunikacji po
cztowej, telegraficznej telefonicznej, mię
dzy Polską a Litwą, oraz sprawy wjaz
du obywateli obu stron do Polski i na 
Litwę.

Nieuzgoónione są zagadnienia kole*
I opieki konsularnej.

Wobec niewyczerpanie programu, 
konferencja odroczona jest do 10-go 
października w Lugano. w Szwajcar)!.

Protokół posiada znaczenie, jako do 
kument polsko litewski, uzgodniony po 
raz pierwszy przez obie strony. Konfe
rencję należy uważać zasadniczo za 
udaną. Słuszne jest stanowisko polskie 
co do konieczności załatwienia wszy
stkich spraw, objętych programem je
dnocześnie, gdyż tylko w tym wy
padku będą mogły wejść w życie

Minister Wasilewski i delegat Szu 
mlakowski złożyli wizytę pożegnalną 
ministrowi spraw zagranicznych Molt 
kiemu. dziękując za gościnę.
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W ie lkie  z a w o d y  a u to m o b ilo w e  w  Ita lji.

Piąte wielkie zawody automobilowe w Italji odbyły się przed paru dniaiu1 
ua autodromie „De Mouza“ Zwycięstwo przypadło italczykowi nazwiskiem B rilli' 
Pery (nasza ilustracja), który na maszynie Alfa-Romeo przejechał 800 kim. w prze 

ciągu 5 godz. 14 min. i 43 sek.

Listy zastawne Państw. Panku Roln.
Minister Skarbu zatwierdził wzór ii 

stów zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego oraz przepisy o emisji tych 
listów i udzielenie pożyczek długotermi
nowych. Listy zastawne P. B. Rolnego 
bedą zużyte na sfinansowanie akcji 
parcelacyjnej w związku z reformą roi 
ną. W listach tych spłacani będą wła
ściciele majątków parcelowanych, Skarb 
Państwa zaś przyjmować będzie listy 
te na spłatę podatku majątkowego. P. 
B. Rolny poczynił już prace przygoto 
wawczedo emisji tych listów.

Rosja sow., a Turcja.
Prasa niemiecka donosi, jakoby 

pomiędzy Rosją sowiecką a Turcją za
warte zostało porozumienie w sprawie 
wspólnej akcji polityczne| w basenie 
morza Czarnego. Przedstawiciel turecki | 
w Moskwie, oraz z a s t ę p c a  
Czlczerine, Litwinow, podpisać mieli u- 
kład o niedopuszczeniu floty angiel
skiej na morze Czarne.

Sprawa Mussulu.
Sprawa Mossulu przybiera obrót nie 

zwykle poważny. Komisja poufna, skła- 
dająca się z 3 ch członków Rady, dotąd 
nie zdołała ułożyć formuły porozumie
nia. Zdaje się, że przeważa zamiar 
przesłania sporu Międzynarodowemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze, 
co oznaczałoby zyskanie na czasie. W 
kołach Delegacji Tureckiej ujawnia sie 
wielkie zniecierpliwienie a wiadomości

z ftngory powiadają, że Turcja groma
dzi wojsko nad granicą Iraku. flnglja, 
jak tego dowodzi sprawa Egiptu,nie da 
sie łatwo zastraszyć i onieśmielić. Za 
wiele byłoby powiedzieć, że wojna tu 
recko angielska wisi w'powietrzu, lecz 
spór angielsko turecki powoduje jak 
najdalej idąceobawy.

Konfsrencja bałtycka.
Konferencja Ministrów Państw Bał 

tyckich, która wskutek tragicznej śmie 
rr.i Ministra Mejerowicza nie doszła do 
skutku, odbędzie sie dopiero w marcu 
lub kwietniu w Rydze.

Sukces Polski.
Przed wyjazdem z flix les bains pre 

i mjer Baldwin podejmował śniadaniem 
posła Skirmunta. W kołach politycz 
nych żywo omawiają sukces dyplomacji 
polskiej w sprawie konferencji paktowej.

Z dobrego źródła nadchodzi potwier 
j  dzenie, że rząd angielski zgadza się, 
| aby konferencja polsko czesko-niemlec 
ka odbywała sie jednocześnie i w tem 
samem miejscu, co konferencja za
chodnia.

Podobno rząd niemiecki ostatnio 
przestał przeciw temu oponować

Ofenzywa w Marokku.
Z Fezu donoszą: Wojska francuskie 

podjęły ofenzywe przeciw pozycjom ri- 
fenów, które są niezwykle silnie uforty
fikowane, najwiczniej pod kierunkiem 
fachowych oficerów europejczyków. Po

zaciętychwelkach wo,ska francuskie zdo
były silnie ufoit)fikowane i mające 
wielkie znaczenie wzgórza Bibano. 
Trzy kolumny francuskie posunęły się 
znacznie* na pó łioc od Bibano zaj
mując szereg wsi.

Ma froncie h.szpańskim silne walki 
irtyleryjskie.

Listy do Redakcji.

Do Redakcji 

„Chełmskiego Kurjera Ilustrowanego"

w Chełmie.

W ostatnich numerach „Zwierciadła" 
ukazało sie, że cały szereg napaści co 
do działalności i zneczenia obecnego 

! Zarządu Oddz. Pow. P. Z. N S P. Wo 
bec anonimowej formy zarzutów, który 
jest najlepszym dowodem Draku ich 
konkretnej podstawy i że czynione sć\ 
w sposób niegodny —  zdradzający zna
miona działania destrukcyjnego jednost
ki złej woli, Zarząd ten ze względu na 
interesy i powagę stanu nauczycielskie
go odpowiadać na nie nie będzie.

Sprawy działalności 1 warunków pra
cy obecnego Zarządu będą omawiane 
na Walnem Zebraniu w dniu 20 wrześ
nia b. r. w sposób nie ubliżający sta 
nowi nauczycielskiemu.

Chełm, dn. 23 VIII. 1925 r.

Viceprezes L om ott.

Przypisek Redakcji. Znowu jeden 
więcej Kwiatek z .publicystycznej* ni
wy „Zwierciadła*.

Kącik dla pań.
W  obronie krótkich sukien.

Krótkie suknie i nagie ramiona na długo 
zdobyty sobie prawo obywatelstwa. W nad
chodzącym sezonie spódniczki ledwie że się
gają kolan, a wszystkie sukienki oprócz co
dziennych, są pozbawione rękawów i mocno 
wycięte,

Niedawno w Londynie znany lekarz i hy- 
gienista angielski wygłosił odczyt, którego te
matem była właśnie owa tak przez wielu wy
szydzana krótkość ubrania. Lekarz ów twier
dzi, że obecna moda jest wielką zdobyczą hy- 
gjeny i przez odsłanianie możliwie najwięk
szej ilości skóry na działanie powietrza, ko
biety będą dłużej zachowywały młodość i u- 
rodę. Odczyt zakończony był wezwaniem do 
kobiet, aby nie dały sobie wydrzeć prawa no
szenia jak najkrótszych spódniczek i możliwie 
najbardziej wyciętych bluzek

To też na sezon bieżący, — niewiadomo 
czy pod wpływem podobnych odczytów, —su- 
kienki utraciły jeszcze kilkanaście centyme
trów długości.

Najmodniejszym materjałem jest obecnie 
aksamit. Małe filcowe kapelusze zdegradowa
ne zostały do codziennego użytku na deszcz 
lub niepogodę, zaś do każdego, nieco stroj- 
niejszego ubrania, wymagany jest kapelusz 
aksamitny, którego kolory en yogue sa:
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wszystkie odcienie błękitne, fioletowe, bron* 
zowo rdzawe i vieux rose w kolor lila prze
chodzący

Suknie wizytowe i wieczorowe aksamitne są 
w kroju niezmiernie proste i możliwie bez ża
dnych ozdób, które skracają i tak już krótko 
linję I przez to bardzo szpecą figurę, zwła
szcza cokolwiek tęższą.

Dozwolone są hafty, które nadają przepych 
skromnym sukienkom, a dobry gatunek ma- 
terjalu orzeka o Ich strojności.

H U M O R .
Doskonały interes.

— Panie Hosenduft, czy chce pan za 
robić sto tysięcy złotych?

—  Czemu nie? Dziś są ciężkie czasy. 
Przydałoby się zarobić nawet marne sto 
tysięcy.

— Ano, dobrze! Pan daje, podobno, 
za córkę pół miljona Ja ją  wezmę z 
ozterykroć, więc pan zarobi na czysto 
sto tysięcyCzy. zgoda?..

Wlnflomoicl gospodarcze.
Rozwój portu w Gdyni.

Dzięki dodatkowej umowie, zawartej 
pomiędzy Ministerstwem Przemysłu i 
Handlu a Konsorcjum, któremu powie
rzono budowę portu w Gdyni, zostały 
znacznie przyśpieszone prace nad ukoń
czeniem portu. W bież. mies. ułożono 
jut normalny tor na wybudowanem nie
dawno molo, dzięki czemu przez port 
Gdyński można już obecnie z łatwoś
cią przetransportować około 1.000 ton 
dziennie.

Opłaty portowe w Gdyni są we wszy
stkich pozycjach niższe od opłat są 
siedniego portu gdańskiego. W niektó
rych pozycjach różnica opłat jest dość 
znaczna na korzyść Gdyni.

Bardzo duża różnica zachodzi przy 
opłatach za pilotaż. Porównanie wycho
dzi na korzyść portu w Gdyni, którego 
stawki pilotowe wynoszą od 20 —  25 
proc. podobnych opłat w Gdańsku.

Z powyższego krótkiego zestawienia

wynika, że port w Gdyni przy obecnej 
zdolności ładunkowej i niskich opłatach 
portowych w stosunku do swego sątia 
da — Gdańska inoŻo mocno zachęcić 
amatorów do zawijania do niego statków.

Koniec części redakcyjnej.

Nadesłane.

I niesłusznie. Pozostawmy więc na boku 
j wszelkie uprzedzenia — a sprobójmy
raz tylko „Pomowin" — napewno i 
innych ]oź nigdy nie będziemy używać.

Wszelkich Informacji w tym wzglę
dzie udziela p Aleksander (Jkleja w 
Chełmie, ul. Obłońska JSS 27 b.

Zwracamy uwagę na ogłoszenie, u- 
umleszczone w dzisiejszym numerze 
„Kurjera*.

W ina owocowe, jako ważny pro- j 

dukt przemysłu krajowego.

Na oytatnim „Pokazie-Jarmarku* mie 
liśmy sposobność próbować wina kra
jowe firmy „Pomowin" Każda z osób 
pijących te wina zachwycała się Ich 
smakiem i zgodnie twierdzono, że nie 
ustępują one w nlczem winom grono 
wym, a często nawet je przewyższają 
smakiem i właściwościami leczniczemi. 
Wielka pomorska wytwórnia „Pomowln* 
produkuje już kilka gatunków win sła
bych 1 mocnych, białych i czerwonycy, 
które tę jeszcze mają wyższość nad 
winem gronowem, że są bez porówna 
nia tańsze Mamy, niestety słabość do 
marki zagranicznej, chociaż o ile cho 
dzi np. o wina— dzieje się to zupełnie

Sprawozdanie ze Świerż.

W związku z tygodniem L. O. P. P. 
Komitet, który wyłonił się z miejsco
we! inteligencji, zebrał na powyższy cel 
gotówki 353 zł. 60 gr. uzyskanej z urzą
dzonego festynu i przedstawienia przez 
Koło Młodzieży Wiejskiej, którą to kwo
tę w całości przesłano Komitetowi Po
wiatowemu L. O. P. P. w Chełmie.

Za Komitet:

Sekretarz:

B. Grum .

Przewodniczący:

Z. Kusiak.

Spólnika z kapitałem 10—15 zł. po»zuku|ę do- 
bardzo solidnego, wyrobionego I dającego 

duże dochody interesu—przy pryncypalnej uli 
cy Chełma. Zgłoszenia do l\dm. „Kurjera" — 
Budowska 14.

A M M A ”  Pracownia sukien I okryć damskich
„ H J M J N M  A N N Y  J U M B O R S K I E J

została przeniesioną na m . o w o ń s k ą  i s .

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

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

NABYWAJCIE WSZYSCY! NABYWAJCIE WSZYSCY!

ZA B A W K I wyroby koszykarskie — kufry — walizy — w sklepie p. f.

STEFAŃSKI i S-kaąLi Maja (róg Lubelskiej)
JEDYNE W CHEŁMIE ŹRÓDŁO NABYCIA DOSKONAŁYCH ZABAWEK KRAJOWEGO WYROBU

W Y K O N A N I E  S O L I D N E .  : C E N Y  P R Z Y S T Ę P N E .

ZA  G O T Ó W K Ę  i NA RATY

»tfi
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ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE
najprzedniejszych likierów naszych |

FEMINfl”»
(„Sherry-brandy", „Unikum“, „Prunelle", „St. 

Peter" (benedyktynka), „Alasch de Russie'' etc.)

również SŁODKICH WÓDEK naszych
(„Pomarańczowa", „Wiśniowa", „Miętowa" BlC.)

PO CENACH BARDZO PRZYSTĘPNYCH.
Powyższe wyroby nasze nie ustępują co do jakości wyrobom zagra

nicznym, od których jednak są wielokrotnie tańsze.
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. .JUttiTYfMACJA GHEŁMSK A J

U
a

i .  a

ń z!a a a a a a a a ą

►

:

P I J C I E
N I E Z R Ó W N A N E  W  S M A K U  I D O B R O C I

Naturalne wina krajowe „ P 0 M 0 W I N ”
WARSZAWA, POZNAŃ,

Z bezbronej butelki 
Ostatnie kropelki 
Wysączył Polak do dna,
Bo były to wina 
Wszak z Pomowina,
F\ Polak na winie sie zna!

Już różne napoje
I cudze i swoje 
CJrozmaicły mu wikt 
Takiego lecz wina 
Jak z Pomowina 
Jeszcze nie dawał mu nikt!

WŁASNE SKŁADY: 
TORUŃ, BYDGOSZCZ,

Wiec widzisz nieboże,
Że każdy dziś może 
Nacieszyć winem swój smak: 
Vermouthu, Malagi,
Win przednich bez blagi, 
Żadnego tu wina nie brak,

Był czas, że za wino,
Z Bordeaux i Torino 
Za kordon nasz złoty szedł 
A dziś wino swoje | precz; 
Pijemy na zdrowie,
Nie mała dla skarbu to rzecz,

CHEŁMŻA, CHEŁMNO.

Wiec niechże zdrój wina 
Nam z Pomowina
Płynie jak pieśń bez słów;
Ty Włochu mój panie,
Rumunie, Hiszpanie 
Od dzisiaj bywaj mi zdrów

Polacy w swym kraju 
Już też wina mają,
Choć zawsze miły nam gość, 
Lecz po takiem winie 
Jak w Pomowinie 
Już obcych win mamy dość)

WSZELKICH INFORMACJI O WINACH „POM OW IN” UDZIELA 

A L E K S A N D E R  U K L E J A ,  Chełm, ul. Obłońska Ns 27 b.

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


