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Meljoracja Polesia.
Żądajcie i pijeie tylko

jedno z najlepszych i najzdrowszych,
bo rozlewane do butelek według nowo
czesnych wymogów higieny i aparatami
nowoczesnęmi świeżem powietrzem.
Przedstawicielem na Kowel jest firm a
M. K agan, ul. Fabryczna 6 / 8 d o m w łasny.

Firma M. Kagan wyrabia także wszelkiego rodzaju
lemoniady, wody gazowe, najlepszej jakości i gat.
Zwracamy uwagę na znak ochronny naszej firmy,
który brzmi „Hurtowny Skład Piwa Lwowskiego
T-wa Akc. Browarów M; Kagan*. Wszelkie inne
etykiety, naklejane na butelkach naszej firmy są
nieuczciwością kupiecką i w przyszłości podobne
rzeczy ścigać będziemy sądownie.
P. P. Właścicielom majątków ziemskich wysyłam
piwo, lemoniadę i wody gazowe w butelkach do
brze opakowane, gwarantuję za doskonały stan
wysyłanych towarów aż na miejsce, Piwo i lemo
niadę wysyłam w skrzynkach po 80 butelek.
Zwracać się do: „Hurtowny Skład Piwa Lwowskie
go T-wa Akc. Browarów! Reprezentacja M. Kagan.

Na sezon szkolny
wszystkie książki szkolne najnowszego
wydania do szkół średnich i powszech
nych i przybory piśmienne poleca

Księgarnia Polska
w Kowlu przy ulicy Warszawskiej 63
(obok Banku Ziemi Polskiej)
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Kiedy się to w czyn zamieni ?
Cała niemal olbrzymia połać ziem wscho
dnich Rzeczypospolitej Polskiej, — Polesiem
zwana — przedstawia nieużytkowny dotych
czas obszar błot i bagien. Osuszenie ich
wzmogłoby niezwykle wydajnie wytwórczość
rolną tej bogatej skądinąd okolicy. Sprawa
podniesienia olbrzymiego obszaru nieużytków
błotnych do poziomu gruntów uprawnych—
jest obecnie bardzo poważnie rozważana. Z
60 tysięcy kilometrów kwadratowych, stano
wiących obszar całego Polesia. 29 tys. kim. kw,
jest dla wytwórczości rolnej, z powodu nie
uregulowanego i nieodwodnionego dostatecz
nie gruntu zupełnie bezużyteczne.
Projekty meljoracyjne na Polesiu objęły
trzy okresy róbót; regulację rzek i rzeczek,
przekopanie kanałów głównych i wreszcie
nawodnieniegszczegółowe.
Jak olbrzymie śą koszta tych prac, niech
zaświadczą następujące liczby: regulacja rzek
i rzeczek kosztowałaby 210miljonów złotych,
budowa kanałów 81 miljonów zł., osuszanie
szczegółowe 180 milj, zł., osuszanie jednak
opłaciłoby się wielokrotnie. Sądzić o tem
można z.tego, że jednoroczny zbiór siana, obliczony bardzo skromnie, mógłby dać 200
miljonów złotych zysku, czyli zwrócić 3/4
poniesionych kosztów.
Do niemal zupełnie niewyzyskanych bo
gactw naturalnych należy nasza Wisła. O ile.
w innych krajach rzeki obok kolei są ogrom
nie używanym i bardzo tanim środkięm prze
wozu, o tyle w Polsce korzysta się z nich
przeważnie tylko przy... kapaniu się.
Ostatnie liczby, dotyczące żeglugi na
Wiśle, świadczą, że żegluga ta ożywia się
bardzo powoli. Wzrosła ona w stosunku do
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czasów przedwojennych, jeśli chodzi o ruch
osobowy, o 9 proc., zaś w przewozie towa
rów o 13 i 17 proc. Za to żegluga na Po
morzu wzrosła o 20o proc. Niemałą rolę od
grywają pogłębiał ki, których cztery stale

pracuje przy dolnej Wiśle.
Trzeba wszystkich sil wytężyć, by kró
lowa naszych rzek coprędzej została uregu
lowana. Wymagają tego względy gospodar
cze, będzie przytem praca dla robotników.

r
Siadami hakaty

Prześladowanie Polaków w Kowlu kwitnie, jak za bismarckowskich czasów. P. Waligórski zmienił bezprawnie
tekst pisma U. W.
(dokończenie)
Upłynęło przeszło rok cza
su; dzierżawcy placu „Załogo
wa Pasieka41 już się zabudo
wali, gdy nagle dn. 10 VII b.r.
prezydent m. Kowla p. Karol
Waligórki, wysłał do wszyst
kich dzierżawców owego pla
cu wezwanie notarjałne treści
następującej:
Do pana . . . zamieszkałe
go w Kowlu przy ulicy . . .
Na żądanie pana Prezyden
ta m. Kowla i w jego imieniu
oświadczam Panu jego wezwa
nie notarjałne treści następu
jącej:
„Uchwałą z dn. 7 kwietnia
1924 r. Nr. 189. Magistrat m.
Kowla uchwalił wydzierżawić
Panu parcelę ziemi miejskiej
przestrzenią 1156 mtr. kwadr,
położoną w Kowlu, w uroczy
sku „Załogowa Pasieka44. Na
mocy wyżej wymienionej uchwały została przez Magi
strat zawarta z Panem odnoś
na umowa dzierżawna z termi
nem dzierżawy na lat 36, pod
pisana przez obie strony w
dniu 8 sierpnia 1924 r.
Ponieważ Wołyński Urząd Wo
jewódzki uchwały z dnia 7 kwie
tnia 1924 r. Nr. 189 nie zatwier
dził z tego powodu, iż poprze
dnio Ks. Infułat Feliks Sznarbachowski*), proboszcz parafji
kowelskiej Panu uczynił przy
rzeczenie sprzedaży tej ziemi,
do czego nie miał żadnych
praw, umowa dzierżawna z
Panem zawarta w dn. 8 sierp
nia 1924 r. nie zatwierdzona
przez Urząd Wojewódzki nie
posiada żadnej mocy prawnej
i niniejszym kasuje się.
DonoszącPanuo powyższem,
jednocześnie na mocy uchwały
*) Nie ks. Inf., lecz Komitet Budo
wy Kościoła w osobie prezesa.
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Komisarza Generalnego Z. W.
z dn. 27. VI. 19J9 r. o tym
czasowej ustawie miejskiej,
oraz na podstawie art. 7 ro
syjskiej ustawy miejskiej (Zb.
Pr. Ros. Im. t. II) zatwierdzam
uchwałą Magistratu z dn. 7 IV.
— 1924 r. o wydzierżawieniu
działki ziemi „Załogowa Pasie
ka" o przestrzeni 19520 mtr. kw.
na lat 36, z zabezpieczeniem
władania sukcesorom obecnych
dzierżawców do określonego wy
żej terminu to jest do upłynię
cia trzydziestu sześciu lat od
chwili zawarcia umowy, z tern,
że Magistrat ustęp końcowy:
„parcele te będą wydzierża
wione na tych samych wa
runkach na dalsze 36 lat44
zmieni i nada mu brzmienie
następujące: „dzierżawcy wzgl.
ich spadkobiercy będą mieli
prawo pierwszeństwa do dal
szego dzierżawienia, z tern,
że czynsz dzierżawny nie mo
że być niższy od obecnie ustanowionego, oraz, że w ra
zie niewydzierżawienia dalsze
go, lub wydzierżawienia innym
osobom, dzierżawcom obec
nym względnie ich spadko
biercom przysługuje prawo
zniesienia lub żądania spłaty
wzniesionych budynków przez
nich, według rzeczywistej ich
wartości.
Łuck, d. 17 VI. 1924 r.
Wojewoda
(—) Srokowski.

Magistratu m. Kowla z dn . 7
lipca 1925 r. Nr. 263. wzywam
Pana do opróżnienia ucząstka
ziemi miejskiej, położonego w
Kowlu w uroczysku „Załogo
wa Pasieka44, powierzchnią
1156 mtr. kw. wydzierżawioną
Panu przez Magistrat nie ma
jącą siły prawnej umową z
dn. 8 sierpnia 1924 r. do znie
sienia wszystkich postawio
nych przez Pana na tym ucząstku budynków, parkanów,
i Ł p. i do zwrotu Magistrato
wi m. Kowla, jąko zarządza
jącemu majątkiem gminy miej
skiej m. Kowla wyżej wymie
nionego ucząstku ziemi, a
wszystko to w terminie do
pierwszego (1) stycznia 1926 r.
Gdyby pan dobrowolnie w wy
żej wymienionym terminie te
go nie uczynił, sprawa o eks
misję będzie przeciw Panu
skierowana na drogę sądową.
Wszelkie pretensje o odszko
dowanie i straty winien Pan
skierować do Ks. Infułata Fe
liksa SznarbachowskiegOz w
Kowlu, który Panu ziemię po
wyższą sprzedać przyrzekł, po
brawszy od Pana należność".
Zastrzegają się skutki praw
ne niniejszego wesrwania.
Z odpisu pisma powyższego
Notarjusz:
widać jasno, że pismo woje
Fr. Skorupski.
wódzkie, już'w dniu 17 czerw
ca 1924 r. definitywnie zatwier
Jakież było zdziwienie i słu dziło umowy dzierżawne oszne oburzenie na p. Prezy sadźców „Załogowej Pasieki".
denta, dzierżawców „Załogo
Jakiem tedy prawem p. Pre
wej Pasieki", gdy otrzymali zydent Waligórski, w swem reodpis pismit o treści nastę jentalnem wezwaniu do nie
pującej:
szczęśliwych d z ie r ż a w c ó w
„Załogowej
Pasieki", w spo
L. 235|SM.
sób niesłychanie krzywdzący
Z mocy Prg. 17. rozporzą powagę Województwa, Magi
dzenia Rady Ministrów z dnia stratu, Prezydenta i poczucie
21. 111. 1921 r. o organizacji sprawiedliwości polskiej, do
władzy nądzorczęj 11. instancji wolnie zmienia treść i znaczę
(dz. Ustawy R. r. N. 39 par. nie tegoż pismaTsposób istot
235) i art. 12 rozporządzenia nie nieludzki i nieprawny, na-
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kazuje dzierżawcom dokonać
ruiny swego dobra, aż do
„zniesienia wszystkich posta
wionych na tych ucząstkach
budynków, parkanów i t. d.“,
czyniąc to powagą Wojewódz
twa, którego pismo, w jego
treści nieprawnie zmienił.
Dopatrując się w postępo
waniu p. Waligórskiego złą
wolę lub conajmniej nieorjentowanie się w sprawach dzier
żawnych Magistratu m Kowla,
zaznaczamy, że: o ile w żad
nej instytucji praworządnej
rzeczą wręcz nietylko niedo
puszczalną, ale nawet nie do
pomyślenia jest wystąpienie,
na wzór wyżej dokonanego
przez p. Prezydenta m. Kowla
p. Waligórskiego, o tyle bar
dziej, odnośne, wyżej nad Ma
gistratem stojące władze ad
ministracyjne powinny nie

K O W ELSK A

zwłocznie zająć się tą sprawą
i osobą prezydenta m. Kowla
p. Waligórskiego, dając przez
to pożądany wyraz praworząd
ności, powagi i sprawiedliwo
ści, zwłaszcza, że Prezydenta
m. Kowla p. Karola Waligór
skiego nie powstrzymało ód
wysłania, 10 VII. 1925 r.,
skandalicznego wezwania do
dzierżawców „Załogowej Pa
sieki" nawet ponowne, drugie
pismo wojewódzkie z dnia 7.
VII. 1925 r., które brzmi:
Wołyński Urząd Wajew- Ł u ck ,2 4 V ii.2 5 r.
L. 4099 i 25 | SM.
Przedmiot: protokuł po
sied zen ia M agistratu m.
Kowla z d .7 . VII. 1925 r.
Na 32.

Do
Pana Prezydenta m. Kowla.
Przedłożony sprawozdaniem
z dnia 16 — VII — 1925 r., L.

Str. 3
8154 protokuł posiedzenia Ma
gistratu z dn. 7. VII. 1925 r.
M 32 Ufrząd Wojewódzki przyj
muje do zatwierdzającej wiado
mości z wyłączeniem uchwały
Nr. 263 w sprawie umów dzier
żawnych z kolonistami w uro
czysku „Załogowa Pasieka". Uchwała ta powołuje się na
reskrypt Urzędu Wojewódz
kiego z dnia 20 V. 1924 roku
AS 2065/SM. nie mający mocy
obowiązującej, ponieważ został
cofnięty reskryptem U. W. z dn.
17. VI. 1924 r. L. 2354, którym
zatwierdzono uchwałę Magistra
tu m. Kowla z dnia 7. IV. 1924
roku Nr. 189Sprawy statutów podatko
wych uchwalone pod AS 270
i 271 będą załatwione osobno.
za Wojewodę
(—) Z. Skrzyński

Do Rodziców i Opiekunów.
W myśl hasła „swój do swego po swoje" i chcąc zara
zem ulżyć rodzicom i opiekunom w ich ciężkim przeżywanym
ogólnie kryzysie ekonomicznym obowiązków kształcenia
dzieci, a zwłaszcza w dziedzinie zaopatrzenia dziatwy w książ
ki, zeszyty i t. p. pomoce szkolne, Komitet Opieki Rodziciel
skiej przy Gimnazjum Państwowem im.Juljusza Słowackiego
powziął plan stałego zaopatrywania uczącej się młodzieży w
podręczniki szkolne, niezbędne przybory użytku szkolnego
i nawet przepisowe mundury i czapki i w tym celu otworzył
swój własny sklep przy ul. Kolejowej
w Kowlu, gdzie
każdy z rodziców i opiekunów znajdzie wszystkie te rzeczy
w dobrym gatunku i po cenach niemal własnych kosztów.
Dlatego też Komitet Rodzicielski wzywa odziców i opiekunów, ażeby celem zaoszczędzenia ciężkim trudem zdo
bytej krwawicy swojej, wszelkie zakupy dokonywali w skle
pie Komitetu.
komitet .
Kowel, dnia 27 sierpnia 1925. r .
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| Pierwszorzędna
,11
I cukiernia „z-dLibre W
| wydaje śniadania, obiady mięsne i jarskie,
| jak również kolacje. Przyjmuje zamówienia
1 na wszelkiego rodzaju wypiek ciast i herbat! ników własnego wyrobu. Codziennie o godz.
| 2—3 i pół i od 7 do 10 i pół wiecz. przygry:
wa doborowa orkiestra.
Zarząd cukierni „Zacisze".

Od Redakcji;

Ne 7

Czytelnia „Znicz" *
jest zaopatrzoną w ostatnie!
nowości beletrystyczne, "HgE
Otwarta codziennie dla P. T. Publiczności |
od godz. 10 do 2 i od 4 do 6 wiecz.

Bandy opryszków

P o w y ż s z e zawiadomienie
otrzymaliśmy od Komitetu Ro
dzicielskiego. I dodajemy od grasują po ulicach Kowla, a nieoświetlone ulice dają
siebie, źe sprzedawane arty
im schroniska.
kuły w składzie Komitetu są
pierwszorzędnej jakości i zna
W dniu 19 b. m. około Strzelca pije za pieniądze
cznie tańsze, niż w składach
godz.
23 na powracającego do związkowe. Garść tych szcze
żydowskich, wszystkim p. p.
Kierownikom szkół bardzo po domu, jednego z tutejszych gółów już chyba wystarczy, by
lecamy skład materjałów piś urzędników, zajmującego wy sobie zdać sprawę, co to za gamiennych Komitetu Rodziciel bitniejszy posterunek, doko gatek któremu i krata wię
nano napadu, który niewiado zienna nie obca, a jego towa
skiego.
mo jakimby się skończył re rzysze nie lepsi. Co na to
zultatem, gdyby nie niezwykła Strzelec?
Przykry ten wypadek jaki
przytomność umysłu napad
spotkał
urzędnika powracają
niętego,
który
nie
tylko,
iż
Spnlonn no stosie.
dzielnie stawił czoło szajce cego po ciężkiej pracy umys
Mareczka polska nie istnieje złoczyńców, lecz jeszcze spo łowej na odpoczynek do do
juz naprawdę. — Marne jej wodował ich aresztowanie. W mu rzuca ciekawe światło na
szczątki, wymiecione starannie Komisarjacie wyjaśniło się kto bezpieczeństwo w naszem mie
z całego kraju w skromnej brał udział w napadzie, oto ście; przypuszczałby kto mo
ilości 1.114 tryljonów, wagi ich nazwiska, Stanisław Cu- że, że winę ponosi tu Policja
1.917,888 kg., w 16,931 skrzy dakowski, Pomnikowa 64, nie, tak nie jest, gdyż poste
niach, do przewiezienia któ Zieliński Bolesław, Dzika 14, runkowi na wezwanie pomocy
rych zużyto tylko 173 wago oraz Kobylański Tadeusz, Po zjawili się na miejscu napadu
ny — zostały spalone na sto mnikowa 93 wszyscy trzej na w b. prędkim czasie. Nie tu
sie. Podobno jakiś straszny leżący do organizacji „Strzel jest przyczyna, przyczyna leży
głos wołał bez przerwy z og ca". O jednym z nich udało w ciemnościach jak prawdzi
nam się zebrać garść Szcze wie egipskie utulają ulice
nia :
— A gdzie minister Ku gółów ilustrujących dokładnie śródmieścia pozwalając najro
jakie to elementy kryją się w zmaitszym szubrawcom doko
charski?
nywać porachunków osobis
Za autentyczność tej pogło Strzelcu.
W dniu 5 maja b. r. St. tych, kaleczyć i t. d. Sławet
ski nie odpowiadamy. Nato
miast gwarantujemy prawdzi Cudakowski czytał odezwę ko nemu zarządowi naszego mia
wość powiedzeń dowcipnych munistyczną pod budynkiem sta chyba wiadomem jest jak
odpowiednio zmodernizowa wojskowym; słuchaczami byli niedostatecznie ulice są oś
nych, jako to: o p. Kuchar wojskowi i inni lecz posłuchu wiecone, a jednak nic się nie
s k i m — „najlepszy kucharz jednak nie znalazł, 8 maja C. robi aby zło naprawić; osz
między ministrami i najlepszy został aresztowany. Tenże sam czędza się p. p. Tulerów a
minister między kucharzami", Cudakowski zostaje usunięty nie oszczędza mieszkańców.
a o p. Szydłowskim, b. mini z posady kolejowej za agitację Jeżeli już mowa o Magistracie
strze przemysłu i handlu — antipaństwową wśród praco nie od rzeczy będzie zwrócić
nie „wylazło, jak szydło z wor wników, onże wśród kolegów uwagę na następujące czy
ka", lecz „wylazł, jak Szydło swej organizacji prowadzi sto oryginalne kowelskie „ka
agitację i to z takim rezulta wałeczki", a mianowicie roz
wski na ministra".
Opowiadają sobie również, źe tem, iż n. p. na zbiórkę w kopany trotuar ulicy Warsza
ostatnią przysługę smutnej pa dniu 4 V b. r. zjawiło się tyl wskiej, nocną porą nie oświe
mięci mareczce oddali wszys ko 8 Strzelców i tych nama tlony, głębokimi jamami czyha
cy paskarze i szwindlarze z wiał by broń rzucili pod płot na całość kości przechodniów
okresu jej panowania na czele i przestali słuchać swych prze i naprawdę za szczęście po
z potentatami żyrardowskimi, łożonych, następnie niejaki winien sobie Magistrat to po
którym p. Kucharski oddał Stefan Barabasz (Brzeska ba liczyć, iż dotychczas nie było
swego czasu miljardową przy rak kol.) zeznał, iż Cudakow tom żadnego wypadku, nieco
ski twierdził, że Komendant dalej od tych wądołów magisługę.
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Gdzie zamawiać „Gazetę Kowelską" ?
w Redakcji, Kowel, Sadowa 4, wpłacając
w Księgarni Polskiej, ul. Warszawska
w Bazarze Polskim, ul. Warszawska
w Tur zysku—p. Bolesław Piirschell
we Włodzimierzu: p. Józef Kisiel, gmach

prenumeratę na RoBtO PKO 80642,
tamże przyjmuje się zlece
nia na ogłoszenia)
pojezuicki.
iiinifiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuai
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strackich na tejże samej ulicy
(Warszawska 65) jeden z wła
ścicieli domów uważając, iż
trotuar jest zbyt odległy od
jego progu nie pytając nikogo
o nic, jednego dnia zwozi
ziemię i piasek i podwyższa
na przestrzeni swego domu
chodnik na pół metra. Potul
na ludność wyłamuje nogi,
ale milczy, bo wie że na nic
się zdały wszystkie prośby i
zażalenia. Quo usqe tandem?.
Romir.

N a p a d którego
nie było.
Porżnęli stróżów nocnych a
następnie zameldowali w poi.
sfingow any napad.

Zgłosiła się do naszej Re
dakcji del gacja z wiosek
Krasnowola i Rudniki pow.
Kowelskiego, która oświad
czyła nam, co następuje:
W nocy z dn. 18 na 19sierpnią b. r. czterej osobnicy
bez stałego miejsca zamiesz
kania: Kazimierz i Adam Rud
niccy i dwaj bracia Słowik
przyjechali furmanką do Krasnowoli. Konie zostawili za
wsią, a sami zaczęli skradać
się w stronę wiejskich budyn
ków tejże wsi. Dwaj stróże
nocni, którzy to zobaczyli,
usiłowali ich powstrzymać, bę
dąc przekonani o nieczystych
zamiarach owych czterech o
sobników. Wywiązała się wąlka między stróżami i napast
nikami. Rudniccy i Słowikowie
wyjęli noże i stróżów nocnych
formalnie porżnęli na kawałki
bo jednemu zadano 9 ran
ciętych, drugiemu zaś 3. Stró
żów, niedających znaków ży
cia pozostawili nożownicy na
drodze, a sami wsiedli na fur
mankę i uciekli do Madejo
wa, gdzie Kazimierz Rudnicki

zameldował, że „napadli ich
bandyci i jemu samemu zra
bowali 104 zł., raniąc go w
rękę”.
Pokrajanych stróżów odsta
wiono do szpitala, gdzie wal
czą z życiem, bo jednemu z
nich Adam Rudnicki porżnął
nos i całą twarz.
My, mówił najstarszy wśród
delegatów wieśniak — przędstawiciele naszych wiosek,
prosimy bardzo pana Redak
tora, żeby pan akuratnie
wszystko napisał i dodał że
obie wsie: Krasnowola i Ru
dniki żyjemy pod strachem
-Boga, a niektórzy nawet chcą
gospodarstwa sprzedawać i
uciekać do Polski, bo się
wszyscy tych bandytów boją,
a to tembardziej że ich z
więzienia wypuścili i teraz
chodzą po wsi i wygrażają
się.
*
*
*
Tyle nam opowiedzieli steroryzowani przez nożowników
włościanie. My od siebie zwra
camy się do Pana Starosty
Kowelskiego, którego niezwy
kłą zdolność administracyjną
bardzo cenimy,—z zapytaniem:
czy niema rzeczywiście żadnej
rady na utemperowanie tych
czterech wyż. wym. nożowni
ków, którzy teroryzują ludność
spokojną i wprowadzają wła
dzę w błąd?.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

NADESŁANE,
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Zastrzeżenie.
Zwracamy uwagę czytelni
ków na oryginalne p i w o
L w o w s k ie
T-wa Akc.
Browarów, ponieważ w ostat
nich czasach nieuczciwi kon
kurenci naklejają na oryginal
nych butelkach naczych ety
kiety innych firm, co może
wprowadzić czytelnika w błąd.
Zaznaczamy, że tylko naszą
etykietą opatrzone butelki za
wierają
o ry g in a ln e
piwo Lwowskich Browarów,
Prosimy wszystkich czytel
ników, aby uważali na powyż
szą wzmiankę i kategorycznie
żądali o r y g i n a l n e g o piwa
Lwowskiego.
Hurtowny Skład Piwa
Lwowskiego Twa Akc.
Browarów. M. Kagan
Kowel, Fabryczna 6)8.

Listy ze wsi.

Szanowny Panie Redaktorze!
W pierwszych słowach-mo
jej korespondencji chcę wyra
zić panu Redaktorowi naszą
wdzięczność i uznanie, że w
swojem piśmie, które jeszcze
nie doszło do szerokich mas,
gdyż ja naprzykład dopiero
wczoraj wypadkowo dostałem
jeden numer, a już dzisiaj za
pisuję się na stałego prenume
ratora — zajmuje się Pan naPrzedstawicielstwo „Gazety szemi sprawami i naszemi bo
Kowelskiej
lączkami. fdy bowiem dosko
nale czujemy, że nie wszystko
na Włodzimierz i okolicę
jest, jak być powinno, ale albo
oddaliśmy
nie wiemy dokąd się udać, al
p. Jó zefo w i K isie lo w i
bo tam na nas wcale nie zwa
(budynek po-jezuicki),
żają.
Jedną z najbardziej obcho
na Turzysk i okolicę
dzących
spraw jest spra
p. Bolesławowi Purschelowi wa naszejnasszkoły.
w Turzysku.
Kolonja nasza Stawki znaj
VV7VVVVVVVVVVWVVV duje się o 4 kim, od wioski
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awanturniczy i jeden z największych, sensacyjnych
filmów amerykańskich wyświetlany jest od czwartku
20 sierpnia w Kinie

vvvvvvvvvvvvvvvw vvvvvv
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Ceny zniżone od 50 groszy. — Kto chce widzieć
wspaniałą i przebogatą szatę dżungli i zobaczyć pię
s e rja II i 111 od 318
kny obraz, niech śpieszy do „Expresu“.
rtuiuiflWmRri Ii
i
li
Stawce, gdzie jest szkoła, a ta dnak książek z tej bibljoteczki
znowu o 4 kim. od Turzyska. p. Zabłocki kazał płacić po 25
Nauczycielem jest p. Jan Za groszy miesięcznie. A kiedy
błocki. Ta bliska odległość jedną książkę przetrzymałem, Czyszczenie ulic — Jesz ze
od Turzyska, gdzie się zbiera gdyż odnosząc kilka razy—pa wrzaski żydowskie.— Szkol
liczne i wesołe towarzystwo, na nauczyciela wciąż nie za nictwo — Komitet kościelny
również z okolicznych nauczy stawałem w domu, a p. Nau i parafianie.— Co robi komi
cieli, a gdzie ich widzieć mo czyciel w dodatku jeszcze za
żna niemal codziennie, o każ zaległości zagroził mi policją sja antialkoholowa ?— Podzię
dej porze dnia i nocy, daje sądem i więzieniem — i z tej kowanie p.Inspektorowi Skar
bowemu z Kowla.
wprawdzie mu możność przy korzystać przestałem.
jemnie spędzać czas, ale to
Panie PedaKtorze! Za po
W dniu 23 sierpnia b. r. ba
właśnie najgorzej wpływa na średnictwem Pańskiej gazety
postępy w nauce naszej dziat niech nam wolno będzie zapy wiłem w Turzysku. Dowiedzia
wy, która—drąc ubranie i o- tać p. Inspektora, czy to na łem się tam tyle najrozmaibuwie chodzeniem na skróco prawdę tak być powinno? czy tsych ciekawych rzeczy, że
ną (jeśli jest) a bodaj i nie naj to już bardziej wzorowej szko bezwzględnie zmuszony jestem
lepiej wykonaną naukę, nietyl- ły nauczania i wychowywania podzielić się nimi z Szano
ko zadawalających innych wia być nie może? czy naprawdę wnymi Czytelnikami.
Zaraz przy wjeździe do Tu
domości nabyć tam nie jest w za książki z bibljoteczki szkol
stanie, ale ani pacierza nau nej płacić należy? Czy to W rzyska uderzyła mnie niezwy
czyć się nie może i obecnie ten sposób skuteczniej szerzy kła tutaj czystość jezdni, na,
musi chodzić na naukę kate się oświatę i na jaki cel prze której trudno się dopatrzeć
brudu, co ongi należało do
chizmową do kościoła.
znaczone są te pieniądze?
Trzeba wielkiego poczucia
Wioska przy tem nasza, a są rzeczy powszechnej. Jest to
obowiązku, żeby było inaczej, dzę, że nietylko nasza, stokroć zatem skutek i to bardzo do
kiedy sam nauczyciel uczy jak wołałaby w naszych nauczy bry — zarządzenia w tym
chce, egzaminuje jak chce, pi- cielach widzieć bardziej budu względzie p. Starosty Nieposze sprawozdania, jak chce, a jące-przykłady wżyciu moral- kulczyckiego, dla działalności
kontroli żadnej. Jedyna kon nem wogóle, a co do bywania którego zdrowo myślące spo
trola w zakresie religji postę w kościele i zachowywania się łeczeństwo polskie w Turzys
ku jest z pełnem uznaniem.
py takiego nauczania najlepiej w nim w szczególności.
wykazała.
Dowiadujemy sie, że p. Za Opowiadano mi bowiem, że
Jak o czemś nadzwyczajnem błocki i w dalszym ciągu po wystarczy, aby p. Starosta
dowiedzieliśmy się w roku ze „wypoczynku" zamierza pro dowiedział się o jakiemś nie
szłym, że p. nauczyciel urzą wadzić swoją oświatow’o-kul- domaganiu, a więcej go już
dza kursy. Pośpieszyłem tam. turalną pracę w naszej kolonji. nie będzie.
*
*
Zastałem chłopców i dziew
Panie Inspektorze! zapew
Dzikie, nocne wycie żydow
częta. Chłopcy (ruscy) w cza niamy, że gdyby i nada! miało
pkach, z papierosami z jakiejś się tym samym trybem* pro skie w Turzysku, to rzecz tak
gazety w zębach, a wszystko wadzić naukę, to wolelibyśmy już znana, że chociaż zakłó
to wyło, dokazywało i rycza tysiąckroć razy... podziękować. cają one nocny spoczynek ca
łemu społeczeństwu turzyskieło. Miały to być kursy śpie
Prawdzie
mu, to jednak nie reaguje się
wu. Nie miałem tam poco
nie, gdyż to absolutnie nic
więcej chodzić.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA na
nie pomaga. Wprawdzie prze
W ślad za tem dowiedzieli
śmy się, że pan Zabłocki do
Wszystkich prenumerato pisy policyjne mówią, że po
spółki z ruską młodzieżą za rów zalegających z przedpła cząwszy od godziny 9-ej wiecz.
czął organizować jakąś bibljo- tą na drugi miesiąc prosimy winne być bezwzględna cisza,
to jednak w Turzysku przepisy
tekę. Czemuś jednak, kiedy
nasze władze energicznie wy o wpłacenie należności, w te nie mają żadnego znacze
stąpiły przęciwko „ukraińskiej przeciwnym razie zmuszeni nia. A aczkolwiek władze kom
ruchawce", jak sam opowiadał, będziemy wstrzymać w ysył petentne mogą pozwolić na
zabawy nocne, to jednak nie
pośpiesznie kazał zlikwidować. kę „Gazety".
upoważnia to żydowinów tuPozostała jednak bibljoteka
rzyskich do wyprawiania dziszkolna. Za wypożyczanie je w w w w w w w w w
m h iu iiiiiiii
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kich wrzasków w ciągu nocy
n a u lic a c h .
Pozwalamy sobie przytem
zapytać kto i kiedy zezwolił
żydowinom, aby w nocy o g.
1130 z dnia 20 na 21 sierpnia
urządzali swoje dzikie koncer
ty na ulicach miasteczka? Czy
też Starostwo Kowelskie, któ
re jedynie może wydać zezwo
lenie na zgromadzenie publi
czne, wie cośkolwiek o tern?
Społeczeństwo turzyskie bo
wiem skarży się, że wrzaski
nocne są tu zbyt częste, a
prócz tego opowiadają niektó
rzy, że te dzikie, apaszowskie
krzyki cieszą się zupełną tole
rancją władz miejscowych.
*

*

*

Między innemi informowano
mnie także i o stanie szkol
nictwa w Turzysku. Otóż, jak
się okazuje, w miejscowości
tej znajduje się około 10 szkół
prywatnych, gdzie uczy się
dzieci, chociaż jest 7 mio kl.
szkoła powszechna. Opowia
dano mi również, że p. Ziołecki, miejscowy kierownik
7-mio kl. szkoły powszechnej
niema żadnego zaufania u
ludności, która wstrzymuje się
od posyłania dzieci do szkoły,
gdyż nie są one częstokroć
nawet pod koniec roku szkol
nego wpisywane do książek,
a przytem nauka w szkole turzyskiej bardzo kulejś. Rodzi
ce przeto woleją posyłać dzie
ci do szkółek prywatnych, pła
cąc za naukę, chociaż wszy
scy mamy zagwarantowaną
bezpłatną naukę w szkołach
Konstytucją. Zwracamy na fakt
powyższy uwagę Ministerstwa
Oświaty, jako na objaw zupeł
nie niepożądany.
Komitet Kościelny w Tu
rzysku istnieje tylko na papie
rze, gdzieś v/ powietrzu, po
nieważ nigdzie nie widać jego
racjonalnej gospodarki. Organisterja jest do tego stopnia
zrujnowana, że przedstawia
ona obraz kompletnego zni
szczenia, jakby tędy przeszły
dzikie hordy bolszewickie. Nie
ma się kto zająć jej naprawą.
W podobnym prawie stanie
są i inne budynki. Tenże sam
komitet i parafjanie turzyscy
chcąc zrzucić z siebie odpo
wiedzialność za stan budyn
ków, ruszyli konceptem, jak

K O W ELSK A

martwe cielę ogonem i wymyś
lili taką rzecz, że w razie po
trzeby zwrócenia się do ko
mitetu z jakąś sprawą komi
tet odsyła do parafjan (!) i
odwrotnie. Czyli są to kpiny ze
zdrowego rozsądku ludzkie
goZapytujemy przeto, czy Ko
mitet, któremu ster oddało
społeczeństwo parafji turzys
kiej w ręce, ma szczery za
miar pracować, czy też rację
swego bytu widzi w tern, by
szczycić się godnościami pre
zesów i t. p. dostojników?
Słyszałem także, że są naj
rozmaitsze narzekania na obecny Komitet, słuszne czy
też niesłuszne. A o ile słusz
ne, to jak to świadczy o sa
mych parafjanach, którzy się.
wcale nie zainteresowali za
rządzeniem o nowych wybo
rach.
*

*

*

Przy każdem Starostw ie są
Komisję anti-alkoholowe. Społ.
turzyskie skarży się, że mimo
kwitnące tu pijaństwo, ko
misja ta nie raczy wcale za
interesow ać się niem, cho
ciaż ostatnio zdarzył się tu
poprostu skandaliczny fakt, że
cały kahał pędził pijaków z
kijami kilkaset metrów.
Na pijakach porwano zu
pełnie odzież i pobito ich
dotfcliwie. 1 oto charakterys
tyczny casus. Żydzi, handlu
jący potajemnie wódką naj
przód Polaków spili, a potem
im spuścili kijobicie. Piękne
stosunki!
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BARDZO WAŻNE.
Z dniem 15 września b. r.
rozpoczynamy rozgrywać 50
tomów najnowszych powieści
pierwszorzędnych autorów. Oprócz powieści rozgrywać się
będzie także 12 tomów dzieł
historycznych i 10 tomów dzieł
naukowych, oraz 11 obrazów
następujących: 1) Kazimierz
Pułaski „Awangarda", 2) Wa
cław Pawliszek „Strzelanie
do Orłów", 3) „Przegląd hu
sarii", 4) Kossak „Ks. Józef
Poniatowski", 5) Józef Brandt
„Dojeżdżacz“, 6) Demont Bre
ton „Gwiazda Morza". 7) Juljusz Kossak „Farys", 8) Piotr
Stachiewicz „Latarnik", 9) Hen
ryk Piątkowski „Kniaziewicz
i Rębajło“, 10) Wacław Pawliszak „Szarża kawaierji'', 11)T.
Aksentowicz ,,Studjum“.
Każdy z Czytelników może
wygrać jedną lub więcęj ksią
żek, kto nam przyśle conajmniej 5-ciu prenumeratorów
kwartalnych, względnie dwóch
półrocznych. Obrazy rozgry
wane będą w ten sam sposób,
tylko ilość prenumeratorów
pozyskanych dla nas zwiększa
się do 10 półrocznych wzgl.
5 rocznych, albo też 15 kwar
talnych. Nadmieniamy, że wy
niki rozgrywki podawane bę
dą stale w „Gazecie1'. Tytuł
książki lub obrazu wyciągany
będzie przez losowanie.

W SZKOLE.
Może to pytanie dla ciebie
za trudne Janeczku?
Pytanie łatwe, panie profe
sorze, tylko odpowiedź trudna.

Pol. Społeczeństwo w Tu
rzysku do dziś czuje wdzię
czność dla p. Inspektora Skar
bowego, który usidlił żydows
kich szulerów płacących po 4 (!)
zł. podatku
i sprawę
tę
wprowadził na właściwe tory, •NAUCZYCIEL: Trzypuśćmy, że
bo ten co ongi płacił 4 zł. twój ojciec dał matce 20 zł.,
podatku, dziś musi
płacić a następnie odebrał jej 5 zł.,
z tego wyniknie?
5000 zł., jak tego wymaga coUCZEŃ:
Straszna kłótnia,
ustawa, ż tego ostatniego panie profesorze.
przykładu możemy sobie wy
robić doskonały sąd o „po
ZWYKŁY CEL.
czuciu obywatelskiem" naszej
— Jutro żona moja z córką
mniejszości, z którą rząd ka idą na bal publiczny.
żę nam żyć w zgodzie. Oszuś
— A na jaki cel?
ci, szulerzy i nic więcej.
— Jak zwykle — wyjście
za mąż.
Winic/usz Dębno.
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L ito ś c iw y Śwśńczuk Kiry ło . Świńczuk Kiryło z Wóiki

Kowelskiej zameldował w poi.,
że mając bardzo litościwe,
serce, nie może patrzeć, jak
Marjan Graduszyński z Kowla
(Warszawska) bije na Wólce
nielegalnie świnie, a mięso
przewozi do Kowla.
O szust Z e lm a n Lande,

Dwa razy już pisaliśmy o oszustwach / eimana Landego,
Obecnie mamy do zanotowa
nia jeszcze jeden wypadek,
gdzie tenże Zelman oszukał
w grze w trzy karty Józefa
Urbańskiego z Lubitowa na
45 zł. Winę ponoszą tutaj obaj.
Zelman za to, że uprawia oszustwa, a zaś Urbański, że
dał się w grę tę wciągnąć.
Znow u b a n d y c i. Patrol
policyjny z poser. Smidyń
natknął się około wsi Paryduby gm. St. Koszary na 3-ch
bandytów. W,trakcie strzela
niny został raniony w nogę
post. Wójcik.
tlciekif z cyr&iesss. Syn
Urszuli Homskiej [ijodjazdo
wa 5] uciekł z cyrki; m Medrano.
T a x is y w ICowk:. Zaczy
namy się potrosze europeizo
wać. W dniu 21 b. m. pokaza
ły się na ulicąch naszego mia
sta dwa taksometry, jesteśmy
tylko ciekawi, jak one będą
kursować po tych „piachach
brandenburskich11?.
D y m is ja p. W a lig ó r
skiego^ Pan Prezydent Wali
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w swem łonie organizacje rol
nicze w powia‘acb: łudzkim,
włodzimierskim, rówieńskim.
Obecnie toczą się pertrakta
cje w sprawie przystąpienia
do rzeczonego Związku orga
nizacji rolniczych w pow. Lu
bo :-:l, Krzemieniec i Kowel.
Do wołyńskiego Związku Kó
łek Rolniczych należy już 125
organizacji rolnych. Jest to
jedna z ważniejszych placówek
polskich na kresach wschod
nich.

Pierwsza z ratunkiem po
spieszyła policja łucka, od
dział konny policji i cała re
zerwa tejże. Pp chwili nadje
chała z pomocą łucka straż
ogniowa.
Zagrożoną część miasta oto
czyły kordony policji, ratując
dobytek pogorzelców i wypro
wadzając bydło z obór. W re
zultacie spłonęło 24 zabudo
wania, w tern 11 domów mie
szkalnych. W oborach zaś
około 10 sztuk bydła i kilka
naście wieprzy. Spłonął także
dobytek i cały plon tego
Groźny pożar ® Łucka- cały
roczny zboża w stodołach,
ŁUCK. 19 b. m. padła czę narzędzia gospodarskie, kilka
ściowo ofiarą pożaru leżąca sklepików z towarem. Ofiar w
po lewej stronie Styru dzielni ludziach na szczęście nie było.
ca Łucka — Krasne. W tenże
Ogółem około setki osób
dzień, w prawosławne święto zostało bez dachu nad głową,
t. zw. Spnssa, cała ludność kilkanaście rodzin straciło lite
dorosła tej dzielnicy miasta, ralnie wszystko. Nieznaczna
składająca się z podmiejskich tyliso część domów była ubez
rolników, drobnych handlarzy pieczona. Straty ogólne prze
i rzemieślników, była w cerkwi kraczają 3oo,ooo złotych
na nabożeństwie. Dzieci w
jednym z domów, pozostawio
ne bez opieki starszych, ba
Odpowiedzi Redakcji,
wiąc się zapałkami n : klepi
P. Szpwczenko w Kowlu. Napróżno
sku w stodole, spowodowały
pożar zasieków. W jednej się Pani fatygowała. Nadesłany nam
, odpis pisma do Pana Przewodniczą
chwili ogień ogarnął stodołę i cego
Powiat, w Kowlu" —
natychmiast przerzucił się na wcale Oddziału
nas nie interesuje. Możemy go
sąsiedni dom mieszkalny. Nie najwyżej powi sić na gwoździu, cośmy
spełna w trzy kwadranse po też uczynili.
wybuchu ognia, w płomieniach
znalazł się cały kwartał przed
Pierwszorzędny Zakład Fryzjerski
mieścia, Poczęły się palić tak
M aksy snisjana-*
domy mieszkalne, jak stodoły,
ul. Warszawska Ne 69, naprzeciw
policji państwowej.
obory i inne zabudowania go
spodarskie. Wicher draący od Kto pragnie z panów — Bez żadnych
By,wygląd jego—Był wciąż
samego rana rozrzucił płomie namów—
młodego — 1 buzia z główką była canisto na przestrzeni kilku ty cana — Niech szuka firmy ,‘Maksysięcy metrów kwadratowych. miljana" — Proszę i dam —Dla nich
Zarazem poczęło się palić też znam — Ostatnią modę strzyże
nia — Loczki spuszczone — Szyjki
bydło, zamknięte w oborach i golone
— Według fasonu a la garconchlewach.
ne. — Z uszanowaniem Maksymiljan
saariHii crsjiitininciictiBi

górski podał się do dymisji z
dniem 1 I. 1926 r.
C zy te ln ia „ Z n ic z “ przy
ul. Kościuszki 8, zaopatrzona
w bardzo bogate zbiory, ot
warta jest codziennie dla czy & 2S
telników od godz. 10 do 2-ej
i od 4ej do 5ej. Bardzo pole
camy czytelnię tę naszym czy
telnikom.

ZwIazeR Kółek łtolniczych
na aisłifflln.
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* Pierwszorzędnej jakości wszelkiego roa
dzaju

W yroby M asarskie
< oraz mięso i słoninę dostaniesz tylko
a
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ŁUCK.
bieżącym miesią
cu rozpoczął swą działalność
Zw. Kółek Rolniczych ziemi
wołyńskiej, który zgrupował
Wydawca i Redaktor: Adam Grot Czekalski.
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K raępow ski
Kowel, ul. Warszawska 36.
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Odbito w Poiskich Zakładach Graficznych w Chełmie,

