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SUBSKRYPCJĘ NA 3°l0 PREMJ. POŻYCZKĘ INWESTYC.
w godzinach od 9.30 do 15.-- - Termin subskrypcji upływa z dniem 10 maja 1935 roku.

SAMI SOBIE
CELE I ZADANIA POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ
Jakie cele i jakie zadania ma
rozpisana 3% premjowa Pożyczka
Inwestycyjna? Łączy ona w sobie
trzy cele: ma ułatwić skoncentro
wanie wolnych kapitałów i oszczę
dności na produkcyjne cele gospo
darcze, ma zaprząc te zgromadzo
ne kapitały do pracy i wzmóc
przez to szybsze tempo ruchu go
spodarczego, ma dać wreszcie za
trudnienie całej rzeszy bezrobo
tnych, przywracając ich konsumeji
krajowej.
Pożyczka Inwestycyjna pomyśla
na została jako papier długotermi
nowy, przynoszący stały dochód.
Papier ten — aczkolwiek formal
nie długoterminowy — da się je
dnak łatwo spieniężyć w każdej
chwili, gdyż obligacje pożyczki
emitowane będą nie imiennie, jak
przy Pożyczce Narodowej, lecz na
okaziciela. Posiadacz tego papieru
nietylko będzie miał zagwaranto
waną pełną sumę swych oszczę
dności w nim ulokowanych, nie
tylko otrzyma procent, lecz jedno
cześnie uczestniczyć będzie we
wszystkich losowaniach premio
wych i w każdej chwili będzie
mógł kapitał w tym papierze ulo
kowany wycofać. Pożyczka inwe
stycyjna staje się więc dogodną w
chwili obecnej lokatą wolnych ka
pitałów i oszczędności. Dobrze się
stało, źe taki właśnie walor wy
puszczony zostaje na rynek, gdyż
przez swą atrakcyjność niewątpli
wie ułatwi on i zachęci szersze
koło społeczeństwa do tej racjo
nalnej dla obywatela i pożytecznej

dla państwa formy kapitalizacji,
jaką jest lokowanie oszczędności
w
długoterminowych
papierach
procentowych.

Drugim celem Pożyczki Inwesty
cyjnej jest wzmożenie tętna nasze
go życia gospodarczego przez sfi
nansowanie na szerszą skalę robót
publicznych.
W planie tych robót wybija się
na czoło ich celowość gospodarcza.
Podniesienie jakości i pomnoże
nie ilości dróg komunikacyjnych w
Polsce rozwiąże nietylko kwestję
motoryzacji kraju, ale i przyczyni
się do usprawnienia handlu we
wnętrznego, do zbliżenia jakby
poszczególnych dzielnic kraju do
siebie. Dobra i gęsta sieć dróg ko
munikacyjnych ułatwi wymianę to
warową między źródłami produkcji,
a środkami konsumeji. Obwałowanie
i regulacja rzek, a zwłaszcza Wisły
w jej górnym biegu, uchroni dużą
połać kraju przed częstemi klęska
mi niszczących zalewów.
Tego rodzaju inwestycje, przy
nosząc bezpośrednio
ożywienie
gospodarcze, stwarzają podstawo
we warunki dla rozwoju gospodarki
krajowej, zarówno w czasie ich
przeprowadzania, jak i w przy
szłości.

Obok
tego
pierwszorzędnego
znaczenia gospodarczego na przy
szłość, roboty inwestycyjne łączą
się organicznie z bezpośredniemi,
doraźnemi korzyściami i osiągnięcie
tych korzyści jest trzecim celem

pożyczki inwestycyjnej. Podjęcie
w szerszych rozmiarach robót pu
blicznych przyczyni się do zatrud
nienia znacznej części robotników,
pozostających obecnie bez pracy,
bądź bezpośrednio przy budowie
inwestycyj, bądź pośrednio, w tych
gałęziach przemysłu, na które ro
boty publiczne wywierają wpływ
ożywczy. Pożyczka Inwestycyjna
złagodzi więc również najbardziej
bolesny problem
obecnej doby
gospodarczej — bezrobocie.
Pamiętać należy, że roboty pu
bliczne dają w stosunku do ogólnej
kwoty ich kosztów maximum mo
żliwości zatrudnienia, gdyż lwią
część tych kosztów stanowi właś
nie robocizna. W ten sposób każdy
obywatel, lokujący swe oszczęd
ności w pożyczce inwestycyjnej,
która daje mu procent i duże
szanse wygrania znacznych kwot,
przyczynia się jednocześnie do
wyrwania bliźnych swych z nędzy
i wegetacji.

Korzyści społeczne Pożyczki In
westycyjnej są niewątpliwie ogrom
ne. Śmiało można zaryzykować
powiedzenie, że pożyczka inwe
stycyjna posiada charakter spo
łecznej wzajemnej pomocy. Z drob
nych zaoszczędzonych kwot, ulo
kowanych w obligacjach tej po
życzki, wytworzy się wielki kapi
tał, umożliwiający pracę i zarobek
rzeszom
obecnie
głodującym.
Warstwy bezrobotnych przywró
cone zostaną życiu społecznemu
i gospodarczemu.
Dając krajowi kapitał w formie
pożyczki dla przeprowadzenia ro
bót inwestycyjnych i dla zatrud
nienia
bezrobotnych, stwarzamy
lepsze warunki
gospodarcze w
kraju, umożliwiamy tern samem
podniesienie dochodu społecznego,
a więc i wzrost zarobków poszcze
gólnych obywateli.
Subskrybować więc powinniśmy
pożyczkę pod hasłem „sami sobie**.

Jedna stuzłotowa obligacja Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej jest lepszym
wyrazem mądrej oszczędności, niż bezczynnie przechowywane tysiące.

PISTOLET DO ZABICIA SKUTKÓW KRYZYSU
Ojcowie nasi czytywali z na
maszczeniem sławetny „Pistolet do
zabicia grzechu
śmiertelnego" i
czerpali zeń otuchę w dążeniach
o zapewnienie sobie szczęścia w
życiu przyszłem.
My,
ludzie XX-go wieku, a
zwłaszcza pokolenia
powojenne,
mamy pozatem mnóstwo innych
zmartwień i kłopotów, związanych
z życiem doczesnem. A największą
naszą troską jest teraz wynalezie
nie środków na zwalczanie już
nie samego przesilenia gospodar
czego, ale przedewszystkiem jego
skutków.
Jednem słowem — jesteśmy w

poszukiweniu „Pistoletu do zabicia
skutków kryzysu".
Pistolety bywają rozmaitych sy
stemów i kalibrów, jeżeli jednak
chodzi o pognębienie kryzysu, to
Premjowa Pożyczka Inwestycyjna
jest niewątpliwie pistoletem pierw
szorzędnej marki i potężnego ka
libru. Ładunkiem jego są liczne
i wysokie premje, które rozlosywane będą śród posiadaczy obli
gacji, celem zaś przeprowadzenie
najpilniejszych robót inwestycyj
nych i zapewnienie pracy zarobko
wej tysiącom bezrobotnych.
Cel ten może być łatwo osiągnię
ty, jeżeli ci, co rozporządzają wol
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ną gotówką — a jest ich, mimo
cieżkie czasy, legjon — zrozumieją
korzyści, jakie
osiągnąć mogą,
dzięki nabyciu obligacji Pożyczki
Inwestycyjnej. Pewność
zwrotu
kapitału, regularna wypłata opro
centowania, możność
uzyskania
premij, z których największa sięga

NADBUŻAŃSK

pół miljona złotych — są to ko
rzyści tak jasne i wyraźne, że nie
zrozumie ich chyba tylko ten, kto
nie chce.
Zapisujmy się więc na Premjową Pożyczkę Inwestycyjną, zao
patrzmy państwo w pistolet do
zabicia skutków kryzysu.

KONFERENCJA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH
Twórca teorji czytelnictwa Mi
kołaj Rubakin mówi temi słowy o
książce „Książka to młot, który
wykuwa duszę czytelnika”. Moc
tych słów jednakże nie jest we
współczesnych społeczeństwach na
leżycie doceniana i dlatego nasze
życie społeczno-oświatowe i gospo
darcze ma jeszcze poważne luki.
Treść życia organizacyj młodzieżo
wych może wypełnić tylko książka
dobra i celowo dobrana, to potwier
dziła Konferencja pracowników bi
bliotecznych, urządzona staraniem
Inspektora Szkolnego p. A. Pikulskiego i Powiatowej Komisji Oś
wiaty Pozaszkolnej przy Wydziale
Powiatowym w Chełmie, w dniu
26 marca b.r, w szkole Dziesięcio
lecia.
W konferencji wzięło udział 36
przedstawicieli różnych bibljotek:
strzeleckich, Kół Młodzieży, Kato
lickich Stowarzyszeń, K.P.W., Miej
skiej, Tarbuth, oraz referenci rejo
nów, oświatowych, przedstawiciel
Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Kuratorjum Okręgu Szkolnego w
Lublinie.
Referenci poruszyli następujące
kwestje:
r" P. Trendota „Stan czytelnictwa
i bibliotekarstwa w Polsce i w po
wiecie Chełmskim z uwzględnie
niem komasacji bibljotek”.
P. Radzikowski „Jak zorganizo
wałem czytelnictwo w komplecie
ruchomej bibljoteki Wydziału Po
wiatowego”.
P. Wajszczukowa „Ustawa bibl
ioteczna u nas i u obcych”.
Referenci jak i dyskusja wykaza
ła, że w wielu wypadkach naszego
życia społecznego brak książki sta
je na przeszkodzie w dźwiganiu
kulturalnem Polski, lecz znowu nie
rządkiem jest, że książka czeka na

czytelnika i tu społecznicy działa
jący w różnych organizacjach ma
ją wiele do powiedzenia, aby na
leżycie zapropagować ją, czy też
rozbudzić czytelnika.
Konferencja podjęła rezolucję,
stwierdzając, że brakowi książki
może zapobiec tylko ustawa biblio
teczna nakładająca na samorządy
obowiązek utrzymywania bibljotek
publicznych.
Dyskusja jak i referenci wypo
wiedzieli się z całym uznaniem dla
Wydziału Powiatowego w Chełmie,
jakoteż dla tych gmin, które nie
czekając na ustawę biblioteczną
od dwóch lat systematycznie przy
pomocy Kuratorjum tworzą Centra
lę bibljotek ruchomych w Chełmie.
Natomiast samorząd miejski Cheł
ma słabo interesuje się w ostatnich
latach kwestją czytelnictwa, biblio
teka ta bowiem jest samowystar
czalna. Chcąc podnieść w niej stan
czytelnictwa, podobnie jak w in
nych powiatach należałoby zorga
nizować publiczną czytelnię miej
ską dla młodzieży i dorosłych na
wzór Będzina,
Siedlec i wielu
miast w Polsce. Samowystarczalną
może być instytucja gospodarcza,
a nie kulturalna, która winna być
z każdym dniem aktualizowana.
Uczestnicy konferencji stwier
dzając systematyczną rozbudowę
bibljotek przez Wydział Powiatowy,
oraz Zarządy gmin w pow. chełm
skim, doszli do wniosku, że akcja
ta w niedługim czasie będzie wy
magała fachowej opieki ze strony
bibliotekarza, utrzymywanego przez
Samorząd Powiatowy,
Bardzo żywa dyskusja nad spra
wą czytelnictwa, stwierdziła, że
prace podejmowane przez społe
czników w t. zw, zespołach kon
kursu czytania, kołach samokształ

GUSTAW MORCINEK

W RACIBORZU...
Gdyby nie tamta chałupka jakaś, co przy
drodze stanęła, i gdyby nie tamta barjera w
pasy pomalowana, nicby nie wskazywało, że to
granica. Na murowanej chałupce orzeł niemiec
ki i gotyckie litery, w oknie czyste firaneczki i
fuksje, na progu zaś podtatusiały urzędnik gra
niczny, patrzący nieufnie na przechodnia.
— Dokąd? — pyta, cmokając krótką fajkę,
— Do Raciborza... Nach Ratibor!... — wy
pada odpowiedzieć w jego języku, boć gotów nie
zrozumieć. Pod słoneczną ścianą bawią się dzieci
Hałasują również w niemieckim języku. Dziew
czyna o jasnej czuprynce i niebieskich oczach
dwóch chłopców z jasnemi włosami na jeża i
spory pies zwrócili na mnie uwagę. Pies pod
biegł, obwąchał ‘mnie ciekawie i zawrócił do
dzieci. Dzieci zaś, wiedziały już wszystko. Oto
ktoś z polskiej strony do ich niemieckiego Ra
ciborza wędruje. Niech wędruje. Tatuś obejrzy
dobrze tamtego człowieka „von driiben”, czy
nie przemyca mięsa, wędliny, kiełbasy lub cze
goś podobnego.
— A gdzież tu granica?
Urzędnik graniczny wskazał dłonią w nie
określonym kierunku. Znaczyło to, że granica
tam i tu. Wszak miedza bieży przez pola, a
gdzie miedza, to granica. Pocóż się więc pytać
niepotrzebnie? Pozatem nic się nie zmienia. Ten
sam krajobraz, ci sami ludzie, wszystko to samo.
Nad płaskiemi łąkami jakieś ptaszyska krzyczą
i przelatują ze strony niemieckiej na polską.
Kołują szeroko, znikają za lasem i znów wra
cają. W polu pracują ludzie,
— Boże pómogej, ludeczkowie!,,.
Schyleni ludzie podnoszą głowy, patrzą pod
słońce na przechodnia, uśmiechają się i odpo
wiadają:
— Dej Panie Boże!... A daleko to, daleko?

ceniowych budzą czytelnika, uczą
korzystania ze źródeł naukowych
i sporządzania notatek. Postano
wiono więc w dalszym ciągu w
ten sposób wychowywać czytelnika,
oraz urządzać wystawy czasopism
i książek, czy też wieczory książ
ki i t. p.
Konferencja przeciągnęła się do
wieczora, ale czas i trudy ponie
sione przez przybyłych, dały bo
gaty materjał dla samorządów i oświatowców, które posłużą im do
opracowania dalszej polityki biblio
tecznej na terenie naszego powiatu.
Przybyli wspólnie stwierdzili, że
chłop i robotnik nie wejdzie wcześ
niej na drogę postępu i stanie się
współtwórcą kultury i budowni
czym Lepszego Jutra, jeśli nie bę
dą jego własnością Żeromski, Orkan
i Wszyscy Ci, którzy wskazali dro
gi postępu zorganizowanej Polski
Pracy i Sprawiedliwości Społecznej...
Mat
Kącik Młodolegjonowy

Na baczność
przed sztandarami!
Niewątpliwie większość obywa
teli naszego miasta żyje jeszcze
pod wrażeniem uroczystości, ob
chodzonych z racji Imienin Wodza,
W związku z tym dniem nasu
nęło się każdemu trochę lubiącemu
myśleć obywatelowi parę refleksyj,
Chciałbym się i ja podzielić z czy
telnikiem myślami, Jako obserwa
tor z boku miałem możność za
uważyć zachowanie się publicz
ności, zgromadzonej na chodnikach.
O publiczności polskiej wogóle, a
o chełmskiej w szczególności da
się dużo powiedzieć złych i do
brych rzeczy. Zajmę się wadą na
szej publiczności, wadą wielką,
grzechem. Z przykrością stwier
dziłem fakt, że podczas defilady
wojska i organizacyj,
nieliczne
zaledwie jednostki z widzów uchylały kapeluszy przed sztanda
rami. Dowodzi to, że niemamy
należytego szacunku dla sztandaru,
który jest symbolem. Jeśli nie na
uczyliśmy się szanować
każdy
sztandar, to powinniśmy przynaj

— Do Raciborza!
— No to nie daleko!... Hynaj wieże widać!.
Droga wlecze się w słońcu i między pła
skiemi łąkami. Tamte ptaki zawróciły z poza
polskiego lasu i teraz siadają w trawie. Ludzie,
pracujący w polu, już zostali daleko.
Mijają mnie dzieci. Wracają widać ze szko
ły, bo pod pachą czernią się teczki z książkami.
—- Griiss Gott!... Gelobt sei Jesus Christus!.
— pozdrawiają obcego człowieka.
— Na wieki!,.. Ze szkoły idziecie, dzieci?
— Ja wohl!... Ze szkoły!...
— Z niemieckiej?...
— Ja! Z niemieckiej!...
Droga wchodzi w ulicę raciborską. Po obu
stronach takie same domy, jak w Wodzisławiu
Żorach czy Rybniku. Nad drzwiami tablice z
firmami. Nazwiska polskie, trochę wykoszlawione, lecz imiona niemieckie. Zygfrydy, Oskary,
Henryki, Oswaldy jakoś nie licują z Kiełbasą,
Donocikiem, Chrzonszczem. Majsterkowie dłubią
w warsztatach, tłuką młotkami o wywrócone na
kolanie buty, ścibią pracowicie igłą, a żony ich
wyglądają przez niskie okna i gawędzą ze są
siadkami.
.
— Ja, wissen sie, Frau Gałgonek, ale jo
pedała, że ta dzioucha nigdy nie bydzie dobrych
nici przędła!...
— Ja, ja!... So is’ auf der Welt, moja Pietraszkulo!... — wzdycha rzewnie Frau Gałgonek
i ociera nos do palców.
.
— Heinrich!... Wo steckst du wieder?.,. —
woła z następnego okna zaperzona pani majstrowa
— Ach, mein Gott!... Dyć już ida, ida!... -odpowiada z harcującej gromady chłopców jej
Henrich i z niechęcią biegnie do matki.
— Du, da hast zwei czeski, a geh do Kuśnioka, a przynieś gibko dwa różki!...
Heinrich bierze pieniądze i śpieszy do
Rośniaka po dwa rogaliki.
— A nie siedź tam wieczne czasy, . sonst
wirst du sehen, ty ślimoku!...
upomina go
jeszcze matka.
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mniej uzewnętrzniać nasz szacu
nek dla sztandaru pułkowego i dla
sztandarów, na których jest godło
państwowe. Przecież ten sztandar
wiódł naszych szarych żołnierzy
w bój, wpatrzeni w ten sztandar
umierali za Ojczyznę, a my prze
chodzimy obok niego ot tak sobie,
jak gdyby nic. A teraz jeśli chodzi
o inne sztandary, na każdym z
nich jest Biały Orzeł, ten sam co
widział Płowce,
Grunwald, co
wiódł Polaków wzdłóż Europy za
czasów Napoleona, ten sam co
skromnie błyszczał na maciejów
kach Pierwszej Kompanji Kadrowej.
Jeśli chcielibyśmy popatrzeć na
inne narody, to zauważylibyśmy np,
u Niemców bardzo wielki szacu
nek dla sztandarów. U obywateli
Stanów Zjednoczonych kult sztan
darów występuje bardziej wyra
ziście.
Wszystkie narody szanują swoje
flagi, sztandary, a my?.. Często
można spotkać ludzi dorosłych wy
machujących w tę i ową stronę
biało-czerwoną chorągiewką. Gdy
porównamy zachowanie się cu
dzoziemców wobec swoich sztan
darów z zachowaniem się prze
ciętnego naszego
obywatela, to
określimy nasz stosunek do tej
sprawy wyrażeniem skandaliczny.
To zło musimy
wyplenić, aby
utrzymać w świecie mniemanie,
że jesteśmy narodem kulturalnym.
Wtedy dopiero będziemy mogli
żądać od cudzoziemca uszanowa
nia naszej flagi, gdy pokażemy, że
sami ją szanujemy, szacunek okażemy nazewnątrz gdy odkryjemy
przed sztandarem głowę.
Leg. Flisiuk Wac.

WYTWÓRNIA MEBLI
posiada na składzie własnego wyrobu:
SYPIALNIE od . 250 zł.
STOŁOWE „ . 350 zł.
SALONIKI
„ . 250 zł.
Gabinety w.g zamówienia oraz pojedyńcze meble, przyjmuje również za
mówienia na wszelkie roboty w zakres
stolarstwa wchodzące.
WYKONANIE TERMINOWE
— —
—
—
— DOGODNE WARUNKI
Poleca się Szanownej klijenteli

W. Czujkotuski

CHEŁM, ul. REFORMACKA 22.

Odra jest szara i głęboka. Pod mostem
tworzą się ogromne wiry. Po brzegu przecha
dza się jakiś srogi policjant, co dwa kroki od
rzuca lewą nogą plątającą się szablę. Patrzy na
wodę i zapewnie rozmyśla o rybach, których
mu nie wolno w Odrze łapać. A radby usiadł
gdzieś na uboczu w nadbrzeżnym zagajniku we
spół z przedmiejskimi drapichrustami i razem z
nimi chętnieby ślepił na wędkę z glistą, zarzu
cane na środek rzeki.
Przekupki na rynku plotkują w języku pol
skim, kłócą się z mieszczankami po niemiecku,
targują zawzięcie, chwalą swoją marchew i ka-‘
pustę, a kiedy mieszczanka odejdzie znowu
plotkują w języku polskim. Raz po raz zatrą
cają niemieckim zwrotem...
— Przeboczcie babeczki... — zwracam się
do nich w gwarze śląskiej. — A powiedźcie mi
kaj tu jest Dom Polski?...
Przekupki podparły boki, przestały plotko
wać, patrzą na mnie w zdumieniu.
— Dom Polski?... Nie wiesz ty, Gustla, kaj
je Dom Polski?... Ten panoczek się pyta!...
Gustla, gruba baba o czerwonej gębie, wie
dobrze, gdzie jest Dom Polski.
— Jeckusie, to wy nie wiecie, Frau Mołdrzyk?.,. Ale ja, wiem dobrze!.., Idom se pano
czku, oto rechts um die Ecke, a potem gradaus
aż ku temu kościołu, co ta wieża widać... A
potem trefią...
— A zapytają się szucmana, to powie!,..—
doradza trzecia.
Poszedłem, jak mi wskazały przekupki.
Trafiłem na policjanta, policjant ukłonił się przy
jaźnie, poprowadził na róg ulicy, skąd już widać
było Dom Polski.
— Ja, ja!... — przygadywał dobrotliwie, ocierając spocone czoło, — Polnisches Haus... es
ist schon nah!... Drittes Haus rechts!.,.
Okazuje sięj że Domem Polskim jest duży
gmach z przybudówkami, biegnącemi w głąb
podwórza. Ogromna sala restauracyjna, mniejsze
jakieś salki, pokoiki, schody, pierwsze piętro..
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Stosunki radiowe u sm. Bukowa
Rozporządzeniem Ministra P. i T,
z 1934 r. o obniżeniu opłat radio
wych z 3 zł. na 1 zł. miesięcznie
dla mieszkańców gmin wiejskich
t.j. dla rolników którzy niepłacą
podatku gruntowego powyżej 106 zł.
rocznie.
Rozporządzenie powyższe przy
czyniło się do zwiększenia się
ilości radioodbiorników na wsi,
Wieś rozporządzenie to przyjęła
z radością, gdyż ulga w abona
mencie w obecnym kryzysie to
wiele znaczy. Za to Ministerstwu
P. i T. należy się od mieszkańców
wsiowych słowa uznania i podzięki.
Lecz czy zawsze rolnik może uzyskać
odnośne
zaświadczenie
które jest potrzebne na ulgowy
abonament radjowy, nie — bo
fakt jaki zaszedł w gm. Bukowa,
sam mówi za siebie.
Mieszkaniec wsi Łukówka p.
Ignacy
Demczuk zgłosił się w
dn. 11.III. r.b. do Zarządu gm. Bu
kowa o wydanie zaświadczenia na
jego chorego [syna, to powiedziano
jemu że syn jego ma ojca to niech
ojciec na siebie wyrabia. Ciekawa
rzecz jakiemi to rozporządzeniami
kieruje się Zarząd gm. Bukowa, bo
przecież rozporządzenie M. P. i T.
mówi wyraźnie, że każdy obywa
tel pełnoletni może się ubiegać o
upoważnienie na
korzystanie z
radja, a nawet
małoletni mogą
otrzymać upoważnienie, za porę
czeniem rodziców względnie opie
kuna. Syn p. Demczuka nie jest
małoletnim, gdyż ma 28 lat. Gdy
po odmowie p. Demczuk zażądał
zaświadczenia na siebie to rów
nież spotkał się z zawodem, gdyż
mu
powiedziano, ażeby zapła
cił zaległy podatek, — czy jest
gdzie w
rozporządzeniu
taka
wzmianka o zaległościach?
Nigdzie nie mogłem znaleść roz
porządzenia któreby tym co mają
zaległy podatek odmawiało prawa
do ulgowego założenia radja. Cie
kawe więc na jakiej podstawie
Urząd gminy opierał się aby wy
dać takie postanowienie?
Powyższy fakt godny jest in
terwencji władz, gdyż w taki spo

9- IX, w Akademji Kongresu Eu
charystycznego w sali L.O.P.P.
28-X. w Akademji ku czci Chry
stusa Króla na Górce.,
11-XI. w Akademji Święta Nie
podległości w kinie L.O.P.P.
11-XI. w Akademji Święta Nie
podległości w sali K.P.W.
25-XI. w Audycji Religijnej w ko
ściele na Górce.
8-XII. w Akademji Marjańskiej na
Górce.
15-XII. w Akademji T-wa Prze
ciwgruźliczego w K.P.W.
24-XII. w Pasterce na Górce.
3-II.35 w Akademji Rodziny Woj
skowej w sali Pol, Klubu Społ.
10- 11. w Akademji L.M. i K,

sób nie powiększy się liczba abo
nentów w Polsce, która w stosun
ku swej ludności ma tak jeszcze
minimalną
liczbę
abonamentów
radjowych z której na mieszkań
ców wsi przypada około 100 ty
sięcy. Gdyby tak i inne Urzędy
gminne postępowały, to napewno
liczba radjo-abonentów by nie wzra
stała co nie jest dążeniem i celem
„Polskiego Radja” gdyż przy po
mocy radja ludność wiejska ma
kontakt ze światem i może więcej
przybyć oświaty pod strzechy sło
miane.
Sądzę, że Urząd gm. Bukowa
musi się podporządkować zlece
niom wyższych
władz, Rówież
Zarząd wspomniany powinien za
stosować się do ostatniego roz
porządzenia p. Ministra
Spraw
Na ziemiach podmokłych, sapoWewnętrznych:
„że
naczelnem watych o podglebiu kamienistem
hasłem urzędnika administracyjne grusz
sadzić nie warto. Taką
go i samorządowego musi być dą właśnie ziemię posiada przeważnie
żenie do tego, ażeby ułatwiać ży powiat chełmski i włodawski Jedy
cie obywateli przy
załatwianiu nie w miejscowościach położonych
spraw i chronić go od wszelkich na wyżynach w tych powiatach
niepotrzebnych uciążliwości”.
można sadzić grusze „Śalisbury”
A czy powyższy fakt mówi to (zimowe) mniej „Lukoszówki”, letnie
samo?
„Pomarańczówki ” i mniej rozpow
Bolesław Koszuk
szechnione „Winniówki francuskie*.
Te odmiany u nas dobrze się pro
wadzą i nadają się do handlu.
Z życia organizacyj.
Czereśnie, różowe wczesne, wiś
nie Królowo-majowe jako szlachet
ne dobrze się udają.
Wyżej wymienione gatunki drzew
W dniu 7 marca b.r. odbyło się miałem pod obserwacją przeszło
roczne Walne Zebranie członków 30 lat w powiatach chełmskim,
hrubie
T-wa Śpiew. „Lutnia”. W spra włodawskim i częściowo
szowskim.
wozdaniu Zarządu z działalności
Nie mogę pominąć malin i po
za rok 1934 5 prezes p. Fiumel
podkreślił, że występy chóralne rzeczek, które winny znajdować
T-wa w tym okresie nosiły cha się w każdym ogrodzie, choćby
rakter społeczny. Dowodem tego nawet i małym. Co do truskawek
udziały w następujących uroczy udają się przy odpowiedniej upra
wie ziemi jednakowoż hodowla ich
stościach:
w większej ilości zależna jest od
w dniu 19-III. 34 r. w Koncercie- warunków zbytu, gdyż bardzo dro
Raucie w Pol. Klubie Społ,
go kosztuje utrzymanie ich w na
28- VI w Obchodzie Święta Morza leżytym porządku.
na pływalni.
Wrócimy jeszcze do sadzenia
29- VI. w Akademji Święta Morza drzewek.
Drzewka nabywane winny być
w K.P.W.
13-VIII. w Uroczystościach pogrzebo tylko u zawodowych hodowców,
powinne być zdrowe z drobnemi
wych ś.p. Dr. Młodowskiej.

Nr. 15
Pozatem chór wystąpił na Wie
czorze Tanecznym własnym; 12-L
w Klubie Społecznym w większym
repertuarze oraz w dniu 16-IV. 34 r.na K oncercie Jubileuszowym^
T-wa.
Po wysłuchaniu sprawozdań Za
rządu i Komisji Rewizyjnej, zebra
ni udzielili absolytorjum ustępują
cemu Zarządowi. W wyniku tajne
go głosowania został wybrany no
wy Zarząd w składzie następu
jącym; Prezes — Fiumel
Leon,
Wice-prezes — Czułczyński Igna
cy, Dyrygent — Suchoń Franci
szek, Sekretarz — Szewczyk Wac
ław, Skarbnik — Kiliński Wincenty
i Bibljotekarz — Czaplanka Aniela..

J253CJ2 o Rdzeniu drzewek

T-wo Śpiewacze „Lutnia"

korzeniami i wolne od grzybka.
Drzewek niewiadomego pochodze
nia nie radzimy nabywać, gdyż
spotyka nas najczęściej niemiłe
rozczarowanie i z tego właśnie po
wodu wynika niechęć do sadzenia
drzewek. Na ziemiach o podglebiu
kamienistem, zbyteczne jest kopa
nie głębokich dołów, jest to zbyt
kosztowne i nie daje spodziewa
nych rezultatów. Tak wykazało
nowoczesne doświadczenie. Kopie
my dół na metr szeroki i na sztych
głęboki, spód dołu trzeba przeko
pać zabijając pośrodku palik, sta
wiamy obok drzewko. Wysokość
palika powinna być pod koronę.
Korzenie rozkładamy w równych
odstępach i zasypujemy wierzchnią
ziemią robimy miskę wokół drzew
ka, która nam służy do podlewa
nia w czasie suszy, na zimę tą
miskę wypełniamy nawozem kro
wim, lecz przedtem drzewko po
winno być obłożone jałowcem, za
bezpieczając w ten sposób od
wszelkiego rodzaju gryzoni W ten
sposób posadzone drzewko i z
umiłowaniem pielęgnowane da lep
sze rezultaty niż średniowieczny
zwyczaj w wigilję Świąt Bożego
narodzenia po wieczerzy obwiązy
wanie słomą.
Czasby już tych
przestarzałych zwyczaji wyzbyć sięt
a stosować nowoczesne sposoby
sadzenia i hodowli.
(c. d. n.

— Tam panu powiedzą! — rzekła jeszcze nie interesuje. Zabawy w gospodzie, dziewczyn
wielki pokój z dużym stołem na środku, po obu
ny, karty — to wszystko.
stronach rzędy krzeseł, na ścianach mapy, obra i poprowadziła mnie do sali.
— A trzeci obóz — to my!... — rzekł z
zy, gazety w ramkach, pod ścianami szafy z
Zaczęli się schodzić młodzi ludzie. Każdy
dumą
smukły chłopiec o twarzy młodego fana
książkami.
z kajetem i książką pod pachą. Siadali za sto
Prowadzi mnie młoda dziewczyna o dłu łem i rozmawiali półgłosem. Kierownik kursu tyka.
— A dużo was?
gich, grubych, ciemnych warkoczach i o ciem tymczasem objaśniał mnie. Tłumaczył, że to
—
Hm, niewiele. Ale niczego się nie boinych oczach.
młodzież robotnicza i chłopska z okolic Raci— To pan na kurs instruktorów l?orza. Garnie się do pracy. Zapał u niej wiel my. Jesteśmy silni, prowda, kamraci, ni?...
oświatowych,
ni?.,, — upewnia się tym spe ki. Przechodzi pewnego rodzaju przeszkolenie,
Kamraci przyświadczyli skwapliwie, że są
cyficznym akcentem, który cechuje mowę pol zaznajamia się z metodami pracy oświatowej i silni, że się niczego nie boją. Ani „brunatnych
ską i niemiecką na Górnym Śląsku. Jest to tak po kilku tygodniach wraca do swojej miejsco koszul”, ani tych „gibasów”, co siedzą przy
zwany akcent logiczny, uwydatniający treść je wości. Potem organizuje u siebie, między swymi kartach w gospodzie, lub którym tylko dziew
dnego wyrazu w zdaniu przez podnieśienie gło bibljoteki, przedstawienia, chóry, świetlice. Naj czyna w głowie.
su o pół tonu.
— I co jeszcze chcielibyście mi powie
lepsi z nich pracownicy, ideowcy, spełniający
— Tak proszę pani!...
swe obowiązki bezinteresownie. Na osobne dzieć?... — zachęcam dalej.
— Książek mamy mało. A ludzie chcą
— O, to pan dobrze przyszedł, bo prawie kursa uczęszcza młodzież męska, na osobne
są wszyscy, ni!...
dziewczyny. Wielu z nich przyjeżdża z odleg czytać. My zaś nie mamy za co kupić!... Przy
Z bramy wysypuje się na podwórze gro łych miejscowości na rowerach. Po kilku dniach syłają nam z Polski, ale wiele między
niemi,
madka małych dzieci. Podobne do stadka kolo wspólnego pożycia wytwarza się stosunek nad to książki niedobre. Jakieś głupie romans, derowych wróbli, które się czemuś ogromnie ra zwyczaj serdeczny, zawiązuje się między nimi dektywgeschichte albo książki tych nowszych
dują. Przystanąłem w otwartem oknie, żeby po coś w rodzaju jakiegoś zakonu braterskiego.
pisarzy polskich, które naszych ludzi przekosłyszeć, czy rozmawiają po polsku. Moja prze
— Proszę mi powiedzieć coś o sobie?... nywują, że w Polsce nędza i głód, i wszystko
wodniczka zrozumiała o co mi chodzi. Odrzu zaproponowałem zebranej młodzieży.
złe. takich książek nam nie trzeba!...
ciła czarny warkocz poza ramię, wychyliła się
— To jest rychtyk prowda!... podjął drugi
Z początku trudno było skłonić ją do
za mną z okna.
kamrat.
— Nam trzeba książek mądrych, co
— To nasze dzieci! Polskie, ni!... One z o- szczerszych wynurzeń. Czyniło to wrażenie, że idą do serca... Ni?
są
onieśmieleni,
albo
że
mi
nie
ufają.
Później
chronki teraz wyszły... A tam idzie ochroniarka! dopiero rozwiązały się języki. Potem już za
O tych książkach, „co idą do serca”, mó
Hanka!,.. Hanka!... Dzisiaj o siódmej próba chóru!.
wiliśmy długo. Kiedy mnie odprowadzali całą
częli
opowiadać
jeden
przez
drugiego.
Nie zapomnij...
Skarżyli się, że młodzież polska tworzy gromadą przez raciborskie ulice, przystawali
Ochroniarka-Hanka spojrzała w górę, tro
trzy
obozy,
jeden z nich, to ci, co dali się sku ludzie i patrzyli na nas. Chłopcy zaś szli buń
chę się zmieszała widokiem nieznajomego czło
czucznie, pewni siebie, wprost jacyś zawadjacwieka, lecz potem odpowiedziała uśmiechem sić różnym korzyściom materialnym i wstąpili cy.
w
szeregi
brunatnych
koszul.
Inna
rzecz,
że
te
mojej przewodniczce i skinęła dłonią na znak,
— Ja, gdybyśmy mieli książek jak najwię
że przyjdzie na próbę chóru o godzinie siódmej. „brunatne koszule” śpiewają podczas marszów cej, toby nam german nic nie zrobił!... Ale muśląskie pieśni powstańcze w języku polskim, że
Wyszła za dziećmi na ulicę.
siałyby to być książki...
— To nasza ochronka, prywatna, ni!... — w kościele śpiewają pieśni polskie, a gdy przyj
—... idące do serca!... — dokończyłem.
objaśniła mnie dziewczyna o czarnych oczach. dzie do nieporozumienia — jak to zaszło w
— Ja!... to jest prowda!... Takie książki co
My ją sami utrzymujemy... za nasze pieniądze!.,. Wrocławiu na jakimś wielkim i uroczystym
A— władze? — spytałem. — Czy władze Gautag’u — to tłuką swych niemieckich kole „idą do serca”!...
gów, pokrzykując zapalczywie w języku pol
Przyrzekłem, że napiszę w. prasie polskiej
nie subwencjonują takiej ochronki?
Dziewczyna machnęła dłonią i spojrzała skim i wygadując im mocno od „pierońskich o tern ich życzeniu, że tamci młodzi zapaleńcy
pragną iść między swoich z książką taką, „co
na mnie jakby zdziwiona, że mogę podobne germanów”.
Drugi obóz, to młodzież, która się niczem idzie do serca”.
pytanie zadawać.
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W piątek 12 kwietnia o 8,15 wieczór
SENSACYJNA PREMJERA
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Do OBYWATELI m. CHEŁMA
Z inicjatywy Zarządu Miejskiego
został zorganizowany w Chełmie
Komitet niesienia Pomocy najbied
niejszym mieszkańcom m. Chełma
w okresie Świąt Wielkanocnych.
Związek Pracowników Miejskich
m. Chełma, współdziałając w akcji
zaofiarował na ten cel zł. 200 i w
porozumieniu z Komitetem zwraca
się niniejszem do Szanownych
Obywateli o przyjście z pomocą w
akcji Komitetu.
Tradycja Świąt Wielkanocnych
tak uroczyście obchodzona w Pol
sce szczególniej smutnie przedsta
wia się u tych, którzy pozbawieni
: są nietylko święconego, ale i ka
wałka chleba.
Dla tych wszystkich zaofiarujmy
choćby najskromniejsze sumy, a
. spełnimy czyn, który przyniesie
nam radość Święconego i otrze
najbiedniejszym niejedną łzę w
dniu Święta Radości.
Zdajemy sobie sprawę, że w
okresie przedświątecznym trudniej
jest o gotówkę i dlatego też prosi
my o zadeklarowanie tymczasem
sumy, za którą Komitet kredytowo

poczyni zakupy przed świętami, a
wpłatę zadeklarowanej kwoty moż
na będzie uskutecznić po 1-szym
maja r, b.
Wszelkich informacyj w sprawie
poczynań Komitetu udziela i de
klaracje przyjmuje Wiceprezydent
m. Chełma p. Franciszek Pawlak,
a wpłaty Kasa Miejska.
Sekretarz: Józef Smyk
Prezes Zarządu: Stefan Umiński
Dla informacji zaznaczamy, że
Komitet dysponuje obecnie następującemi sumami:
Zarząd Miejski w Chełmie
zaofiarował 500 zł.
Związek Pracowników M. 200 „
Prezydent m. Chełma p.
O. Gordziałkowski 100 „
Wiceprezydent m. Chełma
p. Fr. Pawlak 40 „
Ławnicy Magistratu: K.
Flis, A. Nafalski, A. Szajn
i J. Zimmer 30 „
O dalsze ofiary, nietylko w go
tówce, ale^i w naturze, uprzejmie
prosimy.

KOMUNIKAT.

Referaty wygłoszone: „Jak w
praktyce należy wykorzystać usta
wę oddłużeniową" — prezes Rady
Powiatowej B.B.W.R. i Naczelnik
K. K. O. p. Janusz Mostowski.
Z dziedziny rolnictwa na tematy
aktualne — Instruktor p. Adam
Dąbrowski, z dziedziny spółdziel
czości — p. Aleksander Prokopiak,
z dziedziny o radjofonji wsi i spo
sobie nabywania aparatów „Detefon" i „Echo" — p. Stanisław Sie
dlecki (Naczelnik Urzędu Poczto
wego w Rejowcu).
Wszystkie przemówienia spoty
kały się z żywiołowym aplauzem
zebranych. Po referatach wywią
zała się dyskusja w której omó
wione zostały aktualne zagadnie
nia dotyczące życia gospodarczego
wsi.
1) Zorganizowanie
Spółdzielni
na terenie gminy,
2) Zorganizowanie
Spółdzielni
Zbytu Zboża na terenie gmi
ny,
3) Zorganizowanie Mleczarni we
wsi Kobyle,
4) Organizacja Kółek Rolniczych
na terenie gminy i poszcze
gólnych wsiach.
Obserwator

W dniach 28 i 29 marca b. r. w
Sali Konferencyjnej Urzędu Wo
jewódzkiego odbył się dwudniowy
informacyjny kurs dla opiekunów
społecznych, organizowany przez
Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Kurs ten zgromadził ogółem 50
osób w tern 29 delegatów z terenu
15 powiatów województwa i miast
Siedlec i Chełma, oraz 21 osób z
ierenu miasta Lublina.
Kurs poza stroną teoretyczną z
dziedziny opieki społecznej i prac
opiekunów społecznych objął rów
nież zwiedzanie zakładów i urządzeń opieki społecznej i zdrowia,
mianowicie w dniu
pierwszego
'd&ursu słuchacze zwiedzili Zakład
Opiekuńczy p. w. św. Józefa t. zw,
„Salę Sierot” przy ul. Sierocej,
/oraz świetlicę im. Michaliny Mo
ścickiej Z.P.O.K. przy ul. Naruto
wicza. W drugim dniu zwiedzono
Ośrodek Zdrowia przy ul. Górnej
Nr. 6. Tak urządzenie jak i pro
wadzenie tych placówek wywarło
na zwiedzających jak najlepsze wra
żenia.
,
KT
Otwarcia kursu dokonał p. JNaczelnik Wydziału Pracy Opieki i
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
dr. Danielski — Wykładowcami
byli: p. Naczelnik Dr. Danielski,
p. Kier. Stalewski, p. dr. Zurakowski, p. Nacz. Petruczynik, p. Me
cenas Mazurkiewicz, p. Wizyt. Aleksandrowiczówna, M-r p. Jawidzykówna i p. Kamieńska.
W dyskusji jaka się wyłoniła po
wykładach, słuchacze podkreślili
celowość i konieczność częstszego
urządzania tego rodzaju kursów i
zjazdów, jako mających wpływ na
podniesienie fachowości prac opie
kunów społecznych i osiągnięcia
tym sposobem bardziej wydatnych
wyników ich obywatelskiej dzia
łalności.

Zebranie dyskusyjne.
W dniu 23 lutego 1935 roku o
godzinie 11-ej w lokalu Szkoły Po
wszechnej w Rejowcu pow. Chełm
skiego odbyło się zebranie dysku
syjne, zorganizowane przez Radę
Powiatową B.B.W.R. w porozumie
niu, z Komunalną Kasą Oszczę
dności w Chełmie, przy udziale
265 osób z terenu całej gminy.

Dzieci święcą czynem ofiarnym
Imieniny Pana Marszalka
W dniu 20 marca r.b. wpłynęła
do kasy Zarządu Obwodu Ligi
Morskiej i Kolonialnej w Chełmie
suma 5 zł., jako dobrowolna ofiara
dzieci Szkoły Powszechnej w Haliczanach na F.O.M. Sumę tę zebra
ły dzieci z okazji obchodu Imienin
Marszałka Piłsudskiego podczas
capstrzyku w dniu 18 marca r.b.
Z czynu tego płynie nauka dla
tej części społeczeństwa, która w
słowach i obchodach zamyka po
jęcie patriotyzmu. Ofiarny czyn
dzieci to wzór głębokiego zrozu
mienia ideologii Marszałka, to po
twierdzenie zdania, że młodzież
iest przyszłością narodu i ona
właśnie, wychowana w polskiej
szkole w duchu państwowym, pro
wadzona przez swych dzielnych
wychowawców zbuduje lepsze ju
tro mocarstwowej Polski, a kocha
jąc Dziadka daje dowód tej mi
łości nie tylko słowem lecz i czy
nem.
H. Szybowiczowa

Redaktor odpowiedzialny STEFANJA UKLEJÓWNA

Cyrku Staniewskich
Rewelacją naszego miasta jest niewątpliwie
przyjazd największego w kraju Cyrku Sta
niewskich, który jest jak wiadomo, jednem z
największych przedsiębiorstw tego rodzaju na
świecie, Ilekroć byliśmy świadkami rekordo
wych programów, tylekroć przyznać należy,
że każdy program jest zawsze nowy, rekor
dowy, bajeczny, różny, wspaniały i iście
europejski.
Z chwilą ukazania się cyrku, niema czło
wieka, któryby sam sobie nie zadał pytania:
co dziś pokaże nam cyrk? Świetnie treso
wane zwierzęta dzikie i domowe. Wiecznie
roześmianych klownów, któyrch każdy ruch
zmusza publiczność do śmiechu, zdumiewają
ce popisy akrobatów, których wyczyny w
entuzjazm wprowadzają po brzegi wypełnioną
widownię. Cvrk Staniewskich ma wszystko,
począwszy od tysięcznych, świateł, tysięcz
nych lamp, poprzez atrakcje aż do najmniej
szego szczegółu wszystko w nim tętni życiem,
wszystko jaknajsprawniej funkcjonuje, A za
tem nie trzeba zwlekać. Okazja przybycia
Cyrku Staniewskich nie prędko będzie pow
tórzoną. Taki cyrk nie tylko warto zobaczyć
ale się musi. Bo to co w nim zobaczymy nie
zawiedzie naszych nadzieji. Cyrk Staniew
skich, do którego mamy pełne zaufanie,
przybył z rekordowym programem.
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Kino „L.O.P.P." Pierwszy artys
tyczny dubbing polski pt. „Siostra
Marta jest szpiegiem", W rot gł,
Conrad Veidt i inni. W sobotę i
niedzielę o 3,15 „Żywy zastaw"
—o—
Kino „APOLLO” „Jestem zbie
giem”, w roi. gł. Paweł Muni. W
sobotę i niedzielę o godz. 15-ej
„Danovan”. Ceny miejsc popularne.

WIECZÓR ARTYSTYCZNY urządza w dniu 14 b.m. o godz. 19-ej
Koło Związku Peowiaków, w sali
gimnazjum państwowego. Udział
biorą: chór. To w. Śpiewaczego
„Lutnia" pod batutą Fr. Suchonia,
kwartet smyczkowy (prof. Wil
czyński, prof. Nitecki, Duch, Droz
dowski, Popławski i Kubicki). Sek
cja dramatyczna wystawia sztukę
„Zaręczyny pod kulami”.

KRONIKA

CZYJA TOREBKA?
Dn. 2-1V. b. r. na targowicy w
Chełmie została znaleziona torebka
damska skórzana zniszczona, za
wierająca różne drobiazgi. Właści
cielka może ją odebrać w Policji.
KRADZIEŻE
W nocy z 7 na 8-IV. b.r. na
szkodę Icka Mielnika zam. we
wsi Liszno gm. Pawłów, skradzio
Fabryka Maszyn Roln. i Odlewnia Żelaza no z wiatraka zboże na sumę
zł 48. — sprawcami kradzieży ow Chełmie S. A.
kazali się Józef Kudyń i Edward
zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, że Serej, których przekazano Władzom
w dniu 27 kwietnia 1935 r. o godzi sądowym.
nie 17-ej w kancelarji Notarjusza
Z drogi Sejmikowej na odcinku
Błeszyńskiego w Chełmie
Wierzbica skradziono 6 sztuk drze
odbędzie się
wek czereśni wart, ogólnej 18 zł.
Ze sklepu Jankla Czesnego zam.
ZWYCZAJNE
przy ul. Seminaryjskiej Nr. 6 nie
WALNE ZGROMADZENIE
znany sprawca za pomocą dobra
nego klucza skradł cztery złote
z następującym porządkiem obrad: pierścionki ogólnej wartości zł. 30.
1) Zagajenie i wybór Przewodni
Dn. 7-IV b.r. między godziną
czącego.
19 a 22,30 do mieszkania Stefanji
2) Sprawozdanie Zarządu i Ko Stangerberg zam. przy ul. Ogro
misji Rewizyjnej za 1934 r.
dowej Nr. 36, nieznani sprawcy
3) Zatwierdzenie bilansu, rachun dostali się za pomocą dobranego;
ku strat i zysków, uchwalenie klucza, skąd skradli jej bieliznę ii
sposobu pokrycia strat oraz garderobę ogólnej wartości zł. 280,.
udzielenie Zarządowi absolu- oraz książeczkę oszczędności P.K..
O. opiewającą na sumę zł. 640.
torjum.
Dn. 30-IV. b.r. Franciszka Fran
4) Wybory Zarządu i Komisji
czak z kol. Niedziałowice była na
Rewizyjnej.
libacji w piwiarni Herszka Erlicha
5) Wnioski Akcjonarjuszów.
ul. Lubelskiej 34 w towa
Akcjonariusze pragnący uczestni przy
rzystwie
kochanka
Stanisława
czyć w Zgromadzeniu winni do Leszczyńskiego
oraz
jego
stryjecz
konać formalności, przepisanych nego brata również
Stanisława
art. 59 Prawa o Spółkach Akcyj Leszczyńskiego zam. w Chełmie
nych z 1928 roku,
przy
ul.
Kolejowej 60. Kiedy
Franczakowa już była dobrze pi
|
SKLEP.
""|
jana, brat jej kochanka zaprowa
dził ją do
hotelu V„iktorja” i
tam jej skradł 600 zł. gotówką
które miała ukryte na piersiach.

R. Dratt i S-ka

Wladysława N o w i c k i e g o
w Chełmie ul. Lwowska 8

I

poleca duży wybór towarów
w najlepszym gatunku

Wpływ z kwesty ulicznej w dniu
4-IV. b.r. na cel szkoły Religijnej
„Bejs Jaków" wynosił zł, 65.09.
Prezes:
Sz. Rojiman

Pokoju dużego
widnego i w możliwie dobrym
punkcie poszukuje Polski Czer
wony Krzyż na świetlicę dla
drużyn ratowniczych. Oferty
prosimy składać w Administra
cji „Kroniki Nadbużańskiej"
Lubelska 69

Protokuł.
Z kwesty ulicznej odbytej dn. 18 marca b.r. na rzecz T-wa Dóbr.
„Linas-Hacedek” zebrano w 9 puszkach zamkniętych i opieczętowanych
sumę zł. 60.41 (złotych sześćdziesiąt gr. 41).
Chełm, 18 marca 1935 r.
Prezes
Izrael Sichermań
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