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D Z IŚ  PLEB I5CYT  PROHIBICYJMY!
Reklam a jest 

dźw ign ią  handlu! Votum nieufności
dla M ag istratu  w Szczebrzeszyn ie .

„Gazeta Zam ojska“ 
rozchodzi się na terenie 
całego powiatu w wiel
kiej ilości egzemplarzy.

Um ieszczajcie ogło
szenia w „Gazecie Za
mojskiej".

Prenumerujcie „Gaze
tę Zamojską“ !

W związku z nadużyciami w 
Magistracie, Rada Miejska miasta 
Szczebrzeszyna na ostatnim po

siedzeniu zgłosiła votum nieufnoś
ci dla Magistratu.

Pożar z podpalenia.
W nocy z 8 na 9 maja, we 

wsi Suchowola, na szkodę Pawła 
Jędruszki, spłonął dom mieszkal
ny, stodoła, chlew, I koń, 2 świ
nie, 12 kur i narzędzia rolnicze. 
Straty wynoszą 9968 zł. Pożar

Likwidacja bandy
złodziejskiej w Zwierzyńcu.

Ogłoszona w jednym z Nr.Nr. 
„Gazety Zamojskiej" kradzież za- 
pomocą włamania na szkodę 
mieszkańca wsi Żurawnica, gm. 
Zwierzyniec Sierkowskiego Bazy
lego, została całkowicie wykryta. 
Skradziona garderoba na sumę 
350 zł. wieśniakowi zwrócona 
w całości. Główni sprawcy któ
rymi byli:

Tokarz Marek, ze Szczebrze- 
szyna, znany kryminalista i po
czwórny recydywista, jego towa
rzysz Bronisław Hysz„ ze Szcze
brzeszyna, zostali przesłani do 
więzienia wraz z paserkami Ruch- 
lą Tulkopf i Fajgą Mycner ze 
Szczebrzeszyna.

Oskarżeni siedzibę stałą mieli 
w Szczebrzeszynie i byli nader 
niebezpieczni, gdyż łączyli się 
bezpośrednio z podżegaczami

Nowy burmistrz
w Szczeb rze szyn ie .

W wyniku wyborów, przepro- Szczebrzeszyna został obrany p. 
wadzónych w ubiegłym tygodniu, Mańkowski, były starosta w Lu
na stanowisko burmistrza miasta bartowie.

powstał z podpalenia, którego 
dopuścił się zięć poszkodowane
go Marcin Kobei ze wsi Jacnia, 
gminy Krasnobród. Kobei aresz
towany i przekazany sędziemu 
śledczemu.

R A D IO

„INGEM“
N ajlepszy odbiór gw arantu ją  

a p a r a t y :
dedektor — na słuchaw ki, 
jednolam pow y na słuchaw ki,
3 'ch  lam pow y na duży głośnik,
4-ro „  „  ii n
5-io „  u u 1 ,
6-io |, bez ant. i ziem i na gł.
8-io ,, „  1, , 1  ii 1 1  1 1

wszelkie dodatki, naprawa, ładowanie akumulat. 
Raty. Ceny niskie. Obsługa fachowa. 

Zlecenia zamiejscowe —  poczty.
Zakłeidy 

Elektro-Radjotechniczne

„1NGEM“ 1
ZAMOŚĆ, dom Centralny. Telefon Fit. 160. f f

o

Dlaczego znikł 
burmistrz Klubę?

Bzdziuchem Mikołajem i Muchą 
Józefem, mieszkańcami wsi Żu
rawnica, gm. Zwierzyniec.

Podżegaczom tym udowod
niono winę tej kradzieży oraz ca
łego szeregu innych, dokonanych 
w latach poprzednich.

Likwidacja tej bandy trwała 
kilka dni bez przerwy, tembar- 
dziej, że w toku dochodzeń wy
łaniały się każdorazowo nowe po
ważne przestępstwa.

Miejscowe społeczeństwo po 
zlikwidowaniu bandy, uczuło się 
swobodniejsze i odpocznie po nie
wyspanych nocach, które traciło 
na pilnowanie własnych osiedli 
przed zbirami.

Banda wymieniona została osa
dzona w więzieniu.

W wyniku przeprowadzonej 
ścisłej rewizji gospodarki Magi
strackiej w Szczebrzeszynie stwier
dzono szereg poważnych nadużyć, 
w związku z któremi znikł były 
burmistrz miasta — Klubę.

J a k  u stalono , n adużycia się 
g a ją  sum y około  2 0 ,0 0 0  złotych 
i sk ła d a ją  się  z różnorakich  sza l

bierstw, przeważnie wekslowych.
Poważna część zdefraudowa- 

nej sumy była podjęta przez Klu- 
bego w Komunalnym Banku w 
Warszawie.

Dochodzenie policyjne jest w 
toku i miejsce pobytu zbiegłego 
burmistrza niebawem wyjaśni się.

Ruch emigracyjny
Według danych dotychczaso

wych Urzędu Emigracyjnego, wy
jechało w marcu 1929 roku ogó
łem 34,266 osób; z tego na kraje 
Europy przypada 27,419, na kraje 
pozaeuropejskie 6,847. Jak wyka
zuje szczegółowe zestawienie, do 
Francji udało się 3,775 emigran
tów, do Niemiec w związku z 
rozpoczęciem się emigracji sezo
nowej — 23.333, do Belgji 174, 
do Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej 904, do Kanady 
2,527, do Argentyny 2,588, Bra-

zylji 576, Urugwaju^7, do Afryki 
13, Palestyny 54, Australji 44.

Z ogólnej liczby 2,449 reemi
grantów, z których 2,054 powró
ciło w marcu b. r. z państw eu
ropejskich oraz 395 z krajów 
pozaeuropejskich, przypada na 
reemigrację z Francji 1,107, z 
Niemiec 485, z Belgji 17, ze Sta
nów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 41, Kanady 73, Argen
tyny 142, Brazylji 20, z Palesty
ny 5. Źródło powyższego: biule
tyn Urzędu Emigracyjnego.

CZY W'YSŁAŁES JUZ 
KARTKĘ PRENUMERATY?
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WOLNA MÓWNICA"
W kraju czy gm in ie ?

M iędzy bardzo licznymi sposo
bami walki z alkoholizm em  istnieje 
t. zw. opcja  lokalna, t. j. prawo, na 
podstaw ie którego poszczególne gm i
ny w obrębie sw ego terenu wpro
w adzają zupełny zakaz napojów a l
koholowych. Ten sposób stopniowe 
go zakazyw ania sprzedaży alkoholu 
przez poszczególne gminy był od 
dziesiątek lat stosowany w Stanach 
Zjednoczonych Am eryki Północnej. 
Sposób ten przeszedł ogniową próbę 
i wylegitym ował się znakomitymi 
wynikami, doprow adzając do zakazu 
w całym  kraju, do zakazu, który w 
swoim skutku doprowadził do po
prawy 3tosunków społecznych w tych 
wszystkich dziedzinach, w których 
je alkoholizm psuje. Tak więc sp o 
życie napojów alkoholowych, tylko 
potajem nie sprzedawanych przez 
zbrodniarzy, przekraczających pra
wo, wynosi dzisiaj tylko 3% ilości 
alkoholu, spożywanego przed zaka
zem. W ślad za tem zmniejszyła się 
zbrodniczość; opustoszały więzienia, 
pomimo tego, że kadry przestępców 
powiększyły się o nową, nieznaną 
przedtem  kategorję zbrodniarzy: ta j
nych gorzelników i przemytników 
alkoholu.

Pod w zględem  zdrowotnym na
stąpiła taka poprawa, że np. umie
ralność na gruźlicę, tę siostrę alko
holizmu, zmniejszyła się do połowy.

Ponad wszystkimi dobroczynnymi 
skutkami zakazu króluje podniesie
nie się stopy życiowej obywateli i 
ogólny wzrost dobrobytu, wydatnie 
zaznaczający się od czasu wprowa
dzenia zakazu.

Faktów tych nie mogą zmienić 
żadne tendencyjne kłamstwa, kol
portowane przez prasę europejską, 
a wychodzące w tendencyjnych ko
munikatach z... Frankfurtu, z centrali 
międzynarodowej ligi walki z prohi
bicją, założonej przez europejskich 
śzynkarzy i fabrykantów napojów 
alkoholowych.

Am erykański s>stem  doprow a
dzenia całego kraju do trzeźwości 
przez uprzednie utrzeźwianie po
szczególnych gmin przyjęła Polska 
w swej ustawie przeciwalkoholowej, 
której uchwalenie popr/edziła ocena 
wybitnych znawców kwestji alkoho
lizmu i sposobów jego zwalczania. 
Sposób ten jest istotnie jedynym 
skutecznym, jaki znalazł dośw iad
czenie życia współczesnego cywili
zowanego świata.

Ustawowy przywilej praw a pol
skiego, oddającego demokratycznie 
ludności decydow anie o zakazie 
wykorzystują setki gmin w Polsce, 
a między nimi także Zam ość.

G dy w mieście dowiedziano się 
o decyzji R ady Miejskiej, postana
w iającej przyłączyć się do akcji ple
biscytu przeciwalkoholowego, na 
wielką skalę przeprowadzanego we

wszystkich zakątkach Polski, zaraz 
znaleźli się najrozmaitsi kupcy, leka
rze, szewcy, mecenasi, kinowi muzy
kanci i inni tego rodzaju analfabeci 
w zagadnieniu walki z alkoholizmem, 
którzy na gw ałt poczuli w sobie 
kom petencję do publicznego zabie
rania głosu w kwestji, o której nie 
m ają zielonego pojęcia, bo się nią 
nigdy w życiu poważnie nie intere
sowali i dopiero teraz chcieli się 
popisać wymyśleniem prochu.

Czytając rozprawy tych „znaw 
ców ", zbiera człowieka pusty śmiech, 
bo tyle w nich anachronizmu, dzie
cięcej naiwności, bezsensu.

\x ypowiedziany między innymi 
pogląd, że dobry jest zakaz, ale 
tylko sprzedaży kieliszkowej, a nie 
flaszkowej, oznacza taką sam ą igno- 
rację sprawy, jakgdyby ktoś chciał 
się uważać za autorytet w twierdze
niu, że w razie zapalenia wyrostka 
robaczkowego lepszem  jest zamawia- 
nio kołtuna, niż operacja. Dla ta
kiego autorytetu każdy człowiek X X  
stulecia mógłby mieć tylko uśmiech 
politowania.

Nie mniejszem dzieciństwem jest 
ogłaszanie w X X  wieku, że wymy
śliło się proch i taki cudowny śro
dek, jak w jednym  dniu narzucony 
zakaz alkoholu w całym kraju.

Pomysł tego rodzaju, dla znaw
ców kwestji walki z alkoholizmem, 
nie jest żadnem epokowem odkry
ciem*, bo oni wiedzą, że takie po
m ysły współczesna cyw ilizacja już 
dawno wrzuciła do kosza.

Polska w walce z alkoholizmem 
nie może zaczynać od raczkowania 
i sylabizowania a, b, c, ale musi 
śmiało kroczyć po drogach już utar
tych, prosto wiodących do zupełnie 
pewnego celu; po drogach. wyp;óbo- 
wanvch przez kulturalną ludzkość.

W odniesieniu do walki z alko
holizmem jedynym, przez kulturalny 
świat, po długich dyskusjach, kon
gresach i konferencjach za najodpo
wiedniejszy uznanym sposobem  jest 
system atyczne wprowadzenie zaka
zów miejscowych w miarę uświado
mienia i dobrej woli ludzkości po
szczególnych gmin i okolic.

Kto się na tem nie zna, lub swo
im rozumem prostej prawdy pojąć 
nie zdoła, niech nie wydobywa z 
kosza szpargałów, pomnąc na m ądrą 
zasadę śławożytnych: „Si tacuisaes
filosofus m ansisses".

Kto zaś naprawdę chciałby dać 
jakąś dobrą radę w walce z alkoho
lizmem, to zanim zdecyduje się pu
blicznie głos zabierać, niech się za
znajomi przynajmniej z popularną 
literaturą przeciwalkoholową, choćby 
w broszurkach od 10 gr. za sztukę.

T am  znajdzie dla siebie ntiukę 
i praw dę nie tylko kupiec, szewc 
i muzykant kinowy, ale także nie
który lekarz lub mecenas

W tedy otworzą mu się oczy i 
może pojmie, że jedyną powinnością 
dobrego obyw atela w chwili decy
dującej jest nie popisyw ać się filo
zofowaniem, ale głosow ać 

z a  z a k a z e m  
sprzedaw ania wódki, zagrażającej 
narodom zupełną zagubą.

L)o wyboru są  tylko dwie rze
czy: Z ło , płynące z wódczanago
rynku zaw sze i wszędzie, gdziekol
wiek on istnieje i dlobr©  w zakazie 
sprzedaw ania trucizny.

Zrobienie wyboru m iędzy jednem  
i drugiem należy do rozumu i su
mienia obywateli. Mikołaj Skiba.

K O M U N I K A T .
Ministerstwo Skarbu komuni- P. Nr. 47, poz. 409) ustanawia się 

kuje, że na podstawie art. 7 usta- następującą taryfę wykupu krajo
wy z dnia I czerwca 1922 r. o wego surowca tytoniowego ze
monopolu tytoniowym (D. U. R zbioru w r. 1929.

III K  A  T  E G O R J  A.

Tytonfe żółto kwitnące (machorkowe).

Klas W y m o g i
Cena za 

1 kg.
Nadzw.

dodatek Razem

zł gr zł gr zł gr

ł Liście dobrej jakości zw iązan e 
za ogonki 
w w iązki 

(pap)

1.60 i 5 1.75

II Liście gorszej jakości • 1.50 10 1.60

III Liście niewiązane i części li
ści bez obcych domieszek 35 — 35

Cena za jeden kilogram zdro
wego, czystego nasienia, zamó
wionego i wybranego przez orga
ny Dyrekcji Polskiego Monopolu 
Tytoniowego — 10 złotych.

Liście tytoniowe winny być 
dojrzałe, zdrowe, wysuszone, sor
towane i niefermentowane.

Liście i części liści, nanieczysz- 
czone obcemi domieszkami, liście 
i części liści, niezdatne do fabry
kacji (niedojrzałe, chore, zmarz
nięte, spleśniałe, zgniłe, zepsute), 
liście na łodygach roślin i pędy 
boczne roślin tytoniowych, odbie
rane będą jako materjał niezdat
ny do użytku bez wynagrodzenia.

Liście odrośtowe, wyproduko
wane za zezwoleniem urzędu mo
nopolowego, o ile będą dojrzałe, 
zdrowe wysuszone i sortowane 
przyjmowane będą we wszytkich 
trzech kategorjacłi w cenie 70 gr. 
za jeden kilogram, liście zaś odro- 
stowe, nieodpowiadające powyż
szym wymogom, będą odbierane 
bez wynagrodzenia.

Mieszahe wiąski liści t. j. ta
kie które zawierają liście tytoniu 
I i II lub III kategorji, będą odbie
rane po cenach, ustanowionych 
dla tytoni kategorji III-ej.

Liście nie zupełnie wysuszone 
I i II kategorji będą zaliczone do 
bezpośrednio niższej klasy, do

której kwalifikowałyby się w zu
pełnie suchym stanie. Ten prze
pis odnosi się także do liści zwil
żonych, te jednak w obydwuch 
powyższych kategorjach (l i II) 
będą zaliczane najwyżej do kla
sy Ii-ej.

Liście III kategorji niezupełnie 
nie wysuszone lub zwilżone, któ
re w zupełnie suchym stanie kwa
lifikowałyby się do pierwszych 
dwuch klas, odbierane będą po 
cenie 80 groszy za jeden kilogfanń.

Ponadto przy liściach niezu
pełnie wysuszonych lub zwiiżoi 
nych wszystkich kategorji (I, II, 
III) obniżona będzie waga tytoniu 
stosownie do zawartości wilgoci.

Łodygi roślin tytoniowych nie 
będą wykupywane.

Liście tytoniowe, dostarczone 
do wykupu, winne być powiąza
ne w wiązki (papiisze) za ogon
ki. Liście powiązane w wiązki 
w inny sposób odbierane będą 
po cenie o 20 groszy niższej od 
ceny taryfowej na jeden kilogram.

Koncesjonowany plantator, 
który uprawiał na przestrzeni po
wyżej 1000 mtr. kw. i wypełnił 
wszystkie obowiązki plantatora, 
otrzyma premję, jeżeli uzyskana 
przez niego przy wykupie prze
ciętna taryfowa cena wykupu (bez 
wynagrodzenia za dowóz) za do-

ST E F A N  M ILER.

lat niewoli.
(W spomnienia szkolne).

Z  tego skorzystali manifestanci 
polityczni ze sztandarem i przyłączyli 
się do procesji. Policja nie przeszka
dzała. Dopiero na Zawodziu, gdy 
po przemowach pod kościołem  za
częto się rozchodzić a grupka robot
ników i nas kilkunastu co gorętrzej 
m łodzieży pozostało, by śpiewać 
pieiśni rewolucyjne i patrjotyczne. 
zjaV/iło iię  ni stąd ni zowąd kilku 
uzbrójonych żandarmów i poczęli 
w pewnem oddaleniu spisyw ać na
sze nazwiska.

Uniesieni nienawiścią do bezczel
nych „fiołków “ , jak  ich nazywano, 
oraz podnieceni pieśniami porywamy 
za leżąće 'obok  kamieflie i z: okrzy
kiem „precz z m ocham i" grozimy 
iiieihi żAndurmom

Byłoby może nic się dalej nie 
stało, gdyby się zaraz oddalili, ale 
przy cofaniu się, gdy jeden z nich 
ciął lekko szablą któregoś z kolegów 
— nastąpiło wzburzenie tak wielkie, 
że chwytamy co się da: koły z p ło
tu, kamienie i pędzimy z tem na 
żandarmów, którzy poczęli uciekać, 
onieśmiieleni taką nagłą napaścią, 
my za nimi, tłukąc kamieniami po 
drodze i tak goniąc do odległej o 
pół wiorsty strzelnicy nad rzeką.

Nim dopadliśm y — żandarmi po
chowali się na strychu. Pod grozą 
podpalenia pokaleczeni głazam i pod
d ają  się, b łagając  po polsku o życie, 
a 'nawet na żądanie ' jeden z nich 
zmuszony wykrzykuje „N iech żyje 
Półska“ . T ó n a s 1 rozbraja i pusz-

V.* ■ •»*. <t . ‘ |f.s

czając ich wolno, odbierając rew ol
wery, szable i notesy, które rzucamy 
zaraz do rzeki. T ak  się to szybko 
stało, że sami oniemieliśmy z po
dziwu, a jeszcze chyba więcej żan
darmi, radzi z darow ania im życia.

Rozentuzjazmowani ze śpiewem  
„Jeszcze P o lsk a" i „N a barykady" 
wracamy do Zaw^odzia. Tu już tyl
ko w kościółku trochę kobiet śp ie
wano pieśni nabożne. W ieść o ro
zbrojeniu rozeszła się szybko- po 
okolicy.

W krótce ze starej plebanji nad
biegło parę osób starszych— byśm y 
na gwałt uciekali, bo lada chwila 
nadjedzie patrol dragońska. Nie po
mogły persw azje. T o  n iespodzie
wane rozbrojenie tak nas upoiło, że 
postanaw iam y pozostać i rzucić się 
na karabiny.

Nie minęło kilka minut słychać  
tętent od szosy i wnet nadjeżdża  
kłusem  oficer i 6 dragonów. S to 
imy za płotem  p r z y k u p i e  brukóW- 
ców, gotowi do walki. Z  odległości

kilkunastu kroków oficer zażądał 
wyjścia na drogę i udania się z nimi 
do m iasta. Nie zdążył jeszcze za
milknąć jak  z okrzykiem „Precz z 
M oskwą" ciskam y kamieniami w ko
ni i żołnierzy. P ada jeden z dragonów 
trafiony w skroń, oficer wali z re
wolweru, w kościółku naraz krzyk 
w niebogłosy. Jedna kobieta tra
fiona kulą, która przeszła przez dre
wnianą ścianę, p ad a  martwa.

Krzyk rozpaczliw y podnieca nas 
tem bardziej do tego stopnia, że rzu
cam y się do spłoszonych koni, by 
ściągać dragonów z siodeł. Pada 
drugi, którego koń wlecze po ziemi; 
dostaje w pierś głazem  oficer i zmy
ka, a za nim reszta żołnierzy.

Z  oddalenia dopiero kulkuset 
kroków dają  kilka strzałów, z któ
rych jeden trafia' Bogu ducha win
nego w ieśniaka przy drzwiach w łas
nej chaty. Słychać zaw odzenia ko
biet, jęki rannych, k tórydi j>o chwi
li Cucą- wodą'-z pobliskiej studni. ' 
v. D ragotti;już ni6 t w racają, ńato-



stawione liście tytoniowe będzie 
wyższą o !0 °/o od przeciętnej ce
ny taryfowej wykupu (bez wyna
grodzenia za dowóz) 1 kg. tyto
niu w danym okręgu uprawy i je
żeli dostawiona przez niego do 
wykupu ilość tytoniu, przeliczono 
na 1 ha, nie będzie niższą od 
przeciętnej ilości wykupionego su
rowca z 1 ha przestrzeni grun
towej w danym okręgu uprawy.

Premja ta wynosi:
a) 10% kwoty, przypadającej 

plantatorowi tytułem teiryfowej ce
ny wykupu tytoniu, jeżeli tenże 
uprawiał tytoń na przestrzeni do 
5000 mtr. kw. włącznie.

b) 15°/0 tejże kwoty, jeżeli 
tenże uprawiał tytoń na przestrze
ni powyżej 5000 mtr. kw.

Premja wypłacana będzie w 
przeciągu miesiąca po skończo
nym wykupie w danym okręgu 
uprawy — tytoniu.

Za dowóz tytoniu w ilości po
nad 100 kg. wypłaci Polski Mo
nopol Tytoniowy wynagrodzenie 
od każdych pełnych 10 kg. tyto
niu za każdy pełny kilometr od
ległości od miejscowości, w któ
rej plantacja tytoniowa znajdowa
ła się, do mjejscowości, będącej 
siedzibą właściwej komisji wyku- 
powej.

Wynagrodzenie te wynosi:
a) 1 gr. przy odległości do 

1 0 kilometrów włącznie,
b) 1,5 gr. przy odległości po

nad 10 kim. do 20 kim. włącznie,
c) 2 gr. przy odległości ponad 

20 kim.
O miejscu i czasie wykupu kra

jowego surowca tytoniowego za
wiadomią plantatorów właściwe 
urzędy wykupu tytoniu.

Kierown. Minist. Skarbu 
(— ) Grodyński.

Strajk  piekarzy
w Z a m o ś c iu .

W dniu 7 b. m. zastrajkowali 
w Zamościu czeladnicy piekarscy 
w liczbie 30 osób. Powodem 
strajku było przyjmowanie do p ra 
cy czeladników zamiejscowych, 
gdy tymczasem w Zamościu 9

pracowników piekarskich pozosta
je bez pracy. Ponadto strajkują
cy wysunęli żądanie 8 godzinne
go dnia pracy. Przebieg strajku 
spokojny.

M A Ł Y  F E LJE T O N .

Z wędrówek po mieście.
Stary gród Zam ojskich w majowej 

szacie nabrał odświętnych barw i... 
animuszu,

Na szczególną uwagę zasługuje 
park i urocza „altana gfzybek" do 
której prowadzi droga, ponad sta
wem, sztucznie wysuszonym, by sa 
m obójcom  uniemożliwić ukojenie 
rozbolałych serc, dopóki nie ochło
ną od powiewów wiosny.

Złośliw i twierdzą, źe droga do 
„grzybka" znów w tym celu jest 
wysypana m iałem  węglowym, by 
zacnym wychowawcom i rodzicom, 
ułatwić kontrolę (bucików), czy mło
dzież nie zapuszcza się w niedo
zwolone krainy... Park jęczy, park 
łka od głębokich westchnień, drga 
miłosnym pieniem, aż do chwili 
kiedy jednoręki cerber, ustawiony 
między dwom a betonowymi słupami 
nie zawrze wrót tego słodkiego raju.

Są  parki uparte, które trzeba 
wzywać do opuszczenia Edemu.

W ięc do nielitościwego cerbera 
szepczą ślicznie wykarminowane

usteczka: “ co sze pan tak spieszy, 
mi mamy ochotę szedżeć jeszcze na 
te ław kę".

Bram a żelazna z trzaskiem  się 
zamyka, cisza zalega park, a cała  
prom enada jasnych kostjumów prze
nosi się na „A kadem icką".

Na ratuszu bije godzina dwu
nasta.

Przedewszystkiem  więc punktu
alność! Ot! choćby nasza stacja 
kolejowa. Konia z rzędem temu, 
kto znajdzie na dworcu koleji w 
Zam ościu zegar — zegar ścienny, 
który pokazyw ałby godzinę.

Krąży wersja, że podobno za
miast zegarów, m ają tam zaprow a
dzić głośniki, które będą ciekawym 
co 5 minut zwiastowały — godzinę.

Dobre i to.
W najbliższych dniach zjeżdża 

do Zam ościa wycieczka Politechniki 
Lwowskiej w celu przyglądnięcia 
się na miejscu pracom  około zdjęcia 
komina blaszanego ze starej elek
trowni, które to roboty są wykony

wane z iście amerykańskim pośpie
chem i niebyw ałą wprawą przy za
stosowaniu najnowszych urządzeń 
technicznych w tej dziedzinie.

Przy tej sposobności zostanie 
również zwiedzona m iejska fabryka 
gazów, m ieszcząca się u stóp kościo
ła  św Stanisław a Kostki.

Sroga ta instytucja, dowcipnie 
umieszczona niedaleko miasta, uzm y
sław ia mieszkańcom przyszłą Wojnę 

' gazową, tak że już przy małym 
wiaterku dzieją się w tej dzielnicy 
wprost rozdzierające sceny i mor
ska choroba grasuje jak na potężnym 
statku.

Co do 1 m aja, to chciałem  w spo
mnieć że przeszedł naogół spokoj
nie za szerokiemi barami m ęża wiel
kiej mocy i postaci herkulesowej z 
klasztoru przy ul. Kościuszki.

Zresztą o 1-szym maju wiele po
wiedzieć nie m ogę, bo najpierw ka
zał mi jakiś komitetowy czapkę 
zdjąć i tem zmącił mi nastrój, a 
potem zaś ledwie zdołałem  się opa
miętać, już mię samotnie stojącego 
na ulicy, wzywa stróż bezpiecze
ństwa: „proszę się rozejść, albo iść 
na stronę".

W ybrałem pierwsze. Kai.

M I A S T O .

Wycieczka do Zamościa
W dniu 10 b. m. zwiedziła 

Zamość wycieczka z Honiatycz 
(pow. Tomaszowski) w liczbie 28 
uczestników, pod kierownictwem 
p. Teofila Matejki, kierownika 
szkoły powszechnej w Honiaty- 
czach.

Wycieczka miała na celu 
obznajomienie się z pięknymi 
i licznymi zabytkami miasta, oraz 
z ciekawszymi objektami doby 
obecnej.

li Związku 
UrzedniKów Sadowym.

Dnia 10 marca 1929 r. odby
ło się w Zamościu doroczne 
Ogólne Zebranie członków Sto
warzyszenia Urzędników Sądo
wych Okręgu Zamojskiego.

Ustępujący Zarząd złożył ob
szerne sprawozdanie z działalnoś
ci Stowarzyszenia i uzyskał abso- 
lutorjum. Po dłuższej dyskusji 
i omówieniu spraw zawodowych 
dokonano wyboru nowego Zarzą
du, który ukonstytuował się na
stępująco: Prezes Stowarzyszenia 
p. Edward Antoniszewski, St. Se
kretarz Urzędu Prokuratorskiego,

vice-Prezes p. Ludwik Garlicki, 
St. Sekretarz Sądu Okręgowego, 
Gospodarz i Kierownik Klubu p. 
Paweł Kfi&nowski, St. Sekretarz 
Sądu Grodzkiego, Skarbnik p. Jó
zef Czarnecki, Intendent Sądu Okr.

W skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą: p. Wanda Kabasówna, 
Skarbnik Sądu Okręgowego, p„ 
Adela Piasecka, Adjunkt Urzędu 
Prok. i p. Henryk Piwowarski, 
Podsekretarz Sądu Okr.

Zarząd z uwagi na nawał pra
cy kooptował do współpracy w 
Zarządzie: p. Józefa Miturę, Se
kretarza Sądu Okr. i p. Stefana 
Zielińskiego, Podsekretarza Sądu 
Okr. oraz powołał do życia sekcję 
wycieczkową w osobach: p. Wan
dy Kabasówriy, p. Anny Boliń- 
skiej, p. Adeli Piaseckiej, p. Jó
zefa Mitury, p. Aleksandra Pęca- 
kowskiego i Adarna Mastaliń- 
skiego.

Należy również zaznaczyć, że 
Stowarzyszenie Urzędników Sądo
wych, posiadając własny lokal 
(gmach Sądu Okręgowego), urzą
dza w każdą środę i sobotę Wie
czory Towarzyskie, połączone z 
tańcami, które mają nader miły 
charakter i są odwiedzane przez 
Urzędników wszystkich deka- 
steryj.

Z S Ą D U .

Proces Kowalika.
W dniu 6 i 7 maja, w Sądzie Szczebrzeszynie Eugenjuszowi Ko-

Okręgowym w Zamościu, toczyła walikowi, oskarżonemu o agitację
się rozprawa przeciwko b. ucz- komunistyczną i usiłowanie zor-
niowi Seminarjum męskiego w ganizowania jaczejki komunistycz-

miast słychać alarmowe trąbki z 
odległych o wiorstę na Rypiuku k o
szar. W tym trakcie otaczają nas 
ludzie i proszą i b łagają, byśmy 
uciekali i nie narażali wsi i kościoła 
na zniszczenie.

Persw azje w końcu w pływ ają na 
rozsądek, porzucamy Zaw odzie i 
przeprawiam y się łodziami za rzekę, 
skąd przy zapadającym  zmroku sta
ramy się niepostrzeżenie dostać do 
m iasta, zdając sobie już spraw ę 
z grozy sytuacji.

Nie dostałem  się już do domu, 
jakiś starszy pan wciągnął mnie na 
skraju m iasta do siebie, nie pusz
czając dalej

Stąd  w nocy odwieziono nas 
o I-ej godzinie do odległego o 
trzy mile dworku w M alanowie do 
pp. Kokczyńskich; stam tąd po paru 
dniach dzięki różnym kom binacjom  
ze strażą pograniczną w ydostajem y 
się zagranicę by na drugi dzień 
ócknąć^aię w ówczesnej twierdzy Pol
skości — Krakow ie.

Przyjął nas i zeiopiekował się nami 
Dom Akadem icki do którego mie
liśmy listy polecające od p. Bar
czewskiego, wielkiego patryoty obec
nie nestora i profesora uniwersytetu 
wileńskiego.

W Krakow ie spędzam y coś pół 
roku. Dopiero po amnestji, która 
nastąpiła po ogłoszeniu pseudo-kon- 
stytucji w Rosji, mogliśmy wrócić 
do kraju. Z  tej całej grupy słynnej 
na Zaw odziu z wypadków jeden 
tylko z kolegów W ęgrowski, który 
nie zdołał ukryć się w dniach m a
jowych zginął na zesłaniu pod Ar- 
chafigielskiem .

Zim ą w 1906 r. zostały otwarte 
w Królestwie szkoły polskie z ję 
zykiem  w ykładow ym  polskim. Były 
one bez praw. Utrzymywały je gru
py społeczne polskie, kosztem wiel
kich ofiar pieniężnych, gdyż rząd 
nie łożył ani grosza, uw ażając je za 
szkoły buntownicze.

W Ksiliszu w pierwszym roku 
powstało klas 5. W latach następ

nych kolejno o klasę więcej. W stą
piłem  do 5-ej.

Pierwszym dyrektorem był p. A n 
toni Sujkow ski (były minister ośw ia
ty w wolnej już Polsce przed paru 
laty), który serdecznie powitał licz
nie zapisaną młodzież w nowych 
murach wolnych od rusyfikacji. En
tuzjazm młodzieży i społeczeństw a 
nie miał granic. W szkole zapano
wał duch pełen obopólnej ofiarności 
i zapału.

Szkołę dzięki profesorom  (jednym 
z nich był jakiś czas p. Pytlakow- 
ski, dzisiejszy Kurator Lwowski) 
przenikało wysokie napięcie patryjo- 
tyczne. N apięcie to stworzyło z nas 
obywateli chcących Polski niepodle
głej. N a tym tle dochodziło stale 
do zatargów z rządem  zaborczym. 
Chociaż szkoły polskie w państwie 
żadnych praw nie miały, nadała je 
zagranica, dokąd tłumnie m łodzież 
ż K rólestw a udała się na ^dalsze 
studja w wyższych zakładach nau
kowych. Pełno było tej m łodzieży

w Krakowie, Lwowie, Belgji, Szwaj- 
carji, Francji i t. d.

T ak  parę lat przed wojną św iato
wą wytworzyły się kółka, kółeczka 
niepodległościowe.

Zcem entow ał je  Ten. który od- 
dawna jeszcze przed rew olucją niecił 
skry woli N iepodległości — dzisiej
szy M arszałek i W ódz Odrodzonej 
Polski. Skry te trafiły na zarzewie 
przesycone aż nadto paliwem, to 
też, gdy począł budow ać czyn walki 
orężnej o N iepodległość, twórca po
wstałych związków strzeleckich, 
mógł śm iało na ich rozwoju polegać. 
W ybuch wojny przeobraził je  w 
Legjony.

T e  po paroletniem  krwawieniu 
się z zaborcam i stworzyły silną już 
kadrę pod wielką arm ję polską, któ
ra imię Polski jako m ocarstw a wy
p isała na zblakłych oddaw na kar
tach Europy.

K O N IE C .



nej w Seminarjum. zienia zamieniającego dom poprą*
Po zakończeniu rozprawy za- wy z darowaniem mu połowy

padł wyrok, mocą którego Kowa- wymierzonej kary na zasadzie
lik skazany został na 6 lat wię- amnestji.

napad rabunkowy.
W dniu 10 maja, w Sądzie 

Okręgowym w Zamościu rozpa
trywana była sprawa o napad ra
bunkowy, dokonany w nocy z 3 
na 4.1X 1927 r. na trakcie Turo
bin— Szczebrzeszyn na jadących 
kupców Beika Halperna ze Szcze
brzeszyna, Jankla Rozenfelda i 
Chaima Hrinapla, którym zrabo
wano 785 zł. gotówką. Oskarże

ni o napad ten Dzioch Józef vel 
Wrona, ze wsi Gaj, gm. Radecz
nica i Hadała Józef ze wsi Bzo- 
wiec, gm. Rudnik, zostali skazani 
na 6 lat więzienia, Kalita Kazi
mierz ze wsi Bzowiec, gm. Rud
nik na 1 rok więzienia, Banach 
Stanisław ze wsi Bzowiec—unie
winniony.

P O W I A T .
— W dniu 4 czerwca b. r. 

odbędą się wybory do Rady 
Gminnej w Mokrem.

Ze względu na zasługę dłu
goletniej pracy Samorządowej Bo
lesława Wnuka, członka Wydziału 
Powiatowego i Sejmiku (od roku 
1918) rozumni gminiacy dadzą 
niezawodnie swe głosy, by w 
składzie Rady Gminnej pozostał

nadal ten pożyteczny działacz 
i społecznik.

— W dniu 8.V b. r. na linji 
autobusowej Szczebrzeszyn — Za
mość uległ katastrofie autobus 
„Iskra" skutkiem pęknięcia osi.

Pasażerowie doznali wstrząsu 
i potłuczeń. Silniejszych obrażeń 
nie było.

Sprawy społeczne.
Kurs przeciwjaglicowy.

IV-ty kurs trachomatologicz^r 
dla lekarzy odbędzie się w Pań
stwowej Szkole Higjeny w czasie 
od 4— 12 czerwca r. b.

Zadaniem kursu będzie za
znajomienie lekarzy 2:ainteresowa- 
nych akcją zwalczania jaglicy ze 
współczesnemi poglądami na isto
tę jaglicy, metody jej leczenia, 
zapobiegania oraz organizowania 
społecznej walki z jaglicą.

Wykłady odbywać się będą 
w godzinach wieczorowych w 
gmachu Państwowej Szkoły Hi

gjeny; zajęcia praktyczne w kli
nikach, szpitalach i przychodniach 
przeciwjaglicznych—w godzinach 
rannych.

Opłata za udział w kursie wy
nosi: za wykłady 10 zł., za za
jęcia praktyczne 1 5 zł.

Piśmienne zgłoszenia na kurs 
nadsyłać należy do Sekretarjatu 
Państwowej Szkoły Higjeny (War
szawa, Chocimska 24), najpóźniej 
do dnia 20 maja r. b. W zgło
szeniu należy zaznaczyć, czy 
pragnie kandydat korzystać z bur
sy Państwowej Szkoły Higjeny.

Szko ln ic tw o .
Zjazd nauczycieli robót ręcz

nych.
Towarzystwo Miłośników Ro

bót Ręcznych organizuje w Lesz
nie (województwo poznańskie) w 
dniach od 19 — 24 maja b. r. 
Zjazd Członków i sympatyków 
Towarzystwa. Dni 19 i 20 maja 
będą przeznaczone na obrady, 
dni 21, 22 i 23 maja na zwie
dzenie i omówienie Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Ustalenie Kierownictwa 7 kl.
Publ. Szkoły Powszechnej 

w Zwierzyńcu.
Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

Lubelskiego zamianowało kierow
nikiem 7 kl. publ. szkoły powsz. 
w Zwierzyńcu, pełniącego dotych
czasowe obowiązki kierownika 
tamże p. Kazimierza Federowicza.

K ółka Sam owystarczalności 
Gospodarczej.

Władze Szkolne Okr. Lubel
skiego zezwoliły na tworzenie 
przy szkołach „Kółek Sarnowy-

t . ■ . v  ; * ■ : ’ i }  , , . , . ; ;

Skradli siew nik. W dniu 7 m aja, 
na Lubelskim  Przedm ieściu, z pola  
został skradziony siewnik wartości 
20 zł stanowiący własność Zygmunta 
Z ypsera. Spraw cam i kradzieży oka
zali się małoletni W ładysław  Mali
nowski i Bolesław  W itkowski, obaj 
zamieszkali na M ajdanku. Siewnik 
odebrano. Dochodzenie w toku.

Szlom a F ra jd  z Z am ościa za
m eldow ał policji źe list polecony 
nadany przez niego do K rasno
brodu i zaw ierający weksel na sumę 
120 zł. zaginął. Dochodzenie pro
wadzi się.

Ja k ó b  Sk ib a  zam eldow ał, że 
Deniczuk Leon, Szwed M ichał i Mróz 
Michał, pobili go za to że wymówił 
im pracę przy budowie szosy.

P OW  I A  T.

Skaleczen ie. Na fabryce giętych 
mebli Stanisław a Czerskiego i S-ka 
w Bondyrzu w czasie roboty przez 
nieostrożność skaleczeni zostali P o
krywka Michał i Pastuszak Stani
sław. Obydwom odcięło palce u le
wej ręki.

Znów o fiara  sam ochodu. W e 
wsi Lipsko, w dniu 6 m aja, sam o
chód Nr. IB. 3735, przejechał 28 let
niego W ładysław a Tym ura ze wsi 
Z arzecze gm. Mokre, który doznał 
lekkiego uszkodzenia cielesnego i 
został umieszczony w szpitalu św. 
M ikołaja w Zam ościu. Dochodzenie 
w toku.

Szofer
poszukuje posady pryv. atnie. Ukoń. 
szkoła 3-miesięczna Tuszyńskiego 
w W arszawie. Warunki listownie 

Jan Jarecki, gm. Suchowola.

Sprzedam zaraz
dom w dobrym stanie, kryty 
gontem (4 pokoje, kuchnia i sień) 
we wsi K ąty przy Niedzieliskach, 
cena do omówienia (około 5.000 zł). 
W iadom ość w Kątach u W alentego 

W ierzchowskiego.

Agenci
do sprzedaży narzędzi rolniczych za 
wysoką prowizją poszukiwani. Z g ło 
szenia, Z akłady Rolnicze, Lwów,, 

skrytka pocztowa 174.

Jó z e f  B o b a , syn A n toniego, zam ieszk a ły  
w Z ło jc u  urodzon y  w r. 1887 zg u b ił doku* 
m enty inw alidzkie w ydane przez K o m is ję  
F ran cu sk ą  2 — 1

S K L E P  J U B I L E R S K I
i nagród sportowych

M. S Z A B A S O M
Z am ość, ul. 3-go M aja Nr. 10 

p o l e c a
zegarki; zegary, papierośnice,

N akrycia stołow e, m edale, puhary, 
dyplomy.

Na zakupionych towarach graweruje bezpłatnie

Skrzynka pocztowa.
WP. Fr. J—c Zamość. Odpo

wiedź podaliśmy w „skrzynce 
pocztowej" poprzedniego numeru.

Sprostowanie.
W notatce z Nr. 8 o Komu

nalnej Kasie Oszczędności zaszła 
pomyłka, którą prostujemy, mia
nowicie — kredyty wymienione 
dotyczyły roku 1 928, a nie 1929.

We wsi Antoniówka
gminy Krynice, powiatu To

maszów Lubelski,

sprzedaje się 27 morg.
w jednym kawałku,

ziemi ornej 
pszeniezno-buraczanej

O w arun kach  sp rzed aży  m ożn a d o w ie
dzieć s ię  u w ła śc ic ie lk i p . E . O ch ock ie j 
(w ieś A n toniów ka. n aprzeciw  klinkierni 

w B u d ach  O zierążyńskich .

DROBNE OGŁOSZENIA

2 — 3 pokoje
w śródmieściu poszukuję natych
miast, wiadom ość w Adm inistracji 

„G azety".

O G Ł A S Z A J C IE  SIĘ 
W „ G A Z E C IE  

ZA M O JSK IE J *,

starczalności Gospodarczej" po
leciły by w dniu 15 maja b. r. 
odbyły się w szkołach pogadan
ki, celem poznania szerokich mas 
młodzieży o celach „Ligi Samo
wystarczalności Gospodarczej 
która utworzyła specjalny dział 
szkolny L. S. G. (Warszawa, ul. 
Hoża 74 m. 7) i udziela na ży
czenie materjałów, schematów, 
odczytów oraz instrukcji dla po
wstających Kółek.
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H A N D EL WIN I TOW ARÓW  KOL.ONJALNYCH

STANISŁAW MATEJA
Zamość, pl. Mickiewicza 4, telef, 173

poleca po cenach konkurencyjnych

SZ K ŁA  W SZELKIEGO RO DZAJU, SERW ISY STO ŁO W E, 
SERW ISY DO KAW Y, H ERBATY I OWOCÓW.

NA R A T Y ! NA R A T Y !

K ron ika  policyjna.
M I A S T O .

P rzew ietrzen ie futra. W dniu 
9 m aja, Jenta Kohen, zam ieszkała 
w Zam ościu przy ul. Bazyljańskiej 
wywiesiła w oknie 1 piętra dla prze
wietrzenia futro, wartości 1000 zł. 
które zostało skradzione. O kra
dzież tą podejrzany jest W arecki 
Jan z Zam ościa.

P rzez okno do M acierzy. W nocy 
z 9- m aja, nieznani spraw cy usiło
wali dostać się do biura Polskiej 
M acierzy Szkolnej m ieszczącej się 
przy ul. Bram a Szczebrzeska gdzie 
wyjęli okno, chcąc najpraw dopodo
bniej dokonać kradzieży, lecz zostali 
spłoszeni.

Zdolny szofer
ty lko  z ku rsów  sam ochodow ych

mUŃSKIEGO
W arszaw a, Ar. Je rozo lim sk ie  2 7 .

Opieka i mieszkanie zapewnione.
Najw iększe w arsztaty szkolne.

R edaktor odpowiedzialny: Stan isław  Józefow icz. W ydaw ca: Sejm ik  Zam ojski.
264.500.11.5.29. Druk. Se jm . Z am o j.lt.


