
Rok. 1 Zamość, dnia 1 Lipca 1920 r.

ORGAN GRZĘDOWY SEJMIKU
wychodzi 1, 10 i 20 każdego miesiąca.

Przedpłata kwartalna 15 marek. Ogłoszenia:
Pojedynczy egzemplarz 2 marki. strona 400 marek.

Adres redakcji i administracij: Zamość, Sejmik Powiatowy, Telefon Sejmik.

Marszałek Sejmu o pożyczce.

Nic jałmużny ani poświęcenia Ojczyzna dziś żąda od ciebie, 
ale tylko trochę wiary w siły narodu i trochę zrozumienia wła
snego interesu.

Mówią, że marka nasza nie wiele dziś warta. Nie prawda! 
Ona tylko wtedy nie wiele warta, gdy ją dziś wydasz: ale każda 
marka zaoszczędzona a powierzona krajowi podnosi naszą wa
lutę, podnosi własną wartość.

W. Trgm pczyńskj.
jYlarszałe/ę Sejn]u.

Dział urzędowy

Dokończenie

76. Organizacja spółel< 
asel<urac\Jjn^ch.

Sekretarz zawiadamia, iż Województwo od
niosło się do Sejmiku z projektem zawiązania 
'■.półki asekuracyjnej mającej za zadanie aseku- 
ację nabranych przy przeglądzie koni dla wojs

ka, Pan Wyszyński projektuje zawiązanie spółki

asekuracyjnej nie tylko obejmującej asekurację 
koni, branych do wojska lecz również i bydła 
rogatego,

Sejmik 17 — oma głosami uchwala spółki 
nie zawiązywać.

77. Sl<up zboża przez Sejmil<.
Sejmik 28 - oma głosami po zreferowaniu 

sprawy skupu zboża przez Przewodniczącego i 
Sekretarza Sejmiku uchwala odnieść się do 
władz państwowych o przekazanie skupu zboża 
na rok gospodarczy 1920/21 Sejmikowi Zamojs
kiemu.



78. 11’p ro w ad zen ie  rach u n k o w o śc i
w qimnie z dniem 1,7* w m arkach.

P. Przewodniczący przedstawia, że z powo
du zwrasuijącej diożyzny należy podnieść płacę 
funkcionarjuszom gminym. Wydział Powiatowy 
stojąc na stanowisku, że tylko dobrze płatni 
funkcjonarjusze gminni potrafią z korzyścią cila j 
gminy pracować, pozwolił Radom gminnym 
asygnować zwiększone pobory. Dla uzyskania] 
potrzebnej na ten cel kwoty Wydział Powiatowy 
proponuje wprowadzenie rachunkowości gmin
nej w markach, to znaczy ze podatki gminne 
dotychczas zaległe wymierzone w koronach po
bierane by były w tej samej wysokości w mai
kach. Sejmik 28-oma głosami aprobuje projekt 
Wydziału Powiatowego i postanawia wprowa
dzić go w życie z dniem 1-go lipca 1920 r.

79. Zii!<upno m aszyn drogowych
Kierownik techniczny Sejmiku referuje 

sprawę zaciągnięcia pożyczki w wysokorci 2 
miljonów marek na zakupno maszyn drogowych 
systemu amerykańskiego do budowy dróg gmin
nych gruntowych. Po przeprowadzonej dyskus^ 
Sejmik 16-oma głosami uchwala pożyczki nie 
zaciągać i maszyn nie kupować.

80. Jjisdowa zakładów kąpielowych.
Sekretarz Sejmiku zawiadamia iż z powodu 

podrożenia materjałów budowlanych i robocizny 
Wydziel Powiatowy nie będzie w możnośai wy
konać u , ały Sem iku co do budowy trzech 
zakładów kąpielowych i chcąc nawet jrv1, m i 
zakla cudować musi się zwrócić do o ,my 
interesowanej o pełnienie świadczeń w natuize 
przez dostarczenie pewnej ilości czy to materja- 
łu budowlanego czy to podwód. Sejmik 28-oma 
głosami uchwala wezwać gminy do świadczeń 
w naturze i wybudować zakład kąpielowy w tej 
gminie która zobowiąże się do spełnienia naj
większej ilości świadczeń.

8). Sch ron isko  dla sta rców  w  Sz cz e b 
rzeszynie.

Sekretarz Sejmiku wyjaśnia, że dotychc/as 
opieka społeczna nad ubogimi była poruczona 
P. R. O. do której zarządu wchoćz ło czterech 
delegatów Seimiku. Obecnie na skutek żądania

Ministerstwa Opieki Społecznej i w myśl uchwały 
Sejmiku z dnia 18/3 została powołaną do życia 
Se.mikcw; Komisja Opieki Społecznej. Równo
cześnie F r c.a Główna Opiekuńcza wyjaśniła Po- 
v. iatov a, Radzie Opiekuńczej że sprawą opieki 
społeczne; rad ubogimi winny się zająć samo
rządy. Ponieważ w Szczeprzeszynie jest pomiesz
czenie na przytułek dla starców, a w Zamościu 
istnieje również przytułek należący niegdyś do 
Rady Dcbioc; ynr.ości, a prowadzony obecnie 
przez R.P.O. pi/eto należałoby dla dobra sprawy 
utworzyć jeden powiatowy przytułek dla starców 
w Szczebrzeszynię, przenieść doń starców z Za
mościa, & lokal Zamojski wykorzystać na inne 
cele. Sprawa te była omawianą na posiedzeniu 
Komisji Opieki Społecznej Sejmiku i Komisja 
doszła po wniosku, iż to byłoby najracjonalniej
sze rozwiązanie sprawy przytułku dla starców.

Sejmik 28-oma głosami uchwala przenieść 
starców do Szczebrzeszyna i zaprowadzić siłami 
Tensjonarjuszów przy pomocy fachowego ogro
dnika gospodarstwo warzywnicze na 38 rrorgech 
gruntu, który byłby przeznaczony na rzecz przy
tułku staiców.

82. W n iosk i i in terpelacja.
Członek Sejmiku Kukiełka interpeluje 

w sprawie braku zboża siewneco w gminie Teresz
pol. Pan przewodnie ący wyjaśnia że do powia
tu przyszło zaledwie 60 metrów zboża siewne
go przeznaczonego dla pogorzelców z K-.linowic. 
Również ma przyjść 2 wagony zboża s:ewnego 
zamówione przez Kółka Rolnicze. Zbożem tym 
będzie dysponował Powiatowy Zaiząd Kółek Rol
niczych. Pan przewodniczący zaznacza iż wiado
mym mu jest nieurodzaj na żyto, jedr.ak Sta
rostwo Zamojskie uważane jest jako Starostwo 
aktywne i jedynie może uzyskać lepszy gatunek 
żyta w drodze zamiany na zboze, przeznaczo
ne na aprowizację.

Członek Sejmiku Ciuraszkiewicz interpe
luje w sprawie rozwielmożnionego złodziejstwa, 
którego policja nie tępi. Członkowie Sejmiku 
Pawłowski, Piwowaiek i Juiczykowski interpelują 
w sprawie zaniedbywania swych obowiązke w przez 
Policję. Interpelanci podnoszą, że policja nie pil" 
nuje porządku w miastach. W  obecności dyżuru
jących policjantów złodzieje bezkradnit kradną,
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niejaki Getzel w obecności policji uprawia ha
zardową grę w karty i ogrywa naiwnych, w gmi
nie Tereszpol i Zwierzyńcu grasują bandyci tak 
ie ludność wieczorami boi się wydalać z domów. 
Po przeprowadzonej dyskusji Sejmik 28-oma 
uchwala zwrócić się z zażaleniem na postępo
wanie policji do Starostwa.

Członek Sejmiku Guz interpeluje w spra
wie nieformalnego sprzedawania biletów kolejo
wych w Zawadzie jednej osobie dla kilkunastu 
podróżnych.

Czio.iek 5ejmiku Bielec i Czekirda interpe
lują w sprawie leżących odłogów w gminie 
Krasnobród.

Członek Sejmiku Pćwlowski interpeluje 
sprawie leżących odłogów w Bondyżu i 
Pan Przewodniczący wyjaśnia, że sprawa ta na
leży do powiatowego Komitetu Pomocy Rolnej 
a względnie do gminnych Komisji pomocy rol
nej, które powinny byty przedłożyć odpowiednie 
wnioski co do wydzierżawienia odłogów.

Członek Sejmiku Kalmus wnosi aby urnowy 
na wydzierżawienie gruntów Państwowych t. 
zw. popówek odbywały się w czerwcu.

Przewodniczący oświadcza, iż w tej spra
wie Wydział Powiatowy odnosie się do Zarządu 
Okręgowego Dóbr Państwowych.

Członek Sejmiku Kukiełka wnosi by Sta
rostwo wydało polecenie tępienia bandytyzmu, 
który się znowu rozwielmożnil szczególnie na 
granicy pow. Biłgorajskiego.

Gdy nikt więcej głosu nie żądał Pan Prze
wodniczący zamyka posiedzenie. —

Sekretarz: Przewodniczący:
S t. G liszczyński. S ie leck i.

Dział nieu rzędowy.L t)

Gimnazja w Zamościu.
Średnie zakłady naukowe Zamościa rok 

rocznie wykazują pełniejszy obraz rozwoju pod 
każdym względem. Kto był świadkiem otwarcia 
zakładów w r. 1916— 17, kiedy w warunkach 
bardzo ciężkich i politycznie i finansowo oba 
zakłady zapoczątkowały swe istnienie w obrębie 
pierwszych trzech klas przy czterech siłach 
profesorskich z dyr. Lewickim na czele, ten

przyzna wielką różnicę. Ta ostatnia dotyczy nie 
tylko lokalu, ilości klas, sil profesorskich i ucz
niów, lecz instytucji, które w obrębie organi
zacji szkolnej powstały, a również powiększenia 
biblioteki, zbiorów przyrodniczych i geograficz
nych, rysunkowych i t. p. oraz metod nauczar '.a.

Pod jednym tylko względem szkoły Zamoj
skie pozostały tem, czem były na początku 
jeszcze w czasie okupacji, mianowicie — zadań 
szkoły polskiej: zaszczepiania u młodzieży tych 
cnót obywatelskich, jakie mają górować w sercu 
każdego młodziana — poczucia pracy, dobra i

Ten cel wychowawczy wysunięty na plan 
pierwszy obok szerzenia gruntownej nauki 
szkolnej przyświeca uczelniom Zamojskim od 
początku ich istnienia. Grona profesorskie dokła
dają wszelkich starań mimo nie zupenie jeszcze 
sprzyjających warunków (np. braku odpowied
nich pomieszczeń dla prac fizycznych, chemicz
nych, przyrodniczych i t. p.) aby cele osiągać 
coraz pełniej i szkołom zapewnić jaknajszybszy 
rozwój w różnych kierunkach.

Aby społeczeństwo miejscowe, zwłaszcza 
nie mające bliższej styczności ze szkołami daw
nej Rkademji, ogólnie zapoznać ze stanem 
szkolnictwa średniego w Zamościu przytoczyć 
należy niektóre dane:

W  r. obecnym liczba uczniów gimn. męsk. 
wynosiła 340, zaś uczenic 224.
Personel nauczycielski gimn. męsk. liczył osób 19 
gimnazj. żeńskiego 13.

Większość uczniów i uczennic, przeszło, 
70%  rekretuje się ze sfer włościańskich i drob- 
nomieszczańskich.

Gimnazjum męskie liczyło 6 klas (przy 9 
oddziałach) gimn. żeńskie również tyle w roku 
przyszłym (szkolnym 1920/21) przybędzie obu 
zakładom klasa 7-a specjalnie zaś gimn. męs
kiemu dwa oddziały.

Zakłady Zamojskie posiadają stałą opiekę 
lekarską i dentystyczną ze strony etatowego 
lekarza i etatowej dentystki.

Cięższych zachorowań było w gimnazjum 
męskiem 18 w żeńskiem ll.;wypadków śmierci 1 

: (w gimn. męskiem).

piękna, jako ogowskazów na przyszłość w sto
sunku do wła ych poczynań względem siebie i 

w . Ojczyzny.
Szewni.



Wszyscy uczniowie i uczennice obowiązani 
byli poddawać się oględzinom lekarskim oraz 
dentystycznym, plomb dano w gini. męsk. 70, 
w żeńsk. 220.

Przy uczelniach funkcjonuje sklep uczniow
ski powstały z inicjatywy i pod kierunkiem ks. 
prefekta, a którego zarząd składają sarni ucznio
wie.

Celem sklepu jest umożliwienie uczniom 
i uczennicom nabywania książek i materjałów 
piśmiennych po niższych cenach niż rynkowe, a
0 Matnio nawet i materjałów na ubrania i obu
wie. 5W«p ten wykazał w stosunkowo krótkim 
czasie rozwój n s^ ^ ^ za jn y , o czerń świadczy 
obrót: 803.063 nia^k. Ma kapitał zakładowy 
(parę mk. tysięcy) złożyły się drobne pożyczki 
uczniów i uczennic.

W  roku przyszłym powstać ma kilka filji 
hurtowni uczniowskiej jako związku kooperatyw 
młodzieży szkolnej Zamościa i okolic. W  związ
ku ze sklepem istnieje 5aniopomoc, która ma 
na celu wzajemną pomoc koleżeńską craz po
moc materjalną biedniejszym uczniom i uczen
nicom. Na pomoc tą idą zyski sklepu uczniow
skiego. Samopomoc rozdała w tym roku nie
zamożnym uczniom 15 płaszczów i 15 par 
obuwia zaś uczennicom 10 płaszcy i 10 par bu
cików, nadto w ciągu roku szkolnego z fundu
szów Samopomocy wydawane były śniadania dla 
niezamożniejszych uczennic.

Biblioteka gimn. męskiego wzrosła dc 834 
tomów, imn. żeńskiego do 364 tomów. Książki do 
biblioteki są specjalnie dobierane tak z lite
ratury polskiej, jak i naukowej odpowiednio do 
umysłów młodzieży.

Starize klasy obu zakładów tworzyły kółko 
literackie, na którem młodzież opracowywała 
samodzielne referaty w związku z nauką litera
tury i historji Polski. Inne kółko — myzyczno — 
śpiewacze wydało 2 koncerty, których dochód 
(2153 mk.) przeznaczono na zakupno fisharmonji.

Niektóre z klas tworzyły gminy samorzą
dowe. Miały one na celu wytworzenie poczucia 
poszanowania prawa w stosunku do kolegów
1 szkoły oraz wypływających zeń obowiązków.

W gmachu gimnazjum istnieje izba har
cerska z czytelnią dla harcerzy (skautów),

którzy tworzą dość liczny oddział bo 153 człon
ków z 12 zastępami. Oddział żeński liczy 116 
członkiń.

Harcerz miłuje cnotę, Ojczyznę i przyrodę, 
stara się być pożytecznym, posiąść gruntownie 
wiedzę, aby stać. się w przyszłości użytecznym 
obywatelem! swego kraju. Takie jest zadanie 
harcerstwa. Harcerze Zamojscy urządzali liczne 
wycieczki zamiejskie, nawet kilkumilowe.

Szkoły same dały możność przez zorga
nizowanie wycieczek pod kierunkiem profesorów 
zapoznania się wielu uczniom i uczennicom ze 
stolicą naszego państwa, z Chełmem i ze Lwo
wem. W  planie zaś w czasie najbliższym wy
cieczka do Krakowa, Wieliczki i w Tatry. Obok 
tych specjalnych wycieczek urządzane były sta
le (nieraz kilka razy tygodniowo) wycieczki 
przyrodnicze i geograficzne w pola, na łąki i 
do ogrodów, jako wchodzące w program na
uczania, aby uczeń mógł drogą samodzielnych 
spostrzeń i obserwacji dochodzić do uogólnień 
i wniosków i w ten zrozumialszy sposób wię
cej zajmujący i korzystniejszy zapoznać się grun
towniej z tworami natury i stosunkami między 
nimi zachodzącemi. W  tym też celu istniała 
zimą w gimnazjum ptaszarnia z kilkunastoma 
gatunkami ptaków oraz małe akwarja i terarja 
z rybami, ślimakami a również wężami, jaszczur
kami, .traszkami i żabami. Od wiosny tworzy 
się z podwórza gimnazjalnego dotychczas bezu
żytecznego przyszły ogród botaniczny. Stworzy 
go z czasem współpraca szkoły i uczniów, kosz
tem samej pracy i drobnych materjalnych wkła
dów. Młodzież pracuje tu ochotnie, zapoznając 
się z uprawą roślin ozdobnych, warzywnych 
i przemysłowych.

W tym roku, jak i lat zeszłych, urządzoną 
została wystawa rysunkowa ilustrująca, co uczeń 
może ze siebie tworzyć, ile piękna ujawnić, gdy 
odpowiednio jest do tego pobudzony i w tem 
kierowany.

W sali tej mieści się również wystawa 
prac ręcznych, zdumiewająca pomysłowością i 
dokładnością prac uczniów — wycinan z dykty 
i tektury i tworzenia z nich różnych modeli rze
czy użytecznych.
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Pominąć nie należy, że tego roku zespól 
profesorów urządził dla młodzieży szkolnej szereg! 
sobotnich odczytów na różne tematy. Dochód 
556 mk. (wejście 20 hal.) przeznaczono na kupno 
latarni świetlnej.

Ten sam zespól urządził w murach Aka
demii niedzielne odczyty dla publiczności. Zazna
czyć jednak trzeba, że nie spotkały siei óne z po
parciem w tej mierze, jakiego należało oczekiwać.

Wznowione one będą w jesieni. W końcu 
nie można przeoczyć faktu, że młodzież gimnazjal
na uczestniczyła we wszystkich uroczystościach 
narodowych, z okazji których szkoły urządzały 
dla niej uroczyste poranki i referaty.

N 3 apel uczczenia Naczelnika państwa przez 
składanie ofiar na dar narodowy, młodzież gimn. 
męsk. złożyła Kor. 27-43 i mk 345.' gimn. żensk. 
Kor. 1112 i mk.125 fen. 50 Na pożyczkę państwo
wą (pierwszą) złożyła przeszło 10000 mk., na 
skarb narodowy: srebrem 111 Kor.

182 rb.
9 mk.

Złotem 10 fr. 
oraz 51 Kg. miedzi, 

nadto kilka sztuk ze złota i kilkanaście ze sreb
ra (obrączk;, krzyżyki i t. p.)

Dodać należy, że szybszemu rozwojowi gim
nazjów zamojskich stoi na przeszkodzie brak po
mieszczeń na specjalne sale (fizyczne, chemiczne 
przyrodnicze, geograficzne, muzyczne, robót ręcz
nych i t. d.)

Z czasem, gdy gmach byłej Akademji mieś. 
cić będzie jedynie gimnazja, braki te będą całko
wicie usunięte.

Młodzież gimnazjalna korzysta, niestety, z su 
rogatu Internatu, który nie z winy zakładów szkol 
nych przedstawia się tak opłakanie, że lepiej o in 
stytucji tej przemilczeć, aby w okresie wojny nie 
wprowadzać na arenę publiczną nowych ro/gory 
czeń tych spraw, które nie powinny mieć miejsca, 
gdy się na nie patrzy przez pryzmat dobra pa lis
twa. Przyjdzie czas, że na plan pierwszy zawsze 
już wysuwać się będzie punkt widzenia obywatel
ski, a dopiero później mniej ogólny.

Rok szkolny 12 czerwca zakończyło uro
czyste nabożeństwo w kolegjacie oraz poranek

muzyczno-deklamacyjny w gimnazjum w obecno
ści młodzieży i ich rodziców, po czem po serdecz- 
nem przemówieniu dyrektora Lewickiego, zachę
cającego młjdzież do korzystnego dla niej wy
poczynku przez miłe rozrywki i prace, oraz po 
zwróceniu się do rodziców i młodzieży prof. 
Szrota z apelen nawołującym do podpisywania 
pożyczki państwowej i zachęcania znajomych i 
krewnych przez wakacje do jej propagowania, 
nastąpiło rozdanie świadectw szkolnych.

Dodać warto, że gimn. męskie uchwałą rady 
pedagogicznej promowało do klas następnych M2" > 
uczniów, gimnazazjum żeńskie — 8 6 %  uczennic. 
Poprawki zostały zniesione, aby dać możność 
pełniejszego wypoczynku wszystkiej młodzieży, by 
z nowym zasobem sił, pokrzepiona fizycznie i 
duchowo mogła po ferjach do nowej przystąpić 
pracy tak dla własnej korzyści, jak i przyszłego 
d obra Rzecz pospo I i tej.

S te fan  Jililler.

K R O N 1 K A.

Z Wydziału powiatowego.
Stanowisko Inspektora Samorządu na Pow. 

Zamojski objął ponownie p. Bolesław Tkaczyk.

Wall<a z drożyzną.
Dzienniki donoszą o spadku cen na zacho

dzie Europy. Nawet w Polsce powoli ceny' spa 
dają.

Dla obniżenia cen w Zamojszczyznie zorga 
nizowała.się w Zamościu z inicjatywy prezes:; 
Stowarzyszenia Urzędników Państwowych p. Bielenj 
J.ig a  Walki z drożyzną". Do Ligi przystąpiło kilku
dziesięciu członków,zobowiązując się do powstrzy
mania się od zakupów poza artykułami niezbęd
nie potrzebnemi do życia, przez dwa miesiące.

Zarząd Ligi stanowią pp. Bielenia, Klaude 
i Drowa Porębska.
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Wojewódzki Komitet Pomocy Rolnej
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca b. r. 

ustanowił dzień 7-go lipca h. r. jako termin pre- 
kluzyjny dla składania podań do Powiatowych 
Komitetów Rolnych o pożyczki w gotówce za
równo przez większą jak i mniejszą własność.

Przeciw niszczeniu plakatów propagu
jących pożyczkę Państwową, p. Wojewoda 
Lubelski wydał następującą odezwę:

O D E Z W A .
W  związku z ogłoszeniem pożyczki Odro

dzenia Polski pokryto obszar Województwa zna
czną ilością plakatów reklamowych, których jał<

'  najdłuższe utrzymanie jest potrzebne dla trwałe- 
go, intenzywnego oddziaływania na opinię spo
łeczeństwa.

Stwierdzono niestety wypadki uszkadzanie 
i zrywania tych plakatów, które przypisać na
leży lekkomyślności, lub co gorsza celowej ro
bocie niszczycielskiej żywiołów wrogich Rzeczy
pospolitej Polskiej, które w zamiarze wyrządze
nia jej szkody i udaremnienia pożyczki— sabo 
tażują reklamę pożyczkową.

Apelując do obywatelskich uczuć społe
czeństwa Urząd Wojewódzki uprasza je, aby 
otoczyło plakaty pożyczkowe troskliwą opieką i 
spodziewa się, że społeczeństwo polskie znajdzie 
środki dla skutecznego ukrócenia wybryków i 
udaremnienia roboty niszczycielskiej.

Lublin, dn„ 16 czerwca 1920 r.
Wojewoda Lubelski 

St. / V io s l(a Ie w s l(i m. p.

Dalszy spadek zagranicznych pieniędzy.
Za dolara amerykańskiego płacono w u- 

biegłym tygodniu 130 do 150 marek. Spadła j  

również czeska korona z 4 marek na 3.33 mk. 
i niżej. Kurs marki się poprawia.

Zniżka cen. Światowa zniżka cen trwa 
w dalszym ciągu i zaczyna docierać i do Polski- 
Kupcy skarżą się, że w handlu nastąpił zastój, 
gdyż co raz więcej ludzi wstrzymuje się od kupna 
licząc na dalszą zniżkę. Wiele gazet czeskich i 
słowackich wzywa ogłoszeniami do powstrzyma
nia się od zakupów, aby w ten sposób 
międzynarodowe paskarstwo do obniżenia

W  Ameryce i Anglii zorganizowane społeczeństwo Wc
wydało walkę drożyźnie i ograniczając się do ob'
kupowania najkonieczniejszych rzeczy, spowo- wić
dowało w dużej mierze potanienie towarów i 
środków spożywczych. ’ Dz

O spadku cen żywności w Lubelskiem do- na
noszą gazety Warszawskie; tam ceny zboża i n
spadły o kilkaset nawet o tysiąc marek. nc
W  Kaliszu potaniał chleb pozarejonowy (spadek 
z 6.80 Mk. na5.50 Mk.),podobnie słonina i mięso. W
W Lodzi potaniały ziemniaki i chleb. Ciekawe 
cyfry podają zagraniczne gazety. IN. p. we 
Francyi w Limoges cena skór wołowych spadla
0 25 procent:, cielęcej o 40. W  Marsylji oliwa 
potaniała o 300 franków. W  Mende cena bydła n
rogatego spadła o tysiąc franków, świń o 200, c
natomiast w St. Fieur o 500. W  Anglii potaniała 
herbata, oraz blacha (o 33 procent) .W handlu b
detajlicznym ogólna zniżka zaznaczyła się dotąd a
słabo, niewątpliwie jednak i tutaj nastąpi prze- b
łom. Dla nas jest najwaźniejszem oczywiście to, c
aby i w Polsce rozpoczął się już tak długo 
oczekiwany zwrot, aby raz wreszcie przyszła 1
kreska na setki rozpanoszonych paskarzy.

I

Powołanie do Wojska.
W  dn. 2 b. m. odbędzie się w Powiat. 

Komendzie Uzupełnień w Zamościu przegląd 
b. podoficerów urodzonych w latach od 1895 r. 
do 1890, oraz wszystkich byłych szeregowych
1 podoficerów, którzy służyli w armjach lub 
formacjach polskich, oddziałach jazdy konnej, 
artylerji i w oddziałach konnej straży granicznej.

Powszechny pobór urodzonych w latach 
1895 i w r. 1902 rozpocznie się dn. 7 b. m.

Dziennik urzędowy Województwa 
Lubelskiego.

Dnia 1 czerwca ukazał się pod redakcją 
referenta prasowego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie dr. Eustachego Gaberlego Ne 1 ,,Dzien
nika urzędowego województwa lubelskiego".
Dziennik ukazywać się będzie w miarę potrze
by, przeciętnie 2 razy na miesiąc i zawierać 

zmusić rozporządzenia i t. d.. Ministerstw, których
cen. agendy w II instancji są zespolone w Uizędzie
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Wojew. rozporządzenia i okólniki wojewody, 
obwieszczenia, komunikaty i odezwy, urzędowe 
wiadomości o ruchu służbowym i ogłoszenia.

Cena numeru pojedynczego wynosi 5 mk. 
Dziennik wysyłany będzie po wpłaceniu 50 mk. 
na poczet prenumeraty; przedpłatę uiszczać mo
żna tyiko w drodze Pocztowej Kasy Oszczęd
nościowej na konto jN° 100.200.

Redakcja i Administracja: Gmach Urzędu 
Wojewódzkiego Niecała N°14, drzwi 15.

Nadesłane

Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców 
nadesłał nam następujące książki z dziedziny ru
chu spółdzielczego:

„Społem" kalendarz Spółdzielczy na 1920 r., 
Henryka Rogowskiego. — Jak należy budować 
domy Stowarzyszeń Spożywców, Znaczenie ko
biety w ruchu współdzielczym, Jana Stęka „Ko- 
operatyzm wsi belgijskiej", Marji Dąbrowskiej 
„Finlandja wzorowy kraj kooperacji', Józefa 
Beka „Współdziełczość jako program życiowy", 
T u ga n — B a ra n o w s k i e g o S to w a rzy sze n i a Wy t w ó r- 
ców i Stowarzyszenia pracy.

Książki te winny znaleść się w bibliotece 
każdej kooperatywy. Naoywać je można za po
średnictwem Związku.

Rekwizycja broili siecznej.
Województwo Lubelskie zarządziło we wszyst

kich sklepach, składach, fabrykach, warsztatach 
i t.p. oraz u osób prywatnych rekwizycję broni 
siecznej, zdatnej do użytku bojowego (szable 
polskie i francuskie, pałasze typu austryjackiego 
i niemieckiego oraz szaski rosyjskie) — z wyjąt
kiem starożytnej, mającej historyczne znaczenie.

Podlegająca rekwizycji na mocy tego roz
porządzenia broń sieczna winna być niezwłocz
nie i pod żadnym pozorem nie później jak do 
dn. 5 lipca 1920 r. dostarczona przez posiadaczy 
do właściwych Starostw.

Oddawcom broni sieczniej wydane będą 
przez władze wojskowe tymczasowe kwity rekwi- 
zycyjne (Art 10 Ust. z dn. 11 kwietnia 1919 r. 
o rzeczowych świadczeniach wojennych), wypłata 
zaś nastąpi po ustaleniu cen przez Min Spr. Wojsk.

p-
R

w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i 
Handlu oraz Ministerstwem Skarbu.

Osoby, winne uchylenia się od wykonania 
niniejszego rozporządzenia w myśl art. 15 Ust. 
z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świad
czeniach wojennych będą ukarane przez władze 
administracyjne karą aresztu do 1 roku lub grzywną' 
do wysokości Mk. 100.000.

Godni naśladowania.
W ostatnich dniach podpisali pożyczkę 

„Odrodzenia" wymienieni poniżej włościanie.— 
Niechaj . przykładem ich pójdzie cały powiat 
nasz a z powiemy kiedyś, że budowę
Ojczyzny . .ylko zrozumiał ale i poparł mie
niem swojem polski lud.

• Paul Jan z Sitańca 5.000 mk., Margol Jan 
z Góry 9.600 mk., Wajland Piotr Sitaniec
12.000 mk., Królik Franciszek, Podtopole N° 4. 
5.600 mk., Makochon Michał, Łosiniec 5.000 mk., 
Rzuchowski Włodzimierz, Adamów 6.900 mk., 
Bachoński Jan, Zwierzyniec 5.000 mk., Szymanik 
Józef, Źynia 15.000 mk., Wróbel Paweł, Płoskie 
5.0J0 mk., 5zewczyk Franciszek, Chomęciska 
Duże 10.000 mk,, Wodziński Stanisław, folw. 
Kolnów 5,000 mk., Żywot Marjanna Kodorówka
5.000 mk., Oliwa Jan, Gorajec 8.000 mk., Pip- 
Bzowski Antoni, Michałów 5.000 mk., Magryła 
Franciszek, Udrycze 5.400 mk., Jahimek Jan 
Komarów 5.100mk., Wysłocki Franciszek, Koma. 
rów 5.500 mk., Feifer Franciszek, Zwierzyniec 
10.300 mk., Stasiuk Piotr, Borowina Sitaniecka 
8.100 mk., Kordas Józef, Mokre Lipie 5.000 mk.

OfiarV; W redakcji naszego pisma złożyli 
p. prokurator Skolimowski jako złożony na jego 
ręce przegrany zakład 100 mk. na "„Czerwony 
Krzyż“ .

Ogłoszen i a .
Świadectwo identyczności wydane przez Mag m. 

Tarnowa i tymczasowe zaświadczenie / 'dn ien ia  od służ- 
!■ wojskowej wysłane przez P. K. Cl. * rarnowie na naz- 
’>/; , <o Emila Fischhofa zgubiono, 
n.jkumenta niniejsze unieważnia siq.

Tymcz. dowód 'osobisty wydany 30— VI. 1919 r. 
/;>z Mag. miasta Szczebrzeszyna na i -zwisko Moszka 

ensztajna zaginął.
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Tymczasowy dowód osobisty wydany w 1919 r. 
Policje; w Zamościu na na/wisko Ljeby Blejwajsa i 

Szczebrzeszyna zaginął. —

O bw ieszczenie.

K o m is ja  S z a c u n k o w a  (M iejscowa
Tymczasowy dowód osobisty na nazwisko Janki a | r„ , ,

Sr u! a Edelsztejna wydany przez Urząd gm. Zwierzyniec 11 W  A a fllO SC IU , organ wykonawczy Głównego
Sierpnia 1919 r. za Ks 303 zaginął. Urzędu Likwidacyjnego, podaje do wiadomości

   ogółu mieszkańców powiatu Zamojskiego co
Tym. dowód osobisty wydany przez Mag. m. Zamościa n a 3t;ppU je -

2H -VII. 1919 r- za N° 2335. na imię Izraela Mojżesza
JBrondwsjna zaginął.

j jrfuwi maci wcrH.i.u' i
Ma skutek starań podjętych przez Ko-

", termin przekluzyjny zgłaszania strat wo-
Tymcz. dowód osobisty wydany przez Mag. miasta jennycll został przedłuzony do 1 Sierpnia 1920 r.

ZćMiiościa na nazwisko Frymety Sztern zaginął. ‘ ~
Komisja zaznacza, ze jest to termin ostateczny

Tym. dowód osobisty wydany przez Mag. mag. * ,!'e hęd Je  jUi pi zedłl,zony.
Z: ością 2ó— l. 1920 r. za N» 563 na nazwisko Borucha Ze wzglądu na ważność rejestracji strat
S; -Lira zaginął. wojennych, straty niezarejestrowane należy nie'

 .................——— » ............. ..... .......  zwłocznie zgłaszać w kancelarji Państwowej
Instytucja Bankowa w Zamościu poszukuje Komisji Szacunkowej Miejscowej, mieszczącej

prakty canta biurowego. Oferty do Redakcji pod 3j  ̂ na Lubelskiem-Przedmieściu w domu Ne 132. 
literami S. B. W  myśl Ustawy z dn. 10 maja 1919 roku
“   - ™  Państwo Polskie w przyszłości będzie tylko te

Kancelistka z ładnym pismem potrzebna, straty pokrywać, które w oznaczonym czasie i
■-Viadorność w Administracji. we właściwej Komirji szacunkowej zostały

zarejestrowan 5.

01) w i e s z e z o n i c Zwraca się uwagę zainteresowanych, że 
nnojska Państwowa Komisja Szacunkowa 

Miejska powołana Ustawą z dnia 10 maja 1919 r. 
Wydział hipoteczny powiatu Zamojskiego )est ostatnią instytucją zorganizowaną v.- celu

c sza, że na dzień 31 grudnia roku l 120 wy i : '• idowania strat wojennych i o_ ile posz-
zn >ny został termin regulacji spadku po Alek- l<0c‘° wan'1 swoich do 1 sierpnia b. r. nje
; a, .ize Radyszkiewiczu, właścicielu kolonji I-<;ti :ej-strują, straty te pozo ;ta,lą  faktycznie
to ! J\r°3 , powiatu Zamojskiego, oznaczonej ’ ' d niezarej .ane przez
N° hipotecznym 5. nikogo nie będą pokrywane.

Osohv interesowane w oznaczonym term in ie   -; ' —  ---- —Kancci : :a czynną jest, z wyjątkiem dni Zgłosić mają prawa swoje pod skutkami . . , „  , ’ \  , , . ,
pieł--1,!zji świątecznych od 9 r. do r> pp. Sekretarjat

>, .. , . . „ przyjmuje interesantów, udziela informacji 'Zamosc, dnia 18 czerwca 192o r. , . , ,... . . » druków od 10 r.— 2p.p., bezpłatnie.Pisarz hipoteczny
Fe li i(S Niewiadoma!-* i v Prezes

N a d eszJ j  m ate rja Iy,

?m vcidzl{i m. p.
St. Ref. Sekretarz 

Cnrdini
or,-Ł.»cnT«r . - **i   r.tt . .i -a«uta--M •. :xs*wmł«

Poszul<u*ę pokoju kawalerskiego,
p ł ó t n a  i D L i t y  ! ! ' ‘meblowanego, z pościelą i osobnym

<in nabycia w Sejmiku Pow ia t
wchodem najdalej od 1 lipca 19Z0 r

—  L i U  0 B 0 j l I Ti A!w adnunistraiii
Redaktor odpowiedzialny: 

Stan isław  G 1 i zczyńsl^i.
Wydawca Sejmik Zamujski.

Druk S/. k’otman i i-k«, Zamość.


