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IV literaturze polskiej zyskały prawo obywatelstwa dwa określenia: 
Roby i Popsuje. Użył je poraź pierwszy Józef Weyssenhoff w powieści „Cudno 
i Ziemia Cudeńska“, a wspaniale rozwinął znaczenie tych wyrazów Jan Ta
deusz Wróblewski w powieści „Roby i Popsuje11. Roby—to większość obywateli 
Polski, dla Jej pożytku pracujący. Popsuje— garstka warchołów, nietylko ży
wiąca się kosztem pracy Robów, ale jeszcze przeszkadzająca im na każdym 
kroku.

Takiem widzieli życie publiczne w Polsce powieściopisarze nasi nie
dawno jeszcze, bo przed niespełna dziesięciu laty.

Dziś jest inaczej. W ciągu dziesięciu lat Niepodległości wiele się 
zmieniło. Uczyniliśmy postępy w drodze ewolucji pojęć i czynów. Dziś rów
nież mamy tylko dwa typy obywateli, których określać należy słowami: NIE
ROBY i POPSUJE.

Robów niema wcale: wyginęli albo się zmienili w Popsuj ów lub Nierobów,
Publikacja niniejsza poświęcona więc będzie działalności tych dwu 

gatunków obywateli Polski.
Jeżeli przypadkiem w społeczeństwie jeszcze gdzieś plączą się nie

dobitki Robów, niech wybaczyć raczą łaskawie wydawcy i autorom artykułów 
i notatek; że nimi się nie zajmują.

Jednodniówka, to nie dzieło naukowe, nad którem mozoli się uczony 
badacz nad opisaniem rzeczy minionych lub wyjątkowo rzadko spotykanych• 
Jednodniówka to nawet nie gazeta, gdzie jest miejsce i czas na głębsze uję
cie spraw bieżących■ Jednodniówka to poprostu wydarta na chybił trafił karta 
z historji życia publicznego.

Dlatego też nie należy z niej sądzić o całości tego życia, ani też 
wymagać oświetlenia wszystkich drobnych szczegółów i przejawów.

Dajemy obraz rzeczy i wypadków najbardziej rzucających się w oczy— 
.pierwszych lepszych■
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N  przypadku
Na całość życia Narodu i Pań' 

stwa składają się, że tak powiemy, 
drobnoustrojowe komórki organi
zacji społecznych, samorządowych 
i administracyjnych. Im więcej w 
życiu w prywatnem obywateli da
nego ogniska jest wyrobionych spo
łecznie, tern łatwiej i sprawniej 
działa samorząd, a im sprawniej 
działa samorząd, tern łatwiejszą 
staje sie administracja daną jed
nostką. Rozumowanie powyższe 
ma ścisły związek z logiką ludzi 
chcących myśleć o tern, co było 
w przeszłości, co ićh otacza w 
chwili bieżącej i, jeżeli myślą chcą 
sięgnąć w przód, jaka będzie przy
szłość społeczna na terenie ich 
działania, Niewątpliwie, że życie 
idzie wbrew wszelkiej logice,  ̂tak 
samo. jak niewątpliwem jest, że u 
większości naszych działaczy spo
łecznych i samorządowych, wszel
ka logika z zasady ich działania 
jest usunięta, a więc spróbujmy 
przeprowadzić porównanie tych 
trzech czynników, jak wyżej po
wiedziano, a z których—naszem 
zdaniem —składa się życie społe
czne i samorządowe i stąd wyni- 
kejące dobro kulturalne i materjal- 
ne społeczeństwa i Państwa, nad
mieniając, iż sprawę traktować 
będziemy w płaszczyźnie regjonal- 
nej powiatu Chełmskiego.

Życie społeczne tak w Cheł
mie jak i na terenie powiatu nie 
ma wielkich tradycji, chociażby ze 
względu na okres walk narodowo
ściowych i religijnych, jakie na te
renie Chełmszczyzny, celowo pro
wadzone były przez zaborców. Je
żeli do tego dodamy walki polity
czne między stronnictwami poi- 
skiemi w czksie zdobywania i lat 
kilku po zdobyciu Niepodległości 
i sporu z domieszką mniejszości

№ przypadku.
narodowych oraz ogólnie niski po
ziom intelektualny ludności przez 
celowe wychowanie jej na niskim 
poziomie szkół przy cerkiewnych,, 
które jak chedery żydowskie w 
niektórych punktach powiatu dzia
łały tylko w kierunku prawowier
nego wychowania „krestijanina" 
„mużyka“, to nic dziwnego, że 
tylko w specyficznych wypadkach 
mogły się utrzymać charaktery o 
większem poczuciu społecznem, 
ale i to bez stanowczości męskiej. 
W nowych warunkach bytowania 
państwowości polskiej niejedno
krotnie widzimy, jak te właśnie 
nieco mocniejsze charaktery za
chowują się biernie ze względów 
czysto sentymentalnych w stosun
ku do niektórych popsujów i nie
robów, mających tupet w wystą
pieniach publicznych.

W takich warunkach uspołe
cznionego obywatelstwa prawo
dawca rzucił ustawę samorządo
wą, dając jej myśl przewodnią sa
modzielnej gospodarki we wszy
stkich dziedzinach, gdzie życie 
administracji państwowej wkraczać 
nie może ze wględów zasadniczych. 
Mocą tejże Ustawy samorząd ma 
możność czerpania środków ma- 
terjalnych a przez to samo i pod
noszenia życia kulturalnego i ma
terialnego obywateli, którzy ciężar 
gospodarki samorządowej na swych 
barkach ponoszą. Logicznie rzecz 
biorąc, zdawać by się mogło, iż 
w polityce gospodarczej, winna być 
pewna ciągłość, ażeby z roku na 
rok przysparzać dóbr kulturalnych 
i materjalnych współobywatela da
nego rejonu.

Niestety! Tak, jak wyżej wspo
mnieliśmy, wydaje nam się, iż za 
politykę samorządów miejskich, 
gminny oh i powiatowych nikt w
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konsekwencji nie jest odpowie
dzialnym, gdyż gospodarka samo
rządowa w ciągu całego dziesię
ciolecia Niepodległości Polski na 
naszym terenie nietylko że kuleje, 
ale nacechowaną jest całym sze
regiem naleciałości czysto ubo
cznych. Większość posunięć tak 
Wydziałów Powiatowych, jak i rad 
gminnych i miejskich robi się od 
przypadku do przypadku, w zależ
ności od indywidualności, czyli tak 
zwanego widzimisię Przewodniczą
cego Wydziału lub burmistrza 
względnie niewielkiej kliki adhe
rentów, związanych nićmi różnych 
wspólnych interesów, najczęściej 
partyjno-politycznych,

Sięgnijmy myślą wstecz lat 
kilka i zanalizujmy pokrótce poli
tykę gospodarczą Sejmiku chełm
skiego. 1 tak: w r. 1925 prowadziło 
się usilnie akcję w kierunku zmia
ny systemu gospodarstw nasiennych, 
hodowli trzody chlewnej i dlatego 
też główna uwaga i energja Sej
miku zwrócona była na maszyny 
czyszczące zboża i czerwone by W;' 
r. 1926, byki czerwone bardziej już 
wybladły w umysłach kierowników 
polityki gospodarczej Sejmiku, a w 
myślach zrodziły się rasowe jajka 
kur „zielononóżek*, doświadczal
nictwo rolnicze z różnemi przybu
dówkami kursów i niedoszłych 
szkół rolniczych, a rok 1927 z raso-* 
wych jaj kur „zielononóżek*.! wy- 
płodził kamienie ne szosę i liczne 
oddziały straży ogniowych po to 
tylko, ażeby w końcu 1928 r. po
budowane szosy wywróciły się w 
odwrotną stronę kamieniami, stra
że ogniowe zostały zapomniane, 
kółka rolnicze tak silnie budowa
ne kosztem kilkudziesięciu tysięcy 
zł. przez lat kilka, pogrzebane dla
tego, iż na horyzoncie planowej 
gospodarki Sejmiku Chełskiego 
wyrastają meljorację podstawowe 
i szczegółowe.

Doprawdy, iż nasuwa się py
tanie, czy nie należałoby w umy
słach panów ponoszących moral
ną odpowiedzialność za oficjalną 
gospodarkę Sejmiku Chełmskiego 
przeprowadzić w pierwszym rzę
dzie meljoracji w celu odwodnie
nia ich mózgów, gdyż zarodek po
lityki gospodarczej Sejmiku na rok 
1928-29 polega na wypuszczaniu 
w obieg jaknajwiększej ilości wek
sli własnych w celu nietermino
wego ich wykupienia na pokrycie 
zmarnowanych w poprzednich la
tach budżetowych nieprzemyśla
nych in westy cyj.

Przypatrując się niejednokrot
nie posiedzeniom Sejmiku w chwili 
obecnej i ich adherentom w cza
sie przeprowadzania uchwał po 
trzebnych do prowadzenia bezpla 
nowei gospodarki tychże panów* 
niejednokrotnie nabiera się prze
świadczenia, iż nie jest to kole- 
gjum ciała samorządowego, gdzie 
jest dozwolona pewna wymiana 
myśli i krytyka działalności wyko
nawców. a jest to koiegjum nie
wielkiej grupy ludzi- samorządzą- 
cych się, którym potrzebne są 
uchwały ze względów formalnych 
kompletu Sejmikowiczów, których 
wolę nie zawsze w kulturalny spo
sób naciąga się do chwili bieżą
cych potrzeb.

Przyjrzyjmy się bliżej niektó
rym inspekcjonującym samorząd 
gminy z ramienia Sejmiku Chełm
skiego osobom a łatwo nam to da 
orjentację myśli przewodnich, jaka 
pod kierownictwem Wydziału Po
wiatowego wraz z jego Przewod
niczącym istnieje. Jest tajemnicą 
poliszynela, gdyby chodziło o od
zwierciedlenie wpływów politycz
nych w dzisiejszym składzie Wy
działu Powiatowego, iż niektórzy 
funkejonarjusze tegoż przy wiel
kich ich ustnych deklaracjach w 
dolnej części Chełma, a ściślej
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Tzecz biorąc, w lokalu Sejmiku są 
czystej krw: zwolennikami dzisiej
szego kursu polityki rządowej, tak 
zwanej czwartej brygady, czyli 
„B. B.“ po to tylko, aby w górnej 
części Chełma być Chorążymi ry
cerzy niepokalanych, a na terenie 
gm. Rakołupy kandydatami na mni
chów kościoła narodowego, to 
znowu na terenie gm, Siedliszcze 
adherentami stronnictwa Chłop
skiego. a w Cycowie półoficjalny- 
mi wyznawcami „Obozu Wielkiej 
Polski“.

To wszystko zdolny jest zro
bić jeden człowiek dla tak zwanej 
polityki wyższych celów pod czuj
ną opieką 100 proc. Piłsudczyke, 
Przewodniczącego Wydziału Po
wiatowego, przy wybitnym współ
udziale posła bloku bezp. Współ
pracy z Rządem. Zatrzymanie chwil
kę uwagi czytelnika na charakte
rystyce osoby ciągle reprezentują
cej Sejmik i polityki gospodarczej 
tegoż nasunąć musi pytanie wszy
stkim trzeźwo myślącym, a w pier
wszym rzędzie tym partom, którzy 
moralnie ponoszą odpowiedzial
ność za działanie Sejmiku, czy już 
polityka „łamigłówek" od przypad
ku do przypadku za daleko nie 
poszła? i zapytać tych panów, czy 
ich eksperymenty nie za drogo 
kosztują mieszkańców powiatu pod 
względem gospodarczym, a jeżeli 
weźmiemy pod uwagę wzgląd na
tury politycznej, to postawmy py
tanie tym „gorącym“ zwolennikom 
Rządów Marszałka Piłsudskiego w 
Polsce, czy zabawa ich w samo
rząd w opinji społecznej szerokich 
warstw raczej nie szkodzi, jak coś 
kolwiek tym wpływom pomóc mo
że. Uważamy, iż krew majowa 
przelała się nie dlatego, ażeby pod 
jej postacią uprawiać politykę go
spodarczą zniechęcającą szerokie 
masy płatników podatków samo
rządowych.

Przestańcie, Panowie, bo się źle 
bawicie, dla was to jest nierozumną 
igraszką, nam zaś chodzi o życie 
Polski.

FELJETON.

Majowe listy
г îk s - д і іь м іа і іщ о  groda Kołpahowi

— Maj — ciepło — zielono. — 
Zielono wszędzie: i na polach i w 
ogrodach, na stolikach klubowych, 
w rynsztokach ulicznych, w gło
wach miejscowych dygnitarzy — 
wszędzie bosko, majowo, — zie
lono.

Zielona barwa jest piękna — sym
bol nadziei. Stąd też wszyscy są 
przy nadziei: leciwe metrony, sta
re panny, pretensjonalne niedoro
stki, wysokopostawione osobniki 
społeczne, kupcy, podatnicy wszel
kiej maści, no i złodzieje.
• \V Kołpakowie daje się odczu
wać powszechny pęd do zielono
ści. Codziennie suną na łono przy
rody rozkosznie uśmiechnięte pary, 
ojcowie rodzin, ojczymowie mia
sta, miejscowe dyktatory, wielkie 
spcłeczniki i t. d. i t. d. Ta węd
rówka do zieloności odbywa się 
w dwóch kierunkach, do dwóch 
przeciwległych sobie lasów, prze
waża jednakże w kierunku szpitaia 
psychiatrycznego.

Miasto Kołpaków jest miastem 
zieloności; posiada dużo zielonych 
drzew, zielonych domów, zielonych 
głów.

Gród to słynny, historyczny, 
piękny w swej architekturze, ma
lowniczy w swem położeniu, cu
downy z każdej strony, nawet od 
strony podwórz i rynsztoków. Rzą
dzi niem wraz z całym okręgiem 
władca o stalowej woli i stalowej
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nieugiętości w dążeniach (wyrób 
krajowy) Kołpak—Wal—de-Marazm. 
Kołpaków przed rokiem leżał na 
miedzy wśród błot, teraz leży w 
samem bagnie, — stąd wiele przy
krości dla mieszkańców i chęć ze 
strony czynników miarodajnych 
przeprowadzenia meljoracji — osu- 
szeń.

Kołpak—Wal—de—Marazm po
stanowił zastosować tu swoisty sy
stem osuszeń. Ze zaś przed przy
byciem na urzędowe stanowisko 
do Kołpakowa pracował chwilowo 
w fabryce proszku dziecinnego p. f. 
„Naśladownictwo pudru Bebe“ — 
zamierzył wysypać wymienionym 
pudrem całą swą krainę władania. 
Wtajemniczeni twierdzą, że w spo
sób namiętny posypywano pudrem 
tym również i mieszkańców okręgu, 
ponieważ jednak jest to kwestja 
zbyt intymna, autor ze względu 
na swą dziewiczość—o tern grobo
wo milczy.

W pracy tej (to jest pudrowa
niu) wielce pomocnym i użytecznym 
okazał się zastępca szefa — Kaj- 
serjäger Taddi Blagukiewitsch.

Z dalekich zamorskich krajów 
sprowadził on wielkie rozpylacze, 
które nasyciły pudrem każdy za
kątek, każdą szczelinkę, wskutek 
czego proszek dostawał się czę
sto do tych miejsc i części ciałą, 
dla których.. nie był przezna
czony.

Lecz Kajserjäger tern się nie 
stropił i sprawiwszy sobie lekki 
rozpylacz w kształcie laski—nawet 
na spacerze z umiłowaną sympatją 
swą p. Chorągwianą, między jed
nym а drugim komplimentem, jak 
pylił, tak pyli w dalszym ciągu.

Kiedy gmachy Zarządu lotni
czego i autobusowego, które się 
teraz w Kołpakowie budują, zary
sowały się potężnie, grożąc runię
ciem. Kołpak — Wal—de—Marazm 
razem ze swym Kajserjägrem usta

wili potężne rozpylacze przed bu
dynkami, licząc na to, że pęknię
cia uda się tu zapudrować.

Gdy to nie pomogło, zatkali 
szpary kilkoma skonfiskowanemu 
nakładami miejscowego tygodnika, 
następnie zapylili i sprawa ucichła* 
gdyż przestraszone przez władców 
mury zeszły się napowrót.

By zaś nie mieć kłopotu z  dal- 
szemi konfiskatami, zaproponowali 
redaktorowi Bieleckiemu majówkę 
na.., zieloną trawkę, a sami z wiel
kim „wrzaskiem“ wzięli się do re
dagowania tygodnika, który otrzy
mał tytuł „Rozbite lustro". Rze
czywiście tafla zwierciadlana wsku
tek pęknięć tak straszliwie wykrzy
wia kształty, że odbicie w lustrze 
zupełnie nie pokrywa się z odbi
janym objektem.

Poinformowani twierdzą, że obe»- 
cny redaktor „Rozbitego lustra" 
doskonale harmonizuje ze swym 
cotygodniowym płodem, gdyż wsku
tek operacji przy wyjmowaniu z 
przeciwnej przodowi części ciała 
nagromadzonego w zbyt wielkiej 
ilości falsyfikatu „pudru Bebe" 
przez pomyłkę, czy też celowo u- 
sunięto mu kręgosłup.

Na pociechę trzeba jednak do
dać, żę „Rozbite lustro“ posiada 
piękne ramy, utrzymane w stylu,., 
cesarstw^.

Maj — ciepło — zielono. Zielc- 
no na skwerku przy walącej się 
cerkwi, zielony z bezsilnej złości 
poseł Iwańczuk, zielona—bo pełna 
nadziei—jego depesza do Ligi Na
rodów w tej sprawie za 1800 zł. — 
żółtym jedynie jest sam inspirator 
rozwalenie, gdyż na skutek gorą
cych modłów posła lwanczuke, św. 
Trifon tknął go żółtą febrą, czy 
też innym żółtym paraliżem.

Z przyrodą nie harmonizuje rów
nież pod względem barwy Rada 
Miejska. Tam wszechwładnie pa
nuje barwa czerwona. Nie jest to
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Jednak wynikiem tylko partyjnych 
zabarwień, to raczej odzwiercied- 
lenie krwawych nastrojów, panu
jących wśród miejscowego Senatu. 
Myśli Senatorów skupiły się do
koła mającego odbyć się pojedyn
ku między p. Schlechtem — gło
wą miasta a p. doktorem radcą 
Komicznym—wielokrotnym dygni
tarzem miejscowym i 200 proc. spo
łecznikiem.

Sprawa ogromnie trudna do 
rozstrzygnięcia. Sekundanci obu 
stron — acz w duchu całkowicie 
godzą się z czworonożnym epitetem, 
wypowiedzianym pod adresem p. 
Radcy, to jednak muszą znaleść 
jakieś wyjście, bo nie wypada prze
cież sprawy tak stawiać. Jedynym 
więc wyjściem— rozprawa orężna, 
tylko jaką wybrać broń i czy ją 
wybrać, gdyż jeden jest członkiem o- 
bozu Radek-Alnego, a drugi ryce
rzem niepokalanym, stąd u obu 
nieprzeparty wstręt do oręża.

Ostatnio podobno stanowisko 
sekundantów zostało już uzgod
nione i pojedynek odbędzie się 
wkrótce, a bronią przeciwników 
będą... zwoje bibuły Radek-Alnej, 
lub też świece kościelne.

Ale precz z krwistością, wróćmy 
do zieloności, do nastrojów majo- 
wych,

Pryncypalną ulica Kołpakowa, 
pełna zielonego piękne. Zieloność 
bije od drzew, od cieczy rynszto
kowej i od twarzy śmiejących się 
tu i tam zagłodzonych urzędników 
państwowych.

Zielono na szybie wystawowej 
w Mleczarni, utrzymywanej przez 
Stowarzyszenie Bebesowych nie
wiast pod firmą „Kobiecin“. Wcho
dzę do wnętrza, by nieco rozcień
czyć nadmierną zieloność w „pod- 
śmietaniu“. W sąsiedniej ubikacji 
odbywa się w tym czasie ważne 
zebranie członkiń „Kobiecina“ na 
temat, jaki proc. 6H*0) należy do

mieszać każdorazowo do porcji 
mleka, by goście mieli mieli po
karm łatwostrawny.

Zebrane jak gdyby oczekują 
jeszcze na kogoś, i rzeczywiście 
za chwilę wkracza na salę Pani 
Kołpak — Wal — de Marazm, po
przedzana przez adjutantkę swą 
p. Pokojower. Pani Pokojower do
nośnym i śpiewnym głosem anon
suje przybyłą władczynię, za co ta 
w dowód wdzięczności, podaje jej 
rękę, poczem z pełnią kokieterji, 
i młodzieńczości, (nie znać, że mo
głaby głosować już do pięciu Se
natów) przystępuje do obrad.

Orzeźwiony, „podśmietaniem", 
wychodzę na ulicę.

Tu rojno, gwarno i dygnitar- 
sko. Środkiem jezdni mkną lśnią
ce ekwipaże. W jednym z nich 
głowa miasta p. Schlecht, spieszy 
z przyjaciółką swą p. Sciskalską 
na poufne posiedzenie budżetowe, 
w sprawie potrzeb przedmieścia 
Całowania — w drugim Kołpak — 
Wal — de — Marazm wraz z Su
mem Wspaniałym udają się na 
otwarcie Komitetu zawracania gło
wy matce i dziecku.

Chodnik również pełen dygni
tarzy. W oddali kraśnieje cztero- 
kanciaste 1'czko p. Sekretarza 
Smrodlikiewicza, zmierzającego do 
trafiki, wydzierżawionej przez sie
bie chrześcijańskiemu inwalidzie, 
Srulowi Kombinatorowi.

Po przeciwnej stronie ulicy z 
rozwianą czarną grzywą, biegnie 
Radca p. Komiczny. Strudzony ten 
człowiekj śpieszy na czwarte już 
z rzędu posiedzenie, na którem 
znowu przez kilka godzin ma „wier
cić dziurę w brzuchu“ słuchaczom 
o swoich „kulturnych" poczyna
niach na terenie miasta.

Na chwilę przystaje przed gma
chem Magistratu i ze zdumieniem 
stwierdza, że na gmachu nie po
wiewa „frag“, a wszak to dziś jego
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urodzin — jego, Radcy miasta. 
„Kakoje bezobrazje* i bezporzą- 
dek“— mruczy i oddala się, pełen 
nieukontentowanią, zanotowawszy 
sobie głęboko w duszy ten przykry 
„moment*.

W perspektywie ulicy znów za
rysowuję się dwie dygnitarskie po
stacie, jedna cienka—męska, druga 
grubo obszerniejsza— kobieca. To 
Wice Głowa miasta p. Kiep-Litz 
Nicnierobnicki z ukochaną swą p. 
Sierparek.

Prowadzą ożywioną rozmowę» 
a tematem jej jest sprawa ostat
niego rozwodu wymienionej damy. 
Nawiasem mówiąc, p. Sierparek 
chce zostać „poszóstną“ rozwódką, 
{w Polsce królewskiej były modne 
poszóstne karety, czemużby w 
Polsce ludowej nie miały być mod
ne „poszóstne“ rozwódki). P. Kiep- 
litz czuje się nieco markotnie, nie 
zdając sobie sprawy, czy to z oba
wy przed ewentualną „siódemką" 
(ma ona niebezpieczny kształt sie
kiery) czy też z okazji sentymen
talnych rozmyślań na temat pier
wszego męża swej ukochanej, któ
ry pochodził z okresu napoleoń
skiego (mowa tu oczywiście o Na
poleonie III. broń Boże nie o pier
wszym). Po chwili splunąwszy to
warzysz wice głowa skierował myśl 
ku swej obiecująco szczęśliwej 
przyszłości. Chodzi mu tylko o to, 
aby wynaleść w słownictwie od
powiednią nazwę dla tak dobra
nego stada. Na chwilę zemdliło 
go, bo oto znalazł doskonałe okre
ślenie: „Anty к war jat", oby tylko 
„batiary“ kołpakowscy nie przero
bili tego na „Antek warjat“. Ale 
„kości rzucone są“ — stanęło na 
tern, że ślub nastąpi natychmiast, 
skoro tylko p. Sierparek wyleczy 
swe blizny (dla oka niewidoczne), 
które powstały na jej ciele skut
kiem ostatniego pożegnania z szó
stym, dziś już byłym, mężem.

Błądząc wśród zieloności, skrę
cam w boczną uliczkę, gdzie na 
wstępie napotykam nową kamie
nicę z szyldem urzędowym. Obok 
szyldu umieszczona kartka z pie
czątką i podpisem lekarza powia
towego. na której dużemi literami 
wypisane: „Wejście dla zdrowych 
niebezpieczne“, poniżej zaś łacin- 
ska nazwa choroby „fajdanitis di* 
gnitatis colpaciensis*.

Zaintrygowany, postanawiam do
stać się do wnętrza. Na szczęście 
mam ze sobą płaszcz gumowy, 
opinam się nim szczelnie, stawiam 
kołnierz, sporządzam prowizory
czną maskę gazową z chusteczek 
do nosa i pełen trwożnego niepo
koju wkraczam na drugie piętro.

W biurze o charakterze niepo
szlakowanie urzędowym pełnią swe 
funkcje dwaj muszkieterowie: Szef
— Michał — Anioł — Pęcak i za
stępca jego Akakij Akakijewicz 
Błendowskoj.

Nieszczęśliwi ci ludzi z obawy 
rozniesienia zaraźliwej „fajdanitis 
dignitatis" nie mogą rozkoszować 
się majem, zielonością.

Obaj są głęboko zamyśleni, obaj 
siedzą w swoich gabinetach,

W gabinecie przybranym w nie
zliczoną ilość słomianek i wycie
raczek (niektóre są o zielono-ma- 
jowych brzeżkach) siedział sam 
szef — Pęcak. Siedział i ; dumał 
nad tern, że jednak ta brzydka 
fortuna potrafi się niekiedy pięknie 
uśmiechać, że potrafi ziszczać ma
rzenia niespotykane w najfanta
styczniejszych snach. I dziś jeśli 
obojętny jest na maj, na zieloność
— tylko dlatego, że jest szczęśli
wy i pełen wewnętrzkego zadowo
lenia, bo wszak osiągnął szczyt 
szczytów swych pragnień. Z „lotu 
ptaka“ spogląda na swą przeszłość, 
analizuje czasy swych studjów (w 
Pikutkowie), poprzez ubiegłą swą 
pracę fachową i „samorządową"
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(w Pacanowie) przechodzi do cza
sów bliższych i coraz mocniej na
suwa mu się wniosek, że nagroda 
która go niespodzianie spotkała 
jest zasłużona; gdyż w życiu 
zawsze potrafił sobie powiedzie 
„quo vadis“, zawsze umiał wytknąć 
prostą linję (broń Boże nie do 
tsarjery), zawsze działał nie dla 
dobra osobistego, lecz „pro patria“.

Na chwilę marzenia mącą się 
ciemnieją w barwach, bo oto przy
pomniał sobie swoich podwładnych. 
Jak trudno niekiedy tym ludziom 
niższego gatunku pojąć, jego bos- 
kość, jego gromowładną moc koł- 
pakowskiego Jowisza. Patrzy na nich 
coprawda z „wysokości drabiny 
strażackiej“ obiecuje „powyrzucać 
na pysk“, lecz i to niezawsze skut
kuje. Trzeba wymyśleć coś moc
niejszego, Społeczeństwo dzisiej
sze lubi dyktatorski ton. szanuje 
siłę, a że tam w formie brak grze
czności i przyzwoitości niech się 
o to troszczy departament kultury, 
bo miejscowy Jowisz jest wyższy 
ponad tłumy, on patrzy na nie „z 
lotu ptaka“.

W drugim gabinecie mniej we
soło dumał zastępca szefa — Aka- 
kij Akakijewicz Błendowskoj z za
wodu „Statistikmacher“. Ciekawski 
promyczek słońca padł na smutną 
twarz Błendowskoja, osunął się ni
żej i niespodzianie napotkał zwier
ciadło wypukłe gumowego kołnie
rzyka, odbił się od niego i żałośii- 
wie załamał się na manchetach 
z takiej że materji.

• Vice-szef nie zwrócił na to uwa
gi, gdyż gorzką była jego zaduma 
bo oto przyszedł mu na myśl prze
wrót grudniowy, odkąd —stosownie 
do dekretu swego szefa — musiaf 
rozstać się z umiłowanem przez 
siebie długoskórnem obuwiem i 
przywdziać gumowe aparaty.

Jak bosko i rozkosznie było 
w latach ubiegłych, zarzuciwszy na
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ramiona buty, zwiedzać podległe^ 
mu urzędy!

Dziś tu już daleka, a tak miła 
przeszłość.

Zegar wybił godzinę 15-tą, „sta- 
tistikmacher" wstał, by udać się do 
gabinetu szefa, z którym ma dzi& 
omówić wspólny program pracy,, 
muszą bowiem ustalić, w jaki spo
sób możny „viribus unitis“ zużywać, 
energję „na cele inne niż została 
przeznaczona“.

Ulica szumi, wre, kipi. Zmęczo
ny bujnem życiem wiejskiem i buj- 
nością ulicznej zieleni — powracam 
do domu.

Maj — ciepło — zielono. Zielo
na ulicach, w zielone szaty oble
czonych mnóstwo białogłów, kurki 
— „zielononóżki“ skaczą po móz
gach sejmikowych suwerenów, zie
loną w końcu jest nadzieja autora 
niniejszego płodu, że w dalszym 
toku zielonych dni nieraz jeszcze 
podzieli się z uprzejmymi czytel
nikami wrażeniami z Kołpakowa, 
lecz kiedy to nastąpi niema zielo
nego pojęcia.

A więc do zobaczenia w jednym 
z jasnych, pełnych zielonych dni.

Pisma Polskiego w Chełmie w  niema!
Było; wychodziło stale prawie 6 lat. 

Nazywało się i było prawdziwem 
„Zwierciadłem“ polskiego życia...

Sam redaktor i wydawca był Ro- 
bem. Skupiał przy sobie, dawał możność 
pracy publicznej innym, szlachetnym 
a ofiarnym Robom —  gnębił i ścigał 
Popsujów i Nierobów...

A dziś... Umył ręce... wyrzekł się.„ 
poprostu porzucił na ulicy...

Stał się nierobem.
A innych Robów nie było już wi

dać do zastąpienia go.
Na tę chwilę czekali Popsuje. Ma

ło im było tego, że się już pismo nie:
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miało robić. To nie wystarczyło, gdyż 
oni nie byliby wtedy Popsujami.

Pod pozorem, że 'pokażą jak się 
pismo wydaje i redaguje, założyli szum
ną spółkę wydawniczą „Brzask“, stwo
rzyli na Nierobach oparty Komitet Re
dakcyjny...

A redakcję pisma powierzyli czło
wiekowi, który jak widać z jego popi
sów literackich i dziennikarskich na 
łamach obecnego „Zwierciadła“, mógł
by z powodzeniem zostać pierwszym 
honorowym pacjentem mającego się 
budować szpitala psychjatrycznego w 
Chełmie.

Rolę swą w sprawie pisma polskie
go w Chełmie Popsuje odegrali zna
komicie.

Dziś już mało powiedzieć, że pisma 
polskiego w Chełmie niema. Sama 
pamięć nawet o tym co było, sam ty
tuł został popsuty, ośmieszony...

Oto rezultaty „owocnej działalności“ 
Nierobów i Popsujów.

I pomyśleć tylko, że Popsuje zaj
mują czołowe stanowiska w adminis
tracji państwowej, w samorządzie... 
że są posłami, prezesami poważnych 
organizacyj...

Czy tylko gazetę popsuć potrafią?...
Niema w Chełmie polskiej gazety 

(w całem tego słowa znaszeniu).
Jest dwa tygodniowe pisma żydow

skie.
Jest pismo ukraińskie, które jak na 

prowincjonalną gazetę ma duży nakład 
kilka tysięcy egzemplarzy.

Niema w Chełmie polskiego pisma, 
Są tylko Nieroby i Popsuje...

Pan Bóg winien.
Komisja rzeczoznawców, bada

jąca przyczyny walenia się budynków 
Dyrekcji Kolejowej w Chełmie, zło
żona z profesorów politechniki, orze
kła, że zarysowania i pęknięcia ścian 
spowodowane zostały „specjalnemu

właściwościami gruntu i slinemi mro
zami“. Jednem słowem winien Pan 
Bóg, że nam dał w Chełmie takie 
właściwości gruntu i zesłał tęgą zimę..

Nie wierzyć takiemu orzeczeniu 
byłoby zbrodnią przeciwko autoryteto
wi uczonych i „powołanych“ fczynni- 
nów. A że są w Chełmie zwyczajni 
sobie majstrowie murarscy, co zęby 
na budowaniu domów zjedli i potrafią 
sobie radę dać z „właściwościami 
gruntu“, że ich budowle nie boją się 
mrozu, to jeszcze niczego nie dowo
dzi... Co tam uważać na takich pro
staczków, nie umiejących nawet zna
leźć właściwej przyczyny walenia się 
budynku tylko powtarzających w kół
ko, że „płytkie fundamenty, tandetna 
robota i brak dozoru ze strony kie
rownictwa spowodowały katastrofę“. 
Tak powiedzieć potrafi byle kto.

Ale określić tę rzecz słowami 
„specjalne właściwości gruntu i wpły
wy atmosferyczne“ może tylko czło
wiek bardzo uczony... no i chyba 
bardzo mądry.

To też z podziwem należy skło
nić głowę przed takiem orzeczeniem 
komisji, która badała nietylko gmachy 
dyrekcyjne, ale na dowód, że. to 
winien grunt chełmski i mróz, przy
patrywała się pęknięciu ściany w no- 
wobudującym się domku p. Flisa na 
ul. Kolejowej.

(Poco miała oglądać budujące 
się kino p. Donajkowej i tyle innych 
prywatnych budynków, kiedy w nich 
nie było najmniejszych rysek).

Winien Pan Bóg i basta.
Tylko kto pokryje szkody... no 

i koszta przejazdów, djet i innych 
wydatków na uczoną i mądrą ko
misję ?

Czy też Pan Bóg?
Głupie, zwyczajne ludziska to 

powiadają, że zapłacą, ci co nie mają 
pieniędzy na wykupienie weksli...
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Popsuje przy „pracy .
(Z teki amotorskiej reportera.)

Czy normalni ludzie ogłosili 
konkurs na stanowisko Dyre

ktora szpitala warjatów 
w Chełmie.

W edług krążących wiadomości 
po mieście, konkurs na stanowisko 
dyrektora szpitala dla umysłowo 
chorych został ogłoszony w lekar
skich pismach fachowych z uposa
żeniem VI stopnia służbowego. 
Tymczasem jak się dowiadujemy 
umowa z nowozaangażowanym dy
rektorem szpitala ma opiewać w/g 
V. st, sł., bez uprzedniego ogło
szenia w tychże pismach, że sta
nowisko. to podniesionem zostało 
o jeden stopień wyżej, wobec cze
go zapytujemy komitet Organiza
cyjny szpitala, czy ta sprawa jest 
pod względem etycznym w należy
tym porządku, a przyszłemu leka
rzowi naczelnemu szpitala, należa
łoby radzić, aby wziął pod obser
wacje w pierwszym rzędzie człon
ków Komitetu Organizacyjnego,

Podsłuchane rozmowy 
szoferów.

W ostatnim tygodniu przed 
Zielonerai Świętami (sobota) w po
gawędce szoferów usłyszeliśmy, iż 
jedna z żon członków Wydziału 
Powiatowego, Sejmiku Chełmskie
go wyjeżdżała na Koszt Sejmiku 
do Lublina taksówką, za którą to 
Kasa Sejmiku nie uregulowała w 
terminie należności szoferowi w su
mie zł. 100

Aczkolwiek doceniamy, że tak 
poważna Pani nie mniej jest zna
czącą (w życiu rodzinnem) od U- 
stawy Oszczędnościowej p. Ministra 
»Grabskiego, to jednak śmiemy za

pytać, czy nie jest to za drogi śro
dek lokomocji do Lublina dla żon 
członków Wydziału Powiatowego 
na koszt Sejmiku, chociażby w spra
wach urzędowych, tymbardziej że 
Sejmik posiada własny samochód 
(a nawet dwa), j na stałej pensji 
szofera, a w czasie zajęcia tegoż, 
toć jest do dyspozycji kolej i auto
busy.

Och, gdyby ta Kasa, uregu
lowała w terminie rachunek, nie 
byłoby plotek po mieście!

Z Rady Gm, Staw.
Radny Rychter wnosi interpe

lację do obecnego przedstawiciela 
Sejmiku, że gmina Cyców wysta
wia oficjalnie świadectwa żebraniny 
dla ludzi idących z Cycowa do Sej
miku w Chełmie po odbiór należ
ności zapracowanej na Szosie Sej
mikowej w miesiącach od kwietnia 
do sierpnia ub. r. dalej radny Rych
ter oświadcza, iż Urząd Gm. Cyców 
zaświadcza, że członkowie rodziny 
okaziciela pozostali wskutek prze
wlekłej choroby bez środków do 
życia, wobec czego Urząd Gminy 
Cyców poleca miłosierdziu ludzkie
mu otiarę zapracowanego grosza 
i zezwala o żebranym chlebie dojść 
zainteresowanemu do majestatu 
władz sejmikowych w Chełmie,

Zapytujemy, czy nie celowiej 
byłoby zamiast p. X, taksówką 
wysyłać z Chełma do Lublina, 
(znowuż na kredyt) to tamtemu 
biedakowi z tej sumy wypłacić cho
ciażby z 60 zł. gdyż jak jesteśmy 
poinformowani ten biedak i tym 
razem otrzymał stereotypową odpo
wiedź p. Radcy Buchaltera Sejmiku 
„pieniędzy niema, jak będą to wy
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płacę" a na zapytanie kiedy będą 
— odpowiedź — „nie wiem".

Ładna perspektywa po minio
nym roku, od czasu wykona
nia pracy.

Sprawy poufne.
Dowiadujemy się, iż Wydział 

Sejmiku zapytywał odpowiedni 
Urząd Wojewódzki o kwalifikacje 
fachowe jednego ze swych praco
wników, skąd otrzymał odpowiedź 
w drodze poufnej, że bliższe kwa

lifikacje tego Pana nie są znane, a 
sama osoba jako taka w U rzę
dzie Wojewódzkim wzbudza pewne 
zastrzeżenia.

Odpowiedź ta w zupełności 
zadowoliła Wydział Powiatowy 
w myśl zasady, że jak poufne, niech 
leży w zamkniętej szufladzie. Po co 
robić z tego użytek, jeszcze by 
ktoś z osób niepowołanych o tern 
się dowiedział.

Ach, ta niepoufność Urzędu 
Wojewódzkiego!

Do wojny światowej na terenie 
powiatu chełmskiego istniała tylko 
jedna straż ochotnicza w Rejowcu, 
zorganizowana 1909 r. Po wojnie 
a właściwie w ostatnich latach 
wojny — w r. 1917—zorganizowano 
straż w Swięcicy i w r. 1918 — 
straż w Wojsławicach. Są to, o 
ile idzie o datę założenia, najstar
sze straże w powiecie. W następ
nych latach rozwój straży był na
stępujący:
w r. 1922 zorganizowano 1 straż 
w r. 1924 „ 3 „
w r. 1925 „ 8 „
w r. 1926 „ 11 »
w r. 1927 „ 7 „
w r. 1928 „ 8 „

Pod koniec 1928 r. zorganizo
wanych straży powiat posiadał 41, 
z liczbą członków 1505. Członko
wie rekrutują się:

Zawód
Rolnicy małorolni 54 e/0 

„ wielkorol. 1 ?/„ 
Rzemieślnicy 37,3 °/o
Nauczyciele 4 *fo

Duchowni 0,7 %
Pracownicy gminni 3 °/o

Wiek.
Do 20 lat 34 °/0 
Do 30 „ 31 <7«
Do 40 „ 20 %
Ponad 40 lat 5 °/0.
Wyszkolenie fachowe na kur

sach I-o i 2-u tygodniowych prze
szło 87 druhów. Jest to kadra na
czelników i ich zastępców, którzy 
na miejscu szkolą strażaków. Uzbro
jenie straży, według otrzymanych 
przez nas danych, na powiecie 
liczbowo przedstawia się jak nastę
puje:

sikawki i hydronetki szt. 41
beczki na kołach „ 34

„ bez kół M 17
drabiny Szczerb. „ 5

„ przyst. ,, 30
węże tłoczne m. 788

„ ssawne „ 137
kaski szt. 579
toporki „ 252
pasy szt, 510
bosaki „ 171
tłumnice „ 408
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remiz „ 8
orkiestr „ 4
sztandarów ,, 6
umundurowan. „ 511
wozy pogot. „ 9
Ogólna wartość uzbrojenia i 

majątku strażackiego przekracza 
sumę z 1. 250.000. Powyższa suma 
powstała z zapomóg:

gminnych 26 °/o 
wydz. pow. 15 °/o 
P. Z. U. W. 29 % 
we wł. zakr. 30 °/°<

W r. 1927 Okręgowy Związek 
Straży Pożarnych w Chełmie za
angażował instruktora i przystąpił 
do fachowego przeszkolenia straży“.

Przedewszystkiem przeprowadzo- 
no lustracje poszczególnych dru
żyn, zaprowadzono ewidencję rek
wizytów i zajęto się kompleto
waniem niezbędnego minimum 
uzbrojenia.

W r. 1927 urządzono powiato
wy zjazd ćwiczebny. W r. 1928 
ustalono rejony i zorganizowano 
rejonowe zjazdy ćwiczebne, oraz 
wysłano delegację na Wojewódzki 
Zjazd Straży Pożarnych w Lubli
nie. Drużyny ćwiczebnej nie wy
syłano ze względu na małe wyszko
lenie straży i brak funduszów.

Na przeszkodzie do racjonal
nego i programowego szkolenia 
strażaków stoi brak odpowiednich 
fachowców — instruktorów. Dość 
nadmienić, że Okręgowy Związek 
w przeciągu trzech lat zmuszony 
był zaangażować trzeciego instruk
tora, ponieważ dotychczasowi byli 
nieodpowiedni.

Jeżeli organizacje strażackie 
uważać będziemy, tembardziej dziś 
w okresie budowania Państwa Pol
skiego, nie tylko jako organizacje 
ściśle fachowe, lecz jednocześnie 
pamiętać będziemy, że pod sztan
darami ochotniczych straży pożar
nych wzrasta solidarność społe
czna, potęguje się samopomoc oby
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watelska, rozkwita poświęcenie i 
ofiarność, — wtedy praca w orga
nizacjach strażackich nabierze wła
ściwej jej powagi i doniosłości.

Niestety — dziś nietylko spo» 
łeczeństwo, lecz zarówno ci, któ
rzy w imię interesów Państwa 
winni należytą opieką otaczać na
sze strażactwo, jak i ci dla któ
rych istnieją oiiarne szeregi obroń
ców ich mienia, nie doceniają roli 
organizacji strażackich i bagateli
zują je traktując pracę tą jaka 
rozrywkę.

Mamy tutaj, oczywiście na my
śli tylko życie naszego powiatu.

Z przytoczonej powyżej staty
styki widzimy, że do strażactwa 
garnie się przeważnie młodzież, 
gdyż 75 proc. strażaków są to lu
dzie do 30 lat, t. j. ten element 
ruchliwszy, który ciemną i śpiącą 
dotychczas wieś naszą, chcą prze
tworzyć i przekuć na twórczy war
sztat pracy państwowej.

1 doprawdy, szacunek ogarnia 
nas dla tych w masie swej bez
imiennych pracowników, którzy nie 
dla nagród i odznaczeń, prowadzą 
niewidoczną pracę u podstaw i z 
uczuciem szczerej życzliwości ści
skamy stwardniałą dłoń od pługa.

Od sierpnia r. ub. nowozor- 
ganizowane straże nie mogą do
czekać się sikawek, które Dyrek
cja Ubezpieczeń w połowie war
tości przyznała im, ponieważ po
mimo niejednokrotnych zwracań 
Okręgowego Związku do Wydziału 
Powiatowego, o przelanie z należ
nego Okręgowemu Związkowi sub- 
sydjum sejmikowego, pieniędzy na 
r-k drugiej połowy wartości sika
wek, Wydział nie wywiązał się do 
dnia dzisiejszego z dawnych przy
rzeczeń. W rezultacie przyznane 
zapomogi przez Dyrekcję Ubezpie
czeń jako terminowe — zostały' 
stracone dla straży.
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Wydział Powiatowy do dnia 
dzisiejszego zalega z wypłatą 
€000 zł. z r-ku subsydjum na stra
że za r. 1928 - 29 .

Jak Sejmik i Wydział Powiato" 
wy doceniają w r. b. doniosłość 
pracy i roli strażactwa, najlepiej 
świadczyć może to, że na rok bud
żetowy 1929-30 subsydjum dla 
Okręgowego Związku Straży Po
żarnych zredukowane zostało do 
35 proc. to jest do zumy zł, 6000.

Wobec tak nikłej sumy właści
wie należałoby zamknąć interes i 
nie wprowadzać społeczeństwa po
wiatu w błąd, że prowadzi się ja
kąś pracę w strażactwie.

Liczba 41 straży na powiecie 
z majątkiem ćwierć miijonowym, 
wymaga należytej pracy nadzor
czej. Przy pewnej pomocy finan
sowej Okręgowego Związku część 
straży przystąpiłaby w r. b. do bu
dowy remiz, które dziś są najpo
trzebniejsze, co uchroniłoby rek- 
wizyta strażackie, jako majątek 
społeczny, od poniewierania z kąta 
w kąt. Należałoby również pomóc 
w kompletowaniu minimum uzbro
jenia i tym samym stworzyć z dru
żyn strażackich jednostki bojowo 
przygotowane.

Wobec jednak wegetacyjnego 
budżetu Okręgowego Związku i 
przytem, trzeba zaznaczyć, nie
przychylnego stosunku biura Sej
miku do Okręgowego Związku jako

rzekomo obcej instytucji i nie re
spektowania okólnika P. Wojewo
dy, który zalecą Sejmikom okazy
wanie pomocy kancelaryjnej Okr. 
Zw. Str. Poż., dziś praca dla stra
żactwa w powiecie naszym jest 
niezmiernie utrudniona.

Słyszy się stałą piosenkę — 
„Sejmik jest w trudnych warun
kach finansowych".

To jeszcze nie jest powód aby 
strażactwo w powiecie traktować 
jak piąte koło u wozu. Nieco ży
czliwości, a nawet nie życzliwości 
a doceniania bezinteresownej o- 
fiarnej pracy strażaka i wtedy z 
pewnością parę tysięcy zł. więcej 
znalazłoby się w kilkuset tysięcz
nym budżecie Sejmiku, na straża
ctwo.

Strażactwo to nie Kółka Rol
nicze, w których rolnika uczy się 
wiele korzyści może osiągnąć z 
roli, — Strażakowi mówimy nie o 
„korzyści" lecz, że w ciemną i słot
ną noc ma zerwać się z ciepłego ło
ża i biec do walki z pożarem, któ
ry trawi cały dorobek sąsiada, Z 
tej walki strażak nie wyjdzie nigdy 
z „korzyścią", lecz może wrócić 
do domu kaleką.

1 doprawdy, zrzeszone straża
ctwo chełmskie, zniechęcone dzi- 
siejszemi warunkami pracy, przy
pomina sobie wspaniały rozkwit 
naszego strażactwa w latach 
1925  —  1928 ,

Obserwator.

Tygodniowy rozkład zajęć Kołpakowskiego
prezydenta

(Godziny przyjęć od 11-ej do 13-ej)

Poniedziałek — między godz. 11 a 13 ą prezydent zajęty z p 
Sciskalska. (interesanci, wyczekawszy 2 godziny odchodzą do domu).

Wtorek — między godz. 11 a 13-ą prezydent zajęty jest z p. Su-
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rą Stołek (interesanci wyczekawszy 2 godziny odchodzą do domu).
Środa — między godz. 11 a 13-ą Prezydent zajęty z p. Calu* 

skiewiczową (interesanci wyczekawszy 2 godz. odchodzą do domu).
Czwartek — między godz. 11 a 13-ą Prezydent zajęty z p. Ruchlą 

Cokolwiek (interesanci wyczekawszy 2 godz. odchodzą do domu).
Piątek —' między godz. 11 o 13-ą Prezydent zajęty z p. Miłośnicką 

(interesanci wyczekawszy 2 godz. odchodzą do domu).
Sobota — między godz. 11 a 13-ą Prezydent zajęty z p. Frajdą 

Macaner (interesanci wyczekawszy 2 godz. odchodzą do domu).
Niedziela — dzień wolny od urzędowych przyjęć.
Jak widzimy Prezydent Kołpakowa ma mnóstwo zajęć, na pluS 

trzeba mu również zaliczyć, że w szerokiej mierze uwzględnia „mniej
szości narodowe“.

Р о щ іМ  dzienny posiedzenia Kolpakowskiei Rady Miejskie], 
które odbędzie sie 32 maja i r

1) Odczytanie protokułu przy aatompanjamencie wynalezionym 
jeszcze przez dawny wiedeński parlament (kocia muzyka).

2) Sprawa przymusowego kastrowania urzędników miejskich.
3) Interpelacja jednego ze stolników miejskich, by inni również 

stolnicy uyżwąli wyrazu „ma się rozumieć“ tylko w ograniczonej mierze 
(powołanie się na ustawę o ochronie wynalazków).

4) Wniosek nagły radcy Komicznego o wprowadzenie do Rady 
Miejskiej „momentu czworonożności“.

W iadom ości kablowe.
Spółka wydawnicza „Brzask" 

w ostatnich dniach maja otrzyma
ła wiadomość« kablem własnym, że 
budujące się gmachy dyrekcji kole
jowej w Chełmie zagrożone są za
waleniem.

Kabel własny spółki wyda
wniczej „Brzask“ przeprowadzony 
jest w teren budującej się dy 
rekcji poprzez biuro firmy „Budex“. 
do Redakcji wydawanego przez 
„Brzask" tygodnika „Zwierciadło“. 
Obsługa i prąd elektryczny kabla

urządzony jest na koszt firmy 
„Budex“.

Nie pisalibyśmy o tem wogóle, 
gdyby nie specjalna etyka postępo
wania spółki wydawniczej „Brzask“, 
która na szpaltach wydawanego 
przez siebie „Zwierciadła“ za opła
tą umieściła komunikat „ßudexu“ 
a obok niego opinję pism war
szawskich, które aferę całą poru 
szyły przed dwoma miesiącami,

Wydaje nam się. iż, to trochę 
dziwnie wygląda, się w jednej szpal
cie wstawia odpowiednie kodeksy
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karne, a w drugiej za pewne bono- 
rarjum bierze się w obronę oskar
żonego, czyli razem staje się „pro 
publico bonö“ w roli prokuratora, 
a „pro dorao sua“ w roli obrońcy.

Sympaftyozna pani.
W ostatnich dniach do p. Sta

rosty Bagińskiego udała się dele
gacja składająca się ze znanych 
w naszem mieście obywatelek i o- 
bywateli w sprawie sympatycznej 
pani Chorążyny (żona jednego z 
urzędników Starostwa). Pani Cho
rążyna podobno nie może wyjść 
z podziwu że lokatorka główna w 
domu p. Męczyńskiej p. Dzierżko- 
wa, u której p. Chorążyna jest 
sublokatorką, za długo żyje. Jak 
wtajemniczeni tvrierdzą, to w Kow
lu, gdzie sympatyczna p. Chorąży
na była również miłą sublokatorką, 
lokator główny miał mniej zdrowe 
nerwy i wcześniej przeniósł się pod 
namiot „Abrahama“ czego nie chce 
uczynić p. Dzierżkowa. Ale to po
dobnież wypływa tylko z niezro
zumiałego sentymentu, chęci wycho
wania własych dzieci i dlatego 
uprosiła znowuż w naszym społe
czeństwie grono osób aby wzięły ją w 
obywatelską obronę, gdyż protoku- 
ły policji jakoby nie odnoszą skutku.

Ze swej strony chcąc incydent 
ten zażegnać, ogłaszamy wśród 
właścicieli dużych lokali konkurs, 
by zgłosili wolne mieszkania dla 
miłej lokatorki.

№  to ii nos w Chełmie.
W jednym z ostatnich numerów 

„Zwierciadła“, udowodniono nam, 
że Chełm jest wielkim miastem, że 
Chełm rozwija sięjpięknie i szybko, 
bo ma nawet ni mniej ni więcej... 
laboratorjum roentgenologiczne. W 
ostatnim numerze stwierdzono dal

szy rozwój, boć przecież... wyszko
lono spory zastęp pielęgniarek i.,, 
będziemy mieli wystawę higjeni- 
czno-sanitarną i przeciwgruźliczo- 
alkoholową. Tyle tytułów do wiel
kości, żo człowiek gotów naprawdę 
w wielkość niedźwiedziego grodu 
uwierzyć i powiedzieć sobie, że 
można po tylu i tak pięknymi owo
cami uwieńczonych pracach odpo
cząć. Wierzą zresztą widocznie w 
swoją i miasta wielkość rządcy 
Chełma i... spoczywają na lauracb. 
Tyle już przecież zrobiono. Czyż 
nie świadczy zresztą o wielkości 
miasta hkf, że wydzielono miasto, 
a co zatem idzie, przedstawiciel 
miasta nie jest już zwykłym sobie 
burmistrzem, ale ma piękny tytuł 
prezydenta, zaś Rada Miejska ma 
swego prezesa? Czy to nie dużo?

Wprawdzie niektórzy zbyt wy
magający obywatele przypominają 
sobie, że przed wyborami słyszeli 
o planowej i przewidującej gospo
darce miejskiej, słyszeli o wygod
nych jezdniach i chodnikach, o 
domach dla bezdomnych, o kąpie
liskach, o szkołach, opiece nad 
matką i dzieckiem o kanalizacji, 
ale przecież były to tylko gadania 
przedwyborcze i będzie się znowu 
o nich w swoim czasie mówiło. W 
życiu codziennem wystarczy i to 
co jest, a że to nie wszystkim wy
starcza, trudno, są jeszcze w Cheł
mie ludzie, którzy i to ocenić po
trafią i honor miasta bronić po
trafią.

Zdawało się niektórym, że jed
nak mimo wszystko musi się mia
sto otrząsnąć z apatji i wziąć się 
naprawdę do pracy. Stosunki ukła
dały się dla miasta korzystnie. 
Przeniesienie Dyrekcji Kolejowej 
z Radomia do Chełma, w rozumie
niu wielu obywateli, miało się stać 
tym czynnikiem, który miał zmu
sić władze samorządowe do wy
tężenia wszystkich sił w pracy nad
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rozwojem miasta, nad zrobieniem 
z niego ośrodka naprawdę kultu
ralnego, ośrodka, któryby dał oby
watelom możność kulturalnego ży
cia. Podziwialiśmy w ubiegłym roku 
wprost amerykańskie tempo pracy 
przy budowie objektów dyrekcyj- 
nych i wierzyliśmy, że i miasto pre- 
cę tę naśladować potrafi. Cóż, kie
dy z taką szybkością wybudowane 
gmachy, porysowały się, roboty 
przerwano, zjeżdża komisja za ko- 
misją, szuka się winnych, a czas 
upływa.

W mieście zaczyna rodzić się 
przekonanie, że lepiej nie robić 
nic, bo wtedy nic się nie zawali i 
nikogo się na straty nie narazi. 
Wprawdzie są w Polsce ludzie, 
którzy w trudzie i znoju budują 
tepszą przyszłość, ale to dzieje się 
od nas daleko. Może [zresztą nie 
tak nawet daleko, ale w każdym 
razie nie w Chełmie. Bo co np. 
ma Chełm do powiedzenia na 
Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu? Cała Polska prezen
tuje na niej swoją pracę. ^

Samorządy miejskie zajmują na 
niej bardzo korzystne miejsce. Czy
ta się w dziennikach, że nietylko 
miasta duże jak Warszawa, Lódż 
czy Kraków, ale i miasta średnie, 
a nawet zupełnie małe, mówią głoś
no o .swojej 10-cioletniej pracy, 
cała Polska, ba, świat cały zobaczy 
i uznać musi, że Polacy pracować 
potrafią, że Polska, a w niej i miasta 
polskie, są wartością realną w pra
cy nad realizacją lepszych form 
i ‘!cia. Ale Chełm chyba niema co 
Polsce i światu pokazać. Czytając 
krótsze i dłuższe opisy tego, co 
miasta polskie na wystawie poka
zały, nasuwają się mimowoli smut
ne refleksje o mizerji naszego 
miejskiego bytowania i o zmarno
waniu 10 letniego okresu istnienia 
Niepodległego Państwa.

A gdyby tak posłać na wystawę 
fotografje kulawych bruków miej
skich, na których ludzie łamią nogi, 
fotografje piwnicznych izb szkol
nych, w których kształci się młode 
pokolenie, statystykę dzieci, które 
z powodu braku pomieszczenia 
w szkole, do szkoły wogóle nie 
uczęszczają. A możeby można w 
jakiś sposób przesłać próbkę po
wietrza, którem zmuszeni są oddy
chać mieszkańcy ulic Kolejowej, 
Okszowskiej, Obłońskiej, 1 Maja, 
Sienkiewicza i przyległych. Prze
cież to byłby pokaz jedyny w 
swoim rodzaju. 1 takich pokazów 
wskaże każdy obywatel miasta 
kopy całe. No, ale tego przecież 
światu pokazać nie można, a wyli
czać, czego w Chełmie niema, 
a coby być powinno, stracony trud. 
Czy stracony? Ja wierzę, że nie, 
że jednak C h e ł m  weźmie 
udział w wyścigu pracy i po dal
szych latach 10 będzie się mógł 
pochwalić nie tylko prywatnem Is- 
joratorjurn roentgenologicznem.

Z ostatniej chwili.
W dniu 31 maja wznowione zo

stało T-wo Krajoznawcze w Cheł
mie.

Ze względu na to, że dotych
czasowe T-wa niewykazują zbyt
niej działalności T-wo Krajoznaw
cze Oddział w Chełmie postano
wiło na wniosek jednego z człon
ków urządzić trzy kolejne wycie
czki.

Pierwsza w dniu 2 czerwca do 
lokalu p. Lasocinej w celu zbada
nia miejscowej „flory“.

Druga na najbli&ze posiedze
nie R. Miejskiej w celu zbadania 
miejscowej „fauny“.

Trzecia w celu zbadania ruin 
starożytności na tereny budującej 
się Dyr. Kolejowej w Chełmie.

DRUK. ZWIERCIADŁO“ —CHEŁM.


