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Od  Autora 

 
Śledząc i analizując wszystkie dostępne mi źródłowe materiały tak bardzo 

ciekawego i dynamicznie przeobrażającego się Chełma – i powiatu też – w okresie II RP 

lata 1918-1939, napotkałem wiele ciekawych i pouczających informacji-wydarzeń które 

kształtowały i ukształtowały to miasto i okolice – i zapragnąłem je przedstawić.  

Chełm można tak stwierdzić, że był jakby przygranicznym powiatem co z reguły 

powodowało przestępcze zachowania napływowych jednostek z terenu Rosji sowieckiej.  

Zamieszkałe Chełm i powiat chełmski mniejszości narodowe łamały Polskie prawo i 

właściwie robiły co chciały (a przede wszystkim Żydzi), oczywiście przy braku ze strony 

władz Polskich represyjnych działań, co w konsekwencji mniejszości to wykorzystywały.  

Nie będę się zbytnio rozwodził – niech się sam materiał obroni.  Nadmieniam, że 

najbardziej szczególnym dokumentem przedstawiającym codzienne życie mieszkańców 

Chełma i powiatu chełmskiego była prasa: „Zwierciadło” 1923-1932 i „Kronika 

Nadbużańska” 1933-1939, które bardzo szczegółowo prowadził jej twórca i wydawca 

Kazimierz Czernicki (na zdjęciu) – tworząc tym samym jedyny dokument Chełma i 

powiatu tamtych lat.     

 
                     „Zwierciadło” – Rok 1. Chełm 7 lipca 1923 r. Nr 1. 
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 Od redakcji „Zwierciadło”: Czasopismo nasze 

chcąc być rzeczywiście zwierciadłem życia społecznego w Chełmie, zwraca się z 

uprzejmą prośbą do istniejących tu Związków, Stowarzyszeń oraz Organizacji 

społecznych o łaskawe nadsyłanie do redakcji w postaci krótkich notatek kronikarskich 

wiadomości ze swego życia, ze swej działalności. Wszelkie sprawozdania finansowe z 

zabaw dobroczynnych również z chęcią będą umieszczane na szpaltach „Zwierciadła”. 

Prosimy również Organizacje społeczne o zawiadomienie łaskawe o dniu rozmaitych 

posiedzeń, a to w celu umożliwienia przez redakcję delegowania swego pracownika – 

Chełm 30 czerwca 1923 r.!!!!! Adres Redakcji i Administracji Chełm ul. Lubelska 15 

(przy Polskich Zakładach Graficznych) redaktor-wydawca Kazimierz Czernicki, 

redaktor odpowiedzialny Józef Popiel. Drukarnia „Zwierciadła” Chełm ul. Lubelska 56. 

Niech każda wioska w całym powiecie otrzymuje choć jedno „Zwierciadło”, ale 

niech nie będzie wioski, która by naszego pisma nie miała.  

 

  

                                                                * 

 

 

W 1929 r. stworzona została Spółka wydawnicza Firma „Brzask” z siedzibą w 

Chełmie, a mająca za teren działalności powiaty: chełmski, hrubieszowski i włodawski. 

Celem spółki będzie wydawanie, broszur, książek oraz wszelkich publikacji o 

charakterze regionalnym, dotyczących terenu trzech powiatów. Doceniając znaczenie i 

celowość pracy prowadzone przez 6 lat w „Zwierciadle”, Spółka postanowiła wyjść z 

pomocą dotychczasowemu wydawcy i redaktorowi tego pisma Kazimierzowi 

Czernickiemu, w kierunku powiększenia objętości „Zwierciadła” i dopomożenia w 

kolportażu pisma na te powiaty. Oddając do rak Waszych, Czytelniczych, pierwszy 
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numer „Zwierciadła”, [ Rok VII. Chełm – Hrubieszów – Włodawa,  dnia 26 stycznia 

1929 r. Nr 1 (257) ], w powiększonej objętości i z rozszerzonym zakresem treści prosimy 

o życzliwość a zarazem pomoc.  

„Zwierciadło” powinien czytać: rolnik, rzemieślnik, robotnik, nauczyciel, kupiec, 

policjant, urzędnik, wójt, sołtys, radny gminy, duchowny, lekarz, adwokat, wojskowy, 

przedsiębiorca, kierownik , itd.                                                            Komitet redakcyjny.   

Z dniem 1 sierpnia 1930 r. Redakcja i Administracja „Zwierciadła” oraz Kantor 

Drukarni, mieszcząc się w sklepie frontowym Ratusza, został przeniesiony do lokalu 

Drukarni „Zwierciadła” przy ul. Lubelskiej 56 w podwórzu.   

                       

Tekst przedstawiłem wiernie oddając ideę oryginałowi  tamtych lat.  
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Wprowadzenie 
 

Napływ ludności żydowskiej z zachodniej Europy do Polski trwał z różnym 

nasileniem od końca XI w do połowy XVII w. W rezultacie  Rzeczpospolita stała się 

największym w Europie skupiskiem Żydów (przeważnie Aszkenazyjczyków). Położenie 

ludności żydowskiej określił zwłaszcza statut kaliski księcia Bolesława Pobożnego 

(1264), potwierdzony przez króla Kazimierza III Wielkiego (1334, 1364, 1367). Ze 

względu na korzyści fiskalne statuty brały Żydów pod opiekę panującego (traktując ich 

jako własność władcy i jego skarbu) i zapewniały im bezpieczeństwo osobiste, samorząd i 

swobodę uprawiania handlu. Żydzi stopniowo zdominowali działalność kredytową 

(lichwę) a także dzierżawę różnych opłat państwowych, później również karczem. 

Podstawą samorządu żydowskiego była gmina wyznaniowa kahał. Wzrost znaczenia 

gospodarczego Żydów był przyczyną napięć między nimi a ludnością chrześcijańską, 

głównie w miastach, które dążyły do likwidacji konkurencji żydowskiego rzemiosła i 

handlu przez uzyskane przywileje De non tolerandis Judaeis. W odrodzonym państwie 

polskim ludność żydowska liczyła w 1921 r. ok. 2,8 mln osób. Podczas kryzysu 

gospodarczego 1929 -1935 wystąpiło zjawisko antysemityzmu, między innymi w 1937 r. 

ukazało się rozporządzenie zezwalające rektorom wyższych uczelni na wprowadzenie 

tzw. getta ławkowego. Pomimo tych utrudnień intensywnie rozwijało się nie tylko życie 

umysłowe w 3 nurtach językowych: hebrajskim, jidysz i polskim – ale i literatura, prasa, 

teatr, film, sztuka oraz szkolnictwo.          

                                                             * 
 

Powszechnością codziennego życia mieszkańców Chełma  w latach 1918-1939 

były wszelkie kłótnie i zwady, a nawet i bójki, jakie zachodziły pomiędzy bezkarną  

i prowokującą społecznością żydowską, która wchodziła w posiadanie wszelkiego mienia 

w Chełmie, a ubożejącą i z tego powodu polską społecznością Chełma. W konsekwencji 

ubożała jej zdrowotność, kultura, obyczajowość, a następnie i egzystencja 

poszczególnych jednostek, grup czy skupisk-środowisk mieszkańców Chełma. Wynikało 

to z bezradności władzy i braku jej kompetencji. Brakowało odpowiedniej organizacji 

państwowej, która by zajęła się pomocą-problemami rosnącej biedoty, jak i rosnącemu 

problemowi biednej i trudnej młodzieży w Chełmie. Żydzi generalnie pilnowali tylko 

swoich spraw. Problemy polskie jak obronność czy bezpieczeństwo itd. w ogóle ich nie 

interesowały. W Chełmie działały międzynarodowe stowarzyszenia, które wspierały 

finansowo Gminę Żydowską i biedne rodziny żydowskie. Żydzi tworzyli tzw. grupy 

finansowe które miały wspomagać biednych współbraci, wykupywać co się da, wchodzić 

w posiadanie wszelkiego mienia. Funkcjonowało też powszechnie w tym czasie w 

Chełmie (a i w całej Polsce) – niby takie sobie – powiedzonko Żydowskie skierowane do 

Polaków :  „NASZE  KAMIENICE  A  WASZE  ULICE”.  

  

Filozofią i podstawą życia-bycia każdego Żyda był handel-interes tzw. geszeft. 

Geszeft: potocznie, slangowo: interes handlowy do zrobienia, często nieuczciwy. Żydzi 

zawsze mówili: że interes-geszeft jest wtedy dobry, kiedy oni na nim zarabiają. Co 

oznacza Żydowski geszeft: złodziejstwo, oszustwo, ogłupienie, itd., a nawet przestępstwa. 

Według raportów chełmskiej PP, Żydzi popełniali najwięcej przestępstw: bestialstwo do 

zwierząt, kradzieże, sutenerstwo, paskarstwo, szachrajstwa walutowe, niedbanie o higienę 

ogólną, zakłócanie świąt innym wyznaniom, nielegalny wyszynk alkoholi, wykup towarów w 

niedozwolonych miejscach, znęcanie się nad koniem, handel bez patentu, nieposiadanie 

szyldu, brak cennika używanie wag niecechowanych, itd.   
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                       C H E Ł M 
 

Żargon z  chełmskiej ulicy:     
- Szwarcówki – to papierosy domowej roboty sprzedawane prawie jawnie.   

- Pajęczarz – to złodziei kradnący bieliznę ze strychów. 

- Ćma – to panienka do towarzystwa w hotelach na zawołanie i za pieniądze.   

 

Z protokołów policyjnych: 
- Bilans za 1923 r. ogłoszony na łamach „Zwierciadła” w styczniu 1924 r. według 

odczuć społecznych był następujący – i tak w kolejności dominowało: pijaństwo, 

kołtuństwo, paskarstwo, bandytyzm, orgie walutowe, łapownictwo, redukcje.                                                                      
- Wykaz przestępczości w Chełmie za miesiąc sierpień 1924 r.: opór władzy – 1; 

dezercje – 2; zakłócenie spokoju publicznego – 41; włóczęgostwo – 5; dzieciobójstwo – 1; 

podpalenia – 1; uszkodzenia cielesne – 22; podrzucenie dziecka – 1; kradzież kolejowa – 

1; inne kradzieże – 107; oszustwa – 14; hazard karciany – 1; kłusownictwo – 1; 

przekroczenie przepisów policyjno-sanitarnych – 151; handlowych – 82; nieszczęśliwy 

wypadek – 1; opilstwo – 33; przywłaszczenie – 5; różne – 55. Z tego przeważającą część 

przestępstw wykryto.    
- W czasie od 23 września do 18 października 1924 r. sporządzono następujące 

protokoły policyjne: za niecechowanie miar i wag – 3; zakłócanie spokoju publicznego i 

opilstwo – 11; pozostawienie dzieci bez dozoru – 1; handel bez patentu – 2; wyboje na 

chodnikach – 3; handel w dzień świąteczny – 1; tamowanie ruchu ulicznego – 2; 

nieporządki sanitarne – 16; nieposiadanie świadectw zwierzęcych – 2; nie oświetlenie 

ulic (na elektrownie miejską) – 5; brak szyldu – 1; wysiadanie z pociągu podczas biegu – 

1; uprawianie nierządu – 1; dręczenie zwierząt – 1; samowole gospodarzy domów – 2; 

przekroczenie przepisów dorożkarskich – 10; kradzieże drobne – 3 wykryte; 

pozostawienie koni bez nadzoru – 1.   

- Wykaz przestępczości i nierządu w miesiącu październiku 1924 r. zestawiony 

przez Komisariat Policji w Chełmie: opór władzy – 3, zakłócanie spokoju publicznego – 

22, włóczęgostwo – 1, pozbawienie życia – 2, przestępstwa przeciw moralności – 2, 

uszkodzenie cielesne – 1, kradzieże – 26, lichwa – 4, przekroczenia przepisów 

dorożkarskich – 37, sanitarno-administracyjnych – 38, handlowo-administracyjnych – 50. 

- Tylko w jednym tygodniu listopada 1924 r. – Komisariat Policji w Chełmie 

sporządził następujące protokoły: przekroczenia dorożkarskie – 7, sanitarne – 42, za 

chodzenie torem PKP – 5, handel w godzinach zakazanych – 2, zakłócanie spokoju 

publicznego – 7, opilstwo – 3. 

- Statystyka Komisariatu Policji za pierwszy tydzień stycznia 1925 r. wykazuje: 

11 – protokołów za tamowanie ruchu, 1 – za nieostrożną jazdę, 8 – za nieporządki 

sanitarne, 4 – za handel w zakazanym czasie, 5 – za zakłócenie spokoju i opilstwo.      

- Statystyka Komisariatu Policji za drugi tydzień stycznia 1925 r.: zakłócanie 

spokoju publicznego – 2, nieporządki sanitarne – 14, opilstwo – 14, opilstwo i tamowanie 

ruchu – 5, wypadki – 5.   

- Statystyka Komisariatu Policji – za ostatni  tydzień stycznia 1925 r. wykazuje: 

protokołów sanitarnych – 4, o zakłócanie spokoju publicznego i opilstwo – 8, o handel w 

godzinach zakazanych – 4, o lichwę i paskarstwo – 4.    

- W pierwszym tygodniu lutego 1925 r. komisariat policji zanotował następująco: 

przekroczenie przepisów meldunkowych – 4, sanitarnych – 22, nietrzymanie psów na 

uwięzi – 3, chodzenie po torach kolejowych – 5, opilstwo i zakłócanie spokoju 
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publicznego – 7. Zatrzymano Halinę Borys i Marię Sadlak prostytutki, uchylające się od 

kontrolnych badań lekarskich i wałęsające się po ulicy w nocy.  

- W marcu 1926 r. dokonano w Chełmie przestępstw: kradzieży z włamaniem – 1 

(wykryto 1); kradzieży kieszonkowych – 5 (wykryto 2); kradzieży drobnych – 14 (wykryto 

11); zakłócenie spokoju – 15 (aresztowano 9 osób); opilstwo – 8; nieporządki sanitarne i 

przestępstwa handlowe – 48; wypadków – 1; różnych – 82.   
 

PILICHONKI wyjęta  spod  prawa  dzielnica  
                                                „Zwierciadło” 28  wrzesień 1928 r.  
Jest nie rzecz prosta: ul. Pilichonki. Kto z mieszkańców miasta miałby ochotę 

dostać kamieniem, pałką, a nawet nożem, lub być świadkiem najordynarniejszej orgii 

pijackich przy których przechodzi do formalnych bitew na broń jaka jest pod ręką – 

niech wybierze się do tej dzielnicy na spacer wieczorem po godz. 21. Jeżeli śmiałek taki 

się trafi niech na wszelki wypadek włoży do jednej kieszeni nabity rewolwer a do drugiej 

granat. To też dziwne i niesamowite emocje przeżywają mieszkańcy tej dzielnicy. Niema 

prawie tygodnia ażeby nie zrywali się ze snu budzeni wrzaskami, klątwami, gonitwami i 

wołaniem o pomoc. Ubiegła niedziela w podobne ekscesy była nader obfita. Walczono na 

noże aż w trzech miejscach. Pierwsza z tych bitew rozegrała się w spelunce knajpiarskiej 

Chromiaka podczas której jeden z walczących został rozcięty nożem – głupstwo – od 

szyi aż do pośladka. Drugą również nożową stoczono na ul. Koszarowej ofiarą której 

padło dwie osoby: jedna uczestniczka walki, której nożem pokrajano rękę i lekarz 

wojskowy który słysząc rozpaczliwe wołanie o ratunek pospieszył na miejsce bitwy – z 

rąk pijanych zbirów zdołał do wyzwolić jakiś żołnierz. Trzecia bitwa była ciągiem 

dalszym bitwy na ul. Koszarowej, naprzeciw szkoły A. Mickiewicza – walczono dla 

odmiany na ordynarne słowa i (lekkie przepychanki). I cóż na to władze bezpieczeństwa 

publicznego? Tylu jest w Chełmie policjantów a wszyscy starannie unikają Pilichonek i 

mundur policyjny widziany jest tylko wtedy gdy robi się protokoły po dokonanych 

awanturach. Czy nie lepiej by do tych awantur nie dopuszczać. E. S.   *„Z” 1928r. nr 37.s 5.                                   

 

Łobuzerskie wybryki na ulicach.  
                               „Zwierciadło” 1 styczeń 1930 r.  

 Jak każde większe miasto, tak i Chełm posiada pewną ilość młodych obywateli 

rodzaju męskiego, którzy oprócz swych głównych profesji zarobkowych, mają jeszcze 

drugie poboczne zajęcie, to jest grandziarstwo i łobuzerkę. Obywatel taki za pieniądze, a 

nawet z amatorstwa gotów jest wskazanemu przez kogoś frajerowi podbić oczy pięścią, 

wygrzmocić kijem plecy, nawet upuścić kozikiem farby, chociażby nie miał doń żadnych 

pretensji, a nawet przedtem nie znał go i nie widział na oczy. To też nie ma prawie 

tygodnia, by z tą kategorią mieszkańców Chełma nie miała roboty policja, która musi 

rozbrajać walczących prowadzić do Komisariatu spisywać sążnistych protokołów. Jedna 

z takich awantur zdarzyła się 30 grudnia 1929 r. na ul. Lubelskiej blisko Magistratu. 

Jakiś przystojny młody człowiek walił ile miał tylko sił drugiego młodzieńca. Z pomocą 

napadniętemu pospieszył przechodzący tamtędy Ćwiertniewski kontroler Kasy Chorych 

który przytrzymał napastnika i oddal w ręce policji. Jest to niejaki Władysław Kloc, 

należący do wspomnianej na początku kategorii obywateli. Najzabawniejszym z tego 

jest fakt, że poturbowany i to dość mocno osobnik, nim się policja obejrzała przepadł 

jak kamień w wodę. A zatrzymany Kloc przysięga się, że dzisiaj go pierwszy raz na oczy 

zobaczył, więc nie wie kim on jest. Dlaczego go bił, jest to tajemnicą jego pobocznego 

zawodu łobuzerskiego. Najprawdopodobniej bił dlatego, że go ręce świerzbiały a niczym 

godniejszym nie miał ich zająć. Nasze towarzystwa sportowe wielki grzech popełniają, że 
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nie umieją zaprząc takich obywateli do ćwiczeń fizycznych i przez to zmuszają ich do 

ćwiczenia rąk na grzbietach bliźnich.                                              *„Z” 1930r. nr 1.s 6. 
 

Pogrom złodziei – „Zwierciadło” styczeń 1931 r. 
W ostatnich kilku tygodniach złodzieje chełmscy tak się rozzuchwalili, że w biały 

dzień prawie na oczach spokojnych ludzi najzwyczajniej w świecie kradli sobie, pewni że 

nic im za to nie grozi, bo ludziska jakoś zupełnie na to nie reagowali, a i władze 

bezpieczeństwa wobec tego nie przywiązywały zbytniej wagi do tych wypadków – 

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie – Tak samo było i z chełmskimi 

złodziejami. Ich sprawki przybrały tak zastraszające rozmiary, że podniósł się w całym 

mieście wielki gwałt. Zaczęto narzekać na niedołężność policji.  

Zaraz po nowym roku nasza policja postanowiła pokazać, że nieprawdą jest to, 

co o niej rozżaleni obywatele mówią.  

Na skutek energicznych dochodzeń w dniach 3 i 4 stycznia aresztowano Dychtera 

Dawida i Pinkusa Grynsztajna w Chełmie oraz ich wspólników i paserów aż w Kowlu: 

Maurycego Rybowskiego, Blusztajna Josela i Cybucha Wolfa, mających na sumieniu 

cały szereg kradzieży, popełnionych w Chełmie, ostatnio u p. Henryka Pawłowskiego ul. 

Lubelska 68, gdzie zabrano garderobą wartości 1.200 zł. Wszystkie rzeczy policja 

odebrała i zwróciła właścicielowi.  

Następnie aresztowano Zelmana Tabaka, Moszka Szulmana i Ruwina Engla, 

którzy przed kilku dniami skradli pozostawione na chwilę w saniach stojących pod 

apteką p. G. Dziemskiego futro wartości  1.200 zł. własność p. Zygmunta Ostrowskiego z 

Antonina pod Chełmem. Futro znaleziono o Ruwina Engla.  

W tym samym czasie aresztowano w Rejowcu Moszka Szpigiela i Zelmana 

Borensztajna, którzy wraz z wymienionymi już wyżej Dechterem, Grynsztajnem i 

Szulmanem okradli prawie doszczętnie mieszkanie Icka Sztajnberga ul. Krzywa 21. 

Prawie wszystkie rzeczy znaleziono i zwrócono właścicielowi.  

Nie znaleziono natomiast rzeczy skradzionych przez tą samą bandę Icka Gorena 

ul. Katowska. Na terenie posterunku PP w Siedliszczach aresztowano Kwaśniewskiego 

Szczepana i Kałkuckiego Ludwika ze wsi Białka gmina Jaszczów powiatu Lubelskiego, u 

których znaleziono część rzeczy skradzionych u Jana Wójcika w kolonii Siedliszcze i 

część rzeczy, skradzionych u Albina Osypowicza w Lipówkach. Wszystkich złodziei 

władze sądowe osadziły w więzieniu do czasu rozpraw sądowych. 

Wyjątek jeden tylko został uczyniony dla Zelmana Tabaka, który strasznie się 

zapierał wszystkiego udziału w kradzieżach, a że przy tym jest jeszcze niepełnoletni, 

więc został wypuszczony na wolność.  

A jaki on porządny i jak skorzystał z odzyskanej wolności niech służy fakt, że na 

drugi dzień po wyjściu z kozy ukradł 20 kg cukru w sklepie Cipy Edelsztajna ul. Szkolna 

11. Wobec takiej poprawy mógł już sąd bez żadnych skrupułów wsadzić Tabaka do ula.  

Dzięki więc energicznej akcji policji część złodziei chełmskich znalazła się w 

więzieniu i tym sposobem miasto na pewien czas odetchnęło.              *„Z” 1931r. nr 2-3.s 6.     

  

Z Karczmy do Świetlic – „Kronika Nadbużańska” maj 1933 r. 

Akcja świetlicowa na terenie miasta Chełma objęła około 600 młodzieńców, 

którzy po ukończeniu szkoły, rozrywkę i możliwość wyżycia się znajdowali bądź na ulicy 

bądź też w karczmie nowego typu. Zgubność wpływów ulicy podchwyciły czynniki 

państwowe i społeczne w bieżącym 1933 roku szkolnym, przychodząc z pomocą szkołom 

skupiającym absolwentów(tki) szkół powszechnych. Wojewódzki i Powiatowy Komitet 

dla spraw bezrobocia uruchomił też świetlicę powszechną, gdzie obok akcji oświatowej, 
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prowadzone było dożywianie młodzieży bezrobotnej. Młodzież z zadowoleniem spędzała 

czas w okresie zimy na słuchaniu radia, czytaniu czasopism czy gier umysłowych. 

Niezależnie od tego Kuratorium wyposażyło świetlicę w biblioteczkę wędrowną. 

Czynniki miejskie winne w dobie obecnej podchwycić ten moment skupienia młodzieży i 

celowego oddziaływania na nią i w dalszym ciągu finansowania tą zbożną akcję. 

Społeczeństwu powinno zależeć na wychowaniu młodego pokolenia, a troską Zarządu 

Miasta powinno być stworzenie warunków pracy wśród tych, którzy mogą odegrać w 

przyszłości ważną rolę w młynie społecznym. 

Wiosna zrobiła nieco wyłom w pracy lokalowej, gdyż sporty i rozrywki na 

wolnym powietrzu wypełnieją czas skupionej w świetlicach młodzieży.  

Bezinteresowną pracę w Świetlicach prowadzili nauczyciele a opiekę instrukcyjną 

– fachową otoczyło Świetlicę Kuratorium i Inspektor Szkolny W. Pikulski. Należy 

zaznaczyć, że młodzież była tu wychowywana w duchu państwowym nie walki partyjnej. 

Myślę, że w dalszym ciągu, nie tylko w okresie bezrobocia i kryzysu 

ekonomicznego i duchowego, akcja ta będzie prowadzona, gdyż ona nam daje rękojmię, 

że przez tak pojętą pracę ulepszaną z dnia na dzień, dojdziemy do tego co się zwie 

ukulturalnieniem i uspołecznieniem człowieka pracy.                           *„KN” 1933 r. nr1.s 2.    

 

Wolna Trybuna –  
Ulicą Uściługską i Pocztową…. – „KN” listopad 1934 r. 
Chlapa i szaruga jesienna zbyt długo nad naszym miastem. Sławne chełmskie 

błota urządzają swoje „Tygodnie” Chełmskie Nalewki – ul. Uściługska i część Pocztowej  

przedstawiają przygnębiający widok. Wąska wstrętna uliczka, poszarpane domy bramy. 

Jakby na ironię szczerzą zęby resztki trotuarów. Co chwilę wpada się w brudne, 

cuchnące kałuże. Wynędzniałe poszarpane, brudne postacie przechodzą z bramy do 

bramy. Poeci silący się na przedstawienie czyśćca czy piekła, niech przejdą się ulicą 

Uściługską, a znajdą tam natchnienie. Znajdą tam pokutujących ludzi w norach, 

zwanych sklepami lub warsztatami pracy. Nie wiem, po co ta skulona, stara kobieta 

siedzi w takiej brudnej, cuchnącej, wilgotnej budzie przy trzech pudełkach tutek, pięciu 

pudełkach zapałek i kilku bułkach i nie wiem jaki podatek płaci z tego interesu. Tam 

zdaje się nikt z szanujących się Chełmian, nie zagląda, bo gdy szedłem tamtędy i powoli 

się rozglądałem, budziłem u tych ludzi niepokój. Radzę wszystkim czytelnikom „Kroniki  

Nadbużańskiej” w tych dniach tzw. Uroczystości Błota Chełmskiego, przejść się 

ulicą Uściługską. Tak sobie na spacer. Zaręczam, że ten zabytek niechlujstwa i nędzy 

wart zwiedzania. Nędze znamy wszyscy, tam zobaczymy ją w specjalnej dekoracji, 

której zmianę uznamy może za palącą konieczność.  Przechodzący.               *„KN”1934 r. nr 

48.s 5.   

Uwaga: do takiego opisu można jeszcze zaliczyć chełmskie ulice: Trubakowską, 

Młynarska, nawet Lwowską i wiele, wiele innych….!        

 

Dlaczego tak słabo rozwija się regionalizm ? 
                                  Artykuł: „Kronika Nadbużańska” 20 stycznia 1935 r.   

Nawiązując artykuł niniejszy do słów naszych, zamieszczonych na wstępie 

noworocznego numeru „Kroniki”, o narzekaniach niektórych Czytelników na słaby 

rozwój pisma, chcemy dziś szerzej zastanowić się nad główną przyczyną dla której 

kuleje nasza chełmska prasa w ogóle a „Kronika” w szczególności. „Kronika” jest 

pismem na wskroś miejscowym – regionalnym. Regionalizm jest dzisiaj w modzie, pisze 

się o nim sporo. Czynniki państwowe, rządowe, starają się go popierać nie tylko 

pięknymi słowy, ale i zarządzeniami, mającymi na celu rozwój wartości kulturalnych i 
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gospodarczych poszczególnych dziedzin regionów kraju. Mimo jednak mody, mimo 

usiłowań, regionalizm nie rozwija się. Cierpi na tym przede wszystkim kultura 

regionalna, o której nawet nie można powiedzieć, jest w powijakach. Zwłaszcza w 

ośrodkach małych – miastach kilkudziesięciotysięcznych – nawet tam gdzie kultura 

regionalna istniała wieki, zamiera. Przyczyn jest sporo. Pierwszą jest silnie rozwinięty 

ruch centralistyczny w samej strukturze państwa (młodego państwa). Starcza mu na 

ożywienie centralnych blisko sercu leżących ośrodków – Warszawa jest tym sercem. 

Prowincja jest czymś pogardzanym, gorszym. Na prowincję wysyła najmniej zdolnych 

funkcjonariuszy. Nawet wartościowe elementy państwowotwórcze i kulturalne, których 

się nie zabiera z prowincji, nie mogą tutaj w pełni zabłysnąć, rozkwitnąć. Wciąż je się 

flancuje, przesadza na coraz to inny grunt. Cóż kogo obchodzi dzielnica kraju, lub 

miasta, gdzie zatrzymano funkcjonariusza-pracownika państwowego na czasowy pobyt 

(pobyt tułacza) – ale dla rozwoju kultury regionalnej jest to po prostu zabójcze (a 

powinni to być ludzie stali, posiadający zaufanie obywateli danej miejscowości. Dlaczego 

mamy tylko opierać kulturę społeczną, regionalną, na urzędnikach, nauczycielach i 

funkcjonariuszach państwowych ? Dlatego, że poza nimi istnieje próżnia kulturalno – 

społeczna.                                                                                                   *„KN”1935 r. nr 4.s 1. 

 

Makabryczne okazje Artykuł: „Kronika Nadbużańska” 5 maj 1939 r. 
Pisaliśmy o tym niedawno, piszemy teraz i pisać będziemy w dalszym ciągu jeśli 

nie zniknie z powierzchni świata chełmskiego makabryczna atmosfera nocnych lokali. 

Sprawy mające tu miejsce godzą nie tylko w dobre imię Polaków myślących kategoriami 

dobra narodowego lecz godzą także w moralność środowiska naszego i oddziałuje 

deprawująco na ludzi. To o czym mówimy nie jest odkryciem dla Czytelników. Może 

tylko nie wszyscy wiedzą, że w lokalu polskim gra orkiestra nie polska lecz żydowska. A 

przecież dziś jest to fakt wyzywający. Wielu to Polaków dziś nie ma w tym fachu 

zatrudnienia, wielu ich idzie grać na podwórze, bo miejsce ich zajmują Żydzi-pasożyci. 

Przychodzą ludzie by spędzić miło wieczór, by posłuchać muzyki, by się zabawić, 

wychodzą zgorszeni i oburzeni. Czyżby nie należało z tym skończyć. Wierzymy że 

powołani zajmą się tymi kwestiami. Janina Berezowa.                        *„KN”1939 r. nr 23.s 2.  
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             P O W I A T   Chełmski 
 

- Niejednokrotnie Starostwo Chełmskie wydawało kary administracyjne, za: 

nieujawnianie cen, za wykup artykułów pierwszej potrzeby, za nielegalne posiadanie 

broni, za nielegalny wyszynk alkoholi, za nietrzymanie psów na uwięzi – kary pieniężne 

dochodziły do 300 zł. a areszt do 14 dni (90 % karanych to Żydzi). 

 - Statystyka przestępczości i wypadków na terenie powiatu chełmskiego za 

miesiąc styczeń 1925 r.: za zakłócenie spokoju publicznego meldowano 3 ujawniono 21; 

za włóczęgostwo aresztowano 3 osoby; za fałszerstwo dokumentów aresztowano 2 osoby; 

symulacja napadu aresztowano 1 osobę; podpalenie zbrodnicze 1 wykryto i aresztowano 

1 osobę; pożarów przypadkowych 5; różnych kradzieży bez włamania zameldowano 71 

wykryto 51 w związku z tym aresztowano 16 osób; oszustw ujawniono 2; lichwa i 

paskarstwo 12; kłusownictwo 2; przekroczenie przepisów sanitarno-administracyjnych 

95; przekroczenie przepisów handlowo-administracyjnych 64; nieszczęśliwe wypadki 3 

w tym 2 wypadki śmiertelne; opilstwo 21 w zawiasku z tym zatrzymano 8 osób. Za różne 

inne wykroczenia sporządzono ogółem 274 protokoły. Wykryto 14 szt. broni przeważnie 

karabiny wojskowe i amunicja.  
- Statystyka-wykaz przestępczości w powiecie chełmskim (wraz z miastem Chełm) 

za miesiąc marzec 1926 r.: podburzanie – 3 (wykryto 1 aresztowano 5 osób); inne 

przestępstwa przeciw władzy – 3 (wykryto 3); zakłócenia spokoju – 75; włóczęgostwo – 6; 

rabunek – 1 (wykryto 1); dzieciobójstwo – 1 (wykryto 1); pożary – 2; uszkodzenia ciała – 

14 (wykryto 14); kradzieży z włamaniem – 2 (wykryto 2); kradzieży kieszonkowych – 7 

(wykryto 3); kradzieży z pola – 11 (wykryto 11); kradzieży różnych – 56 (wykryto 51); 

oszustwa – 4 (wykryto 4); wymuszenie – 1; paserstwo – 1; lichwa – 1; przekroczenie 

porządków : sanitarnych – 66, handlowych – 68; wypadki – 2 (śmiertelne); opilstwo – 28; 

przywłaszczenie – 3.                              
- Statystyka kar administracyjnych w ciągu ubiegłego kwartału 1937 r. na terenie 

Starostwa Powiatowego w Chełmie popełniono wykroczeń: sanitarnych – 42, drogowych 

– 112, przeciw prawu o broni – 3, wojskowych – 2, opilstwo – 6, prawu o wykroczeniach 

– 243, inne wykroczenia – 313, razem – 721. Skazano w trybie administracyjnym 

grzywną do 10 zł. – 551 osób, do 50 zł. – 25 osób, ponad 50 zł. – 2 osoby, ukarano 

aresztem bezwzględnym – 143 osoby. W stosunku do ogólnej liczby kar procentowy 

stosunek przedstawia się następująco: wykroczenia sanitarne – 5%, drogowe – 16%, 

prawo o wykroczeniach – 33%, różne – 43%, i inne – 1%.    

     

Chuligaństwo na wsi „Zwierciadło” kwiecień 1929 r. 

Powojenna demoralizacja wsi, a zwłaszcza jej młodzieży, daje się obecnie we 

znaki. Młodzież wiejska z każdym rokiem stanowi się więcej wybujała, zdziczała, ze 

skłonnością do bezmyślnej pijatyki, chuligaństwa a poniekąd prawdziwego bandytyzmu. 

Aby nie obrazić małego odsetku tej młodzieży, która żyje inaczej i garnie się do życia 

kulturalno-oświatowego, oto niektóre fakty. W jednej tylko gminie Olchowiec w 

przeciągu 2-miesięcy 1929 r. było 6 poważnych bijatyk, gdzie za broń służyły, noże tryby 

i inne ostre i tępe narzędzia, zdolne człowieka skaleczyć na zawsze albo uśmiercić. Na 

początku marca 1929 r. we wsi Syczynie powstała bójka między Szymczukiem i 

Waszkiewiczem rżnęli jeden drugiego, kalecząc się wzajemnie; w rezultacie jeden 

powędrował do szpitala drugi do więzienia. W końcu marca 1929 r. było jeszcze 2-

starcia: młodzież z Busówna napadła na Syczyńską i znów krew się polała. W nocy z 3 

na 4 kwietnia 1929 r. w Syczynie powstała bitwa na tle rodzinnym. Napadnięty broniąc 

się, odgryzł kawałek palca jednemu z napastników. Bijąc się uderzali jedni drugich 
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szpadlami, nożami po twarzy. Po skończonym polowaniu w lutym 1929 r. w lesie  

Sawińskim, naganiacze zwierzyny, a byli tam z gminy Olchowiec, nie mogli się podzielić 

otrzymanym wynagrodzeniem. Wynikła bójka, poszły w robotę noże, a w rezultacie do 

czynienie ze szpitalem, więzieniem, kaucją i prokuratorem. Wieś Busówno gminy 

Olchowiec pod tym względem pobiła rekord (zawsze przodowali Radzickie z Olchowca). 

W każdą niedzielę i święta nie obejdzie się bez bójki. Tam gdzie jest wesele, urządzają 

jakąś zabawę, napastnicy wchodzą, rozkazują dawać wódkę, zakąskę, a nie to biją. Otóż 

przy końcu marca 1929 r. wataha „herojów” wwaliła się do jednego gospodarza, który 

urządzał poprawiny weselne. Wzburzeni goście wyprowadzili ich kijami i pięściami. A 

za godzinę ta wataha napadła na przechodzącego spokojnie przez wieś gospodarza 

Józefa Tkaczuka, został uderzony cegłą w głowę padł na ziemię, na drugi dzień zmarł w 

szpitalu w Chełmie, osierocił żonę i 5-małych dzieci. Sprawca zabójstwa jak ustaliło 

śledztwo to mieszkaniec kolonii Busówna 18-letni Dżus, który powędrował do więzienia, 

a jego wataha w dalszym ciągu terroryzuje mieszkańców Busówna i okoliczne wioski. To 

są fakty znaczniejsze, które znajdą swój epilog w Sądzie Okręgowym. A ile jest 

mniejszych wypadków, nigdzie nie notowanych, przemilczanych. Społeczeństwo wiejskie 

zaniepokojone szybkim rozwojem zwierzęcych instynktów młodzieży, szuka środków 

zabezpieczenia się. Urządzają zebrania, naradzają się i będą żądać wysiedlenia tych 

mołojców gdzieś w miejsca stąd oddalone, jak to kiedyś praktykowano, wysiedlając 

podobne typy na Sybir, Sachalin. Władze bezpieczeństwa publicznego winny zastanowić 

się nad tym bolesnym zjawiskiem. Wzmocnić nadzór, niepoprawnych surowo karać, 

mniej stosować składania kaucji, szukać środków, żeby czymś zapełnić u młodzieży tą 

duchową pustotę, a życiową energie skierować nie na bitwy nożowe, a na drogę życia 

kulturalno-oświatowego.  D. S.                                                             * „Z” 1929 r. Nr 8. s. 5-6. 

 

Postęp na wsi „Kronika Nadbużańska” październik 1934 r. 

Dawniej, kiedy wieśniak do wieśniaka miał pretensję, do wymierzenia sobie 

satysfakcji jako rzeczowego argumentu używał kłonicy, orczyka, albo kołka z płotu. 

Obecnie te narzędzia zaczynają wychodzić z mody. Wzorem miast, na wsi dzisiaj 

przeważnie używa się noża sprężynowego albo zwykłego. Jednak i ten rodzaj broni 

zaczyna wychodzić z mody. Oto w Nowosiółkach w gminie Staw, wsi znanej z postępu i 

uspołecznienia (zbudowali szosę gromadzką, założyli i świetnie prowadzą spółdzielnię 

mleczarską) zaszedł w tych dniach wypadek, dowodzący i w innej dziedzinie postępu. W 

dniu 27 października 1934 r., podczas zabawy, niejaki Józef Grzesiuk mając pretensję 

do Jana Grygoruka, użył rewolweru. Grygoruk kuruje przestrzeloną nogę a Grzesiuk 

zwiedza więzienia śledcze.                                                                      * „KN” 1934 r. Nr 44. s. 4. 

 

Czas zrozumieć „Kronika Nadbużańska” grudzień 1937 r. 

Stosunek mieszczucha do wsi jest jeszcze dość zatęchły i historyczny. Nie może 

sobie w głowie pomieścić przeciętny obywatel z osiedli kamienic, że bez jego wiedzy i 

współudziału, wieś zawędrowała już tak daleko. Gdy mówi o kulturze wsi, o potrzebach 

dla jej mieszkańców to gębę otwiera, albo z grymasem pogardliwym pyta: „Czy chłop to 

rozumie”. Taki ciosany jegomość poszukujący często swego rodowodu i z dumą noszący 

sygnet na serdecznym palcu, stanowczo nie może ujednobarwnić krwi, a już najtrudniej 

mu pojąć, że chłop czyta, czyta uparcie nie tylko popularne, przedwojenne wydania 

„żywotków świętych” ale rasową prasę poważną książkę i potrafi nawet zabrać głos. 

Cóżby na to rzekł ten „błękitno krwisty” jegomość, gdyby mu przypadkiem powiedział, 

któryś z literatów, że wieczory poetyckie udają się teraz na wsi i że chłop potrafi 

bardziej czuć – myśleć i zrozumieć poezję niż inteligent z miasta. To nie bajka, to 
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konkretne fakty, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Dziś potrafi 

myśleć każdy chłop krytycznie i realnie. Potrafi ocenić wartość słowa i wartość czynu. 

Nie można więc go mierzyć miarą tradycji i to co spadnie ze stołu pańskiego podawać 

mu jako smaczny kęsek. Trzeba mu dać to co sami spożywamy w skupieniu ducha ten 

dar, który stworzyliśmy z zasługami, czy bez zasług. Zbyt późno zrozumieliśmy, że siły 

żywotne państwa tkwią we wsi i tam je należy obudzić i stamtąd wydobyć. Błędy czasu 

trzeba sprostować.                                                                                * „KN” 1937 r. Nr 49. s. 1. 
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Uwaga: do rubryk tematycznych do książki!    

 

                                              

„ZWIERCIADŁO” (1923 – 1932) 

................................ 
- 1923 r.: pismo „Zwierciadło” była tu prowadzona rubryka – KRONIKA –  

mieściły się wszystkie skrótowe informacje dotyczące spaw społecznych, obyczajowo-

bytowych i polityczno-rządowych i z Magistratu takie jak: pożary, gwałty, kradzieże, 

rozboje, wycieczki, imprezy, i inne z – Chełma i z powiatu chełmskiego.  
                                            

„KRONIKA NADBUŻAŃSKA” (1933 – 1939) 

............................................ 

- 1933 r.: nowe pismo „Kronika Nadbużańska” (i tu zamiast stałej rubryki pt. 

KRONIKA jako ciągłość „Zwierciadła”) od 1933 r., Nr 1, pojawiła się nowa rubryka Z 

CHEŁMA a w niej takie same informacje ale dotyczące tylko Chełma i dalej w Nr 13,; a 

w Nr 5, 14, 25, 27, 31, pojawiła się nowa rubryka  LUDZIE I SPRAWY (Kronika 

zdarzeń i wypadków) a w niej informacje-sprawy z Chełma i z powiatu chełmskiego: (a 

każda informacja nawet z poetycką redakcją policyjnych raportów, dla ciekawości 

przedstawiam ten duchowy rarytas tamtych lat w 2 opisach); a od Nr 8, pojawiła się nowa 

rubryka Z CHEŁMA i POWIATU i dalej Nr 15, 19, 24, 25, 27, 28, 29,31, 34, tu wszelkie 

sprawy z  Chełma i powiatu chełmskiego; a od Nr 13, pojawiła się po raz pierwszy 

rubryka KRONIKA ZDARZEŃ I  WYPADKÓW a w niej sprawy z powiatu 

chełmskiego; a w Nr 19, pojawiła się po raz pierwszy rubryka pt. WYPADKI  i 

KRADZIEŻE sprawy z Chełma i z powiatu chełmskiego; a w Nr 21, pojawiła się 

pierwszy raz w tym roku rubryka  KRONIKA  i podtytuł Chełm i w Nr 30; a w Nr 22,  

nowa rubryka  ZDARZENIA I WYPADKI z Chełma i powiatu chełmskiego.        

…………………………….   

- 1934 r., Nr 1, wraz z nowym 1934 r. pojawiła się po raz pierwszy nowa rubryka 

SAMOBÓJSTWA i NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI i faktycznie smutne informacje z 

Chełma i powiatu chełmskiego; a w Nr 1, 7, LUDZIE I SPRAWY (Kronika zdarzeń i 

wypadków); i Nr 2, 3, 7, 8,: Z CHEŁMA i POWIATU; a w Nr 1, 49, 50, ZDARZENIA  i  

WYPADKI (Chełm i powiat chełmski); a w Nr 4, pojawiła się po raz pierwszy rubryka 

CO SIĘ GDZIE STAŁO, a w niej informacje z Chełma i z powiatu; a w Nr 5, pojawiła 

się po raz pierwszy rubryka KRADZIEŻE i dalej Nr 7,; a w Nr 8, pojawiła się po raz 

pierwszy rubryka KRONIKA POLICYJNA i SĄDOWA; a w Nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 48, pojawiła się po raz pierwszy rubryka 

KRONIKA CHEŁMSKA i podtytuły Z miasta i Z powiatu; a w Nr 9, 10, 12, 15, 16, 22, 

pojawiła się po raz pierwszy rubryka WYPADKI DNI OSTATNICH  (a tu wszystko z 

Chełma i powiatu); a w Nr 29\30 pokazała się po raz pierwszy rubryka pt.: WYPADKI a 

w Nr 31, 32, 34, 35, 36, 41, rubryka pt.: WYPADKI i KRADZIEŻE (a w nich 

tematycznie Chełm i powiat); Jak wynika z wyżej przedstawionych danych rubryka pt. 

KRONIKA CHEŁMSKA staje się jakby pozycją stałą a jej podpunktami stają się: Nr 

34, Wypadki dni ostatnich lub Nr 45, 46, 48, Wypadki i kradzieże; a w Nr 43, 

niespodziewanie pojawiła się rubryka pt. KRONIKA. 

……………………………. 

 - 1935 r.: w Nr 1-2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 36, 41, 43-44, 45, 46, 

47, 48, 50-51, KRONIKA; a w Nr 45, KRADZIEŻE i WYPADKI.  

……………………….. 
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………………………... 
- 1936 r.: w Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 22, KRONIKA; a w Nr 2, 

nowy tytuł: WYPADKI, ZBRODNIE i KRADZIEŻE; a w Nr 3, 6, Z SALI SĄDOWEJ; 

a w Nr 18, Z CHEŁMA i OKOLICY.  

…………………………… 

 - 1937 r.: Nr 5, 6, 39, 45, KRONIKA; też w Nr 5 pierwszy raz GŁOS 

CZYTELNIKÓW; a w Nr 13, 14, 15, 41, 43, 47, 49, Z CHEŁMA i OKOLICY; a w Nr 

17, 19, Z CHEŁMA i POWIATU; a w Nr 18, Z CHEŁMA i w Nr 21, 23,; a dalej w Nr 

19, 21, 23, 27, 28, 37, ZDARZENIA i WYPADKI; a w Nr 20 po raz pierwszy KRONIKA  

CHEŁMSKA i dalej w Nr 21, 32-33, 35, 37,; a w Nr 20 po raz pierwszy ZDARZENIA i 

WYPADKI  w CHEŁMIE  i OKOLICY; Nr 25, po raz pierwszy CO SIĘ GDZIE 

STAŁO; a w Nr 32-33 po raz pierwszy w tym roku KRONIKA ZDARZEŃ i 

WYPADKÓW i dalej Nr 34, 35, 36.   

…………………………….  

 - 1938 r.: Nr 2, 3, 8, 9, 11, 29, 49, Z CHEŁMA i OKOLICY; Nr 43, Z CHEŁMA.  

…………………………….  

           - 1939 r.: Nr 5, po raz pierwszy NASZE BOLĄCZKI problemy społeczne 

wynikające z działalności przestępczej innych narodowości; i też Nr 5, KRONIKA 

ZDARZEŃ I  WYPADKÓW. 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Były też:  
- Kronika Sportowa 

- Kronika Policyjna i Sądowa  

- Kronika Kulturalna  

- Scena, Estrada i Ekran 

- Kronika Karnawałowa  

- Z Sali Sądowej   

- Z Życia Towarzyskiego 

- Kącik Związku Pań Domu  

- Kącik Rolniczy 
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  Karykatury władzy Chełma lata 1923 – 1929  
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      Rozdział I : Miasto Chełm  
 

 

                                   1 – Przestępstwa pospolite:  
       kradzieże, pijaństwo, awanturnictwo, oszustwa     
 

- Do redakcji wpływają skargi o niedoli lokatorów, że niektórzy z pp. chełmskich 

kamieniczników, ostatnio znowu zaczęli śrubować komorne, naliczając Bóg wie jakie, 

nieuzasadnione przez żadne prawo procenta. Z powodu tych zwyżek, oraz odmowy ze 

strony pp. kamieniczników przyjęcia należnego za miesiąc lipiec komornego w ilości 

miesiąca poprzedniego, Kancelaria Komornika Sadowego p. Iżyckiego obficie była 

odwiedzana przez lokatorów, którzy się spieszyli w drodze prawnej uiścić należności. 

Niektórzy ulegli stosowanemu przez żarłoczne apetyty panów kamieniczników terrorowi 

i pokornie wpłacali wygórowane nie raz nawet milionowe komorne. Nadmieniamy, że w 

Chełmie dotychczas działa Związek Ochrony Lokatorów (Lubelska dom Łazarewa) –  

gdzie interesantom udzielane są odpowiednie rady i wskazówki – lipiec 1923 r.           

- Na mocy decyzji władz skarbowych ostatnio cofnięto koncesję Prezesowi Gminy 

Żydowskiej Bidermanowi na handel wódek, za rozmaitego rodzaju wykroczenia 

przeciwko Ustawie Skarbowej. Jak wiadomo handelek ów do tego, mieścił się dotychczas 

w lokalu nieodpowiednim, bo wbrew istniejącym przepisom – naprzeciwko kościoła. 

Taką decyzję trzeba pochwalić – lipiec 1923 r.                                                                          

- Cuchnące podwórka są plagą Chełma. Właściciele nieruchomości, przeważnie 

należący do tak zwanej mniejszości narodowej nic sobie nie robią z istniejących 

przepisów sanitarnych. Na wielu podwórkach brak, nawet miejsc do zlewania pomyj. 

Pomyje więc zlewane są do rynsztoków. Podwórka te, będąc kloakami brudów, zarażają 

jedynie powietrze i pod względem zdrowia są niebezpieczne. Życzeniem ogółu jest, by 

istniejąca Komisja sanitarna możliwie częściej odwiedzała podwórza, karząc winnych 

grzywną dotkliwą. Nazwiska osób, wrogo usposobionych do higieny i porządku z chęcią 

będziemy podawali do wiadomości ogółu – lipiec 1923 r. 

- Pokątny wyszynk – sprzedawanie napoi wyskokowych czyni u nas olbrzymie 

postępy. W pierwszorzędnych cukierniach nie mówiąc już o jadłodajniach i piwiarniach, 

otwarcie konsumentom sprzedawane są trunki, podawane zazwyczaj w filiżankach do 

kawy. Cóż na to policja i władze akcyzowe – lipiec 1923 r.    
- Komisariat Policji Państwowej wzywa mieszkańców Chełma do nabycia 

konewek i polewania ulic wodą. Niestosujących się policja będzie karała – 07.1923 r.   

- Staraniem Zarządu miasta został uruchomiony zegar na wieży kościelnej, 

obecnie czynione są starania o uruchomienie wybijania przez zegar godzin a nawet 

kwadransów – lipiec 1923 r.                                                                                                     

- Istniejący w Trubakowie gmina Krzywiczki browar Hamaczka jak nas 

informują ma, aż dwóch opiekunów. Opiekuje się tym przedsiębiorstwem pod względem 

pobierania podatków jednocześnie aż dwie instytucje: władze gminy Krzywiczki oraz 

władze magistratu chełmskiego. W rezultacie, właściciel browaru zmuszony jest stale 

opłacać podwójne podatki. Instytucje powyższe nie omieszkają wyjaśnić na jakiej to 

podstawie w danym razie jest zastosowany nowy system podwójnych podatków. 

- W nocy z dnia 11 na 12 lipca 1923 r. ze Szpitala Św. Mikołaja w Chełmie 

skradziono 50-metrową linkę drucianą i 2-metrową rurę żelazną kanalizacyjną. 
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- W nocy z dnia 13 na 14 lipca 1923 r. z  mieszkania Jana Załużnego w Chełmie 

skradziono 3 poduszki, 2 kołdry  i pierzynę koloru różowego. 

- 15 lipca 1923 r. w kościele parafialnym w Chełmie podczas mszy świętej 

skradziono Adamowi Hajduckiemu zegarek kieszonkowy niklowany z dewizką srebrna. 

- W środę 25 lipca 1923 r. o godz. 20 na ul. Obłońskiej wszczął burdę niejaki 

Bolesław Wyszyński, który będąc w wstanie upojenia, począł kłócić się z dorożkarzem 

nie chcąc mu zapłacić za kurs. Kłótnia zakończyła się obiciem dorożkarza, który ratował 

się ucieczką. Awantura ta jednak nie uspokoiła wojowniczego Bolesława. Przechodząc 

ul. Kolejową napotkał stado bydła pędzonego przez pastucha do domu, a ponieważ 

jedna z krów nie usunęła mu się z drogi, zaczął okładać ją laską. Za krową ujął się 

pastuch Stanisław Stańkowski, który po chwili też dostał cios w twarz tak silny, że 

zalany krwią stoczył się w rynsztok, dalej leżącego bił aż do nieprzytomności. Odszedł 

po chwili wrócił i leżącego w krwi pastucha dalej zaczął bić laską. Nagle szybko się 

oddalił, a w ślad za nim podążyli (już zawiadomieni awanturą z dorożkarzem) dwaj 

policjanci. Po chwili znaleźli wojowniczego Bolesława ukrytego w ziemniakach – 

aresztowali go i zaprowadzili do Komisariatu PP. Dziwne, że przez tak długi czas 

awantury i bijatyki, nikt nie pospieszył ofiarom na ratunek. Zaiste dziwnym jest taki 

wypadek na ulicach naszego grodu. W wyniku tego chuligaństwa, znany awanturnik w 

Chełmie i okolicy Bolesław Wyszyński został skazany za pijaństwo na 10 dni aresztu, 

sprawa zaś o pobicie została odstąpiona prokuratorii w Lublinie.                       
- Fałszywe dolary. 20 lipca 1923 r. władze policyjne zatrzymały w Chełmie 

niejakiego Kazimierza Kołaczyńskiego z Turzyska usiłującego przy nabyciu złotego 

zegarka, pozbyć się fałszywej pięciodolarówki. Niefortunnego posiadacza tej dolarówki 

osadzono w areszcie. Śledztwo w toku !!!   

- Profanacja cmentarza. W nocy z 28 na 29 lipca 1923 r. przedsiębiorca 

asenizacyjny, p. Iwry wylał na cmentarzu katolickim w Chełmie 4 beczki nieczystości. 

Władze administracyjne sporządziły protokół odpowiedni  celem pociągnięcia winnego 

do odpowiedzialności karnej.  

- Orgie mieszkaniowe. Rut, lokator domu Nr 165 na Pilichonkach, zameldował 

Komisariatowi Policji, iż właścicielka tego domu, Agnieszka Ciszewska, samowolnie 

zarządziła eksmisję wynosząc jego rzeczy z pokoju na podwórze, – a ulokowała w nim 

niejaką Zofię Stolarską, pobrawszy od niej pieniądze. Na mocy zarządzenia Kierownika 

Komisariatu Policji w Chełmie, eksmitowany nieprawnie lokator Biegacki, przywrócony 

został na poprzednie miejsce. Sprawa zaś ta została przekazana Sądowi Chełmskiemu, 

celem ukarania samowolnej właścicielki nieruchomości, za bezprawne wtargnięcie do 

cudzego mieszkania. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Marchewka kierownik 

wydziału karnego Komisariatu Policji w Chełmie.  

- Po osadzeniu w więzieniu niektórych miejscowych złodziejaszków, przez kilka 

tygodni w mieście Chełmie zapanował spokój. Obecnie znów zaczynają się powtarzać 

kradzieże mieszkaniowe – powtarzająca się przyczyna – to, że ludzie pozostawiają często 

otwarte, mieszkania, okna, drzwi itd., a to kusi złodzieja. 

- W nocy z 22 na 23 lipca 1923 r. przy ul. Pocztowej 9 do mieszkania Abrama 

Sztajna za pomocą wyborowania dziury w drzwiach próbowali się dostać złodzieje – 

przypadkowo zostali spłoszeni i uciekli – są poszukiwani.  

- W nocy z 23 na 24 lipca 1923 r. funkcjonariusze PP w Chełmie zauważyli 

osobnika niosącego tłumok. Osobnik ujrzawszy policjantów rzucił tłumok i zbiegł. 

Porzucone 2 poduszki i kołdrę, dostarczyli do komisariatu PP w Chełmie. 

- Dnia 24 sierpnia 1923 r. podczas rewizji u Kazimierza Drygały na Pilichonkach 

odnaleziono uprząż, skradziono w swoim czasie ze Straży Ogniowej w Chełmie. 
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- Dnia 24 czerwca 1923 r. w nocy na ul. Kolejowej w Chełmie nieznani 3 osobnicy 

przenosili 1 beczkę cementu. Kiedy ujrzeli policję zbiegli, pozostawiając cement. 

- Dnia 24 lipca 1923 r. w Chełmie na ul. Młynarskiej znaleziono worek, który 

znajduje się w Komisariacie PP. 

- Dnia 23 sierpnia 1923 r. na dworcu kolejowym w Chełmie funkcjonariusze PP 

zatrzymali Mandla Herszehorna który w koszyku wiózł do Warszawy drut miedziany 

telegraficzny, pochodzący z kradzieży. Nie pomogły żadne wykręty i powędrował 

ptaszek do ula.                                                          
- Baczność przed oszustami. Chełm obecnie często bywa odwiedzany przez 

oszustów, którzy ze znacznym powodzeniem buszują po rynku tutejszym. Ofiarą 

oszustów padła 7 sierpnia 1923 r. niejaka Helena Bazyljukowa z folwarku Grabowa 

pow. Włodzimierskiego, jako przybyła tu po zakup artykułów spożywczych. Do Heleny 

podeszło dwóch. Po podniesieniu z ziemi zawiniątka z pieniędzmi, jeden z oszustów, 

zwrócił się do niej z zapytaniem, czy to nie jest czasami jej zguba, obserwując pewne 

zakłopotanie wieśniaczki, drugi z oszustów zaproponował Helence przeliczenie swych 

pieniędzy ofiarując swoją pomoc. Po sprawdzeniu zawartości zawiniątka – naiwnej 

gosposi – zwrócono takowe jej z powrotem. Sądziłem (mówi jeden z oszustów), że to 

wyście zgubili pieniądze lecz macie je w całości. A więc znalezioną zgubę zaniesiemy do 

policji – zaopiniował jeden z tych oszustów i obaj w pośpiechu odeszli. Wkrótce 

jednakże Helenka spostrzegła, że w zamian jej zawiniątka, z zawartością 2 milionów 480 

tys. oszuści wręczyli inne zawiniątko zawierające stare gazety owinięte w drobne marki.                                                                                                                     

- Okradzenie jubilera. Wieczorem dnia 5 sierpnia 1923 r. okradziony został na 

znaczna sumę znany publiczności tutejszej właściciel magazynu wyrobów złotych Izrael 

Goldberg. W piątek dnia 3 sierpnia wieczorem po zakończeniu handlu i spakowaniu do 

walizki kosztownego towaru, jak: zwykle Goldberg zaniósł go na przechowanie do swego 

mieszkania przy ul. Lubelskiej. Kosztowną walizkę  schował do szafy, a chwilę później 

wyjechał z Chełma w interesach. W niedzielę dnia 5 sierpnia żona poszkodowanego 

wraz ze szwagrem po powrocie do Chełma o godz. 23 wieczorem  zastali otwarte drzwi 

domu frontowe i balkonowe i również szafę. Walizki w szafie nie znaleziono. Służącą H. 

Parobek zastano śpiącą, czy też udającą sen, na pytania odpowiadał kręcąc. O 3 w nocy 

powrócił też I. Goldberg. Przy obliczaniu strat ustalono, że skradziono kosztowności na 

sumę 200 milionów mk.  Podejrzaną o kradzież została służąca H. Parobek, która nie 

przyznaje się do winy i odmawia udzielania wyjaśnień – została też aresztowana – 

śledztwo w toku. Skradzione klucze od sklepu, walizka i niektóre futeraliki od biżuterii 

dnia następnego zostały podrzucone w pobliżu mieszkania Goldberga. Pokrzywdzony – 

ofiaruje 30 milionów nagrody tej osobie która przyczyni się do wykrycia kradzieży.   

- W czepku się urodził (znalezienie skradzionej biżuterii). Sprawca głośnego 

okradzenia w Chełmie znanego jubilera Goldberga został szybko wykryty i osadzony za 

kraty. Okazał się nim znany a nawet międzynarodowy złodziej niejaki Boruch 

Monsztejn. To skomplikowane dochodzenie prowadził osobiście Komendant PP w 

Chełmie Woliński – który zawdzięczając swoim zdolnościom aresztował złodzieja. 

Zakopane przez niego kosztowności w pobliżu domu modlitewnego przy ul. 

Mikołajewskiej, zostały już dnia 12 sierpnia w całości zwrócone Goldbergowi. Niewinna 

służąca została zwolniona z aresztu. Jednocześnie z Monsztejnem aresztowano też dwóch 

agentów policyjnych Michalczuka i Akiniłowskiego, którzy podejrzewani mogą mieć 

związek z tą kradzieżą – i tylko dalsze śledztwo podejrzenie to wyjaśni. Śledztwo 

prowadzone w tej sprawie początkowo było przez sędziego Umińskiego, ma obecnie 

prowadzić osobiście prokurator Sądu Okręgowego w Lublinie, któremu też przekazane 

są wszystkie akta tej sprawy. Szczegóły w tej sprawie stanowią na razie tajemnicę 
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proceduralną – będą ujawnione po ukończeniu śledztwa. Ciekawe jak się wywiąże 

Goldberg z obietnicy wypłacenia 30 milionów nagrody.                  
- Dnia 27 lipca 1923 r., zamieszkałej na Pilichonkach 33 Marii Barczewskiej 

skradziono parę bucików damskich.  

- Dnia 29 lipca 1923 r. dorożkarz Nr 13 Uszer Krajc wiózł w swej dorożce trupa 

na cmentarz żydowski. Przeciwko woźnicy sporządzono protokół, celem pociągnięcia go 

do odpowiedzialności. 

- Właścicielka hotelu „Petersburskiego” Erlichowa została pociągnięta do 

odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych.                      

- W nocy z 7 na 8 sierpnia 1923 r. ze stajni Edwarda Pawłowskiego w Chełmie 

przy ul. Kolejowej 77 skradziono parę źrebiąt. Zawdzięczając staraniom przodownika 

Krużewskiego i posterunkowego Jakubowskiego źrebięta zostały znalezione i zwrócone 

prawowitemu właścicielowi.  

- Karciana solidarność. Znany chełmski gracz w 3-karty Aleksander Szyszkowski 

osadzony w sierpniu 1923 r., w więzieniu za ogranie kpt. Wrzostowicza, po złożeniu 

kaucji, przez swych kolegów – wypuszczony został na wolną stopę.     

- Zamieszkała przy ul. Pilichonki 29 Rozalia Flasińska okradziona została przez 

swoją służącą Annę Wawer – z różnych rzeczy. Służąca zbiegła – śledztwo w toku.                                                                                                 

- Dnia 12 sierpnia 1923 r. skradziono zamieszkałemu przy ul. Kolejowej 62 

Binsztokowi Chaimowi palto;  skradziono też w Kościele Katedralnym biały obrus. 

-  Dnia 15 sierpnia 1923 r. zamieszkałemu przy ul. Lubelskiej Iwremu Szlomie 

skradziono z mieszkania palto damskie – w kieszeni palta było 5.000 – śledztwo w toku. 

- Mieszkankom Chełma skradziono: Furmanowicz Motlcie półtora metra 

jedwabiu i Marii Kwiecień 3 złote krzyżyki.                
- W pewnym kiosku przy wodzie sodowej p. G. został spoliczkowany przez p. Ż. 

Powodem było znieważenie uczuć religijnych.        

- Dnia 4 września 1923 r. były uroczystości powitalne w Chełmie dlatego 

wszystkich mieszkańców wymiotło z domów. Korzystając z tego grasowali złodzieje – i 

to w południe vis a vis Komendy Policji Państwowej został okradziony p. Białkowski. 

Złodzieje przy pomocy wytrycha otworzyli drzwi i brali co chcieli – łup to 13 milionów 

w towarze i milion w gotówce. Śledztwo w toku.    

- Niejakiej Horowiczowej zamieszkałej przy ul. Podwalnej 15, skradziono z 

mieszkania 1-dywan, 4-poduszki z poszewkami i 1-prześcieradło. 

- Franciszkowi Benkiewiczowi z ul. Hrubieszowskiej we wrześniu 1923 r. 

skradziono brzytwę oraz maszynkę do golenia. Sprawca tej kradzieży Franciszek Tatar 

z Grabowa, sprzedał skradzione rzeczy niejakiemu Sztajnbergerowi Szmulowi. Rzeczy 

zostały odebrane, złodziej zaś osadzony w więzieniu. 

- Władze policyjne zatrzymały nocą z 3 na 4 października 1923 r. w „Hotelu 

Angielskim” (znaną z nierządu) prostytutkę Karolinę Kloc. Wobec czego właściciela  

tego hotelu F. Fiszer pociągnięto do odpowiedzialności karnej za tolerowanie nierządu.  

- Władze policyjne pociągnęły do odpowiedzialności karnej Pawłowskiego 

właściciela herbaciarni przy ul. Pilichonki za nielegalny wyszynk wódki. Dowód 

rzeczowy to: 2 butelki wódki przesłane Urzędowi Akcyzowemu.        

- W październiku 1923 r. Bursztynowi Ruwinowi, skradziono z niezamkniętej 

piekarni 2 worki mąki pszennej. Sprawcy kradzieży Konstanty Josiuk i Aleksander 

Pleczyluk zostali osadzeni w więzieniu – mąka wróciła do właściciela.   

- Co potrafi wędrowny szewc. Pan Królikowski, właściciel składu obuwia w 

Chełmie, przyjął w listopadzie 1923 r., do roboty wędrownego szewca Jana Solskiego z 

Zamościa i za swoje dobre serce doczekał się zapłaty. Oto Solski ukradł mu 6 par kopyt i 

spody do bucików damskich. Nie chcąc, aby pan Królikowski złożył mu za to 
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podziękowanie, zbiegł w niewiadomym kierunku. Ale policja, która o wszystkim wie jest 

już na tropie amatora kopyt i skór.  

- Mądrego konia ma dorożkarz Icek Glacer, zamieszkały przy ul. Nadrzecznej 28, 

gdyż potrafi  (koń nie Icek) godzinami stać bez nadzoru, a w nocy jeździć bez świateł. 

Mimo to policja nie chce uznać tych wybitnych końskich zdolności i pociągnęła Icka do 

odpowiedzialności administracyjnej, za to tylko, że tak pięknie swego konia wyuczył.  

- Chleb z dodatkiem mięsnym – wypieka piekarnia St. Koziołkiewicza przy ul. 

Kolejowej 131. Dostarczono nam kawałek chleba wypieczony w tej piekarni, w którym 

pięknie zakonserwowany leżał spory owad. Widocznie p. Koziołkiewicz chce w 

dzisiejszych ciężkich czasach przyjść z pomocą kupującym dostarczając w chlebie 

chińskich przysmaków. Nie wiemy tylko, jak na to zareagują żołądki polskich obywateli, 

nie przyzwyczajone do tego rodzaju dodatków.                                               

- Nieznany sprawca ukradł z zamkniętego mieszkania Ignacego Ostrowskiego, 

Pilichonki 96, garderobę męska i damską. Oprócz tego zabrał gotówkę wysokości 

również 5 milionów. Policja jest już na jego tropie.           

- Chcą się rychło wzbogacić. Bursztyn Nioła Kopernika 7, Berland Szyja, Ruchla 

Lubelska 40, Granatowicz Walerian i Oberlandu Lyna Pokrowska 37, sprzedawali 

pieczywo po wygórowanych cenach – wszyscy pociągnięci zostali do odpowiedzialności.  

- Za rogatkami jest taniej – więc dwaj kupcy Liberman Szulim i Lindenbaum 

Moszko wykupywali tam zboże. Nie podobało się to policji i obaj poniosą tego skutki. 

- Mają wstręt do porządków i będą ukarani: Hochraf Abram i Lejzorowicz 

Brucha Hrubieszowska 6, Lejman Edward Hrubieszowska 2,  Kupersztokowa  Idyra 

Hrubieszowska 4 i Rozenbaum Menasze Lubelska 8.  

- Świńską sprawkę  mają na sumieniu Stanisław Kowalski Kolejowa 140 i niejaki 

pan Józef, gdyż ukradli 2 świnie  Michałowi Książkowi ul. Kolejowa 38, z  których jedną 

zabili i zakopali w ziemi. Policja nawet z podziemi ją wynalazła i oddała właścicielowi. 

- Ostrożnie z banknotami bo znani oszuści w rodzaju Bitmana Szaji Lubelska 75 i 

Karpa Brucha Obłońska 8 chcą na tym robić interesy. Bo przy kupnie towaru wmawiali 

oszukując na nominałach przekręcając ich wartości. 

- Nożyczki na pamiątkę pobytu w Chełmie schował sobie za cholewę Wincenty 

Wieliczko z Dorohuska u fryzjera Jana Markiewicza, Sadowa 21. Aby sobie nogi nie 

skaleczyć, nożyczki wyciągnięto mu z za cholewy a policja spisała odpowiedni protokół.   

- Może się odechce Srulowi Lasowi wykupywać za rogatkami zboże, bo go za ten 

proceder pociągnięto go do odpowiedzialności. To samo robi Szyja Likielsberg 

Hrubieszowska 33, lecz na widok funkcjonariusza policji pozostawił wszystko i zbiegł. 

Miał jednak pecha bo p. Biegalski go poznał i sporządził odpowiedni protokół.  

- Monte Carlo urządzał w swej herbaciarni Abuś Sznajderman ul. Uściługska. 

Bank w sumie 200 tys. mkp. nakryła policja, prócz tego zabrała 32 kart do grania, 

wychodząc z tego założenia, że dziecku nie należy pchać brzytwy w ręce.   

- Handel wódką zaprowadziła w herbaciarni Horyń Perla, Budowska 3. Ponieważ 

władze skarbowe nic o tym nie wiedziały policja pociągnęła Perlę do odpowiedzialności – 

jest drugi taki wypadek.  

- Miłego braciszka Stanisława Głownie ma Helena Czyż Obłońska 8, bo 

wytrychem otworzył jej kuferek zabierając stamtąd złotą obrączkę i sprzedał ją za 

pośrednictwem niejakiego Dudkowskiego złotnikowi, naturalnie Strumowi. Następnie 

Dudkowskiemu za pośrednictwo zapłacił 1.500.000. Niedługo cieszył się łatwym zyskiem, 

bo ich aresztowano i osadzono w areszcie. Także Strum zrobił kiepski interes, gdyż 

obrączkę mu odebrano i oddano właścicielowi. 

- Za znęcanie się nad zwierzętami pociągnięto do odpowiedzialności mistrzów 

biczyska: Szterna Szlomę, Folgerbrota Abrama i Grinbojma Lejbę. 
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- Niedziela jest dniem świątecznym jak głosi Dziennik Ustaw Nr 2 z 1920 r., lecz 

nie chcą o tym pamiętać niektórzy czciciele sabatu, bo cóż ich obchodzi ustawa, skoro 

oni należą do narodu wybranego. I tak Rajzer Tankier Lwowska 18 prowadził roboty 

budowlane, Małach Moszko Pocztowa 14, Lech Abram Pocztowa 33 i Szel Icek Lubelska 

19 oddawali się również pracy publicznie za co teraz będą odpowiadać w Starostwie.   

- Na co chorym ubranie, pomyślał sanitariusz szpitala św. Mikołaja Ginys Piotr i 

do spółki z niejakim Przysłupą Władysławem w grudniu 1923 r. ukradli z zamkniętego 

magazynu po wyrwaniu kłódki kilka sztuk garderoby pacjentów szpitala. Za swoją 

kradzież, będzie teraz odpowiadał przed sadem.                                                                      

- Chomik oskarżył Komorowskiego ul. Kolejowa 92 o kradzież 6 okien w grudniu 

1923 r. Pytanie na co mu było potrzebne tyle okien rozwikła to Sąd.                                         

- Kradzież w fabryce Dratta i S-ki popełniono w nocy z 6 na 7 grudnia 1823 r., 

złodzieje zabrali z giserni surowe odlewy. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo.      

- Trudną zagadkę do rozwikłania miał onegdaj nasz Komisariat Policji. Oto 

niejaka Bidoń Stefania, oskarżyła swą gospodynię Annę Poluch o kradzież maszyny do 

szycia. W kilka godzin po tym Poluch doniosła o kradzieży cennej biżuterii oskarżając o 

ten czyn Bidoń. W całą sprawę wkroczyła policja i stwierdziła, że Bidoń okradła Poluch, 

chcąc odwrócić od siebie podejrzenie, symulowała kradzież swej maszyny do szycia, 

posądzając o to Poluch. Nieszczęsną maszynę znaleziono pod oknem ukrytą między 

cegłami. I teraz p. Stefania podziwia spryt naszej policji.                                

- Szterma Matla kieszonkowy specjalista w biały dzień wyciągnął Hieronimowi 

Witowskiemu z ul. Hrubieszowskiej 25 z kieszeni bardzo dużo pieniędzy. Witkowski 

natychmiast oddał sprawę w ręce policji.                                                                                  

- Przybył do nas na gościnny występ i jako cel swych operacji obrał sobie kieszeń 

Seweryna Kociuszy z Wielkopola pow. Włodawski, wyciągając z niej kilka tysięcy 

marek. Miał kiepski początek bo Kociusza który jest ogromnie łaskotliwy – zauważył 

kradzież i złodzieja przytrzymał. Teraz Rajer jest ozdobą aresztu.                                                                                               

- Grabarczyk Feliks z powiatu warszawskiego także chciał się popisać w Chełmie 

i wyciągnął Józefowi Szajdziukowi z kolonii Pokrowieckiej z kieszeni 7 milionów marek. 

Znać, że niema jeszcze rutyny bo poszkodowany go przychwycił i oddal w ręce policji.                                                                                                            
- Do czego dochodzi – Żydostwo w naszym mieście tak się rozpanoszyło, że nic 

sobie nie robi z obowiązujących przepisów, a funkcjonariuszy policji przestrzegających 

wykonania przepisów, szykanuje, a nawet posuwają się do znieważenia czynnie 

policjantów. W pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia 1923 r. o godz. 11 rano, 

posterunkowy Mil zauważył, że sklep Icka Tuchsznajdra przy ul. Kopernika jest 

otwarty, więc podszedł do sklepu chcąc spisać protokół, niespodziewanie ze sklepu 

wybiegła córka Icka i zatrzasnąwszy drzwi zaczęła uciekać, w tym momencie do sklepu  

wbiegł sam Icek usiłując przeszkodzić policjantowi przy spisywaniu protokołu. Policjant 

chciał go zatrzymać celem odprowadzenia do Komisariatu: tu jednak na policjanta 

napadł tłum Żydów i przeszkodził mu w czynnościach. Policjant wystrzelił w górę dla 

odstraszenia tłumu i pogonił za uciekającym, który ukrył się w piekarni. Za policjantem 

wtłoczyła się czereda Żydów, którzy usiłowali go powalić na ziemię i zabrać mu broń, a 

część Żydów na czele z niejakim Szloma Szpower, stanęła w drzwiach piekarni nie dając 

wejść Polakom na ratunek napadniętemu policjantowi. Mogło się to tragicznie 

zakończyć gdyby nie przytomność jednego przechodnia, który pobiegł w stronę kościoła 

parafialnego i stamtąd sprowadził pomoc kilka osób, w tym kilku wojskowych, którzy z 

trudem zdołali wyrwać ledwie żywego policjanta z rąk rozwścieczonego żydostwa. 

Podobny wydatek zdarzył się parę tygodni temu przy ul. Pocztowej 28. Niejaki Rajberc 

zameldował w komisariacie policji, że na weselu u Icka Halperna „komik – błazen 

weselny” wyszydza w nielegalny sposób Polskę, Polaków i władze polskie. Komisariat 
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wysłał dla zbadania tej sprawy posterunkowego Pietrusiewicza, który przybywszy na 

miejsce na miejsce został poturbowany przez weselników i ledwie się wydostał na ulicę, 

gdzie gwizdkiem zaalarmował 2 innych posterunkowych, którzy dopomogli mu 

odprowadzić do Komisariatu Halperna i Kisiela jednego z gości.  

- Obłowili się nieznani sprawcy, którzy w nocy z 30 na 31 grudnia 1923 r. urwali 

kłódkę w piwnicy Stefana Szraniawskiego zawiadowcy stacji Chełm, skąd zabrali 5 

pudów słoniny, po 1 pud szmalcu i jabłek i 18 butelek różnych wódek, spirytusu, likieru.                     

- Ładną koleżankę wybrała sobie siedząca w więzieniu lubelskim akuszerka 

Graczowa z Chełma. Oto do jej matki mieszkającej przy ul. Pilichonki 2 w styczniu 1924 

r. zgłosiła się niejaka Marianna Paczus, przynosząc wiadomości od córki z którą 

siedziała w więzieniu lubelskim i tam się obie zaprzyjaźniły. Ucieszona wieściami od 

córki matka zaprosiła  Paczusowę na nocleg, uczęstowała wieczerzą, a rano pobiegła do 

sklepu kupić dla gościa coś dobrego. Paczusowa nie czekając na śniadanie, ubrała się w 

drogie futro sublokatorki Anny Kuźmierczuk i ulotniła się. Dochodzenie wykazało, że 

Paczusowa jako notoryczna złodziejka rzeczywiście siedziała razem z Graczową w 

więzieniu skąd została niedawno zwolniona. Policja postara się o to aby złodziejka, 

ponownie znalazła się w więzieniu.                                                                                                        

- Ostrożnie  ze służącymi. Do Owsieja Muniwera, ul. Lubelska 72, zgłosiła się w 

styczniu 1924 r. służąca z dobrym świadectwem i od razu zyskała zaufanie swych 

pracodawców, swym nienagannym obejściem i przychylnością dla swych państwa. 

Upatrzywszy (po pewnym czasie) stosowną porę okradła  Muniwera i znikła bez śladu. 

Policja jest już na jej tropie. Jest to specjalistka i notoryczna złodziejka Wanda 

Branicka i podstawia się jako służba domowa.                                                                                                         

 - Tajny wyszynk wódki urządziła sobie Frajdla Alojs ul. Kolejowa 96, od 

stycznia 1924 r. zarabiając na tym interesie. Za te wybryki policja restaurację zamknęła. 

Nielegalny handel papierosami stwierdzono też u Moszka Helfenboima ul. Szkolna 2. – 

zapas papierosów skonfiskowano a Moszka pociągnięto do odpowiedzialności.                               

- Szulernię urządził sobie od stycznia 1924 r. niejaki Sznajderman w swojej 

kawiarni ul. Pocztowa 14 – policja się o tym dowiedziała i zarekwirowała gościom 29 

milionów marek i dwie talie kart.                                                                                                                 

- Nie chciał marek właściciel hotelu „Angielskiego” Fiszer Chil, domagając się od 

gościa Zdzisława Olszewskiego z gminy Bukowa zapłaty w zagranicznej walucie. Policja, 

która została do tej kwestii wezwana wytłumaczyła Fiszerowi, że Chełm to nie żaden 

Londyn ani New York – i ma przyjmować polską walutę – luty 1924 r.     

- Czego już w Chełmie nie kradną. Dnia 1 lutego 1924 r. w nocy skradziono 

blaszane cygaro z nad sklepu tytoniowego przy ul. Lubelskiej, a optykowi okulary – 

komu i do czego to może być przydatne.   

- Kradzieży listu na poczcie dopuścił się niższy funkcjonariusz poczty Marian 

Bartosik, ul. Kolejowa 56. Segregując listy, zauważył jeden większej objętości. Sądząc, 

że zawiera on coś wartościowego, szybko ukrył go w kieszeni. Zauważył to jednakże 

urzędnik i w rezultacie Bartosik został osadzony pod kluczem.                    

- Napad na policjanta w „Kolejówce”. Zaledwie tydzień upłynął kiedy w artykule 

„Z tygodnia na tydzień” zwracaliśmy uwagę na to, że źle dzieje się podczas zabaw 

kolejarzy w „Teatrze kolejowym”, a już mamy do przytoczenia świeży brutalny 

wypadek. Na maskaradzie w dniu 2 lutego 1924 r., niejaki Stanisław Wyszyński 

pracownik kolejowy i znany w Chełmie awanturnik, sprzedawał w bufecie wódkę. Na to 

zareagował posterunkowy Skorupko, nie pozwalając na sprzedaż bez odpowiedniego 

zezwolenia władz skarbowych. Wówczas brat Wyszyńskiego, Bolesław też awanturnik 

zaczął wyzywać policjanta, po czym uderzył go w twarz. Chwycił też  niespodziewanie 

widelec usiłując zaatakować nim policjanta. Kolesie obu braci teraz całą gromadą 
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rzucili się na posterunkowego, obalili go na podłogę, i kto wie do czego by doszło, gdyby 

z pomocą nie przyszedł kolega posterunkowy Czarnocki. Niespodziewanie pojawił się 

trzeci z braci Aleksander przyskoczył do posterunkowego Skorupki i uderzył go dwa 

razy w twarz – następnie chwycił go za kołnierz i poodrywał naramienniki – ponownie 

kolesie stanęli po stronie awanturników i przeszkadzali w ich aresztowaniu. Prawdą jest 

to co się stało i co opisaliśmy, a nie krążące pogłoski o rozbrojeniu kilkunastu 

policjantów. W ogóle nie powinno do tego dojść, bo przecież „Teatr kolejowy” ma swoje 

piękne tradycje a wszelkie uroczystości organizuje Sekcja kulturalno-oświatowa – takie 

incydenty szkodzą reputacji. Wyniki śledztwa sądowego w tej przykrej sprawie, podamy 

w swoim czasie do wiadomości naszych czytelników. Teatr kolejowy powinien być z 

samego założenia miejscem, gdzie i rzemieślnik kolejowy i urzędnik po pracy ciężkiej 

znajdzie tu strawę duchową i godziwą rozrywkę – dlatego zarząd musi cały czas pracować 

nad podniesieniem kultury osobistej stałych bywalców teatru.      

- Niebezpiecznie trzymać owies w stogu. Przekonał się o tym pan Kazimierz 

Jędrzejewski, ul. Pilichonki 110, któremu w lutym 1924 r. ukradł ze stogu niejaki Jan 

Kowalczyk, ul. Pilichonki 78, aż 60 snopków tego końskiego specjału. Konie pana 

Jędrzejewskiego okropnie się na to oburzyły i policja też.                                                               

- Nieznani sprawcy, dokonali w ubiegłym tygodniu cały szereg kradzieży. I tak E. 

Ogrodnikowej, z ul. Młynarskiej 3 ukradli z kieszeni portfel z 30 milionami mk. i dowód 

osobisty; Krzywickiemu K. z Pl. Kościuszki 36 ukradli 126 milionów mk.; także 

Cytrynowi Abramowi z ul. Kotowskiej 12, ukradli biżuterię i wiele wartościowych 

przedmiotów; Nisenbaumowi M. z ul. Lwowskiej 7 ukradli palto; a Putermanowi Sz. Z 

ul. Lubelskiej 17 nawet siennik i poduszkę ukradli – luty 1924 r. 

- Zaproszony do Chełma przez chłopaków, przybył na gościnne występy niejaki 

Jan Gadnich z Lublina. Nie zdążył się nawet wykazać swoimi sztuczkami przed 

chłopakami bo okrutnie spił się Daumanówką, że posterunkowy musiał mu te pijaństwo 

przerwać i zaprosić na posterunek. Po wytrzeźwieniu oświadczył, że więcej nie zrobi 

takiego głupstwa.                                                                                               

- Człowiek ze zwierzęcymi instynktami. Zdarza się, że pewne osobniki o małej 

wartości etycznej po wypiciu alkoholu dopuszczają się różnych wybryków. To jednak co 

zdarzyło się w nocy ze środy na czwartek drugiej połowie lutego 1924 r., jest ohydne i 

zasługuje na publiczne potępienie. Otóż niejaki Hepner, maszynista kolejowy, znany już 

z paru awantur, podpiwszy sobie należycie, udał się dorożką do pewnego domu przy ul. 

Piłsudskiego i podmówiwszy dorożkarza, stanął z nim pod drzwiami mieszkania 

niejakiej p. A. Ł., która wraz z matką i pewną uczennicą Szkoły Handlowej w Chełmie, 

mieszkanie te zajmowały. Zaczął walić w drzwi, grożąc wystraszonym kobietom, że jak 

nie otworzą to je wyłamie, przestraszona matka otworzyła drzwi. Do mieszkania wpadł 

Hepner przedstawił dorożkarza jako swojego kolegę i zaczął umizgi do p. A. Ł. Między 

nią a napastnikiem rozgorzała walka, z której dzielna kobieta wyszła zwycięsko. Nie 

dając za wygraną teraz rozjuszony Hepner rzucił się w stronę uczennicy. Na pomoc 

broniąc dziewczyny rzuciły się posiniaczone dwie kobiety – krzyki i hałasy zwabiły do 

mieszkania sąsiadów, którzy wyrzucili napastnika za drzwi. Awanturnikowi pomagał 

Żyd dorożkarz, który zachowywał się brutalnie i arogancko jak Hepner. Następnie 

sprawą tą zajął się Komisariat Policji – jest więc nadzieja, że  Hepner zostanie ukarany. 

Szerokim warstwom kolejarzy będzie wstyd, a i władze kolejowe powinny wyciągnąć 

odpowiednie wnioski.  

- Miła gospodyni, w osobie niejakiej Heleny Malinowskiej, która okradła w 

marcu 1924 r. swego chlebodawcę p. S. Łąckiego z ul. Kolejowej 88, z garderoby, 

gotówki i biżuterii, poczym zbiegła. Nie miała jednak szczęścia do podróży bo schwytano 
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ją we Włodzimierzu Wołyńskim. Część skradzionych przedmiotów policja zdołała 

odebrać i oddać właścicielowi – śledztwo trwa.                                                                               
- Nielegalną trafikę wykryto wiosną 1924 r. u Tuchmana Lejzora, Pilichonki 51. 

Dlatego zakwestionowano mu 418 szt. papierosów i 1000 gr. tytoniu bez banderoli.  

- Niejakiemu M. Dyckowi z ul. Lubelskiej 85, skradziono z zamkniętej obory 

jałówkę wartości 200 mil. mk. Sprawcy dotychczas nie wykryto.                     
- Miły gospodarz domu, Kabulski Józef z ul. Hrubieszowskiej 21, uprzyjemnia 

pobyt lokatorce swej p. Zofii Drozd, tym razem zabiciem drzwi wejścia do jej pokoju. 

Co na to sąd odpowie.                                                                                            

- Salę do tańców i zabaw, urządziła sobie nielegalnie niejaka Sura Wasserman ul. 

Pocztowa 50. Bilety wstępu w ilości 77 sztuk zakwestionowano.                         

- Najlepszy zarobek to wódka tak sobie myślał Moszko Bakalarz, ul. Pilichonki 7. 

Posiadając sklepik z wodą sodową od kwietnia 1924 r. urządził w nim szynk gdzie 

rozpijał  żołnierzy. Wdała się w to policja i wódkę skonfiskowała a sprawę skierowano 

do Urzędu Akcyz i Monopoli .                                                              

- W nocy z 23 na 24 maja 1924 r. jacyś złoczyńcy zakradli się za pomocą 

wytrychów do składu  Kazimierza Kobusiewicza, przy ul. Lubelskiej 15 i zabrali-ukradli 

22 sztuk rewolwerów i cały zapas naboi do nich oraz dubeltówkę. Policja nasza powinna 

wytężyć wszystkie siły, aby schwytać opryszków, gdyż w przeciwnym razie miasto i 

powiat chełmski może stać się terenem napadów bandyckich.   

- Aresztowany kieszonkowiec. W dniu 5 maja 1924 r. aresztowano niejakiego W. 

Ungera, z ul. Młynarskiej 6, podejrzanego o kradzież z kieszeni A. Stefaniaka z gm. 

Bukowa 700 milionów mk. Przy aresztowanym znaleziono specjalną brzytwę do 

rozcinania kieszeni, 3 karty do gry hazardowej w tzw. trzy karty, 26 zł. i paręset tysięcy 

marek. Sprawę skierowano do Sądu.  

- Mazurek chciał udawać właściciela restauracji „Sielanka”, pobierając od gości 

pieniądze w czerwcu 1924 r., w czasie nieobecności właścicieli, do własnej kieszeni. Aby 

móc godnie odegrać swoją rolę, przywłaszczył sobie także ubranie jednego z gospodarzy. 

Ta sielanka w Sielance prędko się skończyła i to niefortunnie dla Mazurka, bo w sprawę 

wmieszała się policja.                                                                                           

- Chełmski paskarz Moszko Szporek, jatka Nr 29 pociągnięty został karnie do 

odpowiedzialności za nadmierne pobieranie cen. Również za paskarstwo ukarano znaną 

Gitlę Waserman z ul. Trubakowska 25, za pobieranie nadmiernych cen.         

- Niepoprawny Puła grał znowu na targu w trzy karty i łańcuszek oszukując 

naiwnych. Czyż niema na to rady by oszusta unieszkodliwić.                             

- Lokatorskie historie. Niejaki Stefan Piasecki z ul. Gęsia 20, przyjął jako 

sublokatora por. Matysa z rodziną. W nieobecności por. Matysa, który wyjechał na 

kursy wojskowe, gospodarz Piasecki chcąc uprzyjemnić pobyt w swym domu, pani 

Matys zabronił gotować jej na kuchni. Pani Matys która przecież przyzwyczaiła się już 

do gotowania potraw zażądała interwencji policji. Drugim tego pokroju gospodarzem 

jest Nusym Band ul. Pocztowa 48. Nie podobały mu się widocznie umieszczone w stodole 

sprzęty gospodarskie lokatora Jana Nawrockiego, samowolnie wyrzucił je na podwórko. 

I tu interweniowała policja.                                                                                     

- Czego już nie kradną. Z tartaku M. Goldsztejna ul. Lwowska 12, ukradziono w 

czerwcu 1924 r. rzemienny pas maszynowy długości 18 metrów. Policja jest już na tropie 

amatora pasa. 

- Grał w trzy karty na targu znany Buda Piotr, z ul. Pokrowska 27 oszukując 

naiwnych, co się tylko dało i został złapany w czerwcu 1924 r. Za to ukarano go grzywną 

1000 zł., lub 2 miesięcznym aresztem.   
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- Aresztowanie nożownika. Znany awanturnik Stanisław Plachecki upiwszy się w 

dniu 27 czerwca 1924 r., wywołał na ul. Kolejowej wielką awanturę, zranił nożem w 

brzuch niejakiego Grzegorza Chomika i pobił laską Michała Semczuka. Rzucił się też na 

posterunkowego policji – który chciał go aresztować – obalił go na ziemię, podrapał mu 

twarz i bił go gdzie popadło, na koniec podarł mu mundur. Policjantowi przyszli z 

pomocą poszkodowani Chomik i Semczuk, i dopiero wspólnymi siłami związali 

awanturnika i doprowadzili go do aresztu policyjnego. Kiedy wreszcie władze sądowe 

unieszkodliwią tego awanturnika i nożownika –  kiedy będzie spokój na ul. Kolejowej.    

- Kradzieże sierpień 1924 r. Adler Gitli, Lubelska 68 skradziono z zamkniętego 

mieszkania manufakturę i biżuterię. Michalina Sierpińska, Pijarska 2 złapała chłopaka 

Wacława Sikorę na otwieraniu podrobionym kluczem szufladki z jej gotówką.   

- Do mieszkania Rojzen Szaji, Uściługska 10 przyszedł jej sąsiad Lejtwasser. W 

czasie sprzeczki w sierpniu 1924 r. porwał żelazne szewskie kowadło i bił nim ją do 

nieprzytomności.                                                                                                

- Zażarty rowerzysta Joel Engiel z ul. Lubelskiej 24, nie przestrzegając prawa 

przejechał rowerem 3-letnią Edme Soję z ul. Kolejowa 79. Na szczęście obyło się bez 

poważniejszego wypadku. Odpowie za to przed Sądem.                                     

- Nieudany występ. Z końcem września 1924 r. do ferajny chełmskiej przyjechał z 

Lublina niejaki Wolman Moszek, i udał się na wtorkowy targ, celem przeprowadzenia 

pewnych kieszonkowych transakcji. Miał jednak pecha, bo po wyciągnięciu z kieszeni 

jednego wieśniaka Adama Gomula dużej gotówki – został przez tegoż zatrzymany i 

oddany w ręce policji, która lubelskiego artystę zaaresztowała.  

- Nieudany występ Władzia z Lublina. Niejaki Władysław Libiszewski z Lublina 

– przybył 1 września 1924 r. do Chełma o godz. 11 w południe. Idąc ze stacji chciał 

odwiedzić Zygmunta Kutnikowskiego. Ponieważ nie zastał nikogo w domu, więc jako 

specjalista za pomocą wytrycha wszedł i oczywiście oczyścił dom z wartościowych rzeczy 

– i z tym tłumokiem wyszedł z mieszkania, na schodach jeszcze spotkał brata 

Kutnikowskiego, elegancko się mu ukłonił i wyszedł. Następnie udał się Władzio do 

Seminarium Męskiego, gdzie także chciał odwiedzić uczącego tam p. Denkiewicza. Też 

go nie zastał, więc za pomocą wytrycha wszedł do mieszkania – tu miał pecha, bo go 

spostrzeżono. Gdy jako niebieski ptak chciał wyfrunąć z łupem z budynku, dogonili go 

uczniowie, złapali i oddali w ręce policji – teraz siedzi w areszcie i czeka na sąd.  

- Przypadkowe wykrycie kradzieży broni. Przypadek sprawił, najlepszy detektyw 

policyjny, wykrył w listopadzie 1924 r. kradzież większej ilości rewolwerów w sklepie 

Kobusiewicza ul. Lubelska 15, jaka miała miejsce w lecie r. b. Wszczęte w tej sprawie 

swego czasu śledztwo nie wykryło sprawców. Przed kilku dniami pewien uczeń usiłował 

popełnić samobójstwo. W czasie śledztwa okazało się, że ten uczeń nabył dwa rewolwery 

od ogrodnika seminarium nauczycielskiego męskiego, Michała Gwardiaka, ten zaś kupił 

je od stróża szkoły handlowej Kolasińskiego mieszczącej się, jak wiadomo w tym samym 

budynku w którym mieści się sklep Kobusińskiego. W wyniku rewizji znaleziono jeszcze 

3-rewolwery: przesłuchiwany Kolasiński twierdzi, że te 5-rewolwery znalazł w śmieciach 

na podwórku i że broni nie oddał bo bał się posądzenia o kradzież – podejrzliwa policja 

nie uwierzyła i osadziła go w więzieniu. Przy rewizji u ogrodnika Gwardiaka znaleziono 

karabin austriacki z obcięta lufą i pistolet do rakiet. Gwardiak tłumaczył się, że 

przedmioty te znalazł w oranżerii przy objęciu posady w seminarium. Śledztwo sądowe 

wyjaśni niewątpliwie całą tę sprawę.    

- Wielka bójka. Z początkiem listopada 1924 r. ul. Obłońska była widownią 

wielkiej awantury, jaką wszczęły pomiędzy sobą rodziny Adamsonów, Bernatków, 

Barańskich i Opolskich – na tle majątkowo-spadkowych. Sprzeczka przeszła od kłótni 

do rękoczynów i bijatyki a w ruch poszły siekiery, noże, tłuczki, deski i polana. Taki 
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arsenał broni spowodował, że z bójki wyszli J. Opolski z ciężkimi ranami a W. Opolska i 

Konstancja Adamsonowa z licznymi obrażeniami cielesnymi.   

- Nielegalny zajazd urządziła sobie w styczniu 1925 r., Zajder Ryfka przy ul. 

Kopernika 1 – za co odpowie teraz przed sądem.                                   
- Strach ma wielkie oczy. W sklepie Kremenmana Jankla, ul. Podwalna 5, w 

styczniu 1925 r., skradł jakiś specjalista towary kolonialne, spakował je do dwóch 

woreczków i uciekał do domu. Na ulicy nagle zobaczył policjanta rzucił worki i wpadł do 

pierwszej bramy i znikł. Dzięki temu policjant zabrał woreczki i oddał je właścicielowi. 

- Na gościnnych występach schwytano w lutym 1925 r. znaną z kradzieży Brendlę 

Rubinsztajn która z Lublina Kalinowszczyzna 7 przybyła do Chełma, gdzie na targowicy 

chciała splądrować czyjąś kieszeń – nieudało się, została schwytana przez policję.  

- Miły małżonek. Józef Kumanowski, ul. Lubelska 64, w czasie sprzeczki ze swą 

żoną Anielą w marcu 1925 r., pobił ją bardzo jakimś tępym narzędziem, i porozcinał jej 

głowę i wygrażał, że ją zastrzeli z rewolweru. Szybko zajęła się tym policja i p. Józef 

stanie przed sądem.      

- Po pijanemu przewrócił żuraw studzienny i rozbił kubeł niejaki Michał Kić 

przy studni sąsiadki swej Anny Kuźmińskiej na Pilichonkach – spisany w marcu 1925 r. 

- Złapany doliniarz. Do sklepu Chai Bursztyn przy ul. Pocztowej przyszedł znany 

Jan Śliwiński, który właśnie tu jako pewniak wtargnął do kieszeni,  będącego już w 

sklepie, Jana Szczotki z Brzyzna gm. Świerże. Kradzież tę zauważyła żona Szczotki i 

wszczęła alarm – zaraz pojawił się policjant. Tak wpadł mistrz Śliwiński i został oddany 

w marcu 1925 r. w ręce władz sądowych.  

- Wędrowny szynk. Cwaniaczkiem okazał się Szyja Tuchsznajder, który 

obładowany butelkami z alkoholem po kieszeniach, co niedzielę i święta przechadzał się 

pomiędzy ciżbą ludzką pod kościołem parafialnym i chętnym potajemnie sprzedawał 

alkohol. Któregoś razu Szyja zorientował się, że jest śledzony i uciekł na ul. Lwowską i 

schował się do komórki z sieczką, w której ukrył kilka butelek z alkoholem. Nieubłagany 

policjant wykrył jego i alkohol i w marcu 1925 r. Szyję  przyprowadził do Komisariatu.   

- Bójka na targu. 10 kwietnia 1925 r. znany ogólnie Władysław Bekier będąc w 

stanie upojenia pobił Dymitra Romaniuka zamieszkałego za stacją kolejową – Bekierem 

zajęła się policja.  

- Za tolerowanie nierządu Fiszer Chil właściciel hotelu „Angielskiego” przy ul. 

Szkolnej, ponownie został spisany w kwietniu 1925 r. przez policję.  

- Nie chciał wpuścić w kwietniu 1925 r. urzędnika skarbowego który przyszedł w 

celu pobrania opłaty stemplowej nałożonej przez Sąd Okręgowy – Dionizy Sikora 

właściciel cukierni „Cristal” – aż interweniowała policja.  

- Wesołe zaręczyny. W mieszkaniu Wacława Oczkodina przy ul. Kopernika 12, 

odbywały się 14 kwietnia 1925 r. zaręczyny Antoniego Stachowskiego z Julią Banach. 

Przejęty tym Oczkodin pamiętając o gościach lał też sobie solidnie w gardło.  Gdy już 

popił wyszedł na ulicę i wszczynał awanturę bijąc przechodniów. Gdy nadszedł policjant 

Jakubowski, Oczkodin rzucił się na niego, ale szybko został unieszkodliwiony – wtedy z 

mieszkania wypadło całe towarzystwo i rzuciło się na pomoc a panna Banach ugryzła 

policjanta w rękę. Na odsiecz przybyło kilku zaalarmowanych policjantów, i całe 

towarzystwo doprowadzono na komisariat.  

- Ostrożnie z banknotami. W kwietniu 1925 r. policja sporządziła protokoły  

osobom usiłującym puścić w obieg fałszywe banknoty: Kaufman Łaja ul. Kopernika 3, 5 

zł., Birman Szloma ul. Pocztowa 32,20 zł., i Stepaniuk Józef Chełm – więzienie, 50 zł.  

- Za uprawianie nierządu i to znów w hotelu Angielskim, została ukarana 

Bronisława Kapuścińska – kwiecień 1925 r. 

- Za jazdę motocyklem bez numeru, spisany Pitschman Robert – kwiecień 1925 r. 
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- 7 maja 1925 r. posterunkowy W. Pląskowski, dokonał rewizji w mieszkaniu 

znanego złodzieja Władysława Wawrzyszczaka na Pilichonkach, i sporządził protokół – 

nagle protokół wyrwał mu Władzio porwał go i rzucił pod nogi policjanta – wobec 

takiego postępku został aresztowany i przekazany do dyspozycji prokuratora.  

- Pijak niejaki Aleksander Lipczyński z ul. Hrubieszowskiej 28, jak zawsze został 

przyprowadzony na wytrzeźwienie do Komisariatu.                                       

- Ładny stróż. W nocy z 17 na 18 maja 1925 r. okradziono restaurację Klemensa 

Skibickiego w ogrodzie miejskim z różnych przedmiotów – jak się okazało kradzieży 

dokonał stróż przy ogrodzie miejskim Antoni Deneka z 16-letnim synem Stanisławem.   

- Wielożeństwo. Pracownik kolejowy Władysław Walczak w 1917 r. ożenił się na 

Wołyniu i po kilku miesiącach wyjechał od żony – i nie wrócił. W 1921 r. ożenił się 

powtórnie i z tego małżeństwa ma dwoje dzieci, żyjąc szczęśliwie. Tymczasem jak piorun 

w czerwcu 1925 r. zjawiła się pierwsza żona i zameldowała o wszystkim policji, która 

Władzia aresztowała i wsadziła do ula – skąd został dopiero przez sędziego śledczego na 

razie zwolniony. Sprawa została przekazana prokuratorowi.  

- Szwagier-ludożerca. Niejaki Nawrocki szewc z ul. Pocztowej 50, w czasie 

sprzeczki w czerwcu 1925r. po pijanemu odgryzł swojemu szwagrowi Izdebskiemu nos. 

Izdebski został odwieziony na kurację do szpitala św. Mikołaja, a jego miły szwagierek 

powędrował do więzienia – tu oczekuje na wyrok sądowy.   

- Pijak-awanturnik. Opolski Zygmunt ul. Obłońska 2, pijany awanturował się w 

lipcu 1925 r., został doprowadzony do komisariatu i w areszcie policyjnym wybił szybę.  

- Z Lublina na gościnne występy do Chełma przyjechał w lipcu 1925 r. Goldring 

Judka (Lublin ul. Krzywa 18) i grasował na targu i wyciągnął z kieszeni Rutkowskiego 

Teofila 121 zł. i 55 gr., 3 ruble srebrne oraz 10 koron austriackich. Jednak wpadł przy 

następnych akcjach i został osadzony w areszcie – sprawę skierowano do sądu.                                                                                                        

- Bez świadectwa przemysłowego handlował końmi Szer Fajwel (Hrubieszów ul. 

Jatkowa) zatrzymany w lipcu 1925 r., odpowie przed władzami skarbowymi i sądowymi. 

- Nie wiedział o przymusie rejestracji Gerc Josel ul. Kopernika 14, i wyjechał w 

lipcu 1925 r. na miasto dorożką bez numeru i taksy – będzie ukarany.  

- Miły gospodarz. Paweł Chmielewski z ul. Pilichonki 119, w sierpniu 1925 r. 

zatkał dymnik sznurem lokatorowi Mikołajowi Gałanowi – zajęła się już tym policja. 

- Nie podobali się sobie znani od wszczynania awantur i pijaństwa Władysław 

Czemerajda Wygon-baraki i Antoni Nafalski Duży Strupin i tak się pobili, że trafili na 

komisariat – sierpień 1925 r.  

- Pijak znany w okolicy Michał Semeniuk ul. Kolejowa 66, został sprowadzony na 

wytrzeźwienie do Komisariatu – sierpień 1925 r.  

- Chodnikowy cyklista. Za jazdę rowerem po chodniku ukarany został Trager 

Jankiel ul. Uściługska 41 – sierpień 1925 r. 

- W odmiennej roli ukazała się tym razem, znana ze swych hotelowych występów 

prostytutka Bronisława Kapuścińska ul. Lwowska -Tartak i będąc pijana ordynarnie 

wymyślała przechodniom – sprawę skierowano do Sądu – sierpień 1925 r.   

- Złodziej systematyk. Terminator piekarski Feliks Rybak ul. Lubelska 57, 

systematycznie krzywdził swego chlebodawcę, zabierając samowolnie z jego piekarni 

chleb i puste po mące worki. Sprzykrzyła mu się ta monotonia, więc zabrał się do 

lepszych rzeczy, tak  wziął sobie 50 zł. od kolegi Lewandowskiego – jednak kolega złapał 

go na tym, i w sierpniu 1925 r. Rybak powędrował do kozy na odpoczynek.  

- Zuchwała kradzież. Z mieszkania Nr 4 przy ul. Młynarskiej 5 w biały dzień 

sierpnia 1925 r., skradziono skórzaną torebkę damską z 80 zł. i innymi drobiazgami – na 

sumę 130 zł. Poszkodowana Marta Kurczyńska Urzędniczka Poczty, będąca w tym 
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czasie w domu na balkonie oddalonym od miejsca kradzieży o dwa pokoje. Policja już 

prowadzi śledztwo.   

- Pijacy-awanturnicy. Jak zawsze policja musiała ich zabrać na komisariat celem 

wytrzeźwienia, to: Wyszyński ul. Kolejowa 119, Stanisław Szyjewicz ul. Młynarska 21, 

Daniel Cabała ul. Kolejowa 115, Władysław Zubrowski ul. Hrubieszowska (dom 

Skibińskiego), Bronisław Kadecki ul. Kolejowa 84 i Dziatko Aleksander.   

- Opoje i awanturnicy. Znani: Szusterkatz ul. Lubelska 78, Wincenty Kwieton ul. 

Lubelska 68, Teofil Wiszniewski Pilichonki-Wygon, Ignacy Kropidłowski ul. Pilichonki 

50 i Aleksander Kozioł wieś Wierzchowiny gm. Rudka, sprowadzeni do Komisariatu za 

opilstwo i awanturowanie się w stanie nietrzeźwym – dołączyli do nich też mieszkańcy 

Chełma: Konstanty Czerniej, St. Prachocki, K. Semeniuk, Dymitr Guławski, Piotr 

Pękała i Aleksander Kolenko. Dołączyli do nich: Skibiński Józef ul. Kolejowa 78, 

Knapiński Ignacy ul. Sienkiewicza 11 i Wasyńczuk Antoni. Pijacki tydzień zakończyła 

policja protokółem, są to: Stanisław Kozłowski ul. Sadowa 31, Mikołaj Czystogórski ul. 

Trubakowska, Jan Pluszyński ul. Katowska 2, Władysław Królikowski ze Święcicy, 

Stanisław Betiuk i Katarzyna Mielniczuk z baraków na Wygonie (która pijana po wejściu 

do mieszkania Wincentego Kwiatonia stłukła szybę Piotra Fałkowskiego) z przedmieścia 

Podgórza. Dołączyli do nich nowi opoje: Wasyńczuk Grzegorz, Wiśniewska Zofia i trzej 

braciszkowie Onufry, Wasyl i Tomasz Pilipczuki oraz Teofil Wiśniewski.       

- Złym cyklistą okazał się Jan Buksiński, który we wrześniu 1925 r. przejechał 

dziecko podczas jazdy po chodniku, i został ukarany przez policję.  

- Nieudana kradzież. Do bławatnego sklepu p. Krigera ul. Lubelska 62, w 

październiku 1925 r., po wyłamaniu drzwi i wyjęciu szyby zakradli się złodzieje, lecz 

spłoszeni porzucili łup wartości 2.000 zł. Złoczyńcy zabrali jedynie zegarek i scyzoryk.                             
 - Nie powidło się również sprawcom kradzieży w sklepie p. H. Białkowskiej przy 

ul. Lwowskiej w październiku 1925 r., gdyż po energicznym śledztwie złodzieje zostali 

ujęci to – M. Gradus i Litwiniuk, i siedzą już pod kluczem a towar im odebrano.  

- Król Karciany PUŁA ma zastępcę. Znajdujący się na dłuższym wypoczynku 

zawodowym w budynku-kozie na Uherką, król karciany Pula znalazł zastępcę do 

oszukiwania naiwnych w osobie Berka Federa, który grał na targu w Chełmie w 3 karty.   

- Gdzie się dwóch bije. 12 listopada 1925 r. posterunkowy Gierawski, 

przechodząc w nocy ul. Kolejową, zobaczył na rogu ul. Okszowskiej 2 bijących się 

osobników. Podszedł do nich i zaświecił latarką – nagle obaj rzucili się na niego. Jeden 

zerwał mu latarkę a drugi wyrwał gwizdek alarmowy. Posterunkowy dobył szablę którą 

usiłował odpędzić napastników – w tym momencie zastał powalony na ziemię. Na ten 

widok napastnicy zaczęli uciekać. Gierawski zerwał się, jednego schwycił i doprowadził 

do komisariatu. Po śledztwie okazało się, że byli to dwaj czeladnicy rzeźnicy: 20 letni 

Teodor Michniewski z ul. Obłońskiej 20 i 25 letni Józef Szostakiewicz z baraków na 

wygonie. Obaj mają na nogach rany kłute szablą – działali pod wpływem alkoholu.   

- Kto w tym miał interes. Wszystkim w Chełmie znany jest niejaki Abuś Herszek 

Sznajderman, którego herbaciarnia a prościej mówiąc knajpa przy ul. Uściługskiej 15, 

gdzie potajemnie sprzedaje się wódkę jest utrapieniem miasta – pijatyki, awantury, 

burdy, wieczne scysje typów z pod ciemnej gwiazdy z policją, oto obrazek, czym jest 

herbaciarnia Abusia. Mimo tak negatywnych opinii policji i innych instytucji o tej 

spelunie – jednak Abuś otrzymał koncesje na nowy 1926 r. Komu zależało na tym 

procederze – może Urząd akcyzowy w imię dobra społecznego zajmie się tą sprawą.  

- Potajemna mennica. Stefan Cymek Pilichonki 94 ślusarz z fabryki „Twór”, 

wyrabiał fałszywe 50 groszówki, które żona jego Helena, puszczała w obieg, 

prawdopodobnie już od grudniu 1925 r. Jednak policja ich rozszyfrowała i w styczniu 

1926 r. skonfiskowała manufakturę – a fałszerzy aresztowano i osadzono w więzieniu.                                   
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- Krowa w dorożce. Nie wystarczyło ludzi dla dorożkarza Frajta Berka z ul. 

Sienkiewicza 13, to zaczął wozić krowy w dodatku nieżywe. Policja pociągnęła go za to 

do odpowiedzialności – (styczeń 1926 r.).  

 - Kradzież. Nieznany sprawca oderwawszy kłódkę w styczniu 1926 r. – wszedł do 

mieszkania Edmunda Kowalskiego ul. Obłońska 53-(58) urzędnika Urzędu Skarbowego 

i skradł mu jesionkę oraz granatowy garnitur.   

 - Złapali ptaszków. Od jakiegoś czasu w Chełmie zaczęły się coraz częściej 

powtarzać okradzenia mieszkań i sklepów. Zarządzono policyjną obserwację nad 

różnymi podejrzanymi osobnikami, która doprowadziła w styczniu 1926 r. do 

schwytania spółki złodziejskiej w osobach: Władysław Czubara (bez stałego miejsca 

zamieszkania), Mieczysław Bielecki ul. Wojsławicka 4 oraz pasera Nusyn Lenfer ul. 

Hrubieszowska 10 (który skupował skradzione rzeczy). Podczas śledztwa przyznali się do 

swoich kradzieży.  

 - Nawet w kozie robił awantury niejaki Bronisław Gilewski, który odsiadując 

karę w areszcie miejskim, rzucił się na dozorcę tegoż aresztu p. Podgórskiego. Na 

wskutek skargi p. Podgórskiego, Gilewskiego przetransportowano w styczniu 1926 r. do 

więzienia karnego nad Uherką.   

 - Hrabina i apasz. W styczniu 1926 r. wpadła zupełnie przypadkowo para 

oszustów warszawskich w ręce naszej policji przybyła do Chełma, jak mówią na 

gościnne występy. On obywatel z Wołynia Porajski, Ona najprawdziwsza hrabina z 

Tyszkiewiczów – której mąż zmarł w Warszawie w 1924 r. On niby obywatel i kupiec w 

rzeczywistości opryszek, oszust i szantażysta. Ona bezwolna ofiara apasza, który 

zmuszał ją do podpisywania weksli – i tak wyłudzali pieniądze od naiwnych na ich 

opowieści (a w tym momencie nie mieli nawet pieniędzy na bilet do Warszawy). Jednym z 

naiwnych ujawnionych był Józef Grabiński notariusz, któremu tak zaimponował podpis 

hrabiny, że z prawdziwą przyjemnością pożyczył Porajskiemu 60 zł., pod zastaw 

bezwartościowego weksla opiewającego na 500 zł. Dopiero wizyta hrabiny w Starostwie 

u p. Lutman położyła kres dalszym oszustwom. I tak – Obywatel z Wołynia kupiec i 

apasz – teraz siedzi w kozie, Grabiński cieszy się hrabiowskim wekslem, a hrabina 

Tyszkiewicz płacze nad swoim losem.  

 - W Chełmie gorzej – powiedział będący w kozie znany doliniarz lubelski Ludwik 

Janicki, którego schwytano w styczniu 1926 r. na kradzieży pieniędzy na szkodę 

niejakiego S. Krynickiego ze wsi Rakołupy.  

- Na gościnnych występach w Chełmie w styczniu 1926 r. schwytano złodziejkę 

Marię Kopeć z Lublina jak obrabiała kieszenie Władysławie Bakalczuk z Mołodutyna.  

- Znany awanturnik w Chełmie, Bronek Gilewski z ul. Sienkiewicza 13 gdy tylko 

wyszedł z kozy w marcu 1926 r. zamiast poprawy – to już narozrabiał strasząc nożem.  

- Awantura. Do biura pisania próśb w kwietniu 1926 r. J. Bojki na Pl. Kościuszki 

wszedł Filip Mielniczuk ul. Uściługska 21 i wywołał awanturę. Gdy posterunkowy 

Kędzior chciał spisać protokół, Mielniczuk obrzucił go stekiem najgorszych obelg a 

wyrwawszy mu szablę zamierzał go nią uderzyć. Posterunkowy Kędzior wraz z 

przybyłym na pomoc Szonertem obezwładnili awanturnika, lecz ten wyrwał się 

Szonertowi i zaczął uciekać. Dogoniony koło Seminarium Mielniczuk chciał jeszcze 

uderzyć posterunkowego kamieniem, lecz został obezwładniony-związany i zaniesiony 

do Komisariatu – sprawę skierowano do Sądu.  

- Wesołe a niepoprawne znane Grela Aniela i Mucha Wanda spacerowały po ul. 

Lubelskiej, czyniąc przechodniom różne nieprzyzwoite propozycje – za to policjant w 

kwietniu 1926 r. zaprowadził je do Komisariatu – tu też wszczęły awanturę.    

- Czuły ojciec. Józef Weberszpil ul. Nadrzeczna 6, uprzykrzywszy sobie pożycie 

małżeńskie, pokłócił się z żoną i wygonił ją z domu w kwietniu 1926 r. Pozostało jednak 
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5-mięsieczne dziecko i Weberszpil, aby jeszcze więcej zemścić się nad żoną, rzucił je do 

rynsztoka – „czułym” ojcem zajęła się policja.     

- Orzeł pod wozem. Nowosad Aleksander ze Strupina gm. Krzywiczki najechał w 

kwietniu 1926 r. na przechodzącego przez jezdnię Orła Franciszka z ul. Piłsudskiego 12 

– u którego lekarz stwierdził ogólne potłuczenie ciała.   

- Dobra służąca. Marta Marcówna, służąca u Gromskich – podczas nieobecności 

pana, w kwietniu 1926 r. znalazła kluczyk od komody z której ukradła 35 zł. – do winy 

się nie przyznała – oświadczyła, że tylko przed świętami będąc sama w sklepie państwa 

wzięła z kasy 4 zł. i  więcej nic już nie brała. Co teraz powie policji i w sądzie.  

- Nieudana kradzież. Paczkowski Konstanty z ul. Kolejowej 101 skradł 5 kwietnia 

1926 r. z otwartego mieszkania Piotra Zabłockiego z ul. Obłońskiej 10 walizkę z bielizną 

wartości 50 zł. Zawiadomiona policja w 2-godziny złodzieja aresztowała.   

- Palto uciekło na Humaniuk Marii służącej u Finkielsztajna Berka ul. Pocztowa 

42. O tym „cudzie” w kwietniu 1926 r. powiadomiono policję ta wszczęła dochodzenie.  
- Nowy występ po kilkumiesięcznej przerwie urządził w kwietniu 1926 r. na targu 

słynny Puła Piotr z ul. Lwowskiej 27, który grając w trzy karty orżnął Czarnotę Adama 

z Leszczan gm. Żmudź na sumę 75 zł.   

- Złote pierścionki zrobione z miedzi usiłował sprzedać w kwietniu 1926 r. za 20 

rubli ogniomistrzowi 2 pac. Stanisławowi Michalskiemu, Władysław Mazur z ul. 

Obłońskiej 5, który podawał się za uciekiniera z Rosji. Przy oszuście znaleziono jeszcze 2 

pierścionki – podczas przesłuchania przyznał się do winy.  

- Ćma w hotelu. Właścicielka Hotelu Warszawskiego Hinda London przy ul. 

Sienkiewicza 4, przyjęła do hotelu w kwietniu 1926 r. znaną z ulicy Podwalnej „Ćmę” – 

Ksawerę Skibińską, a ta upiwszy się – zrobiła wielką awanturę i na dodatek wybiła dwie 

szyby. Policja pociągnęła do odpowiedzialności obie panie: i właścicielkę i ćmę.   

- Następca Broncia Gilewskiego niejaki Zaremba Bolesław z Górki, daje się 

poznać wszystkim przez różne wesołe kawały: i tak min. w kwietniu 1926 r. pobił on 

Sznajdera Edwarda i Kierszencwaig Tobę oraz z pomocą Gulasa Bazylego jakiegoś 

chłopca na targowicy. Za to – Policja aresztowała go i oddała pod Sąd.   

- Rora Feliks sekretarz Chełmskiego Koła Związku Młynarzy ul. Pilichonki 21, 

zapisywał nowych członków ale kasę w sumie 85 zł. wziął sobie. Gdy się wydało podał się 

do dymisji – ale jego koledzy w kwietniu 1926 r. podali go do policji.  

- Buda Piotr z Trubakowa, w kwietniu 1926 r. wybrał się do swego szwagra Pyry 

Władysława – w czasie sprzeczki ranił go uderzając widelcem a jego żonę garnkiem po 

głowie – policja oddala go pod Sąd.  

- Upadek na Górce. Irak Albina wpadła w zachwyt na Górce, że aż spadła z 

ławeczki. Policja się nie nabrała – i za uprawianie nierządu bez „książeczki” w kwietniu 

1926 r. pociągnięto ją do odpowiedzialności.    

- Znane z lekkich obyczajów Tymoszczuk Eugenia i Laskowska Olga z ul. 

Pocztowej 80, w kwietniu 1926 r. min. włóczyły się po koszarach szukając okazji, ale nie 

wzbudził  zainteresowania wśród żołnierzy – za to policja się zainteresowała i zaprosiła 

je do Komisariatu.   

- Niezły Tabak. Dobrze znany policji z kradzieży, pijaństwa, puszczania w obieg 

fałszywych pieniędzy itd. niejaki Tabak Fajwel krawiec, jest krojczym w chełmskim 

garnizonie. Czy dowództwo garnizonu nie może znaleźć na krojczego lepszego człowieka 

aniżeli Tabak, który w kwietniu 1926 r. min. Pobił Wanarską Józefę, za jej prawdziwe, 

lecz dla niego niekorzystne zeznanie przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Lublinie, 

w jednej ze spraw prowadzonych przeciwko niemu.  

- Samosąd. Dnia 11 czerwca 1926 r. przy zbiegu ulic Lwowskiej i Lubelskiej na 

współwłaścicieli huty Krasnobród napadli jacyś trzej osobnicy doszło do rękoczynów. 
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Jeden z napastników niejaki Ajzensztajn, posiadał też rewolwer którym groził, drugi był 

niejaki Lewinsztajn, trzeci podczas siłowej interwencji policji uciekł. Cała sprawa ma 

podłoże porachunków na tle spółki w hucie, do której należy dostawca mięsa do wojska 

Lisa Herc. On to podobno miał namówić rzeźników swoich do załatwienia porachunków 

między nim a dwoma wspólnikami – policja ma to wyjaśnić.   

- Surowe kary dla (zbrodniarzy) – Grycyna Filipa z Żółtaniec i Misiura Jana z 

Chełma ul. Kolejowa 120, za przeładowanie wozu ogromnym ciężarem i biciem konia 

kłonicą po głowie kiedy ten nie dał rady ciągnąć.   

- Niejaki Henryk Jankowski z Rozkoszy gmina Świerże w czerwcu 1926 r. po 

upojeniu się udawał w Ogrodzie Miejskim w Chełmie nieżyjącego, ale policja szybko go 

zidentyfikowała i wesołka doprowadziła do komisariatu na wytrzeźwienie.   

- Praktykantki wolnej miłości dobrze znane Tymoszczuk Eugenia i Weronika w 

czerwcu 1926 r. włóczyły się po ul. Lubelskiej oczekując niecierpliwie „wyzwolin”. Jest 

nadzieja po obserwacji, że niedługo dostąpią tego zaszczytu. 

- Ku chwale sportu. Coraz więcej zwolenniczek zyskuje sobie „sport” uprawiany 

przeważnie nocą na terenie ul. Podwalnej. Ostatnio w czerwcu 1926 r. i tak już liczne 

szeregi uprawiających ten „sport” niewiast powiększyły się o niejaką Antoninę Kościuk 

zamieszkałą na Górce – policja to wszystko dyskretnie obserwuje.   

- Fałszywe pieniądze. W czerwcu 1926 r., podczas jarmarku w Świerżach, policja 

skonfiskowała u włościan i pośredników w handlu nierogacizną przeszło 400 fałszywych 

banknotów pięciozłotowych. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, fałszywe pieniądze 

puszczał w obieg znany w Chełmie handlarz p. B, przeto chełmskie władze policyjne 

przeprowadziły rewizję i znaleziono u niego przeszło 4.000 zł. fałszywych – pochodzenia 

których nie umiał wskazać, został aresztowany. W związku z tą sprawą przeprowadzono 

u innych osób rewizję, u których też znaleziono fałszywe banknoty – śledztwo w toku.  

- Wytrzepali z kurzu swoje połowice znani na naszym bruku pijacy i awanturnicy  

Jan Sawicki i Władysław Zagajewski w lipcu 1926 r. Pierwszy tę operacje wykonał na 

ul. Trubakowskiej a drugi na ul. Młynarskiej. Publiczne trzepanie rzeczy jest zakazane, 

więc policja sporządziła z tej okazji dwa łokciowe protokoły.   

- Fałszywe pieniądze w dużej ilości znajdują się w Chełmie w obiegu. Nie ma dnia 

żeby w kilku sklepach nie usiłowano puścić w obieg fałszywe 5-złotówki – szkoda, że nikt 

nie oddaje fałszerzy w ręce policji. Jarosz Kazimierz szer. 7 pp. Leg. zapłacił za lody u 

Szpyrko Stefanii przy ul. Pilichonki 12 fałszywą 5-złotowką – ale uczynił to chyba 

nieświadomie. Za to całkiem świadomie usiłował puścić fałszywe 5-zlotówki Szyfman 

Herszek z ul. Reformackiej 12, który chodził od sklepu do sklepu, aż wreszcie trafił na 

policjanta – w obu wypadkach banknoty skonfiskowano i spisano protokół.                                                                                                                 
- Cud w Komisariacie. Nasz gród Niedźwiedzi ma szczęście do wszelkiego rodzaju 

oszustów, którzy przyjeżdżając tu na występy, naciągają obywateli. Niejaki Stanisław 

Orest-Kobyłecki także u nas próbował szczęścia. W sobotę 15 lipca 1926 r. przyszedł on 

do sklepu Dietrycha ul. Lubelska 71 i udając głuchoniemego, napisał kartkę z prośbą o 

paczkę papierosów. Dietrych również piśmiennie zapytał go, jak nauczył się pisać? 

Kobyłecki wtedy napisał całą epistołę: że jest oficerem WP, że jest głuchoniemy wskutek 

kontuzji, że powraca z niewoli bolszewickiej niema pieniędzy na depeszę, zawiadomienia 

matki w Zakopanem. Dietrych dał mu na depeszę 4-zł. Kobyłecki pisemnie podziękował. 

Kiedy wyszedł ze sklepu po drodze kupił butelczynę i upił się i został zaprowadzony do 

komisariatu. Tu stał się cud gdy Kobyłecki zobaczył, że go w celi zamykają zaczął 

krzyczeć. O tym cudzie dowiedział się Dietrych i zrobił doniesienie na Kobyłeckiego za 

oszustwo. W niedzielę po spisaniu protokołu Kobyłeckiego wyposzczono, wtedy poszedł 

do nauczyciela seminarium Jana Wasilewskiego ul. Reformacka 9 i przedstawiwszy się 

za docenta uniwersytetu Lwowskiego tym razem już opowiedział bajeczkę o powrocie z 
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niewoli – i naiwny Wasilewski dał mu ubranie, bieliznę i pieniądze na depeszę. Znowu 

Kobyłecki kupił butelczynę wódki i pijany dostał się do komisariatu. Przeprowadzone 

dochodzenie ustaliło, że Kobyłecki nie spieszy się do domu i naciąga naiwnych i że był on 

karany w Tomaszowie za oszustwo. Policja przekazała Oresta-Kobyłeckiego do Sądu, 

lecz tu go do sprawy zwolniono.  

- Fabrykę wody sodowej i lemoniady prowadził potajemnie od kilku już lat 

Kremerman Pinkwas ul. Kolejowa 88, lecz w lipcu 1926 r. schwytano go przy robocie. 

Trzy balony wody i kilka butelek brudnej lemoniady przesłano do Urzędu zdrowia.  

- Ławnika Sądu Pokoju udawał stary znajomy policji Paczkowski Konstanty ul. 

Kolejowa 101 i wyłudzał od naiwnych łapówki za przyczynienie się do prędszego 

załatwienia sprawy. Dali się już naciągnąć: Jałochowski Czesław, Turowski Władysław i 

Chrobota Feliks – wszyscy z Wojsławic. W lipcu 1926 r. spisała go policja.  

- Opór władzy. Powracający wieczorem w lipcu 1926 r. ze służby ul. Kolejową 

posterunkowy Jan Pogodzik został powiadomiony o bójce na ul. Sienkiewicza. Gdy udał 

się na wskazane miejsce, zastał tam wielką bójkę, trzech mężczyzn i kobitę okładających 

się kłonicami.  Policjant chciał przerwać bójkę, gdy w tej chwili wszyscy rzucili się na 

niego, pobili go i chcieli go rozbroić. Na skutek alarmu na miejsce bójki z odsieczą 

przybyło kilku policjantów, a tu na nich ratując kompanów ruszył tłum. Po kilku 

godzinach udało się sytuacją opanować i winnych doprowadzić na Komisariat. Tu 

ustalono ich nazwiska, byli to znani bracia Andrzej i Ignacy Wójtowiczowie oraz Sawa i 

żona jednego z nich Barbara. Podburzycielami namawiającymi do oporu władzy okazali 

się: Biły Włodzimierz kancelista z Lublina i Litwiniuk Konstanty z Okszowa. Sprawę 

skierowano do prokuratora. 

- Złodziejski występ na terenie Chełma w lipcu 1926 r. nie udał się Kopeć Marii z 

Lublina, która zawarłszy spółkę z miejscowym kunsztu złodziejskiego terminatorem 

Ludwikiem Brackim – wpadła podczas obrabiania na targu kieszeni Woźniakowej która 

złapawszy ją za rękę, krzykiem wezwała policję – teraz posiedzą sobie w kozie.   

- Krwawa rozprawa nożowa 2 osoby ciężko ranne 1 lżej. We wtorek z początkiem 

sierpnia 1926 r. na Pilichonkach koło przejazdu kolejowego, odbyła się krwawa bójka 

na noże zakończona ciężkim poranieniem 2-osób w brzuch i w plecy oraz 1-lżej w twarz. 

Awanturę rozpoczął Szwat Walenty Pilichonki 8, notoryczny złodziej i bandzior, który 

doprowadził do bójki i Onufry Dudziński do którego Szwat czuł urazę. Policja 

zawiadomiona przez przechodniów dokonano aresztowań. Rannych przewieziono do 

szpitala miejskiego, gdzie Ciachowi dokonano operacji (dostał kilka ciosów w brzuch). 

Stan dwóch następnych mężczyzn groźny, życiu Skibińskiej (znanej prostytutki cięta w 

głowę) niebezpieczeństwu nie zagraża. Sprawę skierowano do prokuratury.  

- Potajemną od dłuższego czasu rozlewnię esencji octowej wykryła policja w 

sierpniu 1926 r. w  mieszkaniu Sawy Jana ul. Sienkiewicza 11. Sprawa jest w sądzie.    

- Broń bez pozwolenia. W sierpniu 1926 r. odebrano Duszukowi Aleksandrowi ul. 

Młynarska 13, flower na który nie miał pozwolenia. Również bez pozwolenia miał 

rewolwer Nowosad Władysław – pociągnięto ich do odpowiedzialności karnej.  

- To jej może zaszkodzić. Właściciel cukierni Dionizy Sikora zdjął z siebie na 

chwilę marynarkę i powiesił ją na bilardzie – październik 1926 r. Skorzystała z tego 

służąca Krawczuk Maria i wyciągnęła z kieszeni marynarki 105 zł. w banknotach. Gdy 

Sikora spostrzegł kradzież, wysłał swego kuzyna na poszukiwanie złodziejki, którą 

kuzyn schwycił i zaprowadził do komisariatu na rewizję. W drodze Krawczuk pieniądze 

zjadła i dowód kradzieży przepadł. Gdyby to były pieniądze metalowe, pomógłby olej 

rycynowy. A tak to tylko może Krawczuk chorować na żołądek.                                                                        

- Zaufany złodziejem. Frejman Szloma ul. Katowska 8, polecił Piotrowi 

Jaszczukowi w październiku 1926 r. wywieźć ziemie z komórki, w której znajdowały się 
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różne rzeczy. Frejman też w zaufaniu dał Jaszczukowi klucz od komórki, później gorzko 

tego żałował, bo zginęło mu 2 pary butów, 3 pary kaloszy i palto męskie stare, itd. 

Policja rzeczy poddała poszkodowanemu, a zaufanego złodzieja wsadziła do kozy.  

- Macocha – Waleria Czachorowska ul. Lwowska 33, swego pasierba Stanisława 

w czasie sprzeczki w październiku 1926 r. oblała ukropem.   

- Mordobicia w kolejówce na nowo się rozpoczęły. Przed kilku laty zabawy 

urządzane w Teatrze Kolejowym, kończyły się z reguły mordobiciem – dochodziło do 

tego, że jednego wieczoru naliczono kilka takich wypadków. Zajścia te odbiły się 

głośnym echem w opinii publicznej pod której naciskiem Zarząd Związku Zawodowego 

Kolejarzy, gospodarz lokalu, przedsięwziął tak energiczne kroki, że bójki zupełnie 

ustały i przez rok 1924, 25 i 26 było spokojnie. Aż tu naraz w czasie ostatniej zabawy 28 

listopada 1926 r. odżyły w całej pełni smutne tradycyjne mordobicia i awantury. Spisano 

protokół na Pawła Kubańskiego z ul. Kolejowej 135 – a winne są dwie strony, po prostu 

zakaż alkoholu – i nie ma pijaństwa.                      
- Pijany w grudniu 1926 r. włóczył się po ulicach niejaki Piotr Barboszuk z ul. 

Hrubieszowskiej 38. Na specjalne zaproszenie przez policjanta – resztę nocy spędził w 

przytulnej Kazie policyjnej.  

- Będzie trochę spokoju w mieście, bo w grudniu 1926 r. bandzior Brońcio 

Gilewski powędrował na kilka tygodniu do aresztu. 

- Zbydlęcenie. W 2-wtorek grudnia 1926 r. drogą w stronę Pokrówki powracał z 

Chełma 64 letni Wilhelm Bemke, zamieszkały w Pokrowce. Tą samą drogą wracał do 

domu saniami niejaki Sidoruk z Pliskowa gmina Rakołupy. Było jeszcze widno na 

dworze Sidoruk najechał niechcącego zejść z drogi starca, który uderzony dyszlem w 

plecy, runął na ziemię, a Sidoruk saniami przejechał po leżącym. Sanie zaczepiwszy o 

przeszkodę wlokły starca kilkadziesiąt kroków po śniegu. W stanie bardzo ciężkim 

Bemke odwieziony został do szpitala. Ma on połamaną rękę i nogę oraz jest ogólnie 

silnie potłuczony – Sidoruk myślał, że go nikt nie zna, pojechał sobie, nie oglądając się za 

siebie. Jednak świadkami zajścia  byli ludzie, którzy go znają – i kara go nie ominie.   

- Leżał pijany w rynsztoku w grudniu 1926 r. niejaki Antoni Wasyńczuk (ale nie 

ten co jest posłem) Kolejowa 30 – znalazł przytułek w policji – będzie kara. W podobnej 

sytuacji znalazł się Edward Kochański Obłońska 27, początkowo chciał się przespać w 

piwiarni Lipy Szufmachera, ale ten się nie zgodził.  

- Szwarcówki czyli papierosy domowej roboty w Chełmie sprzedaje się jawnie. W 

grudniu 1926 r. Klener Dawid Budowska 10, stanął na rodu ulic Adryjanowskiej i 

Kopernika, wyciągnął z kieszeni  kilka paczek i nawoływał „do szwarcówek to dobre 

papierosy brać i wybrać a sow”. Mówią złośliwi, że policja trochę nie dowidzi i dlatego nie 

można zobaczyć, że w niedzielę i święta mimo zakazu handlują sobie żydowscy kupcy w 

najlepsze. Mówią też, że szwarcówki można dostać w każdym porządnym handlu. Może 

to prawda, może nie prawda. Bo nawoływanie do szwarcówek usłyszał policjant i 

złapawszy przestraszonego Dawidka za kołnierz zaprowadził do komisariatu, gdzie 

spisano protokół a szwarcówki dołączono jako dowód rzeczowy. 

- Pajęczarz. Na początku stycznia 1927 r. służąca u lekarza Garszyńskiego ul. 

Lubelska 50, Janina Rosińska usłyszała dochodzący hałas ze strychu. Powiadomiony o 

tym Garszyński udał się na górę i przy drzwiach prowadzących na strych ujrzał 

jakiegoś osobnika, usiłującego oderwać kłódkę. Garszyński złodzieja zatrzymał i wezwał 

policję. Policja ustaliła, że pajęczarzem – tak się nazywa złodziei kradnących bieliznę na 

strychach – jest Oleszczuk Michał ul. Hrubieszowska 38. Sprawę skierowano do sądu.    

- Te się złapały. Palacz przy maszynie parowej w fabryce Daumana zauważył od 

pewnego czasu, że ginie mu systematycznie węgiel. Więc pewnego dnia lutego 1927 r., 

zaczaiwszy się spostrzegł, że kradzieży dokonywały dwie kumy, żony pracowników tejże 
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fabryki, Julia Barańska żona stangreta i Leokadia Cal żona szwajcara, czyli dwu 

najwierniejszych sług pana. Żony ich zadawalały się tylko węglem i za to pójdą na 

pewien czas do magistrackiej kozy.   

- Rodzinne i domowe porachunki tak głośno załatwia ze swą żoną Hepner Michał 

ul. Okszowska 6, że sąsiedzi nie mogą po całych nocach spać. Ciągłe bicia się i wrzaski 

wśród nocy zatruwają im życie prawie co dzień – czerwiec 1927 r.  

- Przyłapanie oszusta. Marian Ukleja magazynier hurtowni tytoniowej w Chełmie 

zauważył, że od pewnego czasu ma braki w towarze które, musi pokrywać – braki się 

powiększały, a nic podejrzanego nie zauważył. Dopiero we wtorek 5 lipca 1927 r. przy 

sprawdzaniu towaru wydawanego właścicielowi sklepu tytoniowego w Sawinie 

Zygmuntowi Sieciechowiczowi spostrzegł że przedstawiony mu do wydania jego kwit 

różni się w cyfrach od kopi tegoż kwitu, zostawiony w magazynie. Nie dając po sobie nic 

poznać zapakował towar i oddal tragarzowi (Sieciechowicz zawsze przysyłał tragarza) 

sam zaś zawiadomiwszy Dyrektora Hurtowni, udał się za tragarzem. Gdy dochodził do 

ulicy gdzie mieści się Gimnazjum, spostrzegł, że tragarz z workiem na plecach goni 

Sieciechowicza, który stojąc gdzieś w pobliżu, i zobaczywszy, że tragarz jest śledzony, 

chciał uciec. Tragarz jednak dopędził go, schwycił za kołnierz i krzyczał. Co jest, czemu 

pan potrzebujesz uciekać. Może to kradzione i mam za pana siedzieć w kozie. Prawie 

jednocześnie nadbiegli Ukleja i policjant z komisariatu – dokąd dał znać telefonicznie 

Dyrektor Hurtowni. Badany w policji Sieciechowicz w końcu przyznał się do winy i 

podrabiania asygnaty, suma oszustw sięga do 1.500 zł. Zygmuś za chęć łatwego 

wzbogacenia się teraz posiedzi sobie, oszustwo tak samo karalne jest jak kradzież.   

- Złodziejska para. Po mieście i po targowicy w Chełmie w lipcu 1927 r. kręciła 

się para z walizką, naładowaną garderobą, którą sprzedawali półdarmo. Powiadomiona 

policja szybko schwytała niejakiego Władysława Kistrę, który nie umiał wytłumaczyć 

pochodzenia sprzedawanych rzeczy, ani nie wyjawił nazwiska wspólniczki. Tymczasem 

na drugi dzień jeden z policjantów schwytał na gorącym uczynku kradzieży pewną 

kobietę – która za pomocą wyjęcia szyby z mieszkania Stefana Czechowicza ul. 

Lubelska 28, wykradała rzeczy wartości 530 zł. Skradzione rzeczy powędrowały do 

właściciela a złodziejka powędrowała do komisariatu, gdzie spotkała się ze swym kolegą.   

- Twardy sen miał Edward Chrzanowski ul. Lubelska 23 i jego domownicy. Nie 

słyszeli jak w sierpniu 1927 r. w nocy przedostali się oknem złodzieje i wynieśli kufer z 

garderobą. Na drugi dzień pusty kufer znaleziono na ul. Uściługskiej.   

- Kobiety nie bij nawet kwiatem. A niejaki Wacław Padrak z ul. Pocztowej 43 

wygrzmocił kijem Annę Środę z Kamienia gmina Turka – teraz za ten czyn posiedzi.   

- Nocny gość. Do mieszkania inż. Plinkiewicza naczelnika oddziału drogowego, 

zamieszkałego na stacji kolejowej Chełm – w nocy w sierpniu 1927 r. przez okno wdarł 

się sprawca i skradł z portmonetki tylko 30 zł., bo spłoszony uciekł ale przedtem 

pootwierał wszystkie okna aby mieć drogę ucieczki. 

- I tak się zdarza. W nocy 22 sierpnia 1927 r. nie wykryci sprawcy skradli z 

mieszkania Jozefa Bukera ul. Reformacka 22 – garnitur wartości 400 zł. wraz z 

portfelem w którym znajdowały się weksle, wystawione przez mjr Dziwickiego na sumę 

35.000 zł. oraz gotówka 8.500 zł. Skradziony garnitur leżał na krześle obok śpiącego.   

- Wyzyskiwacz w roli oskarżyciela. Abram Icek Stejnberg ul. Lubelska 61 – 

oskarżył swą służącą Elżbietę Popławską – Pilichonki 20 w sierpniu 1927 r. o kradzież 

pantofli damskich za 40 zł., i dodał w Komisariacie, zbiegła w niewiadomym kierunku. 

Dochodzenie ustaliło, iż Popławska mieszka stale tam samo, natomiast Stejnberg zalega 

z jej wynagrodzeniem za pracę 150 zł. i wypłacić jej nie chce – tak też Popławska sama 

odeszła a on ją wtedy oskarżył fikcyjnie – co na to policja.   
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- Złapała się. Zofia Łaszkiewicz bez stałego miejsca zamieszkania, była służąca u 

Szmula Helfenbojma ul. Szkolna 2, w sierpniu 1927 r. skradła mu 300 zł. i 5 dolarów. 

Pieniądze ukryła w ustępie. Będąc podejrzana o kradzież, siedziała w prewencyjnym 

areszcie do czasu rozprawy. Zwolniona z braku dowodów winy. Ucieszona, szybko udała 

się po swój łup i tu została przyłapana. Ze skruchą przyznała się do winy zeznając, że 

mąż ją rzucił i nie płaci na utrzymanie jej i dziecka.  

- Zawodowi bezrobotni. Andrzej Fijałkowski ul. Hrubieszowska 38 i Adam 

Lipczyński 25 – skradli z wozu znajdującego się w zajeździe Hotelu Europejskiego na 

szkodę Władysława Solika 10 pudów węgla: następnie ukradli krawcowi Gorenowi 

(który ma też piwiarnię) kamizelkę klienta i nie zapłacili za piwo. Obydwaj zostali w 

sierpniu 1927 r. osadzeni w areszcie prewencyjnym. 

- Niedaleko zajechał. Józef Kamiński znany typek – zobaczywszy w sierpniu 1927 

r. przed księgarnią „Promyk” rower bez opieki, porwał go zaczął odjeżdżać – spostrzegł 

to Plesner właściciel roweru dogonił go i oddał złodzieja w ręce policji.     

- 3 rozprawy nożowe. Początek września 1927 r. zaznaczył się w policyjnej 

kronice, aż 3 rozprawami nożowymi. Początek dali pracownicy warsztatu szewskiego 

Wiktora Królikowskiego ul. Lubelska 8, którzy rozpoczęli bójkę w warsztacie, przenieśli 

ją na ulicę, wywołując ohydne widowisko. Za szewcami poszli rzeźnicy. Na targowicy w 

Chełmie podczas jarmarku Stanisław Kozłowski ul. Sadowa 33, będąc pijanym wszczął 

awanturę z Władysławem Czemerajdą i Aleksandrem Miedzianym wymachując nożem : 

Czemerajda i Miedziany nóż z rąk Kozłowskiego wyrwali i dźgnęli go tym nożem. W 

stanie ciężkim Kozłowskiego przewieziono do szpitala miejskiego na kurację. Nożownicy 

wiejscy nie są gorsi od chełmskich. W kolonii Tytusin gmina Staw Teodor Marcyniuk lat 

20 zamieszkały w Stołpie, w czasie kłótni w sierpniu 1927 r. na tle spornych granic ziemi 

uderzył dwa razy obuchem siekiery, a i pchnął nożem Stanisława Zygmuntowicza lat 24 

z Kolonii Tytusin, po czym ciął nożem w plecy ojczyma Zygmuntowicza Michała Buzę 

lat 50. Obydwu odwieziono w ciężkim stanie do szpitala miejskiego w Chełmie. 

Marcyniuka natomiast osadzono w więzieniu.   

- W porę przyszła. Pani Karpowa ul. Lubelska 27, wróciła 25 października 1927 

r. wcześniej do domu ze spaceru i spostrzegła, że służąca jej 14 letnia Kazimiera Wójcik 

pakuje swoje rzeczy. Szybko do szafy gdzie trzyma pieniądze i kosztowności – a tu nic 

niema – przepadły. Szybko policja, rewizja: a tu w tłumoczku 400 zł. a w sienniku na 

taka sumę biżuteria. W śledztwie przyznała, że namówiła ją do tego Maria Nachwatiuk 

z ul. Jordana 29 i jej przyjaciel zamieszkały na Pilichonkach – który powiedział jej, że 

będzie jej kochankiem i dobrze się zabawią i wydadzą tą forsę w Lublinie. Teraz 

pobawią się w Chełmie w więzieniu u p. Bidy. 

- Złodziej się znalazł. Właścicielowi piwiarni i sklepu Tomaszowi Rutkowskiemu 

na Pilichonkach ul. Lubelska 134, w październiku 1927 r. skradziono wyroby na sumę 

500 zł. Policjant widział w tym czasie brata specjalisty od kradzieży wędlin (siedzi 

obecnie w więzieniu) Franciszka Adamca z Siedliszcza. Rewizja u Adamca w Siedliszczu 

zaraz po jego przybyciu z Chełma ujawniła, że to on ukradł miał też mocno zatłuszczony 

worek – ale co z tego kiedy wędliny brak.  

- Ostrożnie sołtysie. Posterunkowy Krzywicki obchodząc w październiku 1927 r. 

targowicę zajrzał do piwiarni Zygmunta Radomskiego i spostrzegł na stole przed 

sołtysem Żółtaniec Iwańczukiem butelkę alkoholu. Gdy policjant chcąc spisać protokół o 

piciu wódki w miejscu niedozwolonym, chciał butelkę zabrać jako dowód rzeczowy  

Iwańczuk wyrwał butelkę z rąk policjanta i rozbił o podłogę. Teraz pójcie do kozy na 

kilka tygodni za opór władzy.     

- W pierwszy dzień Bożego Narodzenia dentysta Gelbard ul. Pijarska róg ul. 

Lubelskiej, wyszedł wieczorem z żoną i dziećmi do kina. Po powrocie zastał drzwi 
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otwarte a złodzieje chyba spłoszeni nie zabrali wszystkiego – straty 3 tys. zł. Gelbard 

zawiadomił policję – był zły i smutny. Tymczasem około godz. 15 26 grudnia 

niespodziewanie do domu przybył sam kierownik komisariatu Grużewski w asyście 

kilku stróżów bezpieczeństwa z wielkim tobołkiem, jeden z pacjentów p. G. O. dokładnie  

zbadał tryb życia i przy pomocy kolegi zrobili robotę. Przy tej okazji policja wykryła 

jeszcze inne kradzieże tych złodziei w mieście. Jeden z nich Okólski Józef niedawno 

wyszedł odsiadywał 4 lata w więzieniu, drugi Jan Lisek także wielokrotnie karany.   

- Nie mogła znieść hańby. Józefa Łysiuk  kucharka aresztowana jako podejrzana 

o udział w kradzieży w Równem, prowadzona w styczniu 1928 r. do komisariatu policji 

w Chełmie, napiła się potajemnie kwasu karbolowego. Desperatka przewieziono do 

szpitala św. Mikołaja, gdzie będzie leczona – po wyzdrowieniu pójcie jednak do kozy.   

- Polowanie z nagonką urządził niejaki Władysław Lewandowski 19 stycznia 1928 

r. przy pomocy Wasyla Gdasa z Górki katedralnej i Pawła ze Starej Wsi gmina Staw – 

na brata swojego Jana z którym w tym dniu przegrał sprawę w sądzie. Uzbrojeni w noże 

gonili go po mieście, on schronił się w biurze Komisji Skarbowej przy ul. Reformackiej 

gdzie w jego obronie stanęli urzędnicy i klienci – do momentu przybycia policji. 

- Lipę też posadzono nad Uherką (nad Uherką mieściło się w tym czasie więzienie). 

W związku z wykrytymi nadużyciami przy dostawie produktów do Szpitala wojskowego 

w Chełmie został osadzony w więzieniu śledczym w styczniu 1928 r. Lipa Herc dostawca 

mięsa. Czy Lipa ma wspólników z personelu szpitalnego wykaże śledztwo prowadzone 

prze specjalną komisję z Lublina w osobie wojskowego sędziego śledczego oraz kapitana 

Dutkiewicza z żandarmerii wojskowej. Poza Lipą nikt nie został aresztowany – cdn.   

- Zemściła się. W styczniu 1928 r. policjant Truszkiewicz przebywał służbowo w 

więzieniu – niespodziewanie z okienka jednej z celi „lokatorka” Feliksa Karpińska 

rzuciła w niego garnkiem który trafił go w nogę.    

- Złapali go jednak. W nocy 18 lutego 1928 r. z olejarni Montaga przy ul. 

Kopernika 33 skradziono 2 pasy skórzane wartości 200 zł. – był przestój w pracy. Dzięki 

działaniom policji złodzieja złapano okazał się nim Czasław Kasprzycki pasy odzyskano.  

- Grzeczny pracownik kierownik składów w Rektyfikacji Daumana Hersz 

Libhaber zawiadomił policję w marcu 1928 r., że pracownik tychże składów Borys 

Kradecki dopuścił się na jego osobie gwałtu, powodując uszkodzenie ciała.  

- W nocy na 22 marca 1928 r. zostali schwytani  przy kradzieży węgla ze składów 

wojskowych 2 pac dwaj mieszkańcy guberni na wygonie bracia Jozef i Aleksander 

Dziury. Za ten uczynek wsadzono ich do „dziury”. 

- Rozhukani rekruci – Jan Targoński, Kazimierz Poniewozik i Adam Pasternak 

przybyli z Lublina w marcu 1928 r. do służby w 7 pp. Leg. w Chełmie i awanturując się 

na ul. Lubelskiej zostali zaaresztowani przez posterunkowego Monrzejowskiego; w 

drodze jeden nich z nożem, a inni z pięściami rzucili się na policjanta i byliby go 

niechybnie uśmiercili gdyby nie nadbiegli z ratunkiem przechodnie i inni policjanci. 

Awanturnicy zostali obezwładnieni i odprowadzeni do Komisariatu.  

- Zmiana adresu. Mieszkaniec Częstochowy Zygmunt Janczak przeprowadził się 

do Chełma nad Uherkę (czyli do kicia) w maju 1928 r. Przeprowadzkę spowodowało 

przybycie Janczaka do ferajny Chełmskiej na robotę i zaobserwowanie tej roboty przez 

posterunkowego policji na słynnej targowicy chełmskiej w chwili gdy Janczak wsadził 

rękę do kieszeni Rupla Rajnholda z Teosina gmina Turka.  

- Wielka jaskółka. W nocy 12 maja 1928 r. posterunkowi policji obchodząc 

miasto na Małym Rynku w tzw. okrąglaku pod dachem usłyszeli jakiś szmer. Co to 

może być pyta jeden, drugi odpowiada to na pewno jaskółka gniazdo mości przylepione 

pod dachem, trzeba jednak zobaczyć. Zamiast jaskółczego gniazda mignęła policjantowi 

jakaś czapka, należąca jak się następnie okazało do 20 letniego Zygmunta Pacholczyka, 
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który już 8 krotnie był karany za kradzież a ostatnio jako jeszcze niepełnoletni 

odsiadujący 2 lata z Zakładzie poprawczym w Studzieńcu, skąd zbiegł 1 maja tego roku. 

Przy schwytanym złodzieju znaleziono towar z kilku sklepów na sumę 300 zł. Skutkiem 

tych czynów z powodzeniem zajmie posadę w więzieniu przeznaczonym dla dorosłych.   

- Kamienowany w wapnie był niejaki Sitkiewicz z Chełma, w pobliżu speluńskiej 

piwiarni Rutkowskiego. O 22 kilku zdecydowanych na wszystko elegantów z Pilichonek, 

mając jakieś porachunki z Sitkiewiczem napadło na niego na rogu ulic Trubakowskiej i 

Lubelskiej – zaczęła się bitwa. Świątecznie podchmieleni kawalerowie zagnali ofiarę swą 

w jakiś kąt, gdzie znajdowała się jama po wapnie, i zaczęli go obrzucać kamieniami. 

Sitkiewicz wpadł do wapna, przewrócił się i w pozycji tej był bity rzucanymi weń 

głazami. Nie pomogły krzyki o ratunek, lamenty i wzywania policji. Sitkiewicza 

pokaleczono do krwi. W zacietrzewieniu jeden z oprawców kamieniem rzucił w 

okiennicę obok znajdującego się domu. A działo się to w dniu św. Piotra i Pawła 1928 r. 

– kilku obchodziło swoje imieniny bo nocna kawiarnia Rutkowskiego wciąż jeszcze 

egzystuje. Co na to policja – cdn.  

- Gościnny występ solisty lubelskiego. W sierpniu 1928 r. grasujący solo mistrz 

kieszonkowiec Geszychter Szmul (z Lublina Lubartowska 52) dał jedno przedstawienie 

na Targowicy chełmskiej – artystycznie wyciągnął portfel Sztankemu Ferdynandowi z 

kolonii Las gminy bukowskiej. Miałożby to być indywidualne honorarium za występ. W 

takim razie po co by go aresztowano? Widać za drogo chciał policzyć sobie za występ, bo 

w portfelu było tylko 9 zł. 40 gr.   

- Kradzież. Cześniak Edward z Zamościa (Nowa Osada) skradł w nocy z 7 na 8 

września 1928 r. na gościnnych występach w Chełmie z mieszkania Kiesa Władysława 

ul. Lubelska 57 zegarek i cyklistówkę na sumę 29 zł. 

- Kandydaci do stryczka katowskiego. Jakub Walczak spod Lubomla i Jan 

Archimowicz z Chełma, uprzykrzyli sobie żywot uczciwych robotników i postanowili 

zakosztować chleba bandyty. W listopadzie 1928 r. napadli więc na sklep Około-Kulaka 

przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów i zabrali różne wiktuały, pobili też klienta Antoniego 

Pucha oraz nawymyślali sklepowej.                                                                                                       

   - Zgubił konie. Stanisław Urbanowicz z ul. Hrubieszowskiej zameldował, że 

znajomy jego Czupryński Stanisław wziąwszy od niego parę koni z wozem do wożenia  

piasku na Dyrekcji i nie chce ich oddać, twierdząc że konie gdzieś zginęły. Odszukaniem 

zguby zajęła się już policja. 

- Zabawa w bandytyzm. Kozior Józef wieś Spas gmina Staw, przejeżdżając szosą 

lubelską, 4 km od Chełma, został w lutym 1929 r. w godzinach wieczornych napadnięty 

przez nieznanego opryszka, który zażądał pieniędzy, ale biedak miał tylko półtora 

złotego – po rewizji biedaka puścił. Dochodzenie wykryło, że tym bandytą był 19 letni  

Dziadko Piotr syn Katarzyny z zawodu robotnik, zamieszkały Pilichonki 150, rozpoznał 

go poszkodowany podczas konfrontacji.  

 - Kradzież w giserni. Łukaszczun Piotr bez stałego zamieszkania w nocy z 7 na 8 

lutego 1929 r. skradł z giserni fabryki Rudolfa Dratta narzędzia giserskie wartości 54 zł. 

Złodzieja aresztowano – narzędzia odebrano i oddano właścicielowi.   

 - Zapobiegliwy teść czyli konie bez opieki. Korgul Jan z Okszowa w lutym 1929 r. 

zatrzymawszy się saniami przy ul. Obłońskiej 20, udał się w interesach konie pozostawił 

bez opieki. Niespodziewanie przechodził teść Korgula wsiadł na sanie, i odjechał do 

domu, rozgniewało go niedbalstwo zięcia. Spostrzegłszy brak koni, Korgul zaalarmował 

policję o kradzieży. W jednej chwili rozesłano posterunki we wszystkich kierunkach, i 

oto znaleziono konie w stajni Korgula najspokojniej zjadające obrok.  
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 - Skład paserski w biurze podań.  Słynna z historyjek romantycznych w związku 

z Adamem Sankowskim – Alina Niespodziewana w lutym 1929 r. odbywa karę więzienia 

za szereg kradzieży na terenie miasta – skradzione rzeczy znaleziono u Sankowskiego.   

 - Nielegalna sprzedaż papierosów. Luty 1929 r. Moszko na ul. Lubelskiej 8  

sprzedawał papierosy z niezapieczętowanych paczek. Papierosy skonfiskowano odesłano 

do Inspektoratu Kontroli Skarbowej.  

 - Wódka w piwiarni. Wójcik Andrzej, właściciel piwiarni przy ul. Podwale 18, 

pomiędzy butelkami z piwem przemycał także dla gości i wódkę. W lutym 1929 r. wódkę 

skonfiskowano i przesłano do Urzędu Akcyz i monopolów.  

 - W trzy karty. Oprócz słynnego Puły zajmuje się profesją ogrywania naiwnych 

niejaki jeszcze Chrzanowski Mieczysław z ul. Lubelskiej 118 – luty 1929 r.   

 - Nowo otwarty zajazd. Kramer Maria ul. Lwowska 27, posiadaczka szerokiego 

podwórza, otworzyła specjalne przedsiębiorstwo. Oto w lutym 1929 r. bierze opłaty za 

postój furmanek na swym podwórku, robiła konkurencję targowicy, gdzie za to samo 

pobiera opłaty Magistrat – policja spisała protokół.   

- Jeszcze jeden zajazd. Szeremczuk Franciszek Górka Katedralna dawał na 

swym podwórzu przystanek furmankom, przyjeżdżającym na jarmark. Prowadził 

Przedsiębiorstwo poważnie, gdyż ustalona była nawet taksa, za postój jednokonnego 

wozu brał 20 gr., za postój parokonnego 40 gr. – policja to skasowała – luty 1929 r.  

- Wszystko się przyda w gospodarstwie. Dąbrowski Antoni i Sabowicz Stanisław 

obaj z osławionych Pilichonek skradli w marcu 1929 r. na Dyrekcji 2 4-metrowe kawałki 

szyn. Mimo że nieśli ukradkiem – zauważył to posterunkowy – i będzie sprawa !   

- Najkrótsza spłata długu. Antoni Ćwiek ul. Malowana w marcu 1929 r. otrzymał 

z Banku Udziałowego zawiadomienie płatnicze na 1.000 zł. Weksel złożył w banku na 

inkaso Matys Celuin ul. Ogrodowa 26. Gdy przybył do Banku Ćwiek poprosił o 

pokazanie mu weksla dla sprawdzenia. Gdy mu pokazano chwycił go porwał na kawałki 

i rzucił w kąt – myślał że mu dług anulują. Wezwano policję weksel sklejono podpis 

zbadano – i Ćwieka sprowadzono do Komisariatu.            
    - Fałszywe świadectwo szkolne. W marcu 1929 r. zgłosił się do kancelarii 

notarialnej uczeń szkoły chełmskiej – i przedstawił świadectwo szkolne przejścia z klasy 

do klasy, i poprosił o sporządzenie dla niego odpisu rejentalnego. Notariusz oglądając 

świadectwo dojrzał oszustwo – wobec czego odkładając sporządzenie duplikatu, poprosił 

o przyjście nazajutrz o godz. 13. Oczekiwał już w kancelarii policjant – który po 

identyfikacji ucznia doprowadził do Komisariatu.   

- C.Ż.Z.Z.Z. – Chełmskie Żydowskie Zjednoczenie Złodziejów Zawodowych. 

Min. w początkach kwietnia 1929 r. odbyła się periodyczna rewizja w chełmskiej na 

razie nie rejestrowanej a jednak istniejącej spółce grabieżców cudzej własności. Rewizji 

dokonano u każdego z członków oddzielnie – w poszukiwaniu skradzionych rzeczy.  

- Napad na ulicy. Hipsz Menachem Chaim ul. Łączna 10 wraz z Łopackim ul. 

Reformacka napadli  15 kwietnia 1929 r. na Radziszewskiego Błażeja ul. Ogrodowa 24 i 

dotkliwie go pobili. 

- Kradzież biżuterii i słodyczy. Posiadający wspólny sklep przy ul. Kolejowej 67 – 

Josk Nisenbaum i Hausman Szmul okradziono w nocy z 12 na 13 kwietnia 1929 r. ze 

słodyczy, złotych zegarków itd. na sumę 26 i 75 zł. Złodziejami okazali się Śliwiński 

Kazimierz z brzeskiej rampy i Porębski Marian z ul. Kolejowej 60.  

- Wielkie zbiegowisko wywołali 15 kwietnia 1929 r. Rapa Aleksander ul. 3 Maja 3 

oraz Rolewicz Mieczysław ul. Krótka 4 – bili się boksowali i przeklinali – a co policja !                  
- Kosz jajek Feder Chil bez stałego zamieszkania skradł na ul. Hrubieszowskiej z 

wozu Zinia Cyprjana Leszczany gmina Żmudź. Kiedy go aresztowano jajek już nie miał.   
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- Dubeltowa sprzedaż. Bracia Tymoteusz i Józef Chwedczukowie gospodarujący 

na Żółtańcach gmina Krzywiczki, przywieźli do Chełma w kwietniu 1929 r. na sprzedaż 

25 kg pszenicy. Najpierw sprzedali ją Sznajderowi Jozefowi ul. Ogrodowa 24. Wzięli 

pieniądze i podjęli się odwieźć pszenicę mu do składu. Po drodze pomyśleli żeby ją 

sprzedać komuś lepszemu zamiast do składu Sznajdera pojechali do następnego kupca i 

tam sprzedali definitywnie (bez możliwości udania się do trzeciego kupca). Teraz 

Sznajder chce im odebrać 40 zł., a policja – wolność osobistą.  

- Inwazja obcego terenu. Borkowska Stanisława ul. Kowalska 25 w maju 1929 r. 

bez najmniejszego porozumienia i zgody ze strony Zgadzaja Juliana lokatora, zajęła 

sobie jego jedyne mieszkanie – na okupacje tę zainterweniowała policja.  

- Jak przed 7 laty. W nocy 18 czerwca 1929 r. złodzieje zakradli się do wilii 

właściciela młyna przy ul. Lubelskiej Grzegorza Michalenki, przed 7 laty napadnięty był 

i poraniony w tym samym domu. Zdenerwował się nadejściem złodziei, że nie przerwał 

alarmującej strzelaniny z rewolweru i dubeltówki mimo że złodzieje dawno uciekli – 

jakiś czas jeszcze strzelał mimo że policja przybyła. Podczas strzelaniny powybijał 

wszystkie szyby w sąsiednim domu – ale na drugi dzień wszystkie powstawiał.  

- Przyszedł z drabiną – zostawił czapkę. Sitarz Stanisław nie przepuszczając, że w 

stojącym w garażu ul. 3-Maja autobusie śpi robotnik Podolak Jan, zaczął ściągać z 

dachu maszyny kosztowną oponę w czerwcu 1929 r. Szmery obudziły Podolaka – a 

spłoszyły Sitarza ratując się ucieczką zostawił drabinę i czapkę. Dzięki tej czapce 

ustalono właśnie, że garaż Pawłowskiego Jana ul. Lubelska 57 odwiedził tylko Sitarz. 

Aresztowano go i oddano do dyspozycji sędziego śledczego.     

- Gdzie zegarek. Zarębska Stanisława wróciwszy do swego mieszkania które było 

zamknięte, zauważyła brak damskiego zegarka. Okazało się, że gdy jej nie było w 

mieszkaniu bawił tu Sitarz Stanisław ul. Kopernika 23 – zegarek już sprzedał taniej. 

- Koc i Gaik. Będący w czerwcu 1929 r. na gościnnych występach w Chełmie Gaik 

Michał z Lublina ul. Dolna 11, zapolował na koc Skorupskiej Annie ul. Lubelska 73. 

Miał pecha bo został przechwycony przez policjanta i sprowadzony do aresztu.  

- Niepewna poczta. Ufając towarzyszowi wspólnej niedoli dał Siemko Stanisław 

wychodzącemu na wolność Łaszczukowi Piotrowi zwoje ubranie z prośbą o doręczenie 

go matce Łun Bronisławie ul. Hrubieszowska 59. Ale Łaszczuk opuściwszy więzienie 

poszedł prosto na targowicę, aby zdobyć coś dla siebie na pierwsze drobne wydatki.  

- Wybuchy w państwie św. Zyty. Nowak Kazimiera służąca ul. Uściługska 22 

sprała bez litości Bartoszuk Nadzieję też służącą ul. Lubelska 57 za to, że ta ośmieliła się 

wstąpić na służbę do państwa, z którymi stosunek służbowy Nowak nie tak dawno ustał.   

- Nogą w brzuch. Sznajderman Abuś ul. Uściługska 22 przybywszy do mieszkania  

Sztypela Arona ul. Przechodnia 8, pobił go laską, żonę zaś jego Kajlę kopnął w brzuch z 

taką siłą, że uderzenie to spowodowało pękniecie błony brzusznej.  

- Żelazem po ręce. Babczyński Stanisław i Grzegorczyk Katarzyna mieszkają na 

Górce. Posprzeczali się tak ostro w lipcu 1929 r., że Babczyński w czasie kłótni uderzył 

Grzegorczyk w rękę żelaznym drążkiem. Uderzenie było tak mocne, że doznała ona 

złamania lewej ręki poniżej łokcia. Ranną odwieziono do szpitala w winnego na policję. 
 - Korenblit Chuna ul. Siedlecka 23 z takim humorem pędził na rowerze, że 

najechał na Marchwicką Marię ul. Hrubieszowska 52. Staruszka została potłuczona.           

 - Dziecko pod rowerem. Fedde Aleksander z kolonii Kamionka pow. Lubelskiego 

przejechał na Lubelskiej rowerem dziecko Zania Michała ul. Pocztowa 64.   

- Znowu kradzież broni. W lipcu 1929 r. znów popełniona kradzież broni ze 

składu broni K. Kobusiewicza ul. Lubelska 17. Sprawca nieznany kradzieży dubeltówki 

i 2 pistoletów automatycznych oraz naboi na sumę 750 zł. – złodziej rozbroił okienne 

zabezpieczenia wybił szybę i zabrał broń z wystawy – policja prowadzi śledztwo.  
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- Rozwydrzeni złodzieje. Mieszkaniec Stolińskich Smolar, gmina Huszcza powiat 

Luboml, Aleksander Smolarczuk w lipcu 1929 r. przybył do Chełma kupić krowę. Na 

targowicy kobieta zwróciła uwagę, że wyciągają mu z kieszeni pieniądze. Poszkodowany 

chwycił złodziejaszka za ręce i byłby na pewno odebrał mu skradzione 280 zł. – gdyby 

nie nadbiegła cała banda innych złodziei ze Szlomą Szporerem na czele i ułatwili koledze 

ucieczkę. Do czego to dochodzi – jakie środki mają zachować Władze Bezpieczeństwa.  

- Ładnie go prosił. Mieszkaniec Chełma Jan Mazurek z zawodu stelmach w czasie 

proszenia gospodarza swego Karola Rycki we wrześniu 1929 r. o remont mieszkania, po 

wyczerpaniu argumentów słownych zaczął tłumaczyć obuchem po głowie. Nienawykły 

do podobnego prowadzenia rozmowy Rycko nic nie odpowiedział tylko wywinął w 

powietrzu koziołka i odzyskał mowę dopiero w szpitalu św. Mikołaja  

- Wykrycie kradzieży. Jeszcze w dniu 17 sierpnia 1929 r. bawiącemu na letnisku 

w Świerżach Szwarcmanowi Zelikowi skradziono z domu garderobę na sumę 650 zł. 

Złodzieje zostali wykryci dopiero  w październiku 1929 r. – są dobrze znani to: Puch 

Bronisław z Chełma, Rokita Józef z Brodnicy gmina Pawłów i małżonkowie Józef i 

Anna Szokalukowie u których znaleziono te rzeczy.    

- Kradzież w szpitalu św. Mikołaja. W nocy na 29 grudnia 1929 r. z szuflady 

biurka w kancelarii szpitalnej zginęło 280 zł. i weksel na 500 zł. wystawiony przez 

Lucjana Piotrowskiego z Warszawy na zlecenie cementowni Firley, która zapłaciła nim 

składki ubezpieczeniowe Kasie Chorych w Chełmie. Kasa dała go szpitalowi za leczenie 

swoich chorych. Blat biurka został oderwany, aby upozorować włamanie, gdyż jak 

stwierdziły oględziny policyjne szuflada w której leżały pieniądze została otworzona 

kluczem. Nocy tej zgłosiła się dobrowolnie na dyżur wolna od pracy posługaczka Anna 

Lichotop, do której przyszedł w odwiedziny o 22 Aleksander Stepańczuk posługacz 

szpitalny i jak się okazało to on właśnie dokonał tej kradzieży. W związku z tą kradzieżą  

zatrzymano podejrzanego Konstantego Janczuka, służący szpitalny, u którego podczas 

rewizji znaleziono różne przedmioty, pochodzące z kradzieży sprzed kilku miesięcy.    

- Amatorzy kurzego rosołu i gęsiego smalcu skradli w styczniu 1930 r. 6 kur i 

koguta J. Klossemu oraz 7 gęsi Karpowi Fiszlowi, ul. Ogrodowa 23 – śledztwo w toku.   

 - Darmochwał, ale nie darmo dał. Leon Sankowski ul. Trubakowska w kwietniu 

1930 r. zażądał od przybyłego do Chełma z Krasnegostawu Józefa Darmochwała, aby 

mu zafundował wódki, albo dał na nią pieniądze. On odmówił, więc został pobity przez 

rozwydrzonego  opryszka. Policja spisała protokół i sprawa poszła do sądu.  

 - Plagą Chełma jest kilku młodych ludzi, którzy stale urządzają na ulicach 

bijatyki i awantury, kończące się często rozlewem krwi. Z początkiem kwietnia 1930 r. 

członkowie tej szajki 19 letni Władysław Kloc, 24 letni Wiciński Władysław i 19 letni 

Muszkiewicz Konstanty napadli na ul. Lwowskiej Franciszka Szeremeta i tak go 

strasznie poturbowali, że aż stracił mowę i w stanie groźnym odwieziono go do szpitala. 

Nasz dotychczasowy spokojny Chełm zamienia się w jakieś Chicago gdzie niebezpiecznie 

jest pokazać się na ulicy spokojnemu obywatelowi. Czy władza policyjna i sądowa nie 

zna sposobu dla ukrócenia wybryków rozpróżniaczonych opryszków – do więzienia ich.  

 - Wciąż to samo. Na powracającego do domu Wacława Mydlaka ul. Kowalska 5 

w kwietniu 1930 r. napadła znana banda łobuzów. Jednego z hultai niejakiego 

Barszczewskiego pobity poznał i tą sprawa zajęła się już policja.  

 - Do kącika pijaków i awanturników dołączyli: Wasyńczuk Józef ul. Kolejowa 4, 

Hipsz Chaim ul. Łączna i Władysław Kłysiak z baraków.   

 - Okrutna Macocha Aleksandra Berezecka ul. 1 Maja 25 znęca się stale nad swą 

pasierbicą Janiną Berezecką. 11 czerwca 1930 r. tak skatowała dziewczynę że sąsiedzi 

zawiadomili o tym policję – sprawę przejęła policja.   
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 - Kradzież w Bursie Gimnazjum. Przez niezamknięte okno złodzieje w czerwcu 

1930 r. skradli z Bursy części garderoby, zegarki, buty i mundurki na sumę 550 zł. – nad 

wykryciem sprawcy pracuje teraz cały komisariat policji.  

 - Na pokutę do p. Bidy doprowadzony został w czerwcu 1930 r. znany w okolicy 

złodziej Zygmunt Pacholczyk – za notoryczne kradzieże.    

 - Kradzież z mieszkania. Adolfowi Przybylskiemu ul. Ogrodowa 44, złodziej 

przez oderwanie kłódki w drzwiach w sierpniu 1930 r. skradł futro i garnitur.  

 - Okrutna kobieta Maja Misiurska ul. Ogrodowa 24, mając złość do swej sąsiadki  

Urzędowskiej, schwyciła i wyrzuciła w sierpniu 1930 r. z balkonu jej pieska na chodnik. 

Niewinna psina połamała sobie wszystkie nogi.   
 - Domowy złodziej ukradł w sierpniu 1930 r. Mandlowi Flukowi ul. Lwowska 21, 

z pod poduszki w nocy podczas snu 820 zł. Już tam na pewno nikt obcy tego nie zrobił. 

Wobec domowego złodzieja policja jest bezsilna.   

 - Swój do swego po cudze. W nocy na 15 sierpnia 1930 r. okradziono sklep P. 

Rubinsztejna. Łup złodziei to 120 szpulek nici, 25 tuzinów jedwabnych pończoch i 20 kg 

herbaty, strata 2.650 zł. Rubinsztejn był pewien że to zrobili paskudni goje. Tymczasem 

innego zdania była policja, która robiąc rewizję w podejrzanych spelunkach odnalazła 

zgubę w jednym z domów przy ul. Lwowskiej, wykryła też złodziei w osobach: 

Goldsztejna, Motela Szkło i Waldmana Chaima. Rubinsztejn ucieszył się z odzyskanego 

towaru, ale zdziwił się że kradzieży dokonali sami swoi.  

 - Porachunki o dziewczynę z roku 1928 r., załatwić chciał murarz z Dyrekcji 

Kolejowej, Bolesław Szewczyk z Konstantym Muszkiewiczem, pracującym obecnie w 

cementowni „Firley” w Rejowcu. W tym celu zaprosił go najpierw do knajpy. Do 

towarzystwa zaprosił swego brata Józefa Szewczyka oraz jeszcze dwu robotników z 

cementowni Bronisława K. i Jana Karpulę. Po uraczeniu się wódką i wyjściu z karczmy 

wszyscy czterej rzucili się na Muszkiewicza z pięściami i okrzykiem: „masz za 28 rok” ! 

Działo się to w dniu 21 sierpnia 1930 r. o godz. 21 przed lokalem kina „Wersal”. Z 

pomocą napadniętemu nadbiegł przechodzący akurat tędy zastępca Komendanta 

Powiatowego PP Wróblewski. Mimo to Muszkiewicz tak został poturbowany, że będzie 

musiał kilkanaście dni poleżeć w łóżku. A wiecie co było w 28 roku? Muszkiewicz 

pracujący razem z Szewczykiem na Dyrekcji odbił mu dziewczynkę i sam bez niczyjej 

pomocy takie sprawił lanie, że Szewczyka aż dotąd bolało.  

 - Znana jak zły szeląg złodziejka, Marianna Szeląg z Lublina, grasująca również 

pod nazwiskiem Łukasik, została schwytana we wrześniu 1930 r. na gorącym uczynku 

kradzieży 50 zł. z kasy w jatce Moszka Rozenknopa. 

 - Słynny Tabak Lejba zawodowy złodziej, zajmujący się krawiectwem w wolnych 

chwilach, wespół ze swym kolegą po fachu Bieleckim Aleksandrem ul. Wojsławicka 4 

(jest szewcem z amatorstwa a złodziejem z zawodu) okradli na targowicy (z kieszeni) 

Annę Gajewską z Dryszczowa i Elżbietę Popławską z Chełma.  

 - Ma szczęście do złodziei Jan Mazurek ul. Piramowicza 8,  znowu okradziony. 

Teraz przez Aleksandrę Krzyżanowską z baraków na Wygonie. Upatrzywszy kiedy 

nikogo nie było w domu, złodziejka wybiła szybę i wyciągała przez okno wiktuały. Nie 

miała szczęścia, gdyż mieszkający naprzeciwko sekretarz więzienia Chabudziński 

spostrzegł z balkonu tę manipulację i Krzyżanowską oddał w ręce policji.                                                                   

 - Podgazowani obywatele. Aleksander Jarmoszyński, Piłat Józef, Mielniczuk 

Piotr, Miesiąc Władysław, Nafalski Jaulian, Olewinski Stanisław i Zagajewski Jan we 

wrześniu 1930 r., upojeni bijąc się i wykrzykując, zakłócili na ulicy spokój. Zostali na 

wytrzeźwienie zaprowadzeni do aresztu policyjnego.  
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 - Żydzi awanturują się na trzeźwo. Epsztejn Jankiel ul. Lubelska 81 i Karp Berko 

ul. Sienkiewicza 12, (mieli zwadę) pokiereszowali sobie buzie po trzeźwemu na ulicy, 

wywołując olbrzymie zbiegowisko.  

 - Skorzystali z nieszczęścia jacyś nieznani złodzieje i w chwili gdy cała rodzina 

Zajączkowskich udała się na pogrzeb brata Wincentego we wrześniu 1930 r., zakradli 

się do mieszkania, zabierając z biurka monety złote i srebrne wartości około 1.000 zł. 

Znajdująca się w tymże biurku biżuteria uszła uwagi spieszącego się złodzieja.   

 - Czy to być może ? Szanowny Panie Redaktorze !  W nr 30 „Zwierciadła” z dnia 

29 września r. b. znalazłem notatkę pt „czy to być może”, gdzie podano jakobym miał 

pobić niejakiego Gilewskiego. Ponieważ prawda wygląda inaczej, oto wyjaśnienie. 11 

września r. b. w piwiarni p. Szedlowej na targowicy podszedł do mnie znany opryszek 

Bronisław Gilewski, żądając zafundowania mu piwa. Chcąc się odczepić od pijanego 

łobuza, dałem mu kartkę na wydanie jednej butelki piwa z mojego składu przy ul. 

Lwowskiej. Po upływie godziny, przyszedłem do składu, zastałem w nim Gilewskiego, 

który po wypiciu piwa, jak oświadczyli  pracownicy, zaczął ich terroryzować i wygrażać, 

że wszystkich pozarzyna nożem, jeżeli będą u mnie pracować. Nie chcąc się 

kompromitować wyrzuceniem łotra własnoręcznie, posłałem swego brata po policję. 

Tymczasem Gilewski widząc, że ze składu uciekają wszyscy pracownicy, dobył noża 

który trzymając w jednej, a pustą butelkę od piwa w drugiej ręce zaczął zbliżać się do 

mnie i grozić, „Ja już dawno czekałem na ciebie, ale dzisiaj nie ujdziesz mi z życiem”. 

Szczęście miał opryszek że w tym czasie nie miałem z sobą broni, bo w obronie własnego 

życia, byłbym go trupem położył. A tak broniłem się tym, co mi pod rękę się nawinęło. 

W tym momencie nadszedł policjant posterunkowy Kalinowski, to widząc opryszek 

zaczął uciekać, lecz nie udało mu się to, gdyż otrzymał karę i powędrował do 

Komisariatu policji. Bandyta nie zyskawszy nic napadem, zaczął  posądzać mnie że 

przywłaszczyłem sobie jego 400 zł. „Czy to być może” – zapytuję Redakcję – i ja też 

zapytam czy to być może, aby władze pozwalały bezkarnie grasować tego rodzaju 

opryszkom i szarpać cześć ludzi, którzy ponosili ofiarną pracę dla Ojczyzny. Czy to być 

może, żeby Redakcja umieszczała podobne oszczerstwa? Proszę w tym miejscu władze 

bezpieczeństwa, ażeby zajęły się energiczniej tym opryszkiem, i nie pozwoliły mu nadal 

bezkarnie terroryzować spokojnych obywateli i aby same wzięły mnie w obronę wobec 

opinii publicznej przez danie do „Zwierciadła” sprostowania, że ja nie zabrałem temu 

hultajowi 400 zł. lecz on chciał mnie pozbawić życia. Jako świadków wiarygodności tego 

co napisałem podaję Natalię Szedlową właścicielkę piwiarni na targowicy, Zygmunta 

Olszewskiego urzędnika skarbowego i pracowników moich: Józefa Wojcieszyna i Zofię 

Rudnicką.  Z poważaniem Walerian Górski właściciel Hurtowego Składu i Rozlewni 

Piwa, ul. Lwowska 23. 

- W biały dzień kradną. Do mieszkania akuszerki Leszczyńskiej, ul. Łączna 9 w 

czasie jej nieobecności między 9-10 rano zakradł się jakiś złodziejaszek w październiku 

1930 r., który skradł różną garderobę, zegarek i rewolwer – wartość około 2.000 zł.   

 - Kawalerska jazda cudzym autem. Onegdajszej nocy (października 1930 r.) na 

ulicach Chełma policja zatrzymała pędzące z nadmierną szybkością auto, w którym 

znaleziono dwu dobrze podgazowanych alkoholem obywateli – Antoniego Krasuskiego i 

Kazimierza Gajewicza zamieszkałych w Krasnymstawie. Jak się okazało auto było 

własnością komendanta PKU w Brześciu nad Bugiem, który powierzył je tym panom dla  

naprawy, sam zatrzymał się w Krasnymstawie. Po zreperowaniu  postanowili maszynę 

wypróbować, a znalazłszy się w Chełmie, chcieli spróbować czy tutaj wódka tak samo 

mocna, jak w Krasnymstawie. A p. Komendant nie mogąc się doczekać powrotu z próby 

(jak mieli powrócić, kiedy ich wsadzono do ula) zameldował o wszystkim policji.   
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 - Między rycerzami bata ! Powodowany zawiścią konkurencyjną dorożkarz 

Chaim Hipsz w październiku 1930 r. porżnął budę skórzaną na wehikule swego kuzyna, 

zajmującego się tym samym procederem Hipsza Szola. Za uszkodzenie cudzej własności  

Sąd oddał sprawę pod dozór policji, ale że to w niczym nie pomogło poszkodowanemu, 

więc postanowił uciec się do samosądu, wyprzęgając na ulicy konie od dorożki Chaima i 

zabierając je do swego użytku. Dozorowany przez policję Chaim tak się rozzłościł, że 

porżnął skórę ale już nie na dorożce, tylko na grzbiecie Szola.  

 - Przykładni małżonkowie. Teofil Wiśniewski zamieszkały na Wygonie jest tak 

przykładnym małżonkiem, że ilekroć ma chęć zalać robaka, nie czyni nigdy tego sam, 

lecz zawsze prosi swą małżonkę do towarzystwa. Temu przykładnemu stadłu w 

ubiegłym tygodniu października 1930 r. wydarzył się nieprzyjemny wypadek. Nie mogli 

w żaden sposób trafić do swego mieszkania, więc położyli się ze zmartwienia spać w 

rynsztoku ulicznym w okolicach Urzędu Pocztowego. Litościwy policjant widząc ludzką 

niedolę, zaprowadził małżonków na noc do policyjnego hotelu gdzie po wytrzeźwieniu 

na drugi dzień przypomnieli sobie adres swego mieszkania.  

 - Niepowołany opiekun bezdomnej beczki. Józef Uraziuk z Pniówna gmina 

Olchowiec przechodząc w listopadzie 1930 r. ul. Lwowską zabrał stojącą przed sklepem 

Sury Frydman próżną beczkę po śledziach i zaniósł ją na swój wóz. Jednak właścicielka 

poznała swoją beczkę i oskarżyła Uraziuka przed policją o jej kradzież. 

 - Kto grywa w karty. Moszek Lewin Chełm ul. Kopernika, przegrał na targowicy 

w 3 karty 70 zł., uważał, że będzie miał dosyć. Innego zdania byli opryszkowie, 

czyhających na naiwnych, bo zobaczyli pieniądze, i wyrwali mu z ręki 90 zł. i uciekli.  

 - Szybkie wykrycie kradzieży. Z 7 na 8 grudnia 1930 r. włamali się przez werandę 

i skradli garderobę Justynie Gliksmanowej na sumę 1.500 zł. Już 9 grudnia policja 

znalazła wszystko u pasera Rajca Chila ul. Krzywa 22. Rzeczy oddano właścicielce.  

 - Nie graj Wojtek. W grudniu 1930 r. Stanisław Podczański z Kasiłanu gmina 

Rakołupy, przegrał na targowicy w Chełmie w trzy karty 90 zł. – że jeszcze są naiwni !   

 - Takiej kradzieży chyba dotychczas nie zanotowano. Przed paru tygodniami – 

grudzień 1930 r. – Samuelowi Grynbaumowi z ul. Kolejowa 63 skradziono 3 konie. 

Dochodzenie policyjne doprowadziło wprawdzie do znalezienia w lesie pod Pawłowem, 

tylko ścierwo końskie, pozbawione skór. Amatorzy skór końskich schwytani zostali w 

Lublinie w chwili, kiedy chcieli je sprzedać. Są to znani złodzieje: Jan Suszyński bez 

stałego miejsca pobytu i Józef Szelest z Biskupic powiat Lubelski.  

 - Damskie palto odebrane od złodzieja, Jana Gajeckiego ul. Pilichonki 24 można 

odebrać w komisariacie policji po udowodnieniu własności.  

 - Przedświąteczne zakupy złodziejskie. P. Tenenbaumowi właścicielowi składu 

wódek w Chełmie w nocy ze sklepu przy ul. Lubelskiej skradziono kilkadziesiąt butelek 

wódki i wina na sumę 500 zł. Ponieważ u Tenenbauma nie było przekąsek, więc ci sami 

nieznani złodzieje zakradli się drugiej nocy do sklepu S. R. przy ul. Podwalnej 3 i zabrali 

różnych wiktuałów na sumę 200 zł.                 
- Mili goście. W dzień Trzech Króli do Jana Kuraski ul. Trubakowska 16, 

przybyli w gościnę Władysław Kusiak wraz z Erwinem Stachowiakiem i dwoma innymi 

osobnikami. Ponieważ (niespodzianie) całe towarzystwo było bardzo pijane, więc koniec 

zabawy-wizyty bardzo smutne miał konsekwencje dla gospodarza: całe mieszkanie 

zostało zdemolowane, wszystkie naczynia pobite, szyby w oknach wybite, sprzęty 

połamane. Ucierpiał przy tym gospodarz, który stanął w obronie swojej chudoby.   

 - W kinach w Chełmie też kradną. Należy się wystrzegać złodziei. P. Komarowej 

skradli w kinie torebkę i różne rzeczy na sumę 40 zł.  
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 - Uczył się kraść. Właściciel warsztatu masarskiego i sklepu z wędlinami przy ul. 

Hrubieszowskiej w styczniu 1931 r. przyłapał swego ucznia Stanisława Mroka na 

systematycznym wynoszeniu towaru – suma wyniosła 250 zł.  

 - Tanie sukno kupił na targu w Chełmie Jaroszyński Antoni ze wsi Ladenisk 

gmina Turka od 2-jeńców wojennych powracających z niewoli. Sukno za które zapłacił 

50 zł. okazało się bezwartościową tkaniną z papieru. Że też głupich nigdy nie zabraknie.          
 - Brawo policja. W dniu 11 lutego 1931 r. w czasie nieobecności domowników 

Moszka Cwilinga ul. Pocztowa 15, którzy gromadnie udali się do sądu na sprawę swego 

syna Dawida. Zakradli się złodzieje i zabrali 1.500 zł., 26 dolarów, 15 rubli w złocie i 

różną biżuterię. Policja w tym przypadku tak się gracko spisała, że jeszcze tego samego 

wieczoru wyśledziła sprawców i osadziła w areszcie, a na drugi dzień odebrała łup i 

oddala właścicielowi. Sprawcy Szyja Ralf i Goldsztajn Sucher, osadzeni w więzieniu.   

 - Mieli też co kraść. Stanisław Skórko właściciel domu ul. Narutowicza, 

zameldował w policji że złodzieje ukradli mu połowę zbitej z desek bramy domu za 15 zł.  

  - Sposób na pozbawienie się lokatorów wynalazł właściciel domu przy ul. 3 Maja 

8, Brun Chil, który min powyjmował z mieszkania Heleny Krzyżanowskiej drzwi chcąc 

zmusić ją do opuszczenia domu – jednak policja nakazał drzwi wstawić.   

 - Cukier na śmietniku. 31 marca 1931 r. z wozu stojącego przed domem przy ul. 

Sienkiewicza 20 skradziono 25 kg cukru, należącego do Jana Radka z Wojsławic 

wartości 47 zł. Szybkie śledztwo policyjne doprowadziło do wykrycia złodzieja, to 

Stanisław Brzeziński z ul. Hrubieszowskiej 32, który cukier ukrył dla przechowania do 

świąt w śmietniku. Cukier oddano właścicielowi a Brzeziński powędrował do więzienia.  

 - A wszystkiemu winna wódka. Antoniemu Głazowi z ul. Wojsławickiej 13 w 

czasie powrotu w stanie nietrzeźwym do domu skradziono 160 zł. Zaś jego sąsiadowi z 

ul. Hrubieszowskiej Bronisławowi Nafalskiemu w restauracji Górskiego przy ul. 

Lubelskiej 63 z kieszeni skradziono 1.200 zł.  

 - Napad. Na Mejera Mejtelpunkta wracającego do domu wieczorem 13 kwietnia 

1931 r. ul. Pocztowa 52, napadło 3 opryszków. Jeden chwycił go za gardło, drugi zasłonił 

usta bo krzyczał a trzeci przeszukiwał kieszenie pieniędzy nie było, wtedy jeden z 

rabusiów wyrwał mu czapkę barankową spod pachy, a w niej było 300 zł.  

 - Też napad. Następnego dnia 14 kwietnia 1931 r. został napadnięty 26 letni Piotr 

Łaszczuk, przechodzący ul. 3 Maja przez 4 typków, z których dwu poznał – byli to 

Stanisław Siemko i Jan Łukaszewicz z ul. Hrubieszowskiej. Siemko z okrzykiem jeszcze 

„twoja mać” dajesz na butelkę czy nie, rzucił się na Łuszczaka waląc go między oczy. 

Właśnie Łuszczak wracał z Magistratu gdzie dostał zasiłek z Funduszu Bezrobocia, więc 

wyjął 3 zł. i tym się okupił od dalszego bicia.  

 - Jeszcze napad. Na targowicy w ten sam dzień, po wyjściu z karczmy napadnięty  

został Jan Mazurek z kolonii Podgórze gmina Staw, przez 3 rozbójników, z których 

jeden to Jan Stralej z ul. Hrubieszowskiej 48. Mazurkowi mimo pobicia zabrano 300 zł.  

 - 10 zł. zrabowano na Pilichonkach w pobliżu piwiarni Paczosy, mieszkańcowi 

kolonii Pogranicze gmina Turka w dniu 15 kwietnia 1931 r. Dwóch napastników (jeden 

jakiś widać krewniak poszkodowanego, bo nazywa się także Ejsmon, zamieszkały w kolonii 

Horodyszcze gmina Staw) schwycili go wpół i przemocą wydarli pieniądze.  

 - Zamiast gotówki – weksle. W maju 1931 r. do mieszkania Rachmila Lorbera ul. 

Łączna 3 zakradł się złodziej. Znalazł zaledwie 55 zł., więc zabrał sobie jeszcze 3 weksle 

na sumę 300 zł.    

 - Okradziona. Zofia Łódź ze Świerża, zostawiła w Chełmie u dozorcy domu Jana 

Potrapelusza 1 Maja 8 walizkę, z której skradziono sukienkę wartości 30 zł. 

 - Na odpuście w Chełmie 10 maja 1931 r. skradziono stojącej przy kramach 

Jochaniuk Janinie chusteczkę do nosa, a w niej 1 zł.  
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 - Złodzieje wdarli się do budki z tytoniem p. Teplickiego przy ul. Hrubieszowskiej 

50 i skradli towar na sumę 1.000 zł. Śledztwo w toku.   

 - Futro na lato niepotrzebne więc złodziej jakiś w maju 1931 r. wziął je na 

przechowanie od Moszka Lindenbauma, w czasie gdy tenże zostawił je na chwilę u 

Binsztoka przy ul. Św. Mikołaja – wartość 250 zł.   

 - Co można ukraść u Kota. Józef Kot Hrubieszowska 20, zgłosił policji, że jakiś 

złodziej włamał się do jego komórki i ukradł: wiadro, linkę, łańcuch i 8 kg gwoździ.   

 - Z kieszeni na ul. Lubelskiej jakiś doliniarz skradł p. Helenie Czerniowskiej z ul. 

Sienkiewicza 11, portmonetkę a w niej 14 zł.   

 - Twardy sen. Cypel Ela ul. 1 Maja 37, zameldował w policji, że w nocy na 7 maja 

1931 r. złodziej przez okno wszedł do domu, tu jemu i jego synowi wyciągnął z pod głów 

spodnie, które wyniósł na ganek i tu wyjął z kieszeni 11 i 12 zł. i zostawił je na ganku. 

 - Żelazne kraty nie chronią przed złodziejami. W nocy na 5 maja 1931 r. złodzieje 

wyrwali kraty i oknem dostali się do sklepu Rajsfelda Hersza, skąd wynieśli 10 kg 

herbaty i 2 kg kakao – wartość 200 zł.  

 - Specjaliści weszli do domu Zychera Joska, ul. Kopernika 25 i skradli 111 zł.  

 - Doliniarze wyciągnęli na ul. Lwowskiej: Józefowi Borkowi z Leonowa gmina 

Staw, 74 zł.; Danielowi Rychlewskiemu z kolonii Janów tejże gminy weksel na 125 zł. i 4. 

zł. i 70 gr.; również Janowi Woszczyńskiemu z Henrysina 47 zł. i 50 gr.  

 - Do czego Klocowi rewolwer. Notowanemu w policji za różne awantury Klocowi 

Władysławowi z ul.1 Maja odebrano w maju 1931 r. nieprawnie posiadany rewolwer.  

 - W Kumowej Dolinie grasują bandyci. W maju 1931 r. Aleksandra Szpak z 

Hołobów powiat Kowel wędrowała przez las Kumowa Dolina pod Chełmem została 

napadnięta przez jakąś kobietę, która wyrwała jej tobołek z garderobą na 150 zł.    

 - Także w Kumowej Dolinie. Naprzeciw strzelnicy wojskowej na powracającą z 

lasu w maju 1931 r. Marię Stelmach napadł jakiś opryszek, który wyrwał jej z ręki 

torebkę z 3 zł. i różnymi drobiazgami i uciekł do lasu.  

 - Wyrodna córka Wiera Bielak ul. Lubelska 67, w maju 1931 r. tak sponiewierała 

swą matkę słowem i ręką, że staruszka zameldowała o tym policji.  

 - Kradzieże. Na targowicy w Chełmie w maju 1931 r. skradziono Włodzimierzowi 

Paluchowi z Wierzbicy gmina Olchowiec 203 zł. oraz portfel z dokumentami. 

 - Ubranie i kury skradziono Franciszkowi Banka z Krzyżówek za 60 zł.                         

 - Podkłady kolejowe w ilości 20 szt. wartości 100 zł skradziono ze składu Nuty 

Aljosa przy ul. Kolejowej. 

 - Z kieszeni na targowicy w Chełmie jakiś złodziej ukradł 400 zł. i weksel na sumę 

1.350 zł. Antoniemu Karolczukowi z ul. Kolejowej 18.  

 - Nie zostawiać otwartych okien na noc, gdyż w ten sposób naraził się na kradzież 

zegarka i 10 zł. Kac Nusyn.  

 - Złodziejska wizyta w Resursie. 17 maja 1931 r. złodziej skradł z bufetu, 4 piwa, 

4 lemoniady i przekąski na sumę 25 zł.   

 - Łobuzerka w Chełmie. Stanisław Niewiadomski w czerwcu 1931 r. połamał 

pałkę na głowie Mikołaja Juchaniuka Kopernika 30 – tym ciężko uszkodził ciało.  

 - Uczy się bandytyzmu. Znany w Chełmie złodziejaszek Zelman Tabak, spotkał w 

czerwcu 1931 r. czytającego gazetę na ławce koło Uherki Binsztoka Jankla, zaczął go 

okładać pięścią po twarzy, żądając pieniędzy. Ponieważ napadnięty przybrał obronną 

postawę i chciał terminatora bandyckiego oddać w ręce policji, Tabak ulotnił się.  

 - Okradziony lekarz. Zamieszkałemu przy ul. Kopernika dr Józefowi Feldmaowi 

w czerwcu 1931 r. za pomocą otwarcia drzwi dobranym kluczem skradziono marynarkę 

i futro wartości 1150 zł. 

 - 2 kury skradziono z podwórka Władysławowi Czyżmie, ul. Kolejowa. 
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 - Scyzoryk chciał kupić u Kam Doby ul. Lwowska, Alek Dębczak z Depułtycz 

Ruskich, ale że chciała aż 3 zł., a on tak wielkiej sumy nie posiadał, wiec ukradł.  

 - Przez niezamknięte okno weszli złodzieje do mieszkania przy ul. Obłońskiej i 

zabrali różną garderobę na sumę 667 zł. Nauka – nie zastawiać otwartych okien.   

 - Ale i kłódka nie pomaga. Jozefowi Grzeli, ul. Pocztowa 64 z lodowni zamkniętej 

na kłódkę w czerwcu 1931 r. skradziono różne artykuły spożywcze na sumę 100 zł.  

 - Porządny gość. Właściciel restauracji Walerian Górski oskarżył przed policją w 

czerwcu 1931 r. jednego ze swych stałych gości, że skradł mu z bufetu nóż wartości 5 zł. 

 - Z Bursy przy Gimnazjum skradziono Mieczysławowi Dawidowiczowi przez 

niedomknięte okno marynarkę wartości kilkadziesiąt zł.  

 - Z wozu na drodze z Chełma do Zawadówki skradziono Berezeckiej Stanisławie 

walizkę z wyrobami tytoniowymi wartości 50 zł.  

 - U fryzjera przy ul. Kolejowej 20 skradziono jednemu z gości z kieszeni 

marynarki Motkowi Lempertowi ul. Kolejowa 24 portfel z 20 zł. i z dokumentami.  

 - Kradzież czy bandytyzm. Wacław Błazucki ul. Hrubieszowska 22 zameldował w  

policji, że Ignacy Kudelski, ul. Okszowska 10, pobił meldującego i skradł przy tej okazji 

portfel z 1020 zł. Jeżeli to prawda co mówi Błazucki – to Kudelski nie jest złodziejem 

tylko bandytą.  

 - Przez otwarte okno M. Mroczkowskiej ul. Kolejowa 83 skradziono w czerwcu 

1931 r. w nocy 2 puszki blaszane z 10 zł. i koszulę a St. Kopeckiej ul. Lubelska 56 

bieliznę za 40 zł. 

                                                                            * 

 - Ofiara finansowego niepowodzenia czy aferzysta? 

 I znowu Chełm ma sensację. Hurtownia Tytoniowa zbankrutowała, a właściciel 

jej, osoba na naszym gruncie znana i znaczna przepadł bez wieści. Kapitan rezerwy 

Ludwik Kochański, Legionista I Brygady, Kawaler Orderów, Obrońca Lwowa, Prezes 

Chełmskiego Koła Inwalidów Wojennych, a od niedawna Prezes Okręgowego Związku 

Inwalidów w Lublinie przedtem członek tegoż Związku, od 1 czerwca 1931 r. wiceprezes 

Powiatowej Federacji Związku Obrońców Ojczyzny itd., miał koncesję na Hurtownię 

Tytoniową w Chełmie. Ponieważ nie posiadał swego osobistego majątku, więc co pewien 

czas wyszukiwał sobie nowe zamożne, posiadające ruchomości osoby, i te dawały 

Monopolowi Tytoniowemu ewikcję hipoteczne za specjalnym wynagrodzeniem na takie 

sumy, w jakiej wysokości Monopol udzielał Hurtowni Kredytu towarowego. Ostatnio 

Hurtownia korzystała z kredytu do sumy 82 tys. zł., a 52 tys. gwarantował jakiś P. 

Pawłowski z Lublina a 30 tys. ktoś z Sanoka w Małopolsce. Osoby te z jakiś powodów 

wymówiły dalszą gwarancję Kochańskiemu. Więc z tej racji Dyrekcja Monopolu 

Tytoniowego zażądała od Kochańskiego wpłaty całej sumy 82 tys. zł. do dnia 21 czerwca 

1931 r. W przeciwnym razie miał być towar znajdujący się w Hurtowni zabrany, różnica 

między kredytem a towarem pokryta z ewikcji. Kiedy 22 czerwca 1931 r. Moyseowicz, 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli przybył do Hurtowni celem zabrania 

pozostałego towaru z racji niewypłacenia kredytowej sumy, znalazł w Hurtowni wyroby 

tytoniowe na sumę 36 zł. Kochański zaś według słów jego żony wyjechał gdzieś w 

niewiadomym jej celu i kierunku. Suma więc zdefraudowanego towaru monopolowego 

wynosi 82 tys. zł. – mniej 36 zł. Stratę tę będą musieli pokryć ci którzy za Kochańskiego 

gwarantowali, gdyż Skarb Państwa nie zwolnił ich z gwarancji aż do czasu wyliczenia się 

Kochańskiego z kredytu. Nie wiadomo co tak naprawdę kierowało Kochańskim – trzeba 

dokładniej poznać kulisy tej sprawy – na razie tyle w tej sprawie, czekamy na dalszy 

rozwój tej sprawy, i konkretne fakty.   

 - Zguba się znalazła i grozi. Rzeczywiście pan Kochański półtora tygodnia po 

wypadkach znalazł się. Napisał też list w którym grozi redaktorowi który napisał ww 
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artykuł i umieścił go w „Zwierciadle” –  że został w nim niesłusznie posądzony i jego 

honor legionisty został znieważony – i jak nie będzie sprostowania, to zareaguje tak jak 

reaguje legionista i oficer za naruszenie honoru !  

 - Hurtownię tytoniową: zastępczo po zamknięciu Hurtowni przez Kochańskiego, 

Monopol Tytoniowy powierzył Związkowi Spółdzielni Spożywców RP Oddział w 

Chełmie – który to swoje biuro – tymczasowo aż do załatwienia sprawy Hurtowni przez 

władze Skarbowe, przeniósł na ul. Kolejową  (daleko od centrum) – co będzie dalej?           

                                                                           * 

 - Pewnie ci sami dostali się (jeszcze przed swym schwytaniem) przez wyjęte okno 

do lokalu Resursy pod Górką i skradli stamtąd zegar ścienny wartości 70 zł.   

 - Z powrotem do klatki zamknięto tych ptaszków. Dwóch zawodowych wiejskich 

złodziei, niejednokrotnie już karanych – Rokita Józef z Borowicy gmina Pawłów i Borys 

Kazimier z Zyngnierówki gmina Rejowiec, uprzykrzywszy sobie kradzieże po wiejskich 

komorach, przenieśli się na szerszy teren do Chełma, gdzie swymi zuchwałymi 

kradzieżami wprawiali w podziw nie tylko policję, ale nawet swoich chełmskich kolegów 

po fachu złodziejskim. A kradli nie tak sobie zwykłe lecz od razu hurtowo oczyszczając 

w ciągu nocy po kilka mieszkań. Na przykład feralnej dla siebie „Nocy Świętojańskiej”, 

zakradli się do mieszkania Heleny Czech przy ul. Okszowskiej 18 i zabrawszy wszystko, 

co się tylko dało wynieść, łup wyprawili do meliny, a sami dalej okradali mieszkania 

Wysockiego Władysława i Lewickiego Wilhelma przy ul. Kolejowej 68, następnie 

mieszkanie Sołdona Rafała i Wrzosa Wiktora przy tejże ulicy. Przy szóstej jednak w 

ciągu tej nocy kradzieży u Jana Smala w Barakach kolejowych przytrafił im się 

wypadek, bo Smal przebudziwszy się zaalarmował sąsiadów i domowników przy ich 

pomocy obu złodziejów oddał w ręce policji. I tu dopiero przy zręcznym wzięciu za język 

przyznali się do wielu kradzieży a między innymi do kradzieży u Nesterowicza, jego 

garnitury znaleziono w melinie, u niejakiej Marii Okólskiej zamieszkałej w Baraku na 

Pilichonkach – tu też znaleziono towar pochodzący z kradzieży u rodziny Rokity – 

Borowicy gminy Pawłów, i towar ze sklepu i innych kradzieży.   

 - Trefna kradzież nie przyniosła im szczęścia. Na 26 lipca 1931 r. złodzieje wdarli 

się do piwnicy Waleriana Barańskiego i skradli 150 kg słoniny i 20 kg sadła, wartości 

400 zł. Dochodzenie prowadzone przez przewodnika Głowackiego, doprowadziło do 

odzyskania część skradzionego materiału aż w Teratynie pow. Hrubieszowski. Złodzieje 

którymi okazali się „koszerni” mieszkańcy Chełma (nie podajemy ich nazwisk, bo nie 

chcemy im robić przykrości na całe życie – żadna panna żydowska nie chciałaby z nimi 

rozmawiać) zostali wszyscy schwytani i oddani pod opiekę p. Bidzie (czyli do wiezienia).  

 - W obywatelskiej kradną. Odsiadującemu tak zwaną obywatelską kozę p. 

Gromskiemu, współtowarzysze niedoli skradli zegarek wartości 50 zł. 

 - Ostatnie spodnie pozabierał policjantom. Znana jest w Chełmie rodzina 

Tabaków, jeden z nich Mordko Tabak, udaje że jest trochę krawcem a w rzeczywistości 

jest znanym złodziejem i oszustem. Posiadł kombinację całkiem nie skomplikowaną. 

Przyjmuje do przeróbki stare albo materiały na nowe ubranie, każe jeszcze nieraz 

wpłacić zadatek  i od ręki sprzedaje to innemu Żydowi. A później klient chodzi przez 

kilka miesięcy i pyta się czy już – a ten zwodzi. Gdy się takiemu klientowi sprzykrzy 

chodzenie i za dużo wymyśla – odpowiada że ubranie gdzieś zginęło, i proszę zaskarżyć 

do sądu. Policja nie może interweniować, bo nie ma ani świadków ani dowodów. To też 

Tabak prowadził sobie dłuższy czas taki proceder, a ponieważ prywatna klientela 

zupełnie się wyczerpała a żyć trzeba, więc ofiarował swoje usługi policjantom. Znane 

były policjantom sprawki Tabaka, jednak ufni z czar munduru granatowego, powierzyli 

mu swe mundury i spodnie, niektórzy nawet z góry zapłacili, bo było tanio (uposażenie 

policjanta jest tak małe że nie stać go na porządnego krawca). Tabak policyjne spodnie 
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posprzedawał, pieniądze przejął, a że teraz ciężki czas na rzemiosło i inne interesy, więc 

się przyznał aby tym sposobem zdobyć posadę w więzieniu (bo policyjne spodnie 

zdefraudował, to już jest sprawa karna). W więzieniu dostanie darmo mieszkanie, opał, 

jedzenie – wcale nie najgorsze – A p. Naczelnik Bida postara się dla takiego rzemieślnika 

o robotę bodajby od największych w Chełmie dygnitarzy, gdyż będzie gwarancja, że 

Tabak nie sprzeda. Po wyjściu z więzienia taki złodziej – rzemieślnik będzie miał ładny 

grosz uciułany. Jak Boga kocham! Dobrze jest w Polsce….. złodziejom!  

 - Ucieczka roweru. Lorber Józef w lipcu 1931 r. zostawił na chwilę rower przed 

domem ul. Narutowicza 12, nagle zauważył rower znikł. Szybko zawiadomił policję.  

 - Nauczył się od krawca Tabaka. Mistrz szydła i dratwy Aleksander Piasecki ul. 

Kolejowa 38, w lipcu 1931 r. dostał od Szlomy Szterna towar na 7 par obuwia, zamiast 

butów, Piasecki przywłaszczył towar na 150 zł. – niech Szloma zgłasza to na policję   

 - Karczemne burdy. Konstanty Muszkiewicz i Mieczysław Chrzanowski z 

Chełma, znalazłszy się w lipcu 1931 r. w restauracji Tuszyńskiego przy ul. Lubelskiej, 

wyprawiali karczemne burdy, grożąc gościom pobiciem, jeżeli nie zafundują wódki – 

szybko zostali uspokojeni przez policję.   

 - Pobity przez córkę Lampart Idel, ul. Kolejowa 68 w lipcu 1931 r. zameldował w 

policji, że i owszem córka mogłaby sobie pozwolić na taką przyjemność, jak trzepanie 

skóry rodzonemu papie, i nie miałby nic naprzeciwko, ale po co miesza się między nich 

jeszcze i zięć.  

 - Rabują!!! Janickiemu Stanisławowi z Kumowa w piwiarni przy ul. Lwowskiej, 

obywatel chełmski Chaim Hipsz w sierpniu 1931 r. wyrwał z ręki portmonetkę z 26 zł. 

Rabuś został schwytany i oddany w ręce sprawiedliwości.   

 - Bandytyzm pod Chełmem. Na powracającą do domu w Okszowie pod Chełmem 

Annę Czerynę w sierpniu 1931 r. napadło na drodze koło krzyża jakiś dwu osobników, 

którzy obrabowali ją ze schowanych na piersi 25 zł. i 5m płótna domowej roboty.   

 - Okradł własną żonę i szwagra. Kazimierz Brzozowiec ul. Hrubieszowska 44 

ukradł w sierpniu 1931 r.  swej żonie Ewie palto a szwagrowi Erynie Edwardowi walizkę 

z bielizną i zwiał – robi się zimno a palta nie ma – więc żona zawiadomiła policję.   

 - Palto też uciekło. Zygmunt Lachman ul. Seminaryjska, zameldował w policji, że 

w czasie nieobecności domowników, ulotniło się z mieszkania palto.  

 - Dowódcę 2 pac okradziono. Do mieszkania płk Czechowicza za pomocą wyjęcia 

szyby dostał się jakiś nieznany złodziej i wyniósł znaczną część garderoby. 

 - Kradzież owoców. Wulf Feldman ul. Seminaryjska 5 zameldował, że wykryty 

we wrześniu 1931 r. sprawca ciągłej kradzieży jabłek z jego sadu to Teofil Przybylski.   

 - Były Dyrektor Państwowej Szkoły Handlowej w Chełmie Henryk Fuhrman, 

zawieszony w swoim czasie w urzędowaniu za przywłaszczenie 6 tys. zł. z funduszów 

szkolnych, po ponownej rozprawie dyscyplinarnej w Ministerstwie został na zawsze 

usunięty ze służby w szkolnictwie bez praw do emerytury. Ponadto za swe przestępstwa 

odpowiadać będzie przed sądem – wrzesień 1931 r. 

 - Zamieszkałemu na Terpicówce Aponiukowi Stefanowi skradziono we wrześniu 

1931 r. różną garderobę, której część poszkodowany znalazł ukrytą w stercie na polu.  

 - Klacz z pastwiska na Wygonie skradziono Janowi Rokickiemu, Kopernika 28.  

 - Chciał kupić kradzione „mecyje”. Do przechodzącego we wrześniu 1931 r. ul. 

Lubelską Wacława Wiśniewskiego z Hruszowa gmina Rejowiec, podszedł jakiś osobnik, 

proponując kupno sukna. Gdy transakcja do której Wiśniewski się zapalił bo sukno 

ładne i dobre, odbyła się w jednej z bram domów naprzeciwko Okrąglaka i Wiśniewski 

zapłacił 80 zł. W chwili wręczania pieniędzy do bramy wpadło 2 osobników, którzy 

pochwycili sukno i uciekli, a za nimi z pieniędzmi sprzedający niby ich goniąc. Gdy 

znikli, Wiśniewski uświadomił sobie, że to złodziejski podstęp okradzenia jego.  
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 - Jacyś specjaliści wyprowadzili we wrześniu 1931 r. ze stajni Jana Załużnego ul. 

Obłońska 53 parę dobrych koni wartości kilkuset zł. i zaprzęgli do wozu Jana 

Dziaduszyńskiego ul. Obłońska 59 i sobie pojechali – teraz policja ich szuka !!!! 

 - W nocy na 14 października 1931 r. nieznani sprawcy wybili szybę i dostali się do 

kancelarii komornika sądowego Berezy Jana ul. Kopernika 22 A, i skradli dobrą 

maszynę do pisania „Remington”, teczkę skórzaną, palto zimowe i 12 sztuk naboi do 

pistoletu „browning” kal. 6,35 – na ogólną sumę 450 zł.    

 - Sztejnbis Stefan z ul. Jordana 20, zameldował że 12 października 1931 r., 

Nestorowicz Józef, zamieszkały w Warszawie – Targówek z niezamkniętej szkoły skradł 

mu jesionkę i kapelusz wartości 80 zł. – i co na to policja.   

 - Tuchsznajder Boruch ul. Kopernika 25 oskarżył Chaima Hipsza, październik 

1931 r., o kradzież zegarka.   
- Właściciel piekarni Turek Bad Bilal Oglu zawiadomił policję, że za pomocą 

podrobionego klucza jakiś złodziej w kwietniu 1932 r. skradł mu z jego sklepu ul. 

Lubelska 70, pieczywo i 65 zł.  

 - Na pewno nie pieniądze były celem włamania. Do Biura Ewidencji Ruchu 

Ludności w Magistracie miasta Chełma, w kwietniu 1932 r. złodzieje wyłamawszy drzwi 

i szuflady od biurka zabrali stamtąd 18 zł. i kilkadziesiąt blankietów dowodów 

osobistych dla których zdobycia, zdaje się wykonano cały rabunek. Takie blankiety 

mogą być przydatne zarówno partiom antypaństwowym, jak i zwykłym rzezimieszkom, 

chcących ukryć swe właściwe nazwisko przed okiem władz.  

 - Po 2 latach. Aleksander Burewicz, któremu w 1930 r. skradziono rower poznał 

go dopiero teraz, na ul. Chełma, paradował z nim Jan Woszczewski – już jest na policji.  

 - Stary i znany sposób eksmisji lokatorów zastosował Antoni Szewczyk, w 

kwietniu 1932 r. ul. Trubakowska 19, względem swej lokatorki Heleny Gajdowskiej, 

wybijając w jej mieszkaniu wszystkie szyby kijem, czym tylko sobie narobił szkody, 

gdyż policja takich sposobów eksmisji nie uznaje, i kazała Szewczykowi szyby wstawić.  

 - Szorowi Fajwelowi ul. Lwowska 57 skradziono przez oberluft ze spichrza 2 

metry pszenicy. A Jadwiga But ul. Kolejowa 59 zameldowała w policji, że jej skradziono 

wietrzący się na płocie kożuch za 120 zł.  

 - Czego nie kradną. Nocą 7 czerwca 1932 r. został zatrzymany z workiem butelek 

z lemoniadą Josek Kerszenbaum. Lemoniada pochodziła z kradzieży u Nelkenbauma 

Nuchima, fabrykanta wody sodowej w Chełmie. 

 - Bo nie można się dziwić temu złodziejowi, co skradł Stanisławowi Kowalskiemu 

ul. Kolejowa 106, 8 gąsiorów wina owocowego własnej roboty w czerwcu 1932 r. Bowiem 

Kowalski jak już wie cała ul. Kolejowa, umie wyrabiać wino doskonałe. Żeby tylko 

złodziejowi nie zaszkodziło wypicie takiej nadmiernej ilości znakomitego trunku.  

 - Rower z podwórza ukradziono Grygaczewskiemu, ul. Kolejowa 102. 

 - Jakiś miłośnik róż wykopał w nocy 3 sztuki tego pięknego krzewu z podwórka 

również wielkiego miłośnika kwiatów, Ignacego Czułczyńskiego, ul. Reformacka 33.  

 - 2 codzienne obrazki z chełmskiego życia (lipiec 1932 r.). Justman Hinda, 

zamieszkała przy ul. Lwowskiej 23 zameldowała w policji, że gospodarz jej (któremu nie 

płaci komornego) chcąc się pozbyć niekorzystnej dla się lokatorki połamali nogi u 

krzeseł i stołu, pobili szyby, lustro i wszystkie garnki. A właścicielka domu przy ul. 

Lubelskiej 126 Łucja Przychoda oskarżyła swego lokatora Jana Ożgę, że zamiast 

zapłacić jej za lokal pieniędzmi, uskutecznił należność kijem po głowie, po plecach i 

gdzie się tylko popadło. Bodaj nastały na świecie takie czasy, żeby każdy miał własny dach 

nad głową – bo i ciężkie jest życie lokatora jak i gospodarza domu.  

 - Na 15 lipca 1932 r. okradziono doszczętnie mieszkanie nauczyciela prof.  

Wasilewskiego przy ul. Obłońskiej 7, bawiącego z rodziną na letnisku.   



58 
 

 - Z restauracji własność Górskiego, przy ul. Lubelskiej, skradziono właścicielowi 

zakładu marynarkę za 100 zł.  
 - Z warsztatu kołodzieja Jałochowskiego ul. Okszowska 8 skradziono narzędzia.  

 - W restauracji Sandera Lustmana ul. Lwowska 17 w sierpniu 1932 r. trzech  

osobników rozkazało sobie podać sutą kolację i sporą ilość alkoholu, gdy jednak 

przyszło do zapłacenia dwu się naprzód ulotniło, trzeci jak się wyjaśniło nazwisko 

Bronisław Latasz z Lublina, w zamian zapłaty rozbił głowę taboretem karczmarzowi.  

 - Pracujący przy remoncie kościoła, Stanisław Bielesza z Weremowic zameldował 

w policji, że nieznani złodzieje skradli mu marynarkę a w kieszeni było 5 zł. 

 - W czasie odpustu dnia 8 września 1932 r. kronika policyjna nie zanotowała ani 

jednego wypadku awantury popełnionej przez pijanego – a przecież w każdą inną sobotę 

i niedzielę areszty policyjne są pełne pijaków do wytrzeźwienia. 

 - Oto znany chełmski grandziarz Hipsz Cheim zwany w szemranym towarzystwie 

Chaim Kostek, spotkawszy na ulicy w Chełmie mieszkańca Hutczy gmina Bukowa Jana 

Fatczyńskiego  pijusa, zaprosił go do restauracji na wódkę. Po upiciu się, Kostek ukradł 

Fatczyńskiemu portfel z 60 zł., – oto do czego jest potrzebne picie wódki z łobuzami.  

 - Sura Zajdenfeld z Warszawy z ul. Nowolipie 10, znalazłszy się na stacji w 

Chełmie we wrześniu 1932 r. została okradziona z walizki na sumę 100 zł. Sprawców – 

Tomasza Brackiego i Romana Wojciechowskiego wykryto i osadzono w więzieniu. 

 - Rower oknem skradziono Stanisławowi Stasiukowi z ul. Pilichonki 30.  

 - Nieznani sprawcy ukradli w czasie wieczornego nabożeństwa w poreformackim 

kościele w Chełmie puszkę do zbieranie pieniężnych ofiar – październik 1932 r.  

- Z 6 na 7 maja 1933 r. złodziej skradł ze sklepiku samopomocy uczniowskiej 

Seminarium Żeńskiego 31 zł. i 21 sztuk czekoladek. Tejże nocy złodzieje dobierali się do 

Seminarium Męskiego, uciekli spłoszeni przez dozorcę. Również 11 maja bezczelny 

złodziej usiłował skraść ubranie uczniów w Seminarium Męskim. Tym razem uczniowie 

złodzieja schwytali i oddali w ręce policji.  

 - Z 10 na 11 maja 1933 r. niewykryci sprawcy skradli z Kaplicy przy Zakładzie 

Dobroczynności przy ul. Lwowskiej – Kielich i Monstrancję.                                                                        

- Chełmska tasiemka! Znany w Chełmie z kryminalnych wyczynów Haim Hipsz 

znów stał się gościem więziennej celi, którą chyba nie prędko opuści. Oto 15 maja 1933 

r. Hostyk Jankiel ul. Pocztowa 5, doniósł, iż od paru lat musi płacić haracz Hipszowi z 

opłat pobieranych za wydzierżawionej targowicy. Gdy Hostyk usiłował odmówić 

płacenia był przez Hipsza i jego braci Icka i Gabrycla bity a nawet grożono mu śmiercią.    

                                             * 

     Ludzie i sprawy (Kronika zdarzeń i wypadków): 1 Nr – 4 czerwiec 1933 r. 

Charakter wypadków, przedstawiających temat kroniki policyjnej, odznacza się 

w ubiegłym tygodniu (28 maj – 4 czerwiec 1933 r.) wybitną jednostajnością. Monotonia 

chełmska wtrąca swą łapę nawet w tę barwną kiedy indziej i drgającą pulsem sensacji 

dziedziną. Poza znanymi już kryzysami (z kryzysem moralnym w ogonku) grozi najściem 

jeszcze kryzys nowin. Nic wybitnego, nic oryginalnego. Ani romantycznej ucieczki, ani 

solidnej defraudacji. Ot, sam tylko narybek: drobne, drobniejsze i całkiem drobne 

kradzieże. Tak cały ostatni tydzień – to jakaś zbiorowa błędna interpretacja siódmego 

przykazania. Osoby tu występujące jak gdyby się zmówiły: Co nie ma gotówki? To 

bierzmy bez gotówki! Jak skończy się kryzys, to oddamy. Pierwszym takim 

wierzycielem, któremu z końcem kryzysu będzie się coś należało za 80 metrów 

skradzionego płótna, jest Józef Sawicz z Łukówka gmina Bukowa. Przybyli w nocy do 

stodoły, zabrali i poszli. Ani zgody, ani targu, ani miary Bo co? Kryzys – wszelkie 

formalności automatycznie odpadają. Tylko któż to trzyma płótno w stodole? Chyba że 

Józef Sawicz miał całą stodołę płótna. Więc mu na przednówku pozostało tylko 80 
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metrów, i skradli. To samo spotkało Helenę Szymczak w Bukowie Dużej. Odwiedzili ją 

tak zwani przez kurtuazję nieznani sprawcy i zabrali garderobę, za 226 zł. Ponieważ 

działo się to na wsi, sprawcy dla utrzymania stylu wleźli przez zerwaną strzechę. 

Spróbuj człowieku, zrobić to w Chełmie. Drabina na 3 piętro, zrywanie z dachu blachy. 

Ależ gdzie tam! Jeśli chodzi o rzeczy doczesne bardziej pociągające, ale za to trudniejsze 

do tak zwanego zwędzenia, to możemy pokrótce streścić smutną historię dwojga 

rodzonych prosiąt Stanisława Chomika z Wólki Żulińskiej. Jak zwędzić taki obiekt, 

który za najlżejszym dotknięciem się kwiczy w niebogłosy? Sztuka. Ale uwędzić potem i 

skonsumować – to już fraszka. Mistrzowie tej sztuki nie dali się poznać, przekładając 

cichą smakowitą fraszkę nad kłopotliwy rozgłos sztuki. Inaczej znów ucierpiał Józef 

Domański z osady Pawłów u którego dokonano włamania i skradziono ze składu wódkę. 

Wkrótce potem posterunkowy Wąsik, powracając ze służby usłyszał podejrzany szelest. 

Nagle 4 nieznajomych osobników. Kazał się im zatrzymać. Tamci strzelili. Wąsik z 

karabinu, ale chybił. Tyle co do okolicy. W samym Chełmie złodzieje specjalnie jakoś 

nastawili się w tym tygodniu na szkoły. Za pomocą wytrycha dostali się do Szkoły 

Rzemieślniczej, pootwierali drzwi  do kilku pokojów, pootwierali szuflady w szafach i 

biurkach – i wyszliby nie bez łupów, gdyby nie woźny. Mniejszą czujnością natomiast 

może się poszczycić woźny Mikołaj Grzywaczewski, pełniący zaszczytne obowiązki 

cerbera w Szkole Powszechnej im. Staszica ul. Kolejowa 102. Po uszkodzeniu 

frontowych drzwi dostali się stereotypowo nieznani sprawcy do wnętrza i skradli pięć 

szufladek, szafkę uczniowską, 40 gr., ręcznik, a nawet o zgrozo! mydełko – jakiegoś 

bardzo czystego ucznia, górą higiena! Za szkołami – szpitale. Głośny szpital cichego św. 

Mikołaja miał już wiele wizytatorów. Ale tym razem wizyta złożona została w nocy 

przez wyjęte okno. Nazajutrz spostrzeżono brak artykułów spożywczych i koca. Na 

zaspokojenie pierwszorzędnych trosk ludzkich – starczy. Aby co zjeść i gdzieś się 

wyspać – w okresie panowania tego króla Kryzysa. Mało jest jeść i spać. Trzeba jeszcze 

mieć w czym chodzić. Długo rozmyślało nad tym zagadnieniem pewne nieznane bliżej 

indywiduum, aż napatoczyło się na niejakiego Daniela Lisa ze Zgóran powiatu Luboml. 

Ten to Lis stanął z wozem przy ul. Kolejowej i uradowany widokiem nowoczesnego 

Chełma, wpadł w zachwyt, pozwalający złodziejowi ściągnąć z wozu parę butów za 9 zł. 

Iluż to ludzi przybywa do Chełma bez butów i dorabia się tu potem solidnych domów. 

Lis natomiast wrócił do swego domu, obrabowany z ostatniej pary butów. Epidemia 

kradzieży rozrasta się w najrozmaitszych kierunkach. Nie oszczędza ani mieszkań, ani 

stodół. Posuwa się nawet aż do kurników. Takiemu na przykład Józefowi Ostrowskiemu 

ul. Obłońska 44, skradziono po oderwaniu kłódki aż 2 kury. W końcu zamkniemy 

łańcuch drobnych kradzieży, kradzieżą łańcucha. Zabrano właśnie takowy z wozu 

Matysowi Kacowi ul. Ogrodowa 27. Aby nie degustować czytelników tak nie miłymi 

sprawami do reszty, podamy na deser wiadomość o 16 szklankach śmietany, które 

akurat skradziono Zofii Skubisz ul. Łączna 9, solidnie reprezentującej swoją firmę z 

nabiałem pod jednym ze straganów na targowicy. Stało to się w nocy. Oderwali zamek i 

prócz śmietany, zabrali jeszcze 2 garnki. Wszystkie powyższe kradzieże, na ogół 

nieznaczne, podaliśmy na początku, to dlatego aby do wiadomości bardziej frapujących, 

przygotować czytelników stopniowo, nie przerażając go od razu i nie doprowadzając do 

lekkiej melancholii. Po kilku delikatnych szczepionkach – teraz dopiero zacznie się na 

dobre! Złóżmy oto wizytę Brusze Szuldener ul. Lubelska 25. Dowiemy się smutnych 

rzeczy. Mieszkanie było zamknięte. Przyszli wybili w drzwiach szybę, otworzyli kluczem 

drzwi pokoju, oderwali zamek u kufra – i dalej do roboty. Zabrali niezliczone skarby. 

Srebrny zegarek, 2 złote łańcuszki, sznur pereł, złotą obrączkę, złotą bransoletkę, 6 

srebrnych łyżeczek, pozłacany srebrny kielich, 6 srebrnych kieliszków, 7 złotych 

pierścionków, 2 złote kolczyki, srebrny portabak, srebrny damski zegarek, półtrzecia 
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metra paltowego sukna, 369 zł., weksel na 100 dolarów na Matysa Flajdera, 3 weksle po 

500 zł., 3 weksle po 100 zł., i weksel na 150 zł. O  ile któryś z czytelników zemdlał już w 

połowie tej litanii – nie odpowiadam. Przecież to cały sezam! Skarbiec perskiego szacha. 

I to wszystko w prozaicznym Chełmie, ul. Lubelska 24 (25)! Kiedy już jesteśmy w 

dziedzinie klejnotów, przytoczymy ponurą historię świętokradztwa, popełnionego w 

kwietniu w kościele na Górce. Oto ostatnio wykryto winowajcę. Jest nim Mieczysław 

Bielecki z ul. Wojsławickiej, który przyznał się do winy. Skradzioną monstrancję 

rozkręcił na 2 części. Górną część schował na tak haniebnie spustoszonym cmentarzu 

prawosławnym, dolną na łąkach Starostwa. Twierdzi, że do kradzieży namówił go 

niejaki Symcha Buchbinder, któremu dostarcza kradzionych dewocjonaliów od 

dłuższego czasu. Kradzież kosztowności miała też miejsce u Stanisława Monowira ul. 

Obłońska 30. Skradziono mu z zamkniętego mieszkania bransoletkę, zegarek ze złota 

amerykańskiego pierścionek i 200 zł., razem 285 zł. Nie będziemy już nadmieniać o 

tragedii pewnej nieznanej na razie wieśniaczki, która po sprzedaży we wtorek wieprza, 

została okradziona na targowicy doszczętnie. Po stracie 50 zł. dosłownie oszalała. 

Trzęsła głową, rwała sobie włosy i biegała z takim lamentem, że zwracała powszechną 

uwagę naszej znudzonej Lubelskiej. Pozostaje jeszcze dla odmiany pobicie i pożar. 

Pożar w zagrodzie Ignacego Marczuka wieś Horodyszcze gmina Staw. Spłonął mu dach 

domu, stodoła i sieczkarnia. Ucierpiał też sąsiad Józef Wróblewski, spaliła mu się 

stodoła 3 m kartofli i płużek. Spłonęły też stodoła, przybudówka, 30 m kartofli i drzewo 

sąsiada Wawrzyńca Wójtowicza, pożar powstał przez nieostrożność. Zakończymy 

notatki obrazem nieludzkiego samosądu, jaki miał miejsce w Dorohuczy gmina 

Siedliszcze. Na zabawie w Jaszczowie Lubelskim pobito Edwarda Wąsikowskiego z 

Dorohuczy. Ponieważ w pobiciu brał udział 10 letni Alfred Gilbert, okrutnie 

pomszczono się na nim nazajutrz, kiedy spotkano go w Dorohuczy. Bila Gilberta pobiła 

do nieprzytomności cała kompania: ojciec Wąsikowskiego 4 jego synów i kilku kuzynów. 

Jak na 18 letniego chłopca trochę za dużo oprawców. Ponure to człowieczysko, ten stary 

Wąsikowski.   Brzck.                                                                                     „KN” 1933 r. nr 4.s 5.     

      Ludzie i sprawy (Kronika zdarzeń i wypadków): 2 Nr – 11 czerwiec 1933 r. 

Z 18 notatek policyjnych (4-11 czerwiec 1933 r.): 11 kradzieży, 3 pożary, 1 napad, 

1 katastrofa, 1 pobicie, 1 tajny handelek. Można powiedzieć dalej nudy. Dudziej Olga 

Majdan Stary gmina Wojsławice tak potrafiła zapomnieć się w objęciach imć pana 

Morfeusza Chrapackiego, że nie słyszała jak z jej stajni wyprowadzono jej dorodnych 

parę koni za 400 zł. Tenże sam twardy jegomość Morfeusz Chrapacki zajrzał i do Anny 

Sas w Chełmie ul. Chłodna 15, przez co stała się ona uboższa o klacz i dwoje źrebiąt, 

które znikły w nocy ze stajni wprawdzie zaasekurowanej w biurze ubezpieczeniowym, 

ale za to niezamkniętej na kłódkę, co w rezultacie często daje tę samą stratę, o ile się nie 

czuwa. Nie czuwała Zofia Budowa z Majdanu pod Chełmem i znikło jej 7 kur, które 

nocowały w stodole a nie w kurniku. Wyrozumiały porządny i znający się na rzeczach 

złodziej tego by nie zrobił – ot jakiś włóczykij. Ponieważ nocne to indywiduum grasuje w 

tej okolicy od dłuższego czasu, nikt inny tylko on mógł być sprawcą oderwania kłódki u 

drzwi obory, gdzie w cieple i sytości przebywa stale jałówka małżonków Zygmunta i 

Kazimiery Borkowskich. Zakradł się w nocy, podparł z zewnątrz drzwi mieszkania 

Borkowskich kołkiem i dopiero po takim zabezpieczeniu się zaczął majsterkować przy 

obórce. Został spłoszony ale kłódkę zepsuł. Po inwentarzu przyszła pora na grochowe 

nieszczęście. Abram Epolbaum ul. Zacisze 10, specjalnie worek grochu przechowywał w 

podwórzu przy ul. Lwowskiej 30, nic nie pomogło i tu skradli. Moszko Frydman ul. 

Szpitalna 3 miał znów kłopot z pszenicą, było aż 5 metrów. Oderwali deskę wleźli do 

spichrza i po pszenicy – kradną i kradną bez końca. Oto Anna Szynar z Weremowic 

gmina Krzywiczki. Jak to na wsi – wleźli i wyleźli przez strzechę i wynieśli artykuły 
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spożywcze – a pani Anna klnie. Co innego ma Szmul Rozen ul. Lubelska 81, ktoś po 

dorobieniu klucza do szafy ukradł mu spodnie za 25 zł. Podejrzewa się Zofię Wojcieszuk 

ul. Lubelska 84, ale nic konkretnego. Zupełnie konkretnie ustalono natomiast, że 

małżonkowie Wincenty i Józefa Rudniccy z Kumowa gmina Rakołupy ukradli dziecinną 

czapeczkę na jarmarku w Chełmie dla swej dzieciny Janinie Jałochowskiej z Wojsławic. 

Ach te dzieci – karm ubieraj w zimie opalaj mieszkanie a węgiel drogi. Dobrze, że mowa 

o węglu bo, Ludwikowi Lewandowskiemu z ul. 1 Maja 33, skradziono 240 kg tego 

czarnego diamentu – naturalni w nocy po oderwaniu kłódki, kto to zrobił: tu dziwne 

zestawienie – duch i wytrych. Nie stałoby by się to, co się stało, gdyby, np. była duchem 

panna Korenfeld. Naszło ją o zmroku na ul. Lubelskiej pod Górką dwóch łobuzów i 

zamierzali podobno zwiać wraz z jej torebką, ale bez niej samej. Skończyło się nie tylko 

na szamotaniu i krzyku, ale jeszcze ja przewrócili i pokaleczyli twarz. Tłum, dorożka, 

krew. Inna sprawa, gdy się jest duchem: co mi zrobisz. Co mi wtedy po torebce, co mi po 

wszystkim. Napadnięto również Szmula Rozenbluma ul. Pocztowa 58, kiedy wiózł szosą 

brzeską do Chełma pszenicę. Naprzeciw folwarku Czułczyce wyrosło nagle trzech 

uzbrojonych w kije drabów. Rzucili się na niego, zabrali 2 worki z pszenicą i w nogi. Kto 

co, może się kiedyś dowiemy. W Chełmie omal nie doszło (sadza w kominie) do pożaru w 

piekarni Berlanda ul. Lubelska 82, Straż w porę ugasiła ogień. Niczym taki wypadek 

wobec katastrofy jaka stała się w Sawinie. Podczas remontu opróżnionego domu Jana 

Grzesiuka spadł dach, rozrzucając wszystkie ściany – przypadkowo ranny w głowę 

został obecny przy remoncie Aleksander Pietryszyn z Chełma. Skończymy wreszcie te  

bajki Szecherazady bajką o wonnym tytoniu, która o tyle jest prawdziwa, że opiera się 

na dwóch realnie bytujących Chaimach – Rajsie i Rozenbaumie z Wojsławic. Co gdzie i 

jak robili. Handlowali surowym tytoniem. A za surowy tytoń – surowe kary. Stokroć 

większą karę nałożył sam na siebie niejaki Szadziuk ul. Kowalska 48 letni zredukowany 

ślusarz, który za ostatnie 80 gr. kupił esencji octowej i otruł się, pozostawiając małe 

dzieci. Tą samą śmiercią umarła w zeszłym roku jego żona.  Brzok.    „KN” 1933 r. nr 5.s 4.         

 

Uwaga :   
 - Dla ciekawości przedstawiłem tylko 2 numery  – dalej informacje z tych rubryk 

będę przedstawiał już tematycznie w poszczególnych podrozdziałach tej książki. 

                                                                         * 
 - Leon Łukaszuk ul. Kolejowa 36 dał jeszcze w lutym 1933 r. na przechowanie 

Stanisławowi Dudkowi ul. Szkolna 15 narzędzia studniarskie. Jest już czerwiec a Dudek 

przywłaszczył je i nie chce oddać.   

 - Echa kradzieży bzu. W związku z notatką naszą o kradzieży bzu tureckiego u 

Michała Tokarza byłego zarządcy majątku hr. J. Poletyły i Dziedzickiego, dowiadujemy 

się, że sprawcami wandalskiego zniszczenia pięknego krzewu w czerwcu 1933 r. są 

Marian Lenicki „Maniek” i Piotr Górski z Pilichonek, tudzież Stanisław Szadziuk ul. 

Koszarowa. Zrywając kiście po nocy na bukiety dla swych narzeczonych, ogołocili w 

pośpiechu krzew do tego stopnia, że połamane zostały nawet gałęzie. Michał Tokarz 

znany hodowca rzadkich róż i bzu, wniósł skargę do policji.   

 - Icek Szewen ul. Pocztowa 52 z rodziną stawiał opór sekwestratorowi Józefowi 

Kowalskiemu, kiedy ten 6 lipca 1933 r. przyszedł do podatnika z egzekucją 3 zł. 83 gr.  

 - Małce Dunkopf ul. Kopernika 40, 15 sierpnia 1933 r. nieznany złodziej skradł z 

niezamkniętej komórki 12 par butów z cholewami, palto, czarne pantofle, 2 kapy 

pikowane i serwetę; Na 1 września 1933 r. okradziono sklep Spółdzielni Spożywców 

„Pomoc” przy ul. Lwowskiej 7. Łup nieznanych złodziei to herbata, wódka, wyroby 

tytoniowe i sardynki na sumę 3.848 zł. 63 gr. 
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 - Zajdweberowi Zelmanowi ul. Narutowicza 21 4 września 1933 r. skradziono 

garnitur męski, koszulę i 3 zegarki.  
 - Feliksowi Kleniewskiemu Górka Katedralna 15 września 1933 r. skradziono z 

inspektów ogrodowych 15 melonów. 

 - Kradzieże październik 1933 r.: 9, Kazimierze Grzegorczyk ul. Ogrodowa 24 

skradziono palto; 11, Kazimierze Mendel ul. Pilichonki 64, Lejba Tabak i Sucher 

Goldsztejn skradli na targu z kieszeni 7 zł.; 11, Kieruzalskiemu Czesławowi ul. Podgórze 

15 skradziono 16 kur; 12, Tadeuszowi Wysockiemu Górka Katedralna skradziono 5 

gołębi; 12, Ludwikowi Potocznemu ul. Narutowicza 11 skradziono 50 kg kartofli; 14, 

Władysławowi Gwardiakowi woźnemu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 

Męskiego skradziono 160 kg węgla; 14, Rajzmanowi Abramowi ul. Szkolna 6, 

skradziono deski z parkanu.  

 - 19 października 1933 r. w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim 

rankiem pod jakimś pozorem znalazła się złodziejska para Jana Ożgi Albin Kasner 

oboje z ul. Narutowicza 10. Wyszli z bursy obładowani bagażem garderoby przez nikogo 

niespostrzeżeni – i od razu na dworzec. Przyłapano ich po 4 dniach w pociągu jadącym 

do Lublina. Okradzione zostały nauczycielka i 15 uczennic – rzeczy zostały zwrócone. 

Władze bezpieczeństwa zapytują, co robili w tym czasie woźny i stróże bursy. 

 - Nie upilnowała się Stanisława Bielecka ul. Lubelska 60, której 21 października 

1933 r. kradziono ze strychu bieliznę, nie spostrzegł się też Stanisław Basiak, któremu 17 

października1933 r. skradziono z wozu walizkę, kiedy jechał szosą Rejowiecką głęboko 

zadumany. I jeszcze Franciszka Paskowa ul. Jordana 12, która w dniu 20 października 

1933 r. wróciła z niczym z targu bo ktoś jej ukradł z kieszeni 20 zł.  

- Do mieszkania Bolesława Śliwińskiego ul. Sienkiewicza 17, w listopadzie  1933 r. 

przybyli Józef Dziwiński, Piotr Mazurek, Stanisław Zawiślak, Symcha Huberman i 

Fajwel Tabak – znane szemrane typki. Podczas sutej libacji skradziono Zawiślakowi z 

kieszeni 2.900 zł. Pieniądze ukradł Symcha Huberman przy pomocy Fajwla Tabaka.  

- Srulowi Zajdenowi ul. Kopernika 5, złodziej za pomocą dorabianego klucza 

skradli z mieszkania bieliznę, mydło i pastę na 100 zł.  

- Z warsztatów sygnalizacyjnych stacji Chełm skradziono kowadło 55 kg na 80 zł.   

- Kradzieże – listopad 1933 r.: Moszkowi Milichmanowi ul. Lwowska 51 skradli z 

mieszkania 50 zł.; Danielowi Dawidzonowi z Majdanu pod Chełmem skradziono z 

terenu cegielni 2 szyny; Józefowi Lachonowi ul. Ogrodowa 10 skradziono ze stajni 

uprząż; Moszkowi Wajdwasonowi ul. Pocztowa 35 skradziono z komórki kożuch.     

- Józef Suprowicz z Wólwinowa gmina Krzywiczki w listopadzie 1933 r. wszedł 

do sklepu Brandli Nudelman ul. Katowska 2 pod pozorem kupna i skradł pantofle, które 

mu zdołano jednak odebrać.  

- Henryk Sztejnbis  z ul. Zakątek, w biały dzień w grudniu 1933 r. na ul. 

Narutowicza zaatakowany przez 2 chłopców, którzy mu gwałtem zabrali 40 kg węgla. 

- Danielowi Lachmanowi ul. Pierwszego Pułku Szwoleżerów skradziono całą furę 

słomy na podściółkę. Opis zdarzenia, potrzeba nie lada zimnej krwi, zajechawszy pod 

cudzy dom, nakłaść sobie całą furę słomy – i odjechać jak gdyby nigdy nic.  

- Zań Katarzyna przyszła przenocować do Matrony Surgowskiej ul. Kolejowa 

140. Przenocowała, podziękowała i poszła. Gospodyni nagle zauważyła brak garderoby, 

6 zł., złotego krzyżyka, znikło to jak kamfora – słowem wzięła sobie krzyżyk na drogę.   

- Srul Dajer z Uchań wiózł do Chełma dwie skrzynki z towarem na wozie. Na ul. 

Hrubieszowskiej chwila nieuwagi i skrzynki zniknęły bez śladu. Potem wykryto, że je 

ukradli znani zawodowcy tzw. lekki Henryk Sztrajch i ciężki Włodzimierz Kloc.  

- Cale Chaima Bakalarz ul. Pocztowa 8, skradziono 11 gołębi za 25 zł.  
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- Wacław Lejman handlarz nierogacizną, powracając w nocy na 9 stycznia 1934 

r. drogą okszowska do Chełma, napadnięty został przez 3 nieznanych sprawców, którzy 

postrzelili go z rewolweru i zrabowali 800 zł. Lejman ciężko ranny w szpitalu.  

- Michał Zalewski ul. Chłodna 5, mając na pieńku z sąsiadem Bartoszakiem 

Leonem, uderzył go tak mocno kijem po głowie, że w ciężkim stanie jest w szpitalu. 

- Stanisław Kotowód i Michał Artymiak mający wspólny zakład szewski przy ul. 

Kolejowej 20, otrzymali w styczniu 1934 r. zachęcająca propozycję od niejakiego Józefa 

Pałki Siennica Różana powiat Krasnystaw i kompana jego Aleksego Łysia kolonia 

Ignatów gmina Turka. Zaproponował im Łyś kupno 12-kradzionych, ale za to tanich 

skór po 5 zł. za parę. Targ ubito na 40 zł., przy tym należycie go oblano. Ponieważ towar 

miał pochodzić z kradzieży, sprzedawcy zaznaczyli, że dla ostrożności wydadzą go 

szewcom na ustroniu, na drodze prowadzącej do Okszowa i wieczorem. Poszli tam we 

czterech, po czym Pałka udał się do pobliskich Serebryszcz po skóry. Tam najął za 2 zł. 

50 gr. pierwszego lepszego chłopa, mówiąc, że 2-pnów chce z nim jechać do Chełma. 

Chłop o niczym nie wiedząc, zgodził się, pojechali na drodze czekała pozostała trójka. 

No macie skóry. Przywieźliśmy odezwał się Pałka mamy na wozie – ale najpierw 

pieniążki do rączki. Szewcy widząc na wozie dużo słomy, pewni byli, że skóra jest pod 

spodem. Pieniądze dali szukają skór nie ma, pytają chłopa gdzie skóry ale on o niczym 

nie wiedział – obejrzeli się a sprzedawcy zniknęli. Sprytnie okradzeni nie meldowali na 

policji aby się nie ośmieszyć. Pogłoska jednak poszła o napadzie i  obrabowaniu z 35 zł. – 

no i doprowadziła do wątku sprawy.                                           

- Kradzieże luty 1934 r.: Franciszkowi Szeremecie ul. Lwowska 41, skradziono 

kurę; Henrykowi Grzegorczykowi Działki skradziono gołębie, kilka poznał u pewnego 

chłopca na Górce; Szymona Adamowicza wieś Uher gmina Krzywiczki systematycznie 

okradano z materiału budowlanego – niewykończony dom przy ul. Hrubieszowskiej 75 

w Chełmie, ostatnią kradzież spostrzegł dzięki oderwanym deskom; Wajnryberowi 

Boruchowi ul. Szkolna 13 skradziono w nocy z sieni połowę drzwi, również skradziono 

połowę drzwi z korytarza Herszowi Larerowi ul. Lubelska 7; Na 9 km szosy Chełm – 

Włodawa skradziono 120 m drutu telefonicznego; Menaszemu Rozenbaumowi ul. 

Reformacka 17 skradziono 2 żarówki, a Józefowi Szarunowi ul. Ogrodowa 47, 10 

żarówek z klatki schodowej; Józefa Tarajko ul. Koszarowa 3 pozostawiła w Siedliszczu 

u niejakiego Kicińskiego szafkę, kiedy po jakimś czasie zażądała jej zwrotu okazało się,  

że Kiciński sprzedał ją jakiemuś Żydowi; Do Reginy Kędziarskiej ul. Podwalna 11, 

przyszła na nocleg nieznana kobieta i po paru dniach, podczas jej nieobecności skradła 

garderobę i pościel; Do domu Zygmunta Borkowskiego Majdan 18, zbliżyło się w nocy 4 

osobników. Z początku chcieli wyjąć szybę, potem zdecydowali się zakraść przez 

strzechę, przy czym zasznurowali z zewnątrz szpagatem drzwi. Skradli mąkę i bieliznę 

mąkę podczas pogoni porzucili. Część kradzionego się znalazła; Jerzemu Lipniackiemu 

uczniowi Państwowego Gimnazjum skradziono w gmachu gimnazjum palto; Moszkowi 

Zajdfudenowi ul. Pocztowa 10 skradziono ze strychu bieliznę i garderobę; Majerowi 

Kohanowi ul. Kopernika 7 skradziono z piwnicy artykuły spożywcze, sprawcą okazał się 

Moszko Goldsztajn z ul. Pijarskiej; Za pomocą dobranego klucza nieznany złodziej 

dostał się biura meldunkowego Magistratu; Dorocie Najman ul. Trubakowska 

skradziono pieniądze; Marcela Osiewicz z Wojsławic został okradziona w Chełmie na 

targowicy przez Abrama Bera i Tobiasza Bitmana; Marii Wójcickiej ul. Nadrzeczna 14 

skradziono z komór kipo oderwaniu skobla 300 kg węgla i 160 kg drzewa; Franciszkowi 

malcowi ul. Lwowska skradziono 95 kg węgla.  

- W piekarni Piotra Około-Kułaka ul. Hrubieszowska 30, dopuszczał się od 

pewnego czasu styczeń-luty 1934 r. jakiś nieznany sprawca systematycznych kradzieży: 

zauważono brak 6 koszyków, 200 worków i 1600 kg drzewa.  
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- Franciszek i Michał Dacowie ul. Trubakowska 45, skradli z lasu państwowego 

leśnictwo Góry, 8 dębczaków. Zatrzymani zostali przez gajowego Jana Malikowskiego 

Rudki gmina Krzywiczki.  

- Lejzorowi  Sznajdermanowi ul. Przechodnia 6, 23 lutego 1934 r. skradziono z 

szafki w korytarzu artykuły spożywcze, podejrzewa Szmornę Sztama ul. Pocztowa 54. 

- Elsterze Sajfanlader  ul. Lwowska 3, skradziono 23 lutego 1934 r., przez 

dorobienie klucza 2 skrzynie jabłek.  

- 2 marca 1934 r. Kazimierz Lewicki, Roman Bomberg oraz J. Jędruszczak 

wszyscy z Chełma, skradli Konstantemu Uszec i Tomaszowi Omelaniukowi Rybie gmina 

Rejowiec 4 wieprze.     
- 4 marca 1934 r. Bolesław Turski z ul. Lubelskiej 91, przejeżdżając rowerem 

przez Dorohuczę, zatrzymany został przez 2 osobników, którzy żądając pieniędzy i 

grożąc nożem, pobili go pałkami. 

- 6 marca 1934 r. Chaim Hipsz ul. Łączna 8 oraz Nafalski ze Strupina zażądali na 

targowicy od Jana Janickiego Kumów gmina Rakołupy pieniędzy. Gdy odmówił, pobili 

go pięściami po twarzy.  

- 27 marca 1934 r. Helena Nowosad i Tekla Kazan obie z Koziej Góry korzystając 

z nieuwagi Piachosa Goldmana właściciela sklepu bławatnego ul. Lubelska 24, ukryły 

pod chustą 20 m żorżety – jednak kradzież została wykryta.    

 - W marcu 1934 r.: nieznany sprawca skradł Bronisławowi Majko ul. Kolejowa 

144c wieprzaka; a pomysłowymi sprzedawcami okazali się Bartosiuk, Berko Feder i J. 

Wilhelm z Chełma, którzy nabrali M. Tworda z Zabuża, i sprzedali mu zamiast sukna 

bezwartościowy materiał; natomiast Wawrzyniuk i Denysiuk sfałszowali kwit chcąc 

uzyskać od Zysia Honiuka równowartość w złotówkach.    

 - Derkacz Klaudii ul. Reformacka 6 złodziej skradł z mieszkania za pomocą 

dorobionego klucza, 8 marca 1934 r. biżuterię wartości 1850 zł. 

 - W parowozie uczniowskim Chełm-Lublin 5 marca 1934 r. urwało się lewe koło.  

 - Mistrz fryzjerski Siewień Wacław ul. 1 Maja 9, w marcu 193 r. zameldował w 

komisariacie PP, iż przyjęty do niego na pracownika Tatar Franciszek bez stałego 

zamieszkania skradł w czasie nieobecności domowników brzytwy i przybory fryzjerskie 

za 63 zł.; tenże Tatar skradł u fryzjera Malowańczyka 2 żelazka do prasowania.    

 - 29 marca 1934 r. Frydmanowi Moszkowi ul. Podwalna 16 skradziono z piwnicy 

kilka par butów. Złodziejami okazali się Szulman Wolf Beker i Goldsztejn Lejzor.   

 - 17 kwietnia 1934 r. z mieszkania B. Akselrota ul. Lubelska 64 podczas 

nieobecności domowników skradziono futro damskie wartości 700 zł. 

 - 4 maja 1934 r. Janinie Bojeczyk kierowniczce szkoły im. Królowej Jadwigi ul. 

Kolejowa 33, skradziono przez okno kasetkę wartości 25 zł. która zawierała 150 zł.  

 - Tomasz Żukowski ul. Zakątek 9, jest człowiekiem jak widać pozbawionym 

uczuć ludzkich skoro schwytawszy rwącego owoce w ogrodzie 10 letniego Sokołowskiego 

Mariana, pobił dziecko niemiłosiernie, łamiąc mu nawet rękę. Zapewne, że rwanie 

owoców z cudzych drzew nie może uiść bezkarnie, nawet dziecku, ale do wymierzania 

cielesnej kary w ogóle poszkodowany nie miał prawa. Mógł najwyżej zwrócić uwagę 

rodzicom. A jeżeli już decydował się na wymierzanie kary sam, nie powinien się znęcać. 

Wszak nie wolno bić nawet swoich zwierząt a nie tylko dzieci cudzych, a tym bardziej 

ich okaleczać. Wstyd, panie Żukowski ! To nie po ludzku ! (a gdzie jest policja). 

 - 1 lipca 1934r . pełniący służbę na ulicach Chełma posterunkowy Modrzejewski 

zatrzymał podejrzanego osobnika przy którym znalazł wytrych, łom żelazny, latarkę 

elektryczną, itd., czyli „gratki potrzebne do nocnych robót”. Badany na policji osobnik 

podawał różne zmyślone nazwiska, aż wreszcie przyciśnięty do muru, przyznał, że 

nazywa się Mikołaj Późniakiewicz i jest zbiegiem w maju tego roku z więzienia w 
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Tarnopolu przestępcą odsiadującym karę 3 lat więzienia, co po sprawdzeniu okazało się 

istotnym. Zbłąkana owieczka powróciła do swoich w Tarnopolu. 

 - Teodor Szynkaruk ul. Pijarska 4, zameldował na policji, że jakiś nieznany 

sprawca za pomocą oderwania kłódki w lipcu 1934 r. dostał się do jego domu, i skradł 

mu 21 zł., – dochodzenia wykazało, złodziejem był Kazimierz Dyrgał ul. Lwowska 91.  

 - Elżbieta Żywotkiewicz właścicielka Cukierni  Szwajcarskiej zameldowała, ze do 

pracowni cukierniczej zakradł się jakiś nieznajomy sprawca w lipcu 1934 r., który 

skradł półtora kilograma cukierków wartości 12 zł.  

 - Specjalista od włamania się do mieszkań dostał się tą drogą do lokalu, 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców gdzie skradł 120 zł., złożył w nocy 2 sierpnia wizytę 

Feliksowi Sobieszczukowi, inspektorowi Samorządu Gminnego ul. Hrubieszowska 46. 

Tu się jednak niewiele pożywił, gdyż w kieszeni śpiącego inspektora znalazł tylko 4 zł. i 

zegarek. Gdy zabierał się do dalszego plądrowania po mieszkaniu, gospodarz się obudził 

więc złodziej uciekł przez okno. Alarm tylko obudził domowników – złodziej przepadł.   

 - 31 lipca 1934 r. na szosie pod Strupinem Małym w czasie reperacji roweru 

został napadnięty Tadeusz Grabowski uczeń Szkoły Rzemieślniczej w Chełmie przez 2 

nieznanych na razie opryszków, którzy pobili chłopca odbierając mu rower. Wszczęte 

na drugi dzień bardzo energiczne dochodzenie policyjne doprowadziło do wykrycia 

sprawców – to mieszkańcy Sielca gmina Rakołupy Józef Paziak i Bolesław Rydel. Rower 

oddano właścicielowi a bandyci zamieszkali w urzędowych pałacach nad Uherką (czyli w 

kiciu). Postępek swój tłumaczą stanem nietrzeźwym. To tłumaczenie nie będzie brane 

pod uwagę przez sąd, gdyby każdy pijany zostawał bandytą, to wtedy należałoby surowo 

karać tych, którzy się upijają.  

 - Kradzieże sierpień 1934 r.: garderobę za 250 zł. skradł Bolesławowi Szumnemu 

ul. Bydgoska 11, w czasie nieobecności domowników nieznany złodziej; za pomocą 

oderwania kłódki od komórki skradziono 5 kur S. Mula ul. Ogrodowa; Bolesław 

Pawliczuk Pilichonki 58 zameldował iż skradziono mu fartuch skórzany od dorożki; 

Lazar Lederman ul. Sienkiewicza 18 oskarżał swego dozorcę o systematyczną kradzież 

żelaza; Jan Miesiąc ul. Kolejowa 86 zameldował, że ukradziono mu 115 zł., złodziejem 

okazał się służący Jan Kreńczuk, pieniądze odebrano a sprawę skierowano do sądu.  

 - Mendel London ul. Przechodnia 6 w sierpniu 1934 r. zameldował, jacyś nieznani 

sprawcy dostali się w nocy do jego mieszkania i skradli garderobę wartości 200 zł. W 

toku policyjnych dochodzeń okazało się, iż tej kradzieży dokonało towarzystwo tzw. 

złodziejska spółka: Sucher Goldsztejn i bracia Szulman Moszek i Berek. Szajka ta 

okradła również M. Papiera. Również ze strychu Sosi Szternberg ul. Lubelska 71 

skradziono maszynę do szycia.                                                     
- Teodor Kozłow z Koziej Góry we wrześniu 1934 r. dał materiał na ubranie 

Aronowi Pompowi krawcowi ul. Łączna 25. Krawiec materiał sprzedał a klientowi 

pokazał figę. Taki sam wypadek spotkał Jana Czyczułkowskiego z Michałówki gmina 

Turka. Dał skórę na buty kamasznikowi Zelikowi Szusterowi, który skórę przywłaszczył 

i tłumaczył, że cholewki już ktoś inny przedtem zabrał.  

- Aniela Knyszowa ul. Szpitalna zameldowała we wrześniu 1934 r., złodziej skradł 

jej z kufra 2 złote obrączki; podczas nieobecności domowników z domu S. Brylewicza ul. 

Obłońska 47 przez wyrwane okno skradziono zegarek, zapalniczkę i brzytwę.  

- Właścicielka kawiarni SIM zameldowała, zginęło jej srebrne naczynie za 120 zł.  

- Berek Grunwald czapnik, przytrzymał jednego z interesantów, W. Dunina z 

Woli Uhruskiej który we wrześniu 1934 r. skradł mu czapkę cyklistówkę.  

- Chaim Hipsz dorożkarz z ul. Łącznej 8, już po raz drugi uczynił zamach na 

własność konkurenta swego dorożkarza Pawliczaka. Pierwszym razem skradł mu nowy 
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fartuch skórzany a obecnie we wrześniu 1934 r. zakradł się do stodoły Kazimierza 

Jędrzejewskiego przy ul. Nadrzecznej i tak porżnął Pawliczakowi całą budę.  

- Chaja Wagenfeld ul. Obłońska 21 zameldowała na policji, że 1 października 

1934 r. skradziono jej biżuterię zegarek, pierścionek i papierośnicę. 

- Feliks Mazur ul. Kolejowa 4 w październiku 1934 r. przyjął na nocleg ubogiego 

podróżnego, który w zamian za gościnę ukradł mu 250 zł. Dzięki szybkiej interwencji 

policji schwytano go – jest to Jan Piekarz z Lublina ul. Skośna 9, pieniądze odzyskano.  

- Józef Bielicki ul. Szpitalna 8 zameldował w policji, że podczas jego nieobecności 

w październiku 1934 r. przyszedł do mieszkania jego, dobry znajomy Bron Witold i 

zabrał mu smoking. 

- Jewdokia Sułówka z Dorohuska znajdując się w poczekalni II kl. na stacji w 

Chełmie w październiku 1934 r. została okradziona z koszyka zawierającego artykuły 

spożywcze. Ponieważ kradzież spostrzegła w porę i narobiła alarmu, więc sprawca Jan 

Śmigielski z Koziej Góry został szybko schwytany – i produkty odzyskane.  

- Za uprawianie znachorstwa w październiku 1934 r. skazany został na karę 50 

zł. 70 letni Jan Lawenda z Pilichonek – który od dawna „leczy” ludzi i konie.  

- Moszko Lorber ul. Obłońska 15 został skazany na 20 zł. kary za nie wycieranie 

kominów, a Menasze Lichtensztajn za jatkę utrzymaną w brudzie na 10 zł. kary. 

- Chaim Lejba Ajzenberg ul. Lubelska 40 został pobity na ulicy kijem przez 

jakiegoś łobuza za to, że odmówił fundnąć wódkę dorożkarzowi Mordce Goldbergowi.  

- Ze straganu Tauby Aizen ul. Katowska 6 skradziono w nocy na 13 października 

1934 r. cały znajdujący się tamże zapas pieczywa za 30 zł.  

- 8 października 1934 r. do domu modlitewnego przy ul. Lubelskiej 86 jacyś 

złodzieje dokonali włamania. Łupem padły tylko 4 żarówki i laska którą ktoś zostawił. 

- 42 letni Abram Czesner mieszkający kątem u Sali Frydman, zdobył się na nowy 

sposób uniknięcia płacenia za mieszkanie. Oto gdy właścicielka mieszkania zabrała 

niewypłacalnemu lokatorowi starą nieużywana już przez niego marynarkę i sprzedała ją 

za 3 zł., kupił esencji octowej i otruł się nią na oczach przerażonej gospodyni – która 

pędem pobiegła do policji, a przedtem oddała mu jego 3 zł. Gdy policja przyszła na 

miejsce, oświadczył, że nic mu nie jest, gdyż esencję nie wlał w gardło, lecz rozlał na 

ubranie, a samobójstwo było tylko sprytną sztuczką mającą na celu odebranie 3 zł.  

- Stefania Błazucka ul. Katowska 28, zameldowała w policji, że w listopadzie 1934 

r. złodziej dostał się do jej mieszkania i skradł jej 580 zł. – policja przypomina, że 

pieniądze należy trzymać w Komunalnej Kasie Oszczędności, i nie kusić złodzieja.   
- Kazimierz Fałkowski i Mieczysław Krawczyński ul. Podgórze oskarżeni zostali 

o ukradzenie w listopadzie 1934 r. z lasu państwowego w Kumowej Dolinie 2m drzewa.  

- Stróż kolejowy Mieczysław Majewski spłoszył 2-złodziei kradnących węgiel. 

- W listopadzie 1934 r. Julia Piotrowska ul. Nadtorowa 2, zameldowała, że 

Władysław Drypan skradł jej próżną starą beczkę do kapusty; a Hersz Gruer ul. 

Hrubieszowska 4 zameldował o ukradzeniu mu starego kubła.  

- Cal Festberg ul. Kopernika 25 zameldował, że jacyś złodzieje w listopadzie 1934 

r. ukradli z mykwy licznik elektryczny. 

- Janina Kwiatkowska ul. Narutowicza 19 oskarżyła sąsiada Stasia Adamczyka, 

że 15 listopada 1934 r. ukradł jej z komórki 1 pud węgla. Stasio tak się przestraszył i 

twierdzi że broń Boże on ten węgielnie ukradł,  tylko pożyczył i może zaraz oddać.  

- Do sklepu Szyldkrota przy ul. Lubelskiej w listopadzie 1934 r. zgłosił się 

elegancki jegomość, przedstawiając się jako Rubin przedstawiciel bielskiej fabryki 

manufakturowej oferując po niedrogiej cenie towary łokciowe. Zrobiono zamówienie po 

nadejściu przesyłki za zaliczeniem kolejowym 581 zł. zamiast towaru w skrzyni było 

kilka kawałków kortu bawełnianego wartości 6 zł. oraz kawałki papieru  i tektury.  
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- Czesław Stachowski z ul. Wojsławicka 11, zameldował w policji, iż w nocy na 28 

listopada 1934 r. ukradli mu z komórki 5 rolek papy i 3 skrzynki gwoździ.  

- W noc listopada 1934 r. spał Stanisław Andrzejewski ul. Kolejowa 70 i nie 

słyszał jak złodzieje wyjęli szybę weszli i zabrali zegarek, spodnie, 3m nowego materiału.   
- W grudniu 1934 r.: Edward Lejman ul. Hrubieszowska 2, zameldował w Policji, 

że Wacław Panasiuk ul. Hrubieszowska 14, skradł mu żarówkę, kłódkę i 2 młotki; a 

Jankiel Lang ul. Katowska zameldował, że ze strychu skradziono mu bieliznę o to 

podejrzewa swoją kuzynkę; z niezamkniętej kuchni por. Prosta Edwarda ul. Pierackiego 

8 z kredensu skradziono zegar biurowy oraz gumowy ogrzewacz. 

- 9 grudnia 1934 r. Biliński Paweł szofer autobusu z Hrubieszowa po pijanemu 

prowadził autobus ulicami Chełma z nadmierną szybkością z silnie oświetlonymi 

reflektorami nie dając sygnałów. Wskutek szybkiej jazdy zawadził o słup telefoniczny    

przy ul. Lubelskiej  i najechał na furmankę Icka Altbojma łamiąc koniowi nogę.  

- 24 grudnia 1934 r. do mieszkania Józefy Rokity ul. Kopernika 23 usiłowali się 

dostać jacyś złodzieje, dostali się tylko do korytarza, do mieszkania nie mogli bo były 

zamknięte od wewnątrz na zatrzask.  

- 24 grudnia 1934 r. do mieszkania Stanisława Rokitowskiego przy ul. Kopernika 

23, prawie dostali się jacyś złodzieje, lecz w porę zostali spłoszeni przez dozorcę Józefa 

Lechmusa, którego uciekający opryszek znokautował w pierś tak zwanym bykiem.   

- Jadwiga Gawlik ul. Kolejowa 82a zameldowała w Policji, że przed 4 miesiącami 

Jan Mistrzuk ul. Kolejowa 20 wynajął od niej dla celów zarobkowych parę koni wraz z 

uprzężą za co zobowiązał się płacić 1 zł. dziennie. 28 grudnia 1934 r. Mistrzuk zwrócił 

jej jednego konia, a drugiego wraz z uprzężą i częścią wozu zatrzymał. Ponadto skradł 

jej imadło żelazna, łańcuch i 2 palta męskie używane. 

- Pinkwas Lipszyc ul. Uściługska 13, zameldował w Policji, że 3 stycznia 1935 r. 

złodzieje okradli go podczas snu i zabrali 2.252 zł., 305 dolarów, i 2 weksle na 100 zł.  

- Mysiak Franciszka z ul. Chłodnej zameldowała w styczniu 1935 r. w Policji, że 

Skibińska Leokadia z przedmieścia Bazylany skradła jej 15 zł.; a Kuliberda Józef z 

Łodzi skradł Helenie Suchodolskiej z ul. Hrubieszowskiej 24 złoty pierścionek. 

- W nocy 3 lutego 1935 r. został zatrzymany Rajter Fiszer z ul. Krzywej 40, który 

usiłował skraść żarówki z latarni orientacyjnej.   

- W lutym 1935 r. ze sklepu Abrama Rozenbauma przy ul. Lubelskiej tzw. 

okrąglaka po wybiciu szyby jacyś złodziej ukradli kilka sztuk materiałów bławatnych. 

- Władysław Świtalski masarz, ul. Koszarowa 3, zameldował w Policji, że 21 

lutego 1935 r. ze sklepu Władysława Tarajki róg ulic Trubakowskiej i Lubelskiej 

skradziono 16 kg kiełbasy. 

- 26 marca 1935 r. wieczorem między 20 a 23 koniowi dorożkarza Karola Swędy, 

z ul. Łącznej, nieznany sprawca przeciął nożem brzuch, wskutek czego wnętrzności 

wyszły i konia musiano dobić. O zbrodnię tą podejrzany jest dorożkarz Hipsz Chaim z 

ul. Nadrzecznej, mający już poza sobą podobne czyny.   

- Wacław Szewczyk nauczyciel ul. Kolejowa 104, zameldował w Policji, że 27 

marca 1935 r. wypożyczył rower Janowi Dudkowi ul. Hrubieszowska 56, a 3 kwietnia 

Dudek zawiadomił, że powyższy rower skradziono mu z komórki.  

- Abram Trajst ul. Narutowicza 10, zameldował w Policji, że z początkiem 

kwietnia 1935 r. ze sklepu przy ul. Lubelskiej 51 skradziono 9m materiału ubraniowego.     
- Irena Raszul urzędniczka, ul. Narutowicza 8, zameldowała w policji, że 2 

kwietnia 1935 r. będąc w pracy, skradziono jej z domu walizkę rzeczami. Powyższą 

walizkę znalazła próżną Stanisława Kwiatkowska na swoim podwórzu, ul. Browarna 2. 

- Ze sklepu Jankla Czesnego zamieszkałego ul. Seminaryjna 6, złodzieje skradli 4 

złote pierścionki – weszli za pomocą wytrycha w kwietniu 1935 r. 
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- 7 kwietnia 1935 r. między 19 a 22 z mieszkania Stefanii Stangerberg ul. 

Ogrodowa 36, złodzieje skradli bieliznę i garderobę i książeczkę oszczędności PK. 

- 30 kwietnia 1935 r. Franciszka Franczak z kolonii Niedziałowice była na libacji 

w piwiarni Herszka Erlicha przy ul. Lubelska 34 w towarzystwie kochanka Stanisława 

Leszczyńskiego oraz jego stryjecznego brata również Stanisława Leszczyńskiego z ul. 

Kolejowej 60. Kiedy Franczak już była dobrze pijana, brat jej kochanka zaprowadził ją 

do hotelu „VIKTORIA” i tam jej skradł 600 zł. – które miała ukryte na piersiach.  

- W maju 1935 r. Nisenbaum Bencjan udał się do Miedzianej Władysławy 

zamieszkałej w Chełmie z komornikiem Stypińskim w celu zajęcia nieruchomości za 

swoją należność, podczas zapisywania przez komornika jednego przedmiotu, Miedziana 

rzuciła się na Nisenbauma z nożem, zadając mu ranę w piersi.   

- W nocy na 10 maja 1935 r. jakiś złodziej ukradł Kazimierzowi Czernickiemu ul. 

Żeromskiego, 3 rowery, które schowane były na noc w komórce.  

- 13 maja 1935 r. Berlandowi Janklowi ul. Kopernika 28, dostawszy się do domu 

za pomocą wytrycha złodziej skradł pieniądze i biżuterię na sumę ponad 550 zł.   

- Dawid Blusztejn ul. Kolejowa 67, zameldował w Policji, że 22 maja 1935 r. z 

zamkniętej sieni nieznani złodzieje skradli skrzynkę mydła.  

- Judelowi Frinbergowi ul. Narutowicza 20 nieznani sprawcy w maju 1935 r. 

skradli przez niezamknięte okno garderobę.  

- Znany ze skandalicznego zachowania na bruku chełmskim i jeszcze umysłowo 

chory Zygmunt umieszczony został przez Zarząd Miejski 14 maja 1935 r. w Szpitalu 

Psychiatrycznym, dokąd został odwieziony pod eskortą 2 strażników miejskich. Jak 

dowiadujemy się, miasto odetchnęło i pozbyło się takie zdemoralizowanego ewenementu. 

Czy tego nie można było uczynić już dawniej ?   

- Z 7 na 8 lipca 1935 r. do mieszkania kapitana 2 pac. Zaufala ul. Lubelska 98, 

dostali się znani złodzieje Jan Grela i Teodor Tomaszczuk i ukradli, 300 zł., 12 koszul, 2 

pary butów, rewolwer i szereg drobiazgów, zostali zatrzymani i część łupu im odebrano.    

- Kapitanowi Stanisławowi Faczyńskiemu ul. Traugutta 6, skradziono w lipcu 

1935 r. 5 kur z komórki.  

- Rajs Mordko ul. Kopernika 25, zameldował w lipcu 1935 r. w Policji, iż nieznani 

sprawcy ukradli mu z biura pisania próśb mieszczącego się w Hotelu „Viktoria” 350 zł.  

- 4 lipca 1935 r. zgłosił się do Policji ze skargą Maksym Sobczuk lat 54, że syn 

jego Tomasz dotkliwie go pobił oraz usiłował zastrzelić. Przyczyną targnięcia się  na ojca 

było, iż ten synowi nie zapisał majątku, a kiedy syn samowolnie do ojca się sprowadził, 

ojciec podał go do Sądu o eksmisję.  

- Michał Wójcik z ul. Kolejowa 4, zameldował w Policji, że 5 października 1935 r. 

zamówił u agenta Aleksandra Kudrzyckiego rower marki „Łucznik” na który dał 20 zł. 

oraz 2 weksle po 100 zł. Jednak dotąd zamówionego roweru nie otrzymał, a kiedy się w 

tej sprawie zwrócił do firmy, to mu odpowiedziała, że zamówienie jego wcale do firmy 

nie wpłynęło. Nieuczciwego agenta poszukuje Policja.  

- W listopadzie 1935 r. Sztrum Nuchim ul. Lubelska 24, zameldował w policji, że 

przez ścianę do jego sklepu z biżuterią dostali się złodzieje i skradli biżuterię za 300 zł.  
- 7 listopada 1935 r. przed południem z mieszkania sierż. P. Puczkowskiego przy 

ul. Obłońskiej 11, złodziej pod nieobecność domowników skradł 64 zł. biżuterię i inne 

przedmioty na sumę 390 zł. Policja wszczęła poszukiwania.                              
- Listopad 1935 r. Wolfenfeld Zyndel ul. Szkolna 5, zameldował w Policji, że 

podczas jego nieobecności złodziej dostał się do jego pracowni krawieckiej i zabrał 80 zł.    

- Niewykryty sprawca w listopadzie 1935 r. podczas godzin lekcyjnych wkradł się 

do mieszkania A. Kopystyńskiej nauczycielki Seminarium Żeńskiego w Chełmie i ukradł 

10 zł. i inne rzeczy na sumę 30 zł.   
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- W styczniu 1936 r. ze sklepu masarskiego Franciszka Fałkowskiego przy ul. 

Lwowskiej skradziono całą zawartość towaru na sumę ponad 500 zł.  

- W bardzo bliskim sąsiedztwie szkoły, Starostwa i kościoła jest piwiarnia 

niejakiego Londona. W tej piwiarni często awantury pijackie powodują nie tylko 

zbiegowisko uliczne, ale są dla dzieci nieładnym widowiskiem. Ostatnio wielka awantura 

była tu 28 stycznia 1936 r. zlikwidowana przez policję. Każdy chce żyć tu w spokoju. 

Może pan London zechce łaskawie przenieść się ze swym wypróbowanym sposobem 

upijania ludzi na inny teren.  

- W lutym 1936 r. funkcjonariuszowi Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie 

Józefowi Sykowi skradziono przy ul. Lwowskiej z sań paczkę materiałów łokciowych na 

90 zł. kupionych na potrzeby szpitala.  

- Mieszkaniec Chełma znany pan D. wracając późnym wieczorem 22 marca 1936 

r. do domu został zaczepiony przez nieznaną mu kobietę, udającą przyjezdną i nie 

znającą miasta. Pan D. tak gorliwie pokazywał jej Chełm, że nie wiadomo kiedy znaleźli 

się w jego kawalerskim mieszkaniu. Przygoda zakończyła się przykro, gdyż znajoma 

korzystając z chwili nieuwagi ulotniła się wraz ze 130 zł. i Krzyżem Walecznych. Policja 

do której zwrócił się poszkodowany, na podstawie rysopisu zidentyfikowała ją, dobrze 

znana policji Kunegunda Papież kobieta lekkich obyczajów. Krzyż Walecznych i część 

gotówki odzyskano – a Kundzię osadzono w więzieniu śledczym. 

- W czasie kontroli w maju 1936 r. jednego z hoteli chełmskich aresztowano od 

dawna poszukiwanego przez policję Mojżesza Zejfera, oszusta matrymonialnego, który 

brał śluby z upatrzonymi ofiarami, a następnie za pomocą faktorów proponował 

dawanie swym żonom dyskretnie rozwód za opłatą. W Chełmie znalazł się on z racji 

przeprowadzania formalności rozwodowych z 27 letnią Chunią Gordjan, od której 

wyłudził już 800 zł. posagu, a drugie tyle miał dostać za rozwód. 

- Starostwo Powiatowe w Chełmie poszukuje styczeń 1937 r.: Niedzielskiego 

Stanisława lat 15, Kozłowską Anielę lat 14, Czerwińską Marię lat 15 celem wręczenia 

dokumentów osobistych. Wymienieni – wychowankowie Zakładu Sierot w Chełmie 

opuścili Zakład udając się na służbę, pierwotne swe adresy zmienili nie podając nowych. 

Prosimy wszystkich o pomoc ustalenia ich miejsca zamieszkania.  

- Mieszkańcy domów kolejowych i części ulicy Kolejowej w rejonie kolejowego 

zaułku pomiędzy torami i ulicą Kolejową narażeni są od pewnego czasu – styczeń 1937 

r. – na chuligańskie wyczyny grupy wyrostków rekrutujących się spośród członków 

rodzin niektórych kolejarzy i sfer rzemieślniczych huty szklanej. Za pomocą prasy 

prosimy aby władze bezpieczeństwa i ochrony kolei zwróciły uwagę na te typki.   

- Władze bezpieczeństwa unieszkodliwiły w kwietniu 1937 r. spółkę od okradania 

kurników, złożoną z Julianny Streich i Siądeckiej Marii z ul. Jagiellońskiej 15. Dziełem 

ich były włamania i kradzieże u F. Guta ul. Wołyńska 37 (5 kur), S. Książek ul. 11 

Listopada 23 (4 kury), i Gilowej ul. Hrubieszowska 13 (7 kur).  

- W Szpitalu św. Mikołaja w Chełmie w kwietniu 1937 r. umieszczona została na 

kuracji niejaka Franciszka Socha (ul. Sienkiewicza 19) która wprowadziwszy się do 

nowo wynajętego mieszkania w domu przy ul. Obłońskiej 4 została bez żadnego powodu 

silnie poturbowana co spowodowało poronienie, przez lokatorów tego domu małżeństwo 

Teklę i Wincentego Kozaków, właścicieli masarni przy ul. Lubelskiej. Teraz sprawa 

znajdzie swój epilog w sądzie.  

- Niejaki Ajzyk Wiener ul. Sienkiewicza 12, zgłosił w Komisariacie PP, że Abuś 

Kiersenbaum ul. Lubelska 31, w kwietniu 1937 r. zastąpił mu drogę na ulicy grożąc 

rewolwerem „Uj ja tobie zaszczele”! Przyczyną były podobno zatargi natury osobistej.   

- Wielkim amatorem czystej wyborowej okazał się niejaki Wesołowski z ul. 

Lwowskiej, który według protokołu policyjnego z kwietnia 1937 r. usiłował na ul. 
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Lubelskiej wymusić groźbą od swego sąsiada Józefa Sentkowskiego ul. Lwowska 35 

buteleczkę wódki. Ponieważ Sentkowski nie chciał wyrządzić dobrodziejstwa 

sąsiedzkiego, zmuszony był złożyć władzom zameldowanie. 

- W maju 1937 r. po ujawnieniu niedozwolonych praktyk lekarskich aborcji, 

sprawę Władysławy Wasilewskiej skierowano do prokuratora. Ostatnią jej pacjentkę z 

Rejowca w ciężkim stanie umieszczono w szpitalu.    
- Niejaki Franciszek Śliwiński z Wojsławic w maju 1937 r. przybył do  Chełma, 

miał sprawę i odwagę zakropił kilkoma kieliszkami z „siną główką”, i gdy przybył do 

lokalu Starostwa, zrobił taką awanturę, że ukarano go grzywną 20 zł.    

- A. Orlikowa z ul. Szwoleżerów 21, prowadzi zabroniony proceder aborcji. Gdy 

jej ostatnią pacjentkę w maju 1937 r. zabrano do szpitala, organa bezpieczeństwa jej 

sprawę skierowały na drogę sądową. 

- Zredukowany grabarz i abstynent Stefan Król z ul. Ogrodowej 16, tak się 

przejął utratą posady w maju 1937 r., że po raz pierwszy się upił. Śpiącego na chodniku 

odnalazł patrol policyjny i zaprosił Króla w progi komisariatu na odpoczynek.  

- W maju 1937 r. samochód prywatny z tablicą rejestracyjną 74384 Lb., usiłował 

wyminąć na ul. Hrubieszowskiej furmankę, której woźnica nie mógł zdecydowanie 

obrać kierunku wyminięcia auta. Przypadkowo znalazł się tam na rowerze Edmund 

Hibner, który potrącony spadł z roweru i doznał ogólnego potłuczenia.  

- W maju 1937 r. jakiś sprawca ukradł ze Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w 

Chełmie radioodbiornik, policja poszukuje tego melomana; następnie nieznani usiłowali 

17 maja dostać się do znanego w Chełmie składu konfekcji Kowalczyka ale nie mogli 

sforsować zamków albo ich ktoś wystraszył.  

- Nieustaleni sprawcy w czerwcu 1937 r. dostali się do sklepu Władysławy 

Paszycowej przy ul. Hrubieszowskiej 35, i skradli towary i tytoń na kwotę 166 zł. 75 gr.  

- W czerwcu 1937 r. na K. Wesołowskiego ul. Lwowska 31, napadli znienacka 

Władysław Chadaj i Edward Prystupa z przedmieścia Bazylany oraz Józef Kister z 

kolonii Pokrówki, zadając mu cios nożem w bok bez żadnych powodów – nożownikami 

zajęła się policja.   

- W czerwcu 1937 r. zniewagi dokonującego czynności urzędowych komornika I 

rewiru Sądu Grodzkiego w Chełmie dopuścił się niejaki Władysław Bałaziński ul. 

Bydgoska 11 m3 – za znieważenie urzędnika w służbie oczekuje go surowa kara.  

- Wykroczenia w lipcu 1937 r.: nieustalony sprawca wystrzałem z pistoletu zranił 

w udo powracającego do domu ul. Lwowska 57 Stanisława Dudka. Działo się to po 

północy obok cmentarza, rannego umieszczono w szpitalu; nieznani sprawcy dokonali 

kradzieży różnych przedmiotów z przesyłki kolejowej dla aspiranta M. Rudzińskiego z 

Chełma, na szlaku Poznań – Warszawa. Kradzież wykryto dopiero na stacji Warszawa 

– straty wyniosły 1385 zł.; Stanisława Ogrodnik ul. Pilichonki zameldowała, że mąż jej 

gdzieś znikł, pozostawiając ją oraz pięcioro nieletnich dzieci bez środków do życia. 

- Wykroczenia w sierpniu 1937 r.: do mieszkania M. Nowosada ul. Trubakowska 

27, dostał się przez otwarte okno jakiś złodziej – skradł maszynę do szycia i garderobę 

za 640 zł.; nieznany sprawca włamał się do sklepu Stefana Kabali ul. Hrubieszowska 80, 

skąd skradł wędliny, mydło i tytoń za 325 zł.; z domu Słomeckiego przy ul. Zamojskiego 

22, lokatorowi za pomocą wyjęcia szyby z okna skradziono buty i płaszcz; niejaki Jan 

Lizoń z Rudy gmina Świerże złożył w komisariacie PP meldunek, że zamówił u M. 

Ajzenberga ul. Lubelska 40, kredens i wpłacił tytułem zadatku 20 zł. Pomimo upływu 

terminu i nagleń klienta Ajzenberg nie wykonał zamówienia. Będzie teraz odpowiadał 

przed Sądem za przywłaszczenie.   

- W poczekalni Urzędu Skarbowego w Chełmie nieznany sprawca skradł 

Władysławowi Jankowskiemu ul. Kolejowa 17, zegarek kieszonkowy.   
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- Niejaka Stanisława Z. oskarżyła w sierpniu 1937 r. w policji swego znajomego J. 

Nadolskiego o przywłaszczenie złotego pierścionka. Sprawę wyjaśni Sąd.  

- Marcin Fałkowski ul. Ogrodowa 37, przyłapał 13 sierpnia 1937 r. na kradzieży 

buraków z ogródka Karolinę Dziurawiec ul. Katowska 10.  

- Do notariusza w Chełmie w sierpniu 1937 r. przybyli celem sporządzenia aktu 

podziału majątku, Józef Adamczyk i Jan Kaczmarczyk z Sewerynowa. Nie mogąc dojść 

do porozumienia wszczęli sprzeczkę która szybko zamieniła się w awanturę.  

- We wrześniu 1937 r. niejaki Bolesław Bomba ul. Okszowska 32, uderzony został 

na ulicy w głowę tępym narzędziem, w drugim wypadku prawie w tym samym miejscu, 

przybyły z Sawina do Chełma Motl Krajs został uderzony kamieniem w głowę. Obu w  

ciężkim stanie przewieziono do Szpitala – policja poszukuje sprawcy. 
- Sierpień-wrzesień 1937 r. ujawniono dokonywanie systematycznych kradzieży 

na terenie koszar wojskowych i urzędów kolejowych w Chełmie. Dopuszczał się tego 

niejaki Andrzej Świerkowski przedsiębiorca asenizacyjny. Wymieniony z uwagi na 

specjalne warunki swojej pracy miał nieskrępowany dostęp o każdej porze nocy na  

wzmiankowane tereny. Korzystając z tego, zabierał systematycznie różne przedmioty. 

Rzeczy rozpoznano i zwrócono prawym właścicielom. Winnego osadzono w więzieniu – 

po co to brał skoro były to niskiej wartości rzeczy a sam był też średnio zamożnym.  

- Niejaki Wawrzyniec Pietrzela zameldował w komisariacie PP, iż w sklepie przy 

ul. Lubelskiej 118, nabył butelkę w której zamiast wódki była woda.  

- We wrześniu 1937 r. władze bezpieczeństwa stwierdziły wyrób na sacharynie 

wody chłodzącej, którego dopuszczała się Bajla Feldsamel ul. Pocztowa 17. Winną która 

i sama nie grzeszyła czystością, pociągnięto do odpowiedzialności.  

- Październik 1937 r. w Komisariacie PP złożono zameldowanie, że Zofia Iżycka 

ul. Pierackiego 25 wyjechała w nieznanym kierunku pozostawiając dzieci swemu losowi.  

- Nieujawnieni na razie jacyś sprawcy dobrali się w nocy w październiku 1937 r. 

do niezamkniętych stajni: J. Malinowskiego ul. Obłońska 39, J. Nowosada ul. Kolejowa 

19, W. Stołpiaka ul. Kolejowa 21, Jakuba Malinowskiego ul. Obłońska 21, gdzie 

wszystkim koniom bardzo dokładnie obcięli ogony, pozostawiając kikuty.  Wybrednych 

złodziei poszukuje policja.  

- Niejaki Józef Junko z kolonii Sarniaki gmina Wojsławice zameldował w 

komisariacie PP, że będąc w październiku 1937 r. w towarzystwie mieszkańca Chełma 

Bjosmonda w dancingu „Adria” – który wyrwał mu z ręki 120 zł i zbiegł.   

- Naiwna mieszkanka kolonii Jankowice gmina Staw Margareta Ejchelt w 

październiku 1937 r. uległa czarowi niebieskich ptaków i spróbowała szczęścia na targu 

miejskim w Chełmie, grając w słodkie cukierni „para nie para” aż przegrała również 

parzystą liczbę 4 złotówki – o tym nieszczęściu szybko zameldowała w policji.  

- Dzierżawca kina „Apollo” ujawnił w październiku 1937 r. popełnienie nadużyć 

kasowych przez niejakiego Sietreckiego i kasierkę. Oboje zostali zwolnieni z pacy i też  

został złożony meldunek w policji.   
- Bezgraniczna jest naiwność ludzka. Niejaki Bronisław Matuszczyk z Chełma 

spróbował szczęścia w grze na cukierki i oczywiście przegrał z oszustami 20 zł. – ze 

łzami w oczach w listopadzie 1937 r. opowiadał o tym nieszczęściu w Komisariacie PP.   
- W listopadzie 1937 r. do Komisariatu PP złożył zameldowanie W. Malewski o 

przywłaszczeniu przez stolarza Michałowskiego materiału drzewnego, dostarczonego na 

zrobienie mu szafy.         
- W listopadzie 1937 r. wracający późną nocą Wawrzyniec Berezecki zauważył na 

ul. Lwowskiej kilku opryszków uginających się pod ciężarem worka. Zatrzymał ich i 

pytał o zawartość worka, nagle rzucili worek i uciekli, było w nim nowe koło zębate.   
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- W dniu Święta Niepodległości w Chełmie w 1937 r., niejaki Jankiel Korenfeld 

ul. Okszowska 4, zerwał z ul. Lwowskiej flagę państwową wrzucił w błoto i podeptał ją 

nogami. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie, czeka go surowa kara sądowa.   

- Niewykryty na razie złodziei skradł w listopadzie 1937 r. z pasieki Wiktora 

Markiewicza w Chełmie zapasy zimowe miodu przeznaczonego na dokarmianie pszczół, 

który tym samym zniszczył kilka roi.  

- Niejaki Zeniuk Konstanty z Chełma majster budowlany, raczył się obficie w 

styczniu 1938 r. alkoholem z pięcioma innymi towarzyszami swojego fachu w jednej z 

miejscowych restauracji. Po uczcie stwierdził z przerażeniem brak 700 zł. Policja 

odebrała 626 zł. 45 gr. od jego kompana Bronisława Klozego.  

- Organa Policji w styczniu 1938 r. zatrzymały na rynku w Chełmie niejakiego 

Wiktora Kaczorowskiego z Kumowa na gorącym uczynku puszczania w obieg monet 

fałszywych 1 zł. i 50 gr. Przy rewizji osobistej znaleziono jeszcze 17 sztuk falsyfikatów, a 

w czasie rewizji domowej znaleziono formy gipsowe do odlewu monet i aresztowano 

wspólnika Antoniego  Słomczyńskiego.  

- Pomysłowym oszustem okazał się właściciel jedynej tureckiej piekarni w 

Chełmie i wpadł w styczniu 1938 r., i oszukiwał wagę każdego bochenka chleba o 10 gr.  

- Od pewnego czasu grasował w Chełmie i okolicy niejaki Paweł Kostrzanowski i 

podając się za agenta firmy fotograficznej zabierał zamówienia na portrety pobierając 

zadatek. Poszkodowani nie mogąc doczekać się wykonania zamówień, złożyli w kwietniu 

1938 r. skargę w Policji – teraz oszust jest poszukiwany.  

- Niejaki Pliczeluk Piotr o bujnej przeszłości w jednej z restauracji w Chełmie, 

podając się za policjanta służby śledczej, zakwestionował jednemu z gości w kwietniu 

1938 r. rzekomo niestemplowaną zapalniczkę i przy tej okazji skradł mu 15 zł. Policja  

już poszukuje samozwańczego policjanta.   

- Policja ujęła w kwietniu 1938 r. niejaką Kazimierę Januszyk z Dorohuska, 

która uciekła z zakładu poprawczego w Wilnie. W Chełmie zdążyła dokonać kradzieży 

11 zł. z mieszkania niejakiego Wasyluka – złodziejkę przekazano władzom sądowym.     
- Paweł Paraniuk z Zarzecza gmina Staw zawarł w kwietniu 1938 r. na ul. 

Trubakowskiej przygodną znajomość z 2-osobnikami, którzy nowego przyjaciela mieli 

obdarować artykułami spożywczymi po bajecznie niskiej cenie pobierając 30 zł. Naiwny 

długo czekał na towar i się nie doczekał – więc zgłosił zdarzenie do policji.  

- W związku z kradzieżą biżuterii Ch. S. Oksemberga wartości 2500 zł., policja 

ujęła sprawców Dawida Richtera, Motla Zajdfudemana i Rywena Engla. Podczas 

rewizji domowej w kwietniu 1938 r. u Richtera dokonano sensacyjnego odkrycia, figurki 

św. Antoniego patrona od kradzieży i zguby. Przesłuchiwany Richter nie mógł udzielić 

konkretnych informacji co do celów przechowywania w siebie figurki.  

- Kloc Feliksa ul. Hrubieszowska 38, zameldowała w policji, że 1 listopada 1938 r. 

przyszedł do niej niejaki Kazimierz Stańczukowski i zabrał jej mimo sprzeciwu 10 zł.  

- W listopadzie 1938 r. Szrajerowi Aronowi nieznany sprawca skradł z wystawy 

sklepu po wybiciu szyby 10 kg owoców i 2 kg kiełbasy.   

- W listopadzie 1938 r. Zalewski Józef ul. Chłodna 3, podstępnie wciągnięty przez 

niejakiego Tarnowskiego i Śliwińskiego do oszukańczej gry w cukierki, przegrał 18 zł.            
- Stefania Wójcik ul. Hrubieszowska 2 wypożyczyła od Zenieweły Józefy ul. Szosa 

Rejowiecka 1, żakiet i spódniczkę i mimo wielu upomnień o zwrot, odmówiła oddania.  

- Niejaka Stanisława Zaborska w styczniu 1939 r. zameldowała w policji że Jan 

Kowalski z Rampy Brzeskiej, pod pozorem ożenku zabrał jej garderobę i ubranie z 

mieszkania pracodawcy, podczas jej nieobecności – straty 115 zł.  

- W styczniu 1939 r. w policji poskarżył się niejaki Stanisław Kowalski ul. Krótka 

8, że jego nieślubna żona pod jego nieobecność ukradła mu 30 zł. i znikła.     
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- Wielkim nędznikiem okazał się Tadeusz Styrnik, zięć niejakiej A. Kuryło ul. 

Reformacka 17, kiedy w styczniu 1939 r. spotkał się z odmową wypłacenia mu kilku zł., 

ugodził teściową dwukrotnie nożem w rękę. Gdy wszczęła alarm napastnik zbiegł. 

 

                        Wykaz  złodziei  zamieszkałych  na  terenie  Chełma  
                      1 – Jan Auchimowicz, ul. Hrubieszowska 24.  

                      2 – Józef Bielecki, ul. Wojsławicka 4. 

                          3 – Mieczysław Bielecki, ul. Wojsławicka 4. 

                          4 – Stanisław Babczyński, Trubaków 13. 

                          5 – Kazimierz Drygana, ul. Lwowska 9. 

                          6 – Piotr Dziadko, ul. Pierackiego 15. 

                          7 – Aleksander Dziadko, ul. Katowska 2. 

                          8 – Henryk Fogiel, ul. Jordana 19. 

                          9 – Sucher Goldsztajn, ul. Siedlecka 2. 

                        10 – Moszko Goldsztajn, ul. Pijarska 8. 

                        11 – Jakub Korenblit, ul. Łączna 5. 

                        12 – Jeruchim Nudel, ul. Łączna 5. 

                        13 – Wacław Panasiuk, ul. Hrubieszowska 14\a. 

                        14 – Franciszek Pluch, ul. Katowska 2. 

                        15 – Stanisław Sitarz, ul. Obłońska 47. 

                        16 – Stanisław Szeremeta, ul. Ogrodowa 73. 

                        17 – Jan Śmigielski, Wygon 37. 

                        18 – Erazm Skłodowski, ul. Okszowska 8, 

                        19 – Moszko Szulman, ul. Lwowska 13. 

                        20 – Jan Sztrejch, ul. Katowska 64. 

                        21 – Henryk Sztrejch, ul. Jagiellońska 15. 

                        22 – Józef Stasieczek, ul. Lwowska 37. 

                        23 – Jan Sawuła, ul. Lwowska 12. 

                        24 – Czesław Wiciel, Bar Kolejowy 74. 

 

                                                 Paserzy   
                              1 – Biedrzycka Helena, Wygon 37. 

                                   2 – Ciechanka Aleksandra, Wygon 39. 

                                   3 – Łajn Mikołaj, ul. Lubelska 57. 

                                   4 – Milke Edward, ul. Szkolna 13. 

                                   5 – Szeremeta Franciszek, ul. Ogrodowa 73. 

                                   6 – Śmigielski Jan, Wygon 37. 

                                   7 – Waks Azryl, ul. Katowska 4. 

                                   8 – Rajca Chil, ul. Krzywa 22. 

 

                                                  Meliny 

                               1 – Fiszer Dwojra, ul. Szkolna 16. 

                                     2 – Kratko Josek, ul. Pocztowa 44. 

                                     3 – Kurzępa Katarzyna, ul. Lwowska 3. 

                                     4 – Suwała Jan, ul. Lwowska 12. 

                                     5 – Szulman Moszko, ul. Lwowska 13. 

                                     6 – Szulklaper Ruchla, ul. Pocztowa 9. 

                                     7 – Ciechanka Aleksandra, Wygon 39. 

                                     8 – Pluchowa Maria, ul. Katowska 2. 

                                     9 – Śmigielski Jan, Wygon 37. 



74 
 

                                   10 – Deneka Anna, Kozia Górka. 

                                   11 – Oliwiński Leon, ul. Łączna 19. 

                                   12 – Zelcman Jankiel, ul. Lubelska 111. 

 

                                                   Sutenerzy  
                             1 – Rozenblum Pinkwas, ul. Pocztowa 14. 

                                  2 – Jusiuk Kazimierz, ul. Obłońska 8. 

                                  3 – Groj Rywka, ul. Łączna 5. 

                                  4 – Zalcman Jankiel, ul. Lubelska 111.       

 

                      Potajemne  wyszynki  napoi  alkoholowych  
                              1 – Głębocki Jan, piwiarnia, ul. Lwowska 12. 

                              2 – Błazucka Krystyna, piwiarnia, ul. Lwowska 12. 

                              3 – Białonoga Konrad, piwiarnia, ul. Lwowska 12. 

                              4 – Kostecka Helena, piwiarnia, ul. Lwowska 12. 

                              5 – Rozen Derko, piwiarnia, ul. Lwowska 9. 

                              6 – Malos Paweł, piwiarnia, ul. Kolejowa 83. 

                              7 – Jarczak Jan, piwiarnia, ul. Kolejowa 23. 

                              8 – Grzywna Józef, piwiarnia, ul. Kolejowa 49.  

                              9 – Rozen Fejga, piwiarnia, ul. Lubelska 81. 

                            10 – Maszkowa Maria, jadłodajnia, ul. Pierackiego 10. 

                            11 – Sztern Ruwin, piwiarnia, ul. Podwalna 3. 

                            12 – London Chaja, piwiarnia, ul. Pijarska 2. 

                                        13 – Chromiak Wincenty, piwiarnia, ul. Lubelska 156. 
 

                                       *W\w wykazy zostały sporządzone przez Policję w Chełmie.  
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                             A – PRZESTĘPSTWA  WOJSKOWYCH                                                            
 

- Nieudana zemsta.  

Dnia 19 września 1923 r. o godz. 23,50 na terytorium koszar wojskowych miał 

miejsce następujący wypadek: kapral Wilhelm Sokołowski, podoficer broni, został 

pociągnięty przez oficera broni porucznika Matrasa do odpowiedzialności za sprzedaż 

nieprawnie przywłaszczonej broni krótkiej (rewolweru). Czując urazę do swego 

zwierzchnika, zaplanował kapral piekielną zemstę. Zaopatrzywszy się w 2-granaty, udał 

się pod dom por. Matrasa z zamiarem zabicia go jednym granatem, a drugim siebie. Po 

przybyciu pod dom, zaczaił się pod oknem, wyczekując chwili odpowiedniej do 

wykonania swego zamiaru. Z domowników pierwsza posłyszała szmer pod oknem sistra 

porucznika p. Szymańska. Wyjrzawszy przez okno, ujrzała tam kaprala z granatem w 

ręku. Przestraszona cofnęła się w głąb pokoju, wydając okrzyk pełen trwogi. W ten sam 

moment nastąpił niespodziewany dla samego napastnika wybuch granatu, który 

strzaskał mu głowę. Odłamy granatu wpadły do pokoju, gdzie uszkodziły umeblowanie, 

podziurawiły również pościel, łóżko, zasypując szkłem śpiące tam dzieci, którym (nic się 

nie stało). Również nikt z domowników i porucznik nie doznali żadnego uszkodzenia. 

Ofiarą zamachu padł sam kapral. Drugi nie uszkodzony granat znaleziono na oknie.   

 

- Jak się bawić – (tragikomiczny koniec wesołej zabawy).  

Po pierwszym każdego miesiąca, niektóre jednostki urządzają sobie stałe zabawy, 

które miewają nieraz epilogi tragikomiczne. Jeden wypadek z tysiąca zdarzających się w 

naszym poczciwym Chełmie chce tu sługa Wasz, Czytelnicy opisać. W nocy z 

poniedziałku na wtorek – dzień października 1923 r. – do jednego z tutejszych hoteli 

zapukał pewien jegomość w kompletnym negliżu, który jedną ręką przytrzymywał 

„niegodne wspomnienia”, a w drugiej dzierżąc skarpetki, prawie ze łzami w oczach, 

błagał właściciela o danie mu na parę godzin przytułku. Gospodarz ulitował się nad 

drżącym z zimna człowiekiem, dając mu pokój. Gość oświadczył hotelarzowi, że  jest 

porucznikiem 7 pp. Leg. Mikołajem S. i prosi o zawiadomienie oficera inspekcyjnego, o 

swoim pobycie i stanie. Nie będę opisywał jak 7 pp. Leg. przyjmował marnotrawnego 

syna, bo to niezbyt ciekawe. Chcę tylko przytoczyć kilka pogłosek, krążących po mieście, 

co do przyczyn, które doprowadziły do tak smutnego epilogu. Ale są to tylko pogłoski, 

gdyż porucznik M.S. nie wyjawia prawdy swojej przygody. Jedna fama głosi – że 

porucznik uniform przegrał w karty w jednej z poważnych instytucji towarzyskich, 

gdzie podobno uprawiany jest hazard na wielką skalę. Druga – że porucznik noc spędzał 

w mieszkaniu pewnej damy i trzeba było nieszczęścia, że mąż tejże wrócił 

niespodziewanie kurierem z szerokiego świata i wypłoszył ptaszka z gniazdka. Trzecia 

wreszcie – że porucznik nocował w wesołym domu i tam, jeden z przypadkowych 

współtowarzyszy zarekwirował mu ubranie i ulotnił się. „Koza”   
                                             
- Zaręczyny ze strzelaniem.  

Na początku marca 1924 r. urządzili Michał Olejnik żołnierz 7 pp. Leg., wraz z 

kilkoma jeszcze towarzyszami w Horodyszczach, gm. Staw. Za to wystosowano 

przeciwko nim skargę do Dowódcy Garnizonu. 

 

- Ćwiczenia (ale alkoholowe). 

Pod kierunkiem byłego dowódcy oddziału załogi Kumowa Dolina Sankowskiego 

Adama w czerwcu 1926 r. odbywali ćwiczenia (z braku broni butelkami), panowie 

Zabrzykowski Bolesław, Kaliszkowski Leonard i Mazurek Antoni w restauracji pana  

Wanarskiego. Po ostrym strzelaniu (z butelek) policja udzieliła pochwały ćwiczącym, 
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którzy głośno (nawet bardzo głośno) wyrażali z tego powodu swe zadowolenie – że 

następnie w stanie upojenia sprowadzono ich do Komisariatu.   

 

- Ciągle to samo.  

   Na terenie koszar 7 pp. Leg. w październiku 1926 r. przyłapano 2 prostytutki 

Katarzynę Nowak i Walerię Białasiewicz. Obie damy odesłano do Powiatowego Lekarza 

po zbadaniu okazały się obdarzone przymiotem, którym chciały obdzielić żołnierzy. W 

interesie zdrowia moralnego a przede wszystkim fizycznego, dowództwo 7 pp. Leg. 

winno zwrócić baczniejszą uwagę na to, by na teren koszar nie puszczać takich gości.    

 

- Porucznik Kogut w związku z wykrytymi nadużyciami gospodarczymi w 

Szpitalu Wojskowym w Chełmie został w styczniu 1928 r. osadzony w areszcie śledczym.  

 

- Zabity przez patrol.  

21 czerwca 1928 r. o 21 patrol, obchodząc miasto spotkał na ul. Podwalnej koło 

studni szeregowca Dżamana z miejscowego PKU rodem z Kasiłanu. Nie miał przepustki, 

więc był konwojowany ul. Podwalną i Narutowicza. Gdy doszli do gimnazjum 

żydowskiego, Dżaman zaczął uciekać ul. Piłsudskiego i Kopernika. Ścigający go szer. 

Wajnsztejn ul. Piłsudskiego dogonił go między budynkami PKU i ciężko go ranił 

bagnetem – natychmiast przewieziony do szpitala zmarł. Wajnsztejn nie miał prawa 

użyć  broni – i padł może ofiarą swej nadgorliwości.   

 

- Salto mortale.  

Szeregowiec 7 pp. Leg. Łopata Władysław, jadąc 4 czerwca 1928 r. pośpiesznym 

pociągiem ze Zdołbunowa, odważył się na lekkomyślny skok w Dorohusku – doznał 

ciężkich obrażeń i przewieziono go do szpitala Okręgowego w Chełmie.  

  

- Miał biedak pietra.  

Do restauracji Tuszyńskiego (Lubelska 50) przychodzi (sama lub w towarzystwie 

męskim) jako gość niejaka Skibińska kobieta swobodnych obyczajów. W październiku 

1928 r. zjawiła się w towarzystwie podchmielonego por. S. – który w pewnym momencie 

wyciągnął rewolwer przystawił go do głowy Tuszyńskiego grożąc mu. Tuszyński zaczął 

się miotać prosząc o łaskę, skorzystawszy z odpowiedniego momentu, gdy wybiegł na 

ulicę padł strzał. Szybko zawiadomił policję i żandarmerię – po chwili obezwładnili por.   

 

- Wierny lokator. 

Kmiecik Mieczysław plutonowy 7 pp. Leg. zamieszkały na Górce Katedralnej, 

okazał się oddanym lokatorem swego gospodarza, w kwietniu 1929 r. stoczył walkę z 

policją w obronie psa, którego z polecenia Magistratu miano zabrać jako podejrzanego 

o wściekliznę. Broniąc uderzył jednego z policjantów w pierś, a kiedy ten zagroził 

bronią, on również wyjął rewolwer. Ubezwładniło go dwóch policjantów. Odpowie za 

napad na policjanta – a dalszym jego losem zajmie się żandarmeria wojskowa.    

 

- Bagnetem w głowę.  

Podczas odpustu w lipcu 1929 r. w Kaniem gmina Pawłów, kiedy młodzież męska 

popijała w karczmie, wynikła kłótnia między Kochańskim Stanisławem z Siedliszcza a 

przebywającym w Kaniem na przepustce szeregowcem 8 pp. Leg. Tkaczykiem Józefem. 

Kłótnia przerodziła się w bójkę – podczas której Tkaczuk dobył nagle z pochwy bagnet i 

zadał nim Kochańskiemu kilka ciosów w twarz i w głowę. Tkaczyka natychmiast 

rozbrojono, aresztowano i przesłano do dyspozycji posterunku żandarmerii wojskowej 



77 
 

w Chełmie. Rannego z utratą lewego oka, przewieziono do szpitala w Lublinie. Tkaczyk 

karany był już 3 letnim więzieniem w 1928 r., kiedy ciężko ranił Szpakowskiego Marka.  

 

- Podwójne życie pana ordynansa.  

Andrzej Pauk, ordynans majora Steinbacha z 2 PAC prowadził podwójne życie. 

W dzień spełniał wzorowo swoją powinność, a nocami wykradał się z domu i szedł na 

hulanki do różnych podejrzanych szynków, trwoniąc nieraz grubsze sumy pieniędzy. 

Skąd biedny ordynans brał pieniądze na to, pokazało się w ubiegłym tygodniu (wrzesień 

1929 r.), kiedy Pauka schwytano na gorącym uczynku podkopywania się do klepu 

Jankla Kremermana przy ul. Podwalnej 5. Znaleziono też przy nim rewolwer, 

pochodzący z kradzieży w sklepie Kobusiewicza, co posłużyło do wykrycia całej 

kradzieży z tego sklepu. Trudny do zdobycia towar Pauk przechowywał w jednym z 

otwartych grobowców cmentarza prawosławnego na Górce. Teraz pan ordynans 

próbuje trzeciego rodzaju życia w więzieniu.   

 

- Dezerter złodziejem.  

Pracownik firmy „Budex” zameldował, że od sierpnia 1929 r. giną deski z 

budowy. Poszukiwania doprowadziły do Wiktorii Mazur i jej sklepu w spichrzu 

dzierżawcy „Starostwa”, deski do jej sklepu przynosił na przechowanie Józef 

Kołodziejek. Badanie personalia złodzieja wykazały, że jest on poszukiwanym od dawna 

dezerterem – szybko zaopiekował się nim referat wojskowy starostwa.  

 

- A największy w tym ambaras, kiedy aż dwóch zachce naraz. 

Wtorek 9 grudzień 1930 r. wieczór. 25 letni młodzian Józef Chmielewski z 

Pokrówki przybył do Chełma poflirtować sobie z urodziwą Zosią Królikowską służącą z 

kamienicy, gdzie się mieści znana restauracja p. Lassotowej. Miłość nie wybiera miejsca 

ani czasu do kwitnięcia, a tu był błotnisty zimny grudzień i ciemna sień brudnej 

kamienicy. W pewnej chwili otworzyły się drzwi prowadzące do restauracji Lassotowej, 

skąd wyszło trzech podchmielonych młodych poruczników. Jeden z wojskowych był 

widać nie obcy dziewczynie, bo zobaczywszy ją skierował do niej dwuznaczne gesty i 

słowa. – Panie poruczniku niech pan nie zaczepia mojej narzeczonej. – A ty cywilu 

zatracony! Jakie masz prawo do niej? Chodź no tu bliżej, niech ja z tobą pogadam – 

powiedział oficer, jednocześnie chwyciwszy jedną ręką chłopaka za grdykę a drugą 

uzbrojoną w rewolwer skierowaną w pierś napadniętego. Rozległ się huk wystrzału a 

wraz z nim krzyk ranionego Chmielewskiego i dziewczyny. Zaalarmowani strzałem i 

krzykiem przechodnie utworzyli zbiegowisko. Winni chyłkiem wycofali się na podwórze  

tylnym wejściem od ul. Narutowicza wsiąkli w ciemną ulicę. Zaalarmowany Komisariat 

Policji i posterunek Żandarmerii Wojskowej zajęły się z jednej strony ratowaniem 

rannego Chmielewskiego, przewożąc go dorożką do lekarza powiatowego i do szpitala 

św. Mikołaja, a z drugiej wykryciem sprawców postrzelenia. Stan Chmielewskiego nie 

był niebezpieczny, kula utkwiła w kości lewego ramienia. Jaki los spotka podporucznika 

Lewandowskiego sprawcę – zależny jest od władz sądowych wojskowych. 

  

- Zajście w restauracji. 

W sierpniu 1933 r. zdarzył się przykry incydent w restauracji „Niespodzianka”. 

Do jednego z tutejszych gości zwrócił się pewien będący w stanie nietrzeźwości 

wojskowy: „Dajcie ognia” odległość pomiędzy dwoma była dość znaczna, wobec czego 

zainterpelowany również nie podnosząc się z miejsca, odrzekł: „Chodźcie tu”. Replika 

wojskowego brzmiała: „Pan jesteś dla mnie zero!”. Odpowiedź na to była: „A pan dla 

mnie jesteś dwa zera”. Nastąpiły kolejne spoliczkowania po czym wojskowy rzucił się na 
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poszukiwanie rewolweru. Zanim go dostał, zaczepiony wyszedł z lokalu. Kilka strzałów 

po pijanemu oddano w powietrze.   

 

- Listopad1934 r. – aresztowano sierż. Zabłudowskiego z 7 pp. Leg. za nadużycia.                                                                           

    

        Obyczajowość : obraza munduru żołnierza itd. 
 

- Nauczyć takiego szanować mundur żołnierza ? W początkach lutego 1929 r. 

peron stacji kolejowej w Chełmie stał się miejscem ohydnego widowiska. Oto konduktor 

przybyłego pociągu z Lublina przyprowadził młodego chłopczynę w mundurze 7 pp. 

Leg. do zawiadowcy stacji meldując że żołnierz wracając z domu za przepustką i jechał 

bez biletu. Zawiadowca rzucił się na żołnierza z pięścią i uderzył go kilka razy po twarzy 

używając ordynarnych wymysłów. Bez wątpienia, że żołnierz nie był w porządku, ale 

kara należała do jego władzy przełożonej-wojskowej a nie do zawiadowcy. Poza tym 

nikt w Polsce nie ma prawa karać w sposób odbiegający karanemu godność ludzką. 

Podając to do wiadomości, dla napiętnowania nieludzkiego postępku zawiadowcy, 

jednocześnie zwracamy się z prośbą do władz wojskowych, aby nie puściły płazem tego 

wypadku, lecz postarały się o skierowanie sprawy do sądu celem przykładnego ukarania 

człowieka co nie umie szanować munduru żołnierza polskiego.    

- Marzec 1936 r. – Ministerstwo Spraw Wojskowych ogłosiło zaciąg ochotniczy 

do czynnej służby wojskowej – urodzeni w latach 1916, 1917 i 1918 – dużo chętnych 

poszło z Chełma.                   
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                               B – PRZESTĘPSTWA SŁUŻBY :  

             WIĘZIENNEJ – STRAŻAKÓW – POLICJANTÓW  

                                                          
 - Funkcjonariusz więzienny – Donżuanem : listopad 1923 r.   

 Starszy kancelista więzienia w Chełmie Józef Miszczak, sprzykrzył sobie własne 

domowe gniazdo i chciał skosztować rozkoszy z cudzego. Zadanie miała ułatwić mu z 

urzędu władza. Dążąc do swych celów obrał sobie małą kawiarenkę obok dworca, jako 

miejsce miłosnych uniesień, wiedział bowiem, że mąż właścicielki znajduje się w 

więzieniu, nie grozi mu zatem z tej strony żadne niebezpieczeństwo. Pewnej niedzieli 

przybył około 1 w nocy do lokalu p. Fridrich, i tu przedstawił się jako inspektor 

więzienia. Biedna kobieta, przybita uwięzieniem męża, słysząc jakiego to dygnitarza ma 

przed sobą – zaprosiła go do swego, tuż przy lokalu dla gości położonego mieszkania, 

prosząc go o informację, jak mogłaby uzyskać pozwolenie widzenia się z mężem, gdyż od 

dwóch tygodni nie ma żadnych o nim wiadomości. Pan inspektor mając już w ten sposób 

ułatwioną sytuację zażądał wódki. Potem oświadczył ucieszonej kobiecie, że on wszystko 

może i będzie się mogła zobaczyć z mężem kiedy zechce. Pani Fridrich uraczyła swego 

tak łaskawego gościa własnej roboty nalewką i pudełkiem sardynek – radując się w 

duszy, że są dobrzy ludzie na świecie. Gdy pan inspektor już sobie podjadł i popił, bez 

ceremonii położył się do łóżka i zaproponował pani Fridrich aby się położyła obok. Nie 

chcąc go obrazić, zaczęła mu perswadować, że tak od razu to nie wypada – i nie może 

myśleć o tym w ogóle. Zdenerwował się a zobaczywszy jej 13-letnią córkę, powiedział – 

dawaj pani córkę jak sama nie chcesz, bo inaczej nie pozwolę na widzenie się z mężem – 

na te słowa zapłakała się – żeby nawet mój mąż miał zgnić w kryminale, nie pozwolę 

zhańbić córki, na te słowa Don Juan nie zrażony, pozostał w mieszkaniu p. Fridrich aż 

do rana. Przed opuszczeniem mieszkania nakazał jej przybyć o 12 do więzienia – ja tam 

już będę oczekiwał i załatwię wszystko. Szczęśliwym trafem otrzymała pani Fridrich 

tego samego dnia pozwolenie widzenia się z mężem od samego sędziego śledczego i pełna 

nadziei przybyła o oznaczonej porze pod bramy więzienia. Zamiast inspektora spotkała 

starszego dozorcę, który oglądnąwszy zezwolenie oświadczył jej, że z mężem będzie się 

mogła widzieć dopiero dnia następnego. Widocznie sędzia śledczy swoje, a władze 

więzienne swoje. Pani Fridrich nie chcąc odejść z niczym i wchodzić w atrybucje obu 

władz sprawiedliwości – przypomniała sobie zaofiarowane usługi ze strony p. M. i 

zapytała: A gdzie jest p. inspektor. Sama sobie pani poszukaj – taka była odpowiedź 

więziennego cerbera. Wówczas  poprosiła go o wprowadzenie do kancelarii naczelnika. 

Pan naczelnik był znowu innego zdania niż dozorca, bo przeczytawszy zezwolenie – 

zawołał dozorcę i polecił mu załatwić sprawę widzenia się z mężem. Radość nie trwała 

długo, bo dozorca oskarżył ją, iż zrobiła przed bramą awanturę, a więc widzenia nie 

będzie, wobec takiego dictum naczelnik umilkł. Pani Fridrich odeszła z niczym do domu 

– widocznie dozorca musiał posiadać w więzieniu duże wpływy. Tego samego dnia o 24 

w nocy przybył uparty Don Juan pod lokal p. Fridrich domagając się waleniem w drzwi 

o wpuszczenie go do środka. Fridrich wpuściła go myśląc, że to jakiś podróżny na jego 

widok zdenerwowała się, na te hałasy wyszła sąsiadka nocująca u niej i obie zmusiły go 

do opuszczenia lokalu. Przed jego wyjściem zapytała, dlaczego nie zastała go w więzieniu 

mimo, że przyrzekł jej pomoc. Chodzi pani za mną, to i teraz dam widzenie, chociaż to 

jest noc – brzmiało pełne obietnic zdanie p. M. Nie uwierzyła jego słowom, pozostała w 

domu, a niefortunny Don Juan powędrował z konieczności do własnego gniazda. 

Nachodził ją jeszcze kilka razy, waląc w drzwi – przestraszone dzieci z płaczem prosiły 

mamusiu nie otwieraj. I byłaby ta cała historia utonęła może w niepamięci, gdyby nie 

pewna nieostrożność ze strony p. M. Oto rozpoczął rozsiewać uwłaczające czci p. 
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Fridrich plotki, co miało ten skutek, że rozżalona niewiasta opowiedziała mężowi, a ten z 

kolei wniósł odpowiednie doniesienie do sędziego śledczego. Teraz następuje akt drugi 

tej tragikomedii, który tym jest ciekawszy, że na terenie władzy przełożonej p. M., 

zaczynają się toczyć pertraktacje o zatuszowanie sprawy. Mianowicie żona p. M. 

przyszła do swej  mimowolnej rywalki z prośbą o przybycie do kancelarii naczelnika 

więzienia, celem załatwienia sprawy, mówiąc, że p. Fridrich i tak z tego nic nie 

przyjdzie, jak męża jej przeniosą z Chełma, a co może zaszkodzić mężowi p. Fridrich i 

utrudnić mu pobyt w więzieniu. Zgadzając się na decyzje swego męża w tej sprawie p. 

Fridrich przybyła do kancelarii naczelnika więzienia i zastała tu już fałszywego 

inspektora. Żony jego nie było, albowiem p. Fridrich nieco się spóźniła i nie przybyła na 

umówioną godzinę. Pan naczelnik nie namawiał wprawdzie p. Fridrich do zatuszowania 

tej sprawy – radził tylko, aby postąpiła jak uważa za stosowne. W każdym razie fakt, że 

cała ta wstrętna akcja rozgrywała się w jego obecności, na terenie kancelarii, jakieś 

dziwne światło rzuca na rolę p. naczelnika, biorąc rzecz z punktu widzenia czysto 

służbowego. Mąż p. Fridrich słyszeć  nie chciał o darowaniu winy – o ile ja źle zrobiłem i 

muszę za to pokutować, to niech i on pokutuje, były jego słowa. Po tym wyprowadzono 

więźnia- męża p. Fridrich z kancelarii. Po chwili wyszedł także p. naczelnik i p. Fridrich 

pozostała mimo swej woli sam na sam z fałszywym inspektorem. Nie mogę panu 

przebaczyć oświadczyła, a głównie dlatego, iż domagał się pan mego 13-letniego dziecka 

o czym nawet mężowi nie mówiłam nie chcąc go jeszcze więcej zmartwić. Niechże choć 

tego Pani nie mówi – prosił. Tak butny dotychczas dygnitarz – jak widzimy z niniejszego 

artykułu bez skutku. Tą nad wyraz przykrą dla nas sprawę połączoną z nadużyciem 

władzy przez więziennego funkcjonariusza musieliśmy poruszyć na łamach naszego   

„Zwierciadła” w tej nadziei, że głos nasz usłyszą właściwe władze i zrobią z tym 

bagienkiem porządek. Nadmieniam, że p. Fridrich dotychczas nie została przesłuchana 

przez sędziego śledczego, może więc odnośny p. sędzia zechce sprawę przyśpieszyć, a to 

celem uspokojenia publiczności chełmskiej. Zwyrodniałych dybiących nawet na część 

dzieci osobników, w rodzaju p. M. należy tępić bez miłosierdzia. Zwłaszcza u nas na 

Kresach, gdzie otacza nas tylu wrogów. Oczy ich są pilnie zwrócone na funkcjonariuszy 

państwowych. Każda spostrzeżona plama na postępowaniu naszych urzędników stanowi 

w ich ręku broń przeciwko wszystkiemu – co nazywa się władzą polską.   

 - Ognisty strażak.  

Niejaki Goliszuk Franciszek z ul. Hrubieszowskiej 38, bardzo dobry strażak, 

naszprycował się trochę wódką i takiego nabrał ognia, że chciał pobić chełmskiego 

burmistrza w sierpniu 1926 r. Szybko policja sprowadziła Goliszuka na ochłodzenie do 

komisariatu.  

 - Ucieczka aresztanta.  

Będąc na robocie, pozostający pod śledztwem za paserstwo Grzegorczyk 

Stanisław, zmylił czujność strażnika więziennego i zbiegł w niewiadomym kierunku w 

sierpniu 1926 r. Za zbiegiem wszczęto poszukiwania. Władze więzienne winne wysyłać 

na roboty jedynie mniej ważnych więźniów, ciężej oskarżonych należy dobrze trzymać 

pod kluczem.   

 - Znany „nieznany”. 

10 października 1928 r. z mieszkania Marii Wasyńczuk, Podgórze 4 skradł 

nieznany złodziej garderobę i 40 zł., dostał się przez okno. Nieznanym złodziejem 

podczas dochodzenia okazał się znany policjant Jan Trociński spod Chełma. 
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      Okolicznościowe imprezy organizacji mundurowych  
 

- Zabawa Ludowa Stowarzyszenia Rodziny Policyjnej 

W niedzielę 23 czerwca 1929 r. urządza „Stowarzyszenie Rodziny Policyjnej” –  

wielką zabawę ludową – w lesie pod Janowem (5 kilometr szosy lubelskiej). Zabawa 

będzie trwała od południa do 4 rano, atrakcje: loteria fantowa, koło szczęścia, poczta, 

namiot cygański, konkurs piękności, wyścigi w workach, strzelnica ruchomych tarcz, 

ognie sztuczne itd., przygrywa orkiestra 7 pp. Leg. Polana oświetlona latarniami 

chińskimi, będą sztuczne ognie – w razie niepogody w sali teatralnej magistratu.   

- Wielka Zabawa Policyjna (dla biednych rodzin z niespodziankami i prezentami) 

stała się coroczną tradycją. W tym roku w niedzielę 12 lipca 1931 r. odbędzie się nie w 

Kumowej Dolinie jak w zeszłym roku, lecz w Borku za szpitalem wojskowym.             
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         C  –  SAMOBÓJSTWA    NA   RÓŻNYM   TLE 
 

- Samobójstwo popełniła w grudniu 1923 r. tuż przed świętami Halina Gadomska 

żona porucznika 2 pac. – wypiła sporą ilość sublimatu. Mimo pomocy udzielonej 

desperatce w szpitalu wojskowym – nieszczęśliwa zmarła. 

- W dniu 14 stycznia 1924 r. otrzymała niejaka Maria N, list anonimowy z 

doniesieniem jakoby ją mąż zdradzał z jakąś kobietą. Wiadomość tą, tak sobie 

adresatka wzięła do serca, że postanowiła pozbawić się życia. W tym celu wypiła 

znaczną dozę esencji octowej. Na szczęście przywołana pomoc lekarska okazała się 

skuteczna. Desperatkę odratowano i pozostawiono opiece domowej. Jak się okazało 

wieści jakie zawierał fatalny list, nie były prawdziwe. Tak podłość ludzka mogła 

doprowadzić do tragedii kochającej swego męża Mari – anonimy trzeba sprawdzać.     

- W niedzielę 25 maja 1924 r. udała się grupa żołnierzy na wycieczkę do Borku. 

Między nimi był sierżant 7 pp. Leg. (szef kompani specjalistów) Wincenty Drobek. W 

drodze powrotnej, gdy grupa znalazła się między szpitalem wojskowym a cywilnym, 

Drobek odłączył się i ukrył w zaroślach, po chwili usłyszano dwa głuche wystrzały. 

Grupa pobiegła w stronę wystrzałów, w zaroślach zauważono usuwającą się sylwetkę 

Drobka, a z piersi obficie sączyła się krew. Wezwany lekarz nic nie pomógł – śmierć była 

natychmiastowa po dwóch strzałach w piersi z rewolweru systemu browninga. Powodem 

tego rozpaczliwego kroku sierż. Drobka było zawikłanie się jego w długi finansowe – 

spowodowane nadmiernymi żądaniami swej narzeczonej p. Kow. H. z Zamościa. Zbliżał 

się też termin ślubu na dzień 7 czerwca – a narzeczona domagała się kosztownych 

prezentów. Drobek pozostawił bardzo biedną matkę-staruszkę – cieszył się dobrą opinią 

swych przełożonych i sprawował się bez zarzutu.    

- W niedzielę 26 lutego 1924 r. wybierali się  współwłaściciele firmy „Technoelk” 

pp. Kamentzowie do kina. Ich 12 letni synek Wiktor upierał się, aby go też zabrano. Gdy 

ze strony rodziców i wuja spotkała go odmowa – postanowił popełnić samobójstwo. Po 

odejściu domowników do kina nerwowy i chorowity chłopczyna sięgnął po flaszkę z 

kwasem karbolowym i wlał sobie jej zawartość go gardła a flaszkę odstawił na miejsce – 

po czym położył się do łóżka. Kiedy trucizna zaczęła działać, do wijącego się z bólu 

chłopca przywołano natychmiast rodziców i lekarza. Pomimo przepompowania żołądka, 

chłopca nieudało się uratować. Zmarł w poniedziałek po męczarniach. Czyn ten wywołał 

u rodziców chłopca rozpacz, a wśród społeczeństwa miejscowego głębokie współczucie.  

- Z początkiem lipca 1924 r. pozbawił się życia celnym strzałem z rewolweru w 

okolice serca rządca majątku pana Rzewuskiego pod Chełmem – ś. p. Stefan Borowski. 

Rzewuski wystawił zmarłemu, w swoim policyjnym zeznaniu, jak najlepsze świadectwo, 

charakteryzując go jako człowieka bardzo dobrego i prawego. Pozostawił uregulowane 

stosunki majątkowe – długów żadnych nie miał. Tragicznie zmarły w pozostawionym 

liście napisał: „Z powodu mojej śmierci – nie wincie nikogo”, powodując się widocznie 

szlachetnością uczuć, a może i miłością do swej żony. Wszyscy jednak wiedzieli o jego 

nieszczęśliwy życiu małżeńskim – a tak kochał swoją żonę. Głównym powodem jego 

kroku rozpaczliwego było brutalne obchodzenie się z nim jego własnej żony – która 

hańbiła go na każdym kroku. Był dobrym pracownikiem, rolnikiem, cieszył się 

poważeniem i był szanowany przez ludzi.    

- Samobójstwo usiłowała popełnić wyrobnica fabryki Emilia Wołkowiecka ul. 

Nadrzeczna 26, wypiwszy dużą dozę kwasu karbolowego. Jęki nieszczęśliwej usłyszała 

sąsiadka i zawiadomiła lekarza, który po udzieleniu pierwszej pomocy polecił odesłać 

desperatkę do szpitala. Powodem tego czynu była utrata pracy wynikiem redukcji 

robotników w fabryce Daumana.  
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- Niejaki Eugeniusz Bucewicz z ul. Pilichonki 75, 10 lipca 1924 r. napił się esencji 

octowej, skutkiem czego odwieziony został do szpitala. Twierdzi on, że nie miał wcale 

zamiaru popełnienia samobójstwa, lecz napiwszy  się za dużo wódki, chciał orzeźwić się 

octem. Nie widział zaś, że ma w ręku butelkę esencji octowej – napił się, nie 

rozpuściwszy uprzednio jej zawartości wodą. Bucewiczowi tak się pobyt w szpitalu 

podobał, że następnego dnia po wypłukaniu mu żołądka, uciekł z murów szpitalnych na 

zieloną łąkę. Nie można twierdzić, czy ma się tu do czynienia z zamachem samobójczym, 

czy też był to tylko przypadek, zakończony na szczęście tylko niemiłą przygoda.  

- Z początkiem lipca 1924 r. powróciła do domu z zabawy niejaka Maria Bielak z 

ul. Lubelskiej 63. Przybyła ona wraz z narzeczonym, co nie podobało się jej matce – 

która zrobiła jej wielką awanturę a nawet pobiła ją miotłą. Maria tak przeżyła to 

zajście, że postanowiła popełnić samobójstwo. W tym celu napiła się esencji octowej. 

Przybyła pomoc lekarska nie zdołała przywrócić jej życia.   

- W środę 6 sierpnia 1924 r. po południu ujrzano na cmentarzu jakiegoś 

plutonowego idącego w towarzystwie kobiety. Po chwili po ostrej wymianie zdań między 

nimi, plutonowy odskoczył kilka kroków w bok i strzelił z rewolweru w lewą pierś. 

Rannego zabrano do szpitala wojskowego. Po chwili przybył do niego z pociechą 

religijną ksiądz Liwerski - cdn.    

- W dniu 14 sierpnia 1924 r. niejaki Eugeniusz B. lat 28, wypił w zamiarze 

samobójczym pół szklanki esencji octowej. Po udzieleniu mu pomocy, zapytany o ten 

czyn odparł, że nie ma czego żyć, gdyż dom sprzedał, a pieniądze stracił. Desperat już po 

raz drugi usiłuje popełnić samobójstwo. Niezrozumiałe jest aby młody 28-letni 

mężczyzna nie mógł znaleźć pracy i uciekać się musi do trucizny lub rewolweru. Dlatego 

społeczeństwo dążyć powinno, aby ludzi takich ratować od zguby, dając im możliwości 

znalezienia pracy, itd.  

- Ukarany przez ojca za drobne przewinienia 19-letni Antoni Moszyński w końcu 

listopada 1924 r., wobec wielu osób robotników młyna Rubina – tak się tym przejął, że 

bezpośrednio po tym zajściu, poszedł do stojącego obok młyna wagonu i się powiesił na 

buforze – nie zdołano go odratować.   

- W dniu 9 grudnia 1924 r. około 9 rano, Julia Szpyrko – kucharka Okręgowego 

Szpitala Wojskowego Nr 2 w Chełmie, w zamiarze samobójczym napiła się esencji 

octowej, powodem tego był zawód miłosny. Desperatkę jakby odratowano, przebywa na 

kuracji we wspomnianym szpitalu – dochodzenie w toku.  

- 52 letnia Rudnicka Maria ul. Młynarska 12, z powodu braku środków do życia, 

wypiła esencję octową i w kilka godzin po przewiezieniu do szpitala św. Mikołaja 

pomimo ratunku lekarzy zmarła – sierpień 1925 r.    

- Dnia 9  września 1925 r. znany z obrażania polaków 42 letni Bazyli Charłamow, 

rzucił się pod pociąg i zginął na miejscu.  

- Dnia 27 stycznia 1926 r. 63 letni Henryk Ziółkowski geometra, ostatnio 

sekretarz Związku Ziemian w Chełmie, zamieszkały przy ul. Obłońskiej w domu rejenta 

Krokowskiego, polecił służącej swojej wyjść na spacer z pieskiem. Gdy wróciła do domu 

usłyszała jęki, wbiegła do pokoju – na podłodze leżała zalana krwią 60 letnia p. 

Stanisława, żona Ziółkowskiego. Co pan zrobił krzyknęła służąca – Ziółkowski coś 

mamrocząc wybiegł z domu. Wystraszona służąca pobiegła po lekarza Sagatowskiego i 

na policję. Sagatowski skonstruował pękniętą (od uderzenia) czaszkę i dalej udzielał 

pomocy medycznej poszkodowanej, kiedy do domu wpadł policjant wzywając go do 

udzielenia pomocy odciętemu Ziółkowskiemu, który po wybiegnięciu z domu powiesił się 

w parku miejskim na smyczy swego ulubionego pieska – jednak nie udało się go 

uratować. Na drugi dzień odbył się pogrzeb desperata chorego na nerwy, a Ziółkowska 

której stan, aczkolwiek ciężki nie budził poważniejszych obaw.  
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- Kanczukowska Zofia ul. Wojsławicka 5 usiłowała otruć się w kwietniu 1926 r. 

esencją octową – stan niedoszłej samobójczyni teraz nie budzi obaw.   

- Ciężkie czasy dały się we znaki nawet „wesołym córom” naszego miasta. Jedna z 

nich Gułas Anna z ul. Sienkiewicza 4 postanowiła nie przeszkadzać koleżankom i w tym 

celu w kwietniu 1926 r. wypiła sporą dozę esencji octowej. Samobójczynią w ciężkim 

stanie przewieziono do szpitala św. Mikołaja – i co dalej!    

- Tragiczna niedziela. W niedzielę 10 kwietnia 1926 r. w Chełmie wydarzyły się 

dwa tragiczne wypadki: 1 – Samobójstwo popełnił przez poderżnięcie gardła nożem 66 

letni właściciel masarni Teodor Czapa z ul. Lubelskiej 90 od dłuższego czasu chory na 

nieuleczalną chorobę, rodzina nie mogła go upilnować – nie pomogła pomoc medyczna w 

szpitalu św. Mikołaja; 2 – Tegoż dnia na podwórku szpitala wojskowego pod Borkiem 

odebrał sobie życie, również przez poderżnięcie gardła, sierż. 19 baonu KOP Hawiar 

Stefan. Jako powód samobójstwa podaje obawę kary za popełnienie nadużycia na 

stanowisku przewodnika policji.   

- Zofia Boguszewska 17-lat była służącą sierżanta L. w lipcu 1926 r. w celu 

samobójczym napiła się esencji octowej. Denatkę znaleziono koło koszar, po udzieleniu 

pomocy, przewieziono ją do Szpitala Miejskiego – śledztwo trwa.   

- W dniu 16 lipca 1926 r. podczas nieobecności domowników Anna Kuśmierczuk, 

żona funkcjonariusza Miejskiej Straży Ogniowej, w celu samobójczym wypiła 3-butelki 

esencji octowej – na drugi dzień w szpitalu zmarła.  

- 37 letnia Józefa Jerke ul. Kolejowa 64, od dłuższego czasu cierpiała na rozstrój 

nerwowy, dnia 17 marca 1927 r. korzystając że była sama powiesiła się. Samobójczyni 

pozostawiła krótki list do męża, gdzie radzi mu by poszedł w jej ślady.  

- 60-letni Edward Przeworski z ul. Piłsudskiego 29 w sierpniu 1927 r. odebrał 

sobie życie wypijając dużą dawkę esencji octowej, przyczyna choroba nerwowa.   

- Prostytutka Helena Kileszczuk ul. Łączna 13, po kłótni z kochankiem tak się 

przejęła, że w listopadzie 1927 r. popełniła samobójstwo – otruła się.   

- 2 lutego 1928 r. popełnił samobójstwo starszy posterunkowy Komendy PP 

Chełm Grzegorz Oblicki 36 lat, w restauracji Wanarskiego przy zbiegu ulic Szkolnej i 

Sienkiewicza. Przyczyną był alkoholizm (żył jeszcze w szpitalu 12 godzin zmarł 3 lutego).                                                              
 - 20 czerwca 1928 r., 17 letnia Parobek Genedla ul. Narutowicza 7, będąc sama w 

domu zażyła w celu samobójczym esencji octowej. Po przewiezieniu do szpitala zmarła – 

powód samobójstwa nieznany.       

- 23 letnia Malecka Maria w lipcu 1928 r. przyjechała z Parczewa do Chełma i tu 

czasowo zamieszkała. 23 lipca wypiła w celach samobójczych esencję octową – przed 

śmiercią wyznała, ten rozpaczliwy krok to przez właściciela domu w którym mieszkała.  

- W piątek 3 sierpnia 1928 r. wystrzałem z rewolweru w skroń pozbawił się życia 

w swym mieszkaniu chorąży Edmund Wielbacki, zarządzający kasynem oficerskim. 

Aby pokryć braki, włożył do listu pożegnalnego całą swoją ostatnią pensję i zaadresował 

do swoich przełożonych. Sumienny i skrupulatny, ubolewał z powodu aluzji, mylnie 

tłumaczących jego skłonności do trunków. Pozostawił zrozpaczoną żonę.   

- Strażak Wiaczesław Onufrejn ul. Reformacka mieszkał po sąsiedzku z 

kelnerem Parolem. 20 sierpnia 1928 r. zginęła duża suma pieniędzy Parolowi 

zawiadomił policję. Gryzło go sumienie nie miał z czego oddać – któregoś dnia Onufrejn 

nie wytrzymał kupił esencje i się otruł. Był sam, żona od niego odeszła.  

- 23 letnia Helena Kowszyniec zamieszkała u szwagrostwa przy ul. Kolejowej 57, 

26 sierpnia 1928 r. w pobliżu dworca rzuciła się pod pociąg – zginęła przez silne 

odrzucenie. Powodem rozpaczliwego kroku niesnaski ze szwagrem.                     

 - Bechel Motyl ul. Hrubieszowska 6 napił się w celu samobójczym we wrześniu 

1928 r. esencji octowej. Denata przewieziono do szpitala św. Mikołaja.  
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 - U progu życia nie miała siły walczyć – więc 6 listopada 1928 r. 20 letnia Fajga 

Rubinsztajn wypiła dużą dawkę esencji octowej. Zmarła mimo ratunku w Szpitalu św. 

Mikołaja – do samobójstwa chyba zmusiły ją ciężkie warunki życiowe.  

 - Któż w Chełmie nie zna Leonarda Wójcickiego, urzędnika Wydział Powiatowy 

ostatnio Powiatowy Zarząd Drogowy. Wesoły a jednak miał swojego mola. Ostatnio w 

nocy z 6 na 7 grudnia 1928 r. przybycie św. Mikołaja spędził z kolegami w nowo 

otwartym kabarecie przy cukierni „Cristal”. Rano 7 przyjechał wprost do biura i zastał 

sprzątaczkę Tomaszową, żonę stangreta inż. Rudolfa. W sąsiednim biurze spotkał 

Hanczura – masz ty rewolwer spytał, mam mały browning, pokaż bo ja też mam ale 

chcę wiedzieć który jest lepszy. Wrócił do biura bawiąc się rewolwerem – Tomaszowa go 

skrzyczała, żeby się nie bawił bo jeszcze wystrzeli sobie w głowę, odpowiedział, że to nie 

będzie szkoda. Gdy wszedł do pokoju huknął strzał i Wójcicki z przestrzelona głową 

osunął się na podłogę. Zabrano go do szpitala św. Mikołaja, gdzie walczy ze śmiercią – 

czy zostanie uratowany czy nie.   

 - W lutym 1929 r. Helena Grabowska z ul. Łącznej 3 w celach samobójczych 

wypiła esencję octową i zmarła w szpitalu św. Mikołaja.  
 - Hirsza Berka ul. Sienkiewicza 19 samotnik od pewnego czasu melancholik – w 

czerwcu 1929 r. wypił dwie flaszki esencji octowej – i nie odratowano go zmarł.    

 - Długotrwała choroba przyczyną samobójstwa. Niewesoły żywot pędziła 30 letnia 

Rywka Rozenman, mieszkała w skromnej izdebce na poddaszu przy ul. Narutowicza 21. 

Choroby, życie w niedostatku nie potrafiła znieść tego dłużej. 20 czerwca 1929 r. kupiła 

za ostatnie gorsze i wypiła esencji octowej – zwłoki znaleziono po kilku dniach.  

 - 30 letnią Sabinę Górską znaleziono w stanie agonii 21 czerwca 1929 r. rankiem 

w bramie przy ul. Lubelskiej z boku leżała pusta flaszka po esencji octowej. Po 

przewiezieniu do szpitala po upływie kilku godzin zmarła. Z zawodu była służącą – 

przyczyną takiego kroku było wydalenie z posady i bezrobocie.  

 - W mieszkaniu Żmurka ul. Reformacka 15 w czerwcu 1929 r. otruła się niejaka 

Dziaczkowska – denatka zmarła w szpitalu.   
 - 1 września 1930 r. o godz. 6.20 wyskoczyła na bruk z okna II piętra chora 

Sznajderman Chana, z ul. Lubelskiej naprzeciw hotelu Centralnego. Z wieloma ciężkimi 

obrażeniami ciała, zmarła w szpitalu św. Mikołaja.  

 - W sobotę 20 czerwca 1931 r. na 140 km linii kolejowej obok Browaru na 

Trubakowie 21 letni Bronisław Duch, uczeń IV Kursu Seminarium Nauczycielskiego 

Męskiego w Chełmie rzucił się pod przejeżdżający pociąg towarowy, ponosząc śmierć na 

miejscu. Powodem rozpaczliwego kroku było nieotrzymanie promocji, a w związku z 

tym groźba zastosowania okólnika Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, w 

sprawie usuwania z Seminarium tych uczniów, którzy nie nadają się do zawodu 

nauczycielskiego. Podobno denat nie należał do najgorszych uczniów, lecz słaby był 

tylko w jednym przedmiocie, a mianowicie w muzyce. Fakt jest faktem i tragedii się nie 

odwoła. Wypadek ten wywołał wielkie poruszenie w społeczeństwie chełmskim. Ostatnio 

notuje się sporo samobójstw wśród uczniów w Chełmie – czy nie za dużo wymaga się od 

uczniów – dyskusja na ten temat trwa.   

 - Zamieszkała przy rodzicach ul. Kolejowa 55, Helena Stańkowska z 

niewiadomych powodów w lipcu 1931 r. otruła się esencją octową.  

 - 24 października 1931 r. popełnił samobójstwo strzałem w pierś z rewolweru 20 

letni Eugeniusz Pierściński z ul. Hrubieszowskiej 32 – przyczyna choroba. 

 - 3 listopada 1932 r. popełniła samobójstwo (wypiła esencję octową) mistrzyni 

cechu krawieckiego Maria Sadziukowa – powód mąż alkoholik, przepijał zarobki.               

 - 75 letnia wdowa Maria Dziedzic ul. Chłodna 11, po sprzeczce z synową w lipcu 

1933 r. popełniła samobójstwo esencją octową – zmarła w szpitalu św. Mikołaja. 



86 
 

 - 3 września 1933 r. przy studni na posesji Nr 88 przy ul. Lubelskiej, znaleziono 

pusty kubeł, a w nim kapelusz w którym znajdował się list, napisany w żargonie przez 

Hersza Glejzera właściciela piwiarni przy ul. Lubelskiej 86. Glejzer w liście zawiadamia, 

że nie mogąc w żaden sposób dojść do ładu z rodzicami swej narzeczonej odbiera sobie 

życie. Zarządzono natychmiast przy pomocy straży ogniowej poszukiwania w studni  

ujawniły, że Glejzer poniósł śmierć przez utopienie.   

 - Przed Starostwem w Chełmie w październiku 1933 r. otruła się 29 letnia Adela 

Różkówna z Trzebini powiat Chrzanowski. Powodem – zawód miłosny. 

 - W październiku 1933 r. Tuchsznajder Moszko ul. Uściługska 28 skoczył w celu 

samobójczym do studni, został wydobyty – powód rozstrój nerwowy.  

 - 2 maja 1934 r. po południu w gabinecie lekarza Zalewskiego ul. 1 Maja 17 

wystrzałem w usta popełniła samobójstwo 24 letnia Bronisława Dymlówna nauczycielka 

w kolonii Rozkosz gmina Świerże – powód zawód miłosny.  

 - W lipcu 1934 r. Zofia Lipska 34 lata żona notariusza Kosowa Poleskiego, pod 

wpływem rozstroju nerwowego wyskoczyła z balkonu II piętra przy ul. Lubelskiej 64. 

Po przewiezieniu do szpitala zmarła.  

 - W studni posesji ul. Zacisze 20 w październiku 1934 r. znaleziono zwłoki 32 

letniego Lejby Goldfelda, miał rozstrój nerwowy prawdopodobnie było to samobójstwo.  

 - 2 grudnia 1934 r. Pietraś Stanisława ul. Zakątek 4, w celu samobójczym napiła 

się trucizny. W stanie beznadziejnym odwieziono ją do Szpitala św. Mikołaja, tu 3 

grudnia tego roku zmarła – powodem tragedii była niezgoda małżeńska.  

 - 14 stycznia 1935 r. wystrzałem w pierś popełnił samobójstwo 21 letni Eugeniusz 

Kokoszko, kapral 7 pp. Leg. w Chełmie – przyczyna tragedii na razie nie znana.  

 - 22 stycznia 1935 r. Leokadia Gmitrocka lat 21 popełniła samobójstwo pijąc 

kwas solny – powód rozpacz po narzeczonym który się zastrzelił tydzień temu.  

 - W sierpniu 1935 r. Sura Gutman 37 lat mężatka, z ul. Sienkiewicza 9, z powodu 

nędzy popełniła samobójstwo po wypiciu esencji octowej i po przewiezieniu do Szpitala 

św. Mikołaja, zmarła na 2 dzień.  

 - 6 września 1935 r. w Hotelu „Brystol” przy ul. Kopernika 14, otruł się esencją 

octową 75 latek, jak twierdzi właściciel hotelu, że denat podał się za Antoniego 

Kwiatkowskiego z Krasnegostawu.  

 - 1 października 1935 r. o północy znaleziono na chodniku przy ul. Lubelskiej w 

pobliżu przejazdu kolejowego Pilichonki w kałuży krwi w stanie agonalnym z raną 

postrzałową głowy niejakiego Stanisława Pietrasa. Po przewiezieniu do szpitala św. 

Mikołaja zmarł na drugi dzień. Śledztwo wykazało, że denat popełnił samobójstwo – 

przyczyna nieuleczalna choroba płuc.  

 - 19 listopad wtorek 1935 r. popołudniem targnął się na życie strzałem w głowę 36 

letni Wacław Smolikowski urzędnik Starostwa w Chełmie – po przewiezieniu do szpitala  

zmarł. Jak wiadomo, władze bezpieczeństwa wykryły w Chełmie aferę fałszowania 

dokumentów stanu cywilnego, dokumentów takich używano do podań o paszporty 

zagraniczne. Śledztwo trwa i wyjaśni, czy Smolikowski był zamieszany w tą aferę.   

 - Wacław Szewczyk lat 25 pochodzący z Chełma, a od września 1935 r. nauczyciel 

w powiecie Włodawa, powracając z Warszawy popełnił samobójstwo wystrzałem w usta 

między stacjami Otwock – Świder. Władze bezpieczeństwa wyjaśnią przyczynę.   

 - W maju 1936 r. 28 letni niejaki Lewczuk z ul. Lubelskiej 102 wystrzałem z 

rewolweru w skroń pozbawił się życia. Przyczyną samobójstwa niesnaski z narzeczoną. 
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                                                URATOWANI  SAMOBÓJCY 

 

- Prostytutka Ksawera Skibińska ul. Lubelska 89, tak sobie uprzykrzyła swój 

marny żywot, że usiłowała w grudniu 1924 r. otruć się esencją octową – jednak 

przywołany w porę lekarz uratował ją.  

- Samobójstwo usiłowała popełnić Saboszewska Julia ul. Obłońska 15 i w tym 

celu w lipcu 1925 r. z niewiadomych przyczyn napiła się esencji octowej – niedoszła 

samobójczyni jest kurowana w domu.   

- 27 czerwca 1928 r. uczennica II kursu Państwo. Seminarium Nauczycielskiego 

Żeńskiego w Chełmie Gryzińska Stanisława zażyła truciznę – ale ją odratowano.  

 - W sierpniu 1928 r. Kołtun Zofia z Górki Katedralnej napiła się w celu 

samobójczym esencji octowej. Po przepłukaniu żołądka desperatkę pozostawiono na 

opiece rodziny. Przyczyną desperacji nieporozumienia rodzinne.   

 - Nędza pchnęła do samobójstwa Antoniego Gryczanina mieszkańca Busówna 

gmina Olchowiec. 23 września 1928 r. przy tartaku Boguszewskiego w Chełmie napił się 

trucizny. Odwieziony do szpitala św. Mikołaja został w ostatniej chwili uratowany.  

 - Z miłości wzgardzonej chciała popełnić samobójstwo w grudniu 1928 r. 

Dominika Michińska, w tym celu w bramie zajazdu Lubelskiego łyknęła sporą dawkę 

esencji octowej. Szybkie przewiezienie jej i akcja ratownicza w szpitalu św. Mikołaja 

uratowała jej życie. Po co się truć dla jakiegoś łajdaka – życie więcej warte jak miłość.               
- Fogel Henryk z ul. Hrubieszowskiej, znajdując się w marcu 1929 r. w jednym z 

prowizorycznie urządzonych mieszkań na Dyrekcji (stojący wagon), napił się esencji 

octowej. Natychmiast przewieziono go do szpitala św. Mikołaja – tu cudem uratowany 

powiedział, że napił się aby wyrządzić rodzicom zmartwienie – co za typ.   

- 18 letnia Antonina Sitarska w lipcu 1929 r. rzuciła się pod przejeżdżająca 

taksówkę prowadzoną przez Łukasza S. Została przewieziona w ciężkim stanie do 

szpitala św. Mikołaja, mimo złamania kręgosłupa będzie żyła – ale będzie kaleką. 

Przyczyny samobójcze nieznane.   

- Co się dzieje. 5 czerwca 1930 r. usiłowała się otruć esencją octową 14 letnia 

Chana London, córka Abrama. Pierwszej pomocy ratującej udzielił felczer Lewin.  

- Temu znów o nic nie chodziło tylko o serce. Zamieszkały u narzeczonej na 

Starostwie Obłonie, Władysław Trata napił się w październiku 1930 r. w celu odebrania 

sobie życia esencji octowej z powodu wypowiedzenia mu mieszkania i miejsca w sercu 

przez narzeczoną. Dzięki szybko zastosowanej pomocy, kochliwego Władka cudem 

uratowano.   

- 3 września 1932 r. w 2 Szpitalu Okręgowym w Chełmie odebrała sobie życie 

przez zastrzyknięcie dużej dawki morfiny 29 letnia Jadwiga Maliszewska siostra PCK. 

Przyczyną samobójstwa była wykryta gruźlica. Komenda Szpitala chcąc ratować życie  

pielęgniarki postanowiła wysłać ją na kurację do Zakopanego – niestety zrezygnowała.  

- Bezrobotny szofer Antoni Krasuski z Lublina z ul. Króla Leszczyńskiego, 

daremnie poszukiwał pracy w Chełmie. 22 listopada 1932 r. napił się esencji octowej. 

Dającego oznaki życia szofera, zauważył leżącego na chodniku przy ul. Lubelskiej 

naprzeciw domu Nr 15 policjant, który przywiózł ofiarę bezrobocia do szpitala św. 

Mikołaja. Po zastosowaniu natychmiastowego ratunku ocalono go od śmierci. Ale kto 

mu zagwarantuje pracę po wyjściu ze szpitala. 

- Cykl wypadków za ostatni okres 12-25 czerwiec 1933 r. nosił charakter wybitnie 

tragiczny tak w Chełmie jak i w powiecie chełmskim. 20 czerwca 1933 r. pozbawiła się 

życia słuchaczka ostatniego kursu Uniwersytetu Warszawskiego Sabina Librowska, 

wykładająca przed rokiem w chełmskim Państwowym Gimnazjum. Żadnych planów 

samobójczych nie zdradzała. Na godzinę przed śmiercią brała jeszcze udział w grze 
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towarzyskiej wśród rodzeństwa i znajomych, nagle wyszła do drugiego pokoju, usiadła 

na kanapie i oddała strzał w serce – gdy wpadli do pokoju leżała już martwa.  

- Malwina Mazurek służąca w czerwcu 1933 r. napiła się esencji octowej w  

zamiarze samobójczym – została odratowana.   

- 36 letni Mikołaj Grzywaczewski ul. Kolejowa 102, zażył w celach samobójczych 

w dniu 2 listopada 1933 r. 2 pastylki sublimatu – ale odratowano go – (po co mu to było).   
-  Początkiem stycznia 1934 r. chciała się otruć esencją 24 letnia Sabina B. służąca 

Romana Pudły ul. Lwowska 41. Powodem zawód miłosny.  

- 26 lutego 1934 r. miał miejsce wypadek, A. S. w wyniku niesnasek rodzinnych 

usiłowała popełnić samobójstwo.  

- We wrześniu 1934 r. 32 letni Wiktor Manej ul. Podwalna 11, usiłował otruć się 

w wyniku nieporozumień rodzinnych.   
- W listopadzie 1934 r. Alfreda Banaszkiewicz z zawodu służąca ul. Lubelska 59 

usiłowała popełnić samobójstwo pijąc esencję. Desperatkę po przepłukaniu żołądka 

przewieziono na kurację do Szpitala Miejskiego – w stanie nie budzącym obaw o życie.  

 - W listopadzie 1935 r. na cmentarzu w Chełmie usiłowała popełnić samobójstwo 

pijąc esencję octową 21 letnia Mary Artke z ul. Pocztowej 14. – przyczyną był zawód 

miłosny. Denatkę umieszczono w szpitalu miejskim.   
 - Z 25 na 26 lutego 1936 r. w posesji ul. Młynarska 7 w sąsiedztwie Komisariatu 

Policji w Chełmie znaleziono leżącą bez przytomności dziewczynę. Po przewiezieniu ją 

do Szpitala św. Mikołaja i przywrócenie do przytomności – jest to 16 letnia Helena 

Gnidówna z ul. Sienkiewicza 9, matka ją nieludzko traktował i wygoniła z domu, więc w 

celach samobójczych wypiła znaczną ilość esencji octowej.  

 - Niejaki Dawid Goldman w maju 1937 r. przybył z Hrubieszowa do Chełma w 

celu popełnienia samobójstwa. Na chodniku przy ul. Lubelskiej i 3 Maja napił się po 

północy jodyny. Desperata szybko umieszczono w szpitalu, szczęście został odratowany.   
 - W maju 1937 r. na tle doznanego zwodu miłosnego Aleksandra Baran ul. 

Pierackiego 13 usiłowała popełnić samobójstwo pijąc truciznę. Denatkę umieszczono w 

szpitalu – dzięki szybkiej pomocy lekarzy cudem uszła z życiem.  

 - W czerwcu 1937 r. wskutek uwłaczającej czci obmowy sąsiadów targnęła się na 

życie 16 letnia Marianna Gajdkowska z ul. Podgórze 3, wypiwszy truciznę. Niedoszłą 

samobójczynię przewieziono w stanie ciężkim na kuracje do Szpitala – cudem żyje.  

 - W sierpniu 1937 r. Aniela Wójcik ul. Lwowska 59 z przyczyn zawód miłosny, 

celem samobójstwa wypiła truciznę – cudem odratowana w Szpitalu.   

 - W październiku 1937 r. w celu samobójczym targnęła się na życie zażywając 

nieznanej trucizny w proszku Barbara Uryszkiewicz ul. Polna 2. Desperatkę w ciężkim 

stanie odratowano w szpitalu, tu zostawiono ją na dalszą kurację. 

- W październiku 1937 r. pod wpływem nadmiernego użycia alkoholu targnęła się 

na życie zażywając dawkę esencji octowej Julia Mydlak ul. Obłońska 8. Odratowaną 

umieszczono w szpitalu na kuracji.   

- W grudniu 1937 r. do kancelarii prokuratora w Chełmie, przybył pod jego 

nieobecność jakiś osobnik prosząc o wsparcie. Kiedy urzędnik kancelarii odmówił, dobył 

niespodziewanie brzytwy i usiłował pozbawić się życia przez poderżnięcie gardła. Ofiarę 

w stanie dość groźnym przewieziono do szpitala – niedoszłym samobójcą okazał się 29 

letni Aleksy Tyś z Ignatowa gmina Turka.            
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                               D – POŻARY : podpalenia, burze-pioruny     
 

- Z 20 na 21 lipca 1923 r. wybuchł pożar w zabudowaniach Lejby Wermana, 

znajdujących się za rogatką Hrubieszowską obok Szpitala Wojskowego. Dwa plutony 

straży, dowodzone przez samego Komendanta Straży Ogniowej Sosnowskiego nie dały 

rady, zabudowa drewniana a ogień rozprzestrzeniał się, spaliła się wszystko doszczętnie.   

- Z 29 na 30 sierpnia 1923 r. posterunkowy zaalarmował miejską straż ogniową o 

wybuchu pożaru w Trubakowie.  W płomieniach stanęły 3 domy należące do Józefa 

Wybacza, Antoniego Tomaszewskiego i Katarzyny Małdowskiej. Tylko szybko przybyła 

pomoc uchroniła od wielkiego pożaru. Pożar ugasili strażacy pod dowództwem 

komendanta Sosnowskiego oraz kompania 7 pp. Leg., spaleniu uległy dachy oraz 

przyległe komórki, domy ocalały. Ustalono przyczyną pożaru było podpalenie, dlatego 

dochodzenie prowadzi dzielnicowy W. Drapak. Powodem spory familijne o grunta.           

- 24 stycznia 1924 r. o godz. 10.30 wybuchł pożar w domu Szloma Rozekorn, ul. 

Pocztowa 12. Przyczyną była zła instalacją rurowa przy piecyku żelaznym od której 

zapalił się sufit i inne przedmioty. Przybyły na miejsce pluton Straży Ogniowej 

Miejskiej, ogień w krótkim czasie ugaszono; 25 stycznia 1924 r. o godz. 14.00 w domu 

Klemensa Wasyńczuka, ul. Lubelska 50. Zapaliły się przedmioty na piecu chlebowym, a 

ogień przeniósł się na poddasze – po wyrąbaniu części sufitu, ogień ugaszono.  

- W styczniu 1924 r. w domu Filipowej przy ul. Sadowej 2 wybuchł pożar  w 

południe z niewidomych przyczyn, dzięki Miejskiej Straży Ogniowej szybko ugaszono. 

- 3 czerwca 1924 r. w południe wybuchł pożar, przy ul. Lubelskiej 6, w suterynie 

mieszczącej się tu pracowni mebli Bidermana. Znajdujące się tu meble, opakowane 

słomą momentalnie objął ogień podsycony jeszcze nagromadzonymi tu wiórami. 

Niebezpieczeństwo pożaru zaczęło poważnie zagrażać znajdującemu się nad suteryna 

sklepowi z kapeluszami. Na szczęście w krytycznym momencie nadbiegła miejska straż 

ogniowa pod komendą naczelnika Sosnowskiego i ogień umiejscowiła.   

- Pożary tzw. podwórzowe – w czerwcu 1924 r. wybuchły przy ul. Adrjanowskiej 

13 u J. Binsztoka i przy ul. Reformackiej 15 u Chana Czuch – dzieci wznieciły ogień od 

którego zapaliło się siano i śmieci na podwórku – na szczęcie zdołano pożar ugasić. 

- Pastwą płomieni padły zabudowania, stodoła, komórki, siano, sieczkarnia, 

obora z krową i składy z rolkami papy i smoły; 16 czerwca 1924 r. w południe, czarne 

kłęby dymu unoszące się w okolicy stacji kolejowej i przeraźliwe gwizdy syreny 

parowozowni zaalarmowały spokojnych mieszkańców Chełma. Wszyscy biegli na 

Górkę, skąd widać było, że wybuchł pożar przy ul. Kolejowej w domu należącym do 

zabudowań kolejowych a zamieszkałych przez dozorcę drogowego Silickiego. Silny wiatr 

błyskawicznie płomieniami ogarnął wszystkie budynki tej posesji. Powiadomiona przez 

zawiadowcę stacji Szerniawskiego Straż ogniowa i policja. Pierwsi przystąpili do 

gaszenia kolejarze pod dowództwem zastępcy zawiadowcy stacji Twarkowskiego, 

nadjechała też Straż miejska pod komendą Henryka Sosnowskiego.  

- Ugasiła pożar straż pożarna miejska w grudniu 1924 r. u Hersza Podostrojca i 

Dada Chaskla ul. Sadowa 7 i 9 – w obu przypadkach zły stan piecyków.  

- Z końcem grudnia 1924 r. wybuchły małe pożary, w mieszkaniu Berlina 

Mojżesza ul. Lubelska 25 i Cukiermana Lipy ul. Pocztowa 5, w obu przypadkach ogień 

powstał przypadkowo i został w zarodku stłumiony – a mogło być groźnie.   

- W mieszkaniu Szteina Moszka i Zylbersztejna Lejzora ul. Lubelska 42, z 

powodu wady komina i zanieczyszczonych luftów w styczniu 1925 r. zapalił się sufit. Na 

szczęście straż ogniowa szybko zlokalizowała ogień. Za te niedbalstwa winni zostaną 

pociągnięci do odpowiedzialności.  
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- Pożar wybuchł 19 kwietnia 1925 r. w fabryce gilz do papierosów przez 

nieostrożność – szybka interwencja Straży Ogniowej stłumiła ogień – straty małe.   

- W zarodku stłumiono pożar, jaki wybuchł w maju 1925 r. w jednym z baraków 

przy elektrowni kolejowej na stacji Chełm – z iskry kuchenki elektrycznej. Gasiła straż 

ogniowa kolejowa i miejska zawodowa która w 3-minuty była na miejscu gaszenia.  

- 3 czerwca 1925 r. z nowo budującej się strzelnicy wojskowej wywoził piasek 

wozem dwukonnym 15 letni Wacław Jędrzejewski, syn wdowy Julii z ul. Młynarskiej. W 

czasie burzy chłopiec skrył się pod wóz a z nim kilku żołnierzy rezerwistów z ćwiczącego 

się tam oddziału 7 pp. Leg. W dyszel wozu uderzył piorun kładąc trupem oba konie, a 

chłopiec oraz 3 rezerwistów Antoni Lalek, Józef Żytkowski i Grenczuk zostali porażeni 

– dwaj ostatni po chwili powrócili do koszar. Najbardziej ucierpiał chłopiec, który dostał 

choroby nerwowej i został odwieziony do szpitala św. Mikołaja w Chełmie, gdzie 

dochodzi do równowagi – stracił pamięć co do wypadku. W samych koszarach 7 pp. 

Leg. porażony został szeregowiec Mikołaj Mohyl.   

- 20 czerwca 1925 r. w domu Heleny Godziałowej przy ul. Reformackiej 18 

wybuch z niewiadomych przyczyn pożar. Dzięki natychmiastowej pomocy Miejskiej 

Straży Pożarnej pod komendą Suchonia, spłonął tylko dach.  

- Początek lipca 1925 r. o 14,30 przy ul. Kolejowej w posesji byłego monopolu 

zapaliła się komórka, należąca do kolejarza. Tylko szybka pomoc straży opanowała 

pożar. Poważniejsze straty poniosła jednak sama straż, gdyż Kutkiem szybkiej jazdy po 

wyboistym bruku złamano 2 koła u beczki, a przy wozie rekwizytowym pękła oś.   

- Groźny pożar wybuchł w poniedziałek 5 września 1925 r. przy ul. Obłońskiej 29 

i 31. Następnie o godz. 15 w czasie silnej wichury ukazały się też kłęby dymu w okolicy 

dworca kolejowego i innych punktach ulic. W 8 minut zjechała Miejska Straż Ogniowa 

pod komendą Mieczysława Suchonia i przystąpiono do gaszenia aby ogień się nie 

rozprzestrzenił – utrudniał silny wiatr. Do akcji ratunkowej przystąpiła też młodzież 

szkolna Gimnazjum im. S. Czarnieckiego, tu odznaczył się p. Ireneusz Próchniak. Nad 

porządkiem czuwała Policja Państwowa z komendantem J. Puchajdą i K. Grużewskim 

na czele – przyczyna pożaru w trakcie ustalania.    

- Dzień Świętego Mikołaja obchodzony bywa w Państwowym Nauczycielskim 

Seminarium Żeńskim w Chełmie bardzo uroczyście, gdyż w tym dniu przypada 

doroczny odpust w kościele Seminarialnym p.w. Św. Mikołaja. Odpust tegoroczny 

rozpoczął się fatalnym wypadkiem, który mógłby spowodować wielkie nieszczęście, 

gdyby nie natychmiastowy ratunek. 6 grudnia 1925 r. rano zauważono na głównym 

gmachu, dym wydobywający się ze strychu. Nadjechała straż ogniowa miejska, która 

rozpoczęła ratunek. Do ognia strażacy dostali się przez dziurę w dachu, którą musieli 

sami zrobić, w gaszeniu przeszkadzał gryzący i szkodliwy dym a oni byli bez masek. Na 

strychu znajduje się rezerwuar z wodą do którego prowadzi rura umieszczona w 

korytku wypełnionym trocinami które utrzymują ciepło, rura ta zamarza i w przeddzień 

pożaru jeden ze służby szkolnej udał się na strych z prymusem i rozgrzewał rurę. Przy 

tej czynności zatliły się trociny, które mają własność długiego przechowywania w sobie 

ognia. Trociny tliły się przez cały dzień i w nocy zapaliły się od nich belki, sufit, itd. 

Gdyby dostało się tam w nocy powietrze to byłby pożar, a tak tylko się tliło i stąd dym. 

- 28 marca 1926 r. we młynie Jana Boguszewskiego przy ul. Trubakowskiej na 

Pilichonkach wybuchł pożar w składzie drzewa, upalił się dach i ściany – pożar ugasili 

przed przybyciem Straży robotnicy.  

- 31 marca 1926 r. o godz. 21 wieczorem wybuchł w sklepie E. Zajączkowskiego 

przy ul Lwowskiej 9 pożar z powodu pozostawienia zapalonej świecy w piwnicy. Pożar 

ugasiła Miejska Straż Ogniowa.    
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- 5 czerwca 1926 r. o 18.30 w szopie będącej w bezpośrednim sąsiedztwie z kinem 

Oaza wybuchł pożar spowodowany rzuceniem niedopałka zapałki zapalonej przez st. 

sierż. Żukowskiego ze szpitala okręgowego nr 2 w Chełmie podczas oglądania stającego 

tam samochodu Żelaźnickiego. Ogień ugasiła Straż Ogniowa Miejska.   

- W pobliżu IV Oddziału drogowego na stacji Chełm we wrześniu 1926 r. zapalił 

się od iskry stóg siana. Pożar ugasiły straże ogniowe, miejska i kolejowa .   

- 4 października 1926 r. zapaliła się szopa w posesji należącej do gmachu Sądu 

Pokoju przy ul. Kopernika róg Placu T. Kościuszki. Przybyła straż ogniowa miejska 

pożar ugasiła ale szopa się spaliła.   

- 26 lutego 1927 r. w młynie Lemberera  od rury wybuchowej zapaliły się śmieci i 

smary. Pożar zlokalizowała miejska straż ogniowa.  

- 28 czerwca 1927 r. zapaliły się zagrody gospodarskie na Wygonie za miastem. 

Pomimo, że straż przyjechała szybko, musiała tylko dogaszać zgliszcza, pożar szybkom 

się rozprzestrzeniał. Pożar powstał w stodole Karoliny Skibińskiej – spaliły się jej 2 

konie i 7 świnek. Drugim poszkodowanym jest sąsiad Jakub Wasiuta któremu spłonęły 

również wszystkie budynki i nieruchomości – straty przeszło 20 tys.   

- W październiku 1927 r. 6 letni Wojciechowski bawił się koło sterty ze zbożem 

zapałkami na polu Władysława Stołpiaka przy ul. Obłońskiej 35, w wyniku czego spaliły 

się sterta zboża i sterta słomy.    

- 9 stycznia 1928 r. w lokalu 8 baterii 2 pac od wadliwie urządzonego przewodu 

kominowego zapaliła się ściana. Pożar ugasiła straż ogniowa. 

- W nocy 23 sierpnia 1928 r. od pioruna spaliły się w Adolfinie zabudowania 

Weintrauba Icka – śmierć poniosła też jego 38 letnia żona.   

- 15 lutego 1929 r. o godz. 13 właściciel składu drzewa budowlanego przy ul. 

Reformackiej 27 zauważył dym wydobywający się z otworów okiennych budowanej 2-

piętrowej kamienicy, sąsiadującej z jego składem a (należącym do 3 wspólników z 

Obłońskiej, Pilichonek i Hrubieszowskiej). Zaalarmował straż miejską przybyła po 5 min. 

Ratowniczej akcji utrudniał panujący mróz który nie pozwalał trzymać w rezerwuarach 

wodę, w którą zaczęto się zaopatrywać dopiero po alarmie, do tego tylko 1 kiszka i nie 

odpowiadająca wymaganiom pożarnictwa drabina. Po 90 min. przybyły z pomocą straż 

kolejowa i wojskowa 7 pp. Leg. Kłęby dymu i ognia wzbijające się w chmury 

spowodowały, że tysiące ciekawskich niepotrzebnie blokowały obydwa wyloty ulicy. 

Najlepiej gasiła straż wojskowa a brawurowe popisy gaszenie dał szer. Himmera z 1 k. 

k. m. Akcja gaszenia trwała 5 godzin i 10 minut. Pożar spowodowali pracujący w 

budynku stolarze, dostali dubeltowy piecyk żeby mieć ciepło, i od niego zapaliły się 

wióry-drzewo i 80 snopków trzciny. Spaliło się wszystko drewniane widok był 

niesamowity. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1928 r. Wartość kamienicy miała wynosić 

250 tys., straty 30.000, stolarze za robotę otrzymali prawie całą należność.                                                                                                     
 - W marcu 1929 r. wybuchł pożar w zabudowaniach Stefana Skibińskiego na 

Wygonie. Spaliła się  stodoła a w niej 2 klacze 2 krowy i wieprz oraz przechowywana tu 

karuzela Paczewskiego Franciszka – razem straty 8.300 zł. 

                       *4 pożary w Chełmie w ciągu jednego tygodnia* 

*W niedzielę 15 września 1929 r. rano wybuchł pożar na strzelnicy wojskowej na 

Pilichonkach. Przybyła miejska straż ogniowa zastała już tylko zgliszcza ze spalonej 

szopy w której przechowywano niektóre rekwizyty celownicze. Zarówno pożar jak i 

spowodowane nim straty niebyły wielkie – przyczyna pożaru nieustalona. 

*Tegoż samego dnia o godz. 15 skutkiem zaprószenia ognia od papierosa zapaliły 

się zabudowania gospodarcze Skibińskiego za murem posesji Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego (ul. Zacisze). Kryte słomą dachy na stodole i stajni oraz 

sterty słomy momentalnie stanęły w ogniu – ogień był widoczny z daleka. Ze względu na 
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silny wiatr akcja miejskiej straży ogniowej ograniczyła się tylko do ratowania domu. 

Jednak lecące iskry zapaliły stertę ze zbożem przy końcu ul. Ogrodowej posesji Piotra 

Budy. Znajdujący się w pobliżu na łące Marcin Słomiński pierwszy spostrzegł ogień w 

obejściu Budy, dzięki  czemu przybiegł i wypuścił na wolność konia i świnie aby się nie 

spaliły. Buda był w tym czasie w Rejowcu. Do pożaru przybyły jeszcze straże: Szkoły 

Rolniczej w Okszowie, Ochotnicza Kolejowa i Pogotowie Ogniowe z garnizonu 

chełmskiego. Spaliły się zabudowania gospodarcze Skibińskiego i Dudy natomiast 

uratowano ich budynki mieszkalne i zwierzynę.  

*W czasie gaszenia tego pożaru dyżurny strażak w remizie został zaalarmowany 

– pali się nowo wybudowana Huta Szkła Uklei. Zawiadomiony komendant straży posłał 

pogotowie z jedną sikawka. Na miejscu alarm okazał się fałszywy. 

*Dnia 20 września 1929 r. o godz. 21 zajaśniała nad ul. Kolejową krwawa łuna, 

powstała od pożaru zabudowań gospodarczych Marii Halickiej Kolejowa 58. Ogień 

który najprawdopodobniej powstał na strychu stodoły, gdzie sypiali furmani, wożący 

piasek do budowy Dyrekcji, od niedopałka – szybko objął cały kompleks budynków, 

składający się ze stodoły, stajni, spichrza, zagrażał też mieszkaniu. Szybka i energiczna 

(choć bezładna) pomoc nie dopuściła do rozszerzenia się pożaru – po za tym co spaliło 

się na początku. Dzielnie spisały się wszystkie straże: miejska, kolejowa, Szkolna z 

Okszowa. Osobno należy podkreślić udział wojska uczniów szkół średnich i zawodowych 

oraz Harcerzy a nawet wiele osób bliskich lub przechodzących. Uratowano kilka par 

koni stanowiących własność maszynistów kolejowych Witkowskiego i Wojnarskiego 

utrzymujących przedsiębiorstwo dostawy piasku na budowę Dyrekcji oraz konie i 

krowy Halickiej – niestety padły dwie krowy biednej wyrobnicy Mikołajewicz.           

                                      Czego nas winny nauczyć ostatnie pożary!  

 *Już przed kilkoma laty wojewódzka lustracja gospodarki miejskiej w Chełmie 

zwróciła uwagę na brak należytego zabezpieczenia miasta przed klęską pożaru, straż 

miejska zawodowa jest szczupła, na większą miasto nie może sobie pozwolić, dlatego 

zalecono, aby miasto założyło Straż Ogniową Ochotniczą – lepiej już jest w terenie.  

 *Niebezpieczeństwo pożarów w Chełmie zwiększa się i ta okoliczność, że w 

samym prawie śródmieściu w 1929 r. w 30 tysięcznym mieście mamy sporo stodół i 

budynków gospodarczych krytych słomą, a nie dość tego mieszczanie rolnicy stawiają w 

sąsiedztwie swoich i sąsiednich budowli sterty ze zbożem. Jest to wprost karygodne, 

gdzie władza.    

 - 21 marca 1930 r. w posesji Jędrzejewskiego przy ul. Pilichonki 56 spłonęła 

stodoła, obora, dach domu, 5 koni, 3 bydła, maszyny, narzędzia rolnicze, zboże na sumę 

20 tys. zł. (ubezpieczenie na 6 tys.). Szybkie przybycie Miejskiej Straży Ogniowej nie 

dopuściło do rozprzestrzenienia ognia na sąsiednie domostwa.  

 - Pożar który spowodował ćwierć miliona strat. Co ocalało od ognia – zrabowali 

porządni ludzie. 16 września 1930 r. o 5.30 rano w suterenach hotelu Angielskiego w 

Chełmie przy ul. Św. Mikołaja w ubikacjach mieszczących fabryki gilz, należących do 

właściciela tegoż domu i hotelu p. I. Fiszera z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar. 

Skutkiem nieumiejętnego usiłowania stłumienia ognia w zarodku i poroztwieraniu 

drzwi, ogień przerzucił się przez klatkę schodową na pierwsze i drugie piętro, odcinając 

w ten sposób dostęp do pokoi hotelowych, w których spało kilku gości. Niektórzy z nich 

obudzeni zostali krzykiem bardzo wcześnie i zdążyli jeszcze przedrzeć się schodami na 

dół, lub przez balkon i dach sąsiedniej posesji zeskoczyć inni, jak na przykład 

sympatyczna piątka artystów rewiowych występujących obecnie w „Słońcu” – pp. 

Wołkońska, Wąsowiczówna, Mergel, Lasocki, Wąsowicz, zmęczeni nocną pracą na 

scenie, spali sobie w najlepsze aż do godziny siódmej rano. A tu rozszalały żywioł ognia 

czynił wkoło spustoszenie. Obudzili się dopiero po chwili, gdyż już pokoje ich napełnione 
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były gryzącym dymem. Przez okno wydostali się na balkon, wzywając pomocy. Niestety 

balkon wychodził, na tą stronę, gdzie nie była skierowana uwaga ratujących, a krzyk 

ginął w ogólnym hałasie i upłynęło dobrych kilkanaście minut, nim ich zauważono i 

podano w ostatniej prawie chwili drabiny. Po za strachem i drobnymi obrażeniami nie 

ponieśli większego szwanku na zdrowiu, za to straty materialne mieli bardzo dotkliwe, 

gdyż pozostali tylko w bieliźnie. Spaliły im się rzeczy i pieniądze w przeddzień otrzymali 

gaże. Ocalało im jedynie to, co się zostało w garderobie teatru „Słońce”. Bardziej jeszcze 

od artystów został poszkodowany Edward Gałek, pianista który przyjechał  z Warszawy 

na kilka dni dla zastąpienia Freszki w „Słońcu”. Obudził on się dopiero wtedy, kiedy 

zaczęły go lizać języki ogniste. Zerwał się i skoczył na oślep przez okno. Padając na  

bruk, jedną nogę sobie złamał, a drugą wywichnął. Ale to jeszcze nie wszystko gdyż 

upadł przy oknie sutereny skąd buchały płomienie. Nim został zauważony i odciągnięty 

od ognia, z powodu uszkodzenia nóg nie mógł się poruszać, dobrze się przypiekł w paru 

miejscach, tak że został w stanie ciężkim odstawiony do szpitala – życiu nie zagraża 

niebezpieczeństwo, ale będzie musiał poleżeć kilka miesięcy. Duża na 3 fronty 2 piętrowa 

kamienica Fiszera spłonęła prawie doszczętnie. Uratowano jedynie na parterze kilka 

pokoi, w których było mieszkanie Fiszera i jego córki dr medycyny Frydowej. Pokoje 

uratowano ale to co było w pokojach, choć uszło ognia, nie uszło złych rąk ratujących. 

Wszystko zostało rozkradzione, ubranie, bielizna i nakrycie stołowe. Nawet mosiężne 

okucia od drzwi pozdejmowano. I myślicie może, że zrobili to złodzieje? Nie „porządni” 

sąsiedzi tak się obłowili, mówili jak ma się spalić to my weźmiemy. W związku z tym 

zwyczajnym rabunkiem Fiszer za pośrednictwem „Zwierciadła” zwraca się do tych 

„porządnych” ludzi, aby zechcieli dobrowolnie pooddawać zrabowane przedmioty, gdyż 

w przeciwnym razie ogłosi publicznie nazwiska nieuczciwych „ratowników” które mu są 

wiadome. Dom był ubezpieczony na sumę 60 tys. zł., straty wynoszą 250 tys. zł. 

Urządzenia hotelowe i fabryka gilz nie były ubezpieczone. Gdyby nie Straż Wojskowa, 

Kolejowa i Ochotnicza z Okszowa, to zawodowa miejska była by bezradna.    

 - Pożary w Chełmie grudzień 1930 r.: 7 grudnia wybuchł pożar w posesji ul. 

Seminaryjna 13 własność B. Bakalarza i innych, straty część dachu 2.000 zł.; 10 grudnia  

przy ul. Ogrodowej 25 wybuchł pożar w stolarni Majera Festberga, spaliły się tylko 

wióry – właściwie straty małe, a to dzięki szybkiej pomocy miejskiej straży ogniowej.  

 - Autobus w płomieniach. 9 stycznia 1931 r. w komórce przy ul. Nadrzecznej 4 

wybuchł pożar. Spaliła się komórka i w niej garażujący autobus należący do Jana 

Wojtyły. Miejska Straż Ogniowa ogień zlokalizowała. Może podpalenie konkurencji ?  

 - 31 marca 1931 r. wadą komina wybuchł pożar w domu A. Dibermana przy ul. 

Hrubieszowskiej 19. Szybko interweniowała Miejska Straż Ogniowa w Chełmie.  

 - W czasie burzy 16 maja 1931 r. w Chełmie padło kilka piorunów. I tak jeden 

zniszczył doszczętnie radioaparat, bo nie była uziemiona antena. Inny antenę uziemił, 

ale nie wyjął wtyczki z aparatu, i spalił dwie lampy. W innym miejscu dostał się po 

przewodzie świetlnym do mieszkania i spalił licznik światła elektrycznego. Wpadł też do 

drukarni „Zwierciadła” i uszkodził silnik.  

 - 31 lipca 1931 r. w magazynach 7 pp. Leg. wybuchł pożar, który w porę 

zauważony i ugaszony, dzięki czemu straty są minimalne. Zniszczeniu uległa jedynie 

jedna ze ścian wewnętrznych i pewna ilość cywilnych ubrań rekrutów. 

 - 11 sierpnia 1931 r. spłonął dach domu Czachorowskiego Stanisława w Chełmie 

przy ul. Lwowskiej 31. Przyczyną zbrodnicze podpalenie.  

 - 7 maja 1932 r. zapaliła się tzw. „zagata” na domu Mieczysława Jędrzejewskiego 

w Chełmie na Pilichonkach 33. Dom częściowo został uratowany, ale są straty 6 tys. zł. 

Policja przepuszcza, że pożar mógł być od rzuconego niedopałka – a kto tak gaci dom.  
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 - W Chełmie w czerwcu 1932 r. piorun zapalił znajdującą się przy Rampie 

Brzeskiej stodołę Stanisława Miesiąca – straty 2.500 zł.   
 - A piorun ziemski wyrobu chełmskiej elektrowni poraził montera tej elektrowni  

Stanisława Nowaczyńskiego w czasie poprawiania lampy ulicznej na słupie przy ul. 

Lwowskiej w dniu 5 lipca 1932 r. Nowaczyński największe obrażenia odniósł na skutek 

upadku (w czasie wypadku) na bruk, życiu jego nie grozi niebezpieczeństwo.   
 - Z 19 na 20 czerwca 1933 r. spłonął za depotem kolejowym niewykończony dom 

Józefa Dziaduszyńskiego – ustalono, że wewnątrz była słoma.  

 - 12 sierpnia 1933 r. pożar w budynku dowództwa 7 pp. Leg., ogień zaprószyli 

remontujący robotnicy. Pożar opanowała szybko przybyła Miejska Straż Ogniowa.  

 - Na Wszystkich Świętych 1933 r. wybuchł pożar w zaplombowanym wagonie 

towarowym na stacji Chełm przybyłym z Włodawy. Sączył się dym – otworzono wagon 

– a tam 12 bel waty 420 kg, które stliłyby się gdyby nie zauważono dymu. 

 - Północ 8 sierpień 1934 r. ukazała się w stronie dworca kolejowego wielka łuna i 

rozległy się alarmujące gwizdki parowozów, wzbudzające uczucie grozy. Płonął duży 

tartak firmy drzewnej „BERKOS” przy ul. Rampa Brzeska. Łuna i alarm ściągnęły na 

miejsce pożaru licznych jeszcze w tym czasie spacerowiczów i gapiów. Wkrótce stawiła 

się do pożaru Miejska Straż Pożarna, którą dnia tego prześladował wyraźny pech, gdyż 

nie tylko podano jej fałszywy adres pożaru (ul. Kolejowa a nie Rampa Brzeska), ale 

zepsuł się jej jeszcze w drodze samochód pogotowia, tak że do miejsca ognia dowożono 

strażaków i sprzęt dorożkami. Zjawili się również przedstawiciele władz, Starosta 

Woronowicz oraz oddział Policji. Gaszenie pożaru utrudniał brak wody i trudny jej 

dowóz oraz częste zacinanie się motopompy, do której dowożono gorącą wodę z 

parowozów co powodowało zagrzewanie się motoru i pękanie wężów doprowadzających. 

Pożar przy pomocy Straży Pożarnej Ochotniczej i grupy przygotowanych ratowników 

ugaszono nad ranem. Przyczyna pożaru niewyjaśniona – straty duże.  

 - 2 września 1934 r. przez nieostrożność wybuchł pożar w sklepie z obuwiem T. 

Hubermana w tzw. „Okrąglaku” – straty 1000 zł.  
 - 19 listopada 1934 r. rankiem w posesji R. Korenzychera ul. Kolejowa 35 

wybuchł pożar na zewnątrz magazynu zawierającego papier w belach, papę itd. Ogień 

ugaszono nim przyjechała Straż Ogniowa – podejrzenie o podpalenie.   

 - Nocą 4 października 1935 r. wybuchł pożar na przedmieściu Pokrówki w 

zabudowaniach p. Bidy byłego naczelnika więzienia w Chełmie. Spaliły się 2 stogi siana 

– zachodzi podejrzenie podpalenia.   

 - W maju 1937 r. w tartaku A. Kamentza przy ul. Lwowskiej 12 wybuchł pożar w 

suszarni. Spaliły się słupy, jednak Straż Ogniowa pożar szybko ugasiła. 

 - W październiku 1937 r. rano wybuchł pożar w hali maszyn tartaku „Berkos” 

obok dworca kolejowego w Chełmie. Spłonęły doszczętnie zabudowania tartaku i 

maszyny. Przybyła Straż Miejska ogień zlokalizowała – straty 40 tys. zł., pracę straciło 

70 robotników. Odbudowa potrwa 3 miesiące, tartak był ubezpieczony.        
            

                                    Ulewy – burze gradowe 
 

 - 15 lipca 1933 r. nawiedziła Chełm wielka ulewa, która zatopiła szereg suteren i 

zalała wiele niskich podwórzy. W nocy lało w dalszym ciągu – zaniepokoiło to rolników.  

 - 22 marca 1934 r. przeciągnęła nad Chełmem gwałtowna burza gradowa z 

piorunami. Po 15 minutowej nawałnicy deszczowej z grzmotami, spadł grad wielkości 

fasoli, który pokrył jezdnie, chodniki i wnęki bram.        
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                                                           E – UTONIĘCIA 

 

- Początkiem czerwca 1924 r. wybrało się czterech uczniów II kursu preparandy 

Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Chełmie, po lekcjach na 

przechadzkę po okolicy. Błądzili po łąkach i już chcieli wrócić, gdy uczeń-kolega 

Podgórski upierał się aby iść dalej i w końcu trafili nad jezioro Glinianki. Rozebrali się i 

skoczyli do wody – ostatni płynął Podgórski. Gdy już był w połowie drogi, jego koledzy 

wylądowali na wysepce, wtedy nagle usłyszeli glos Podgórskiego ratujcie. Uczeń-kolega 

Rejzner sądząc, że Podgórski żartuje odpowiedział nie żartuj – bo tu żartów nie ma. 

Wówczas Podgórski drugi raz krzyknął Władek ratuj – po czym z wolna zaczął tonąć. 

Widząc to Rejzner skoczył do wody i choć był o głowę niższy zaczął go ratować i chwycił 

go za włosy. Tonący chwycił ratującego kurczowo tak za nogę, że dwa razy zanurzyli się 

pod wodę. Po chwili opadli z sił i Rejzner z trudem dopłynął do brzegu – a tym czasem 

Podgórski zniknął pod wodą. Zrozpaczeni chłopcy szybko zawiadomili policję. Przybyli 

też żołnierze i rozpoczęto poszukiwania, po kilku zanurzeniach wyciągnęli topielca na 

brzeg, ale było za późno. Krytycznego dnia przybył ojciec Podgórskiego odwiedzić syna 

– gdy ten tonął. Dochodzenie wykazało, że tzw. skurcz prawdopodobnie sparaliżował go, 

i to doprowadziło do utonięcia.   

- 3-letni Hipsz Moszek z ul. Nadrzeczna 20, bawiąc się bez opieki nad rowem 

napełnionym wodą, wpadł w czerwcu 1926 r. do niego i utonął. Sprawę przeciwko 

rodzicom za brak opieki nad dzieckiem, skierowano do prokuratora.  

- 12 lipca 1926 r. o godz. 21 szer. 7 pp. Leg. Pietrecki Michał nie wiadomo z 

jakich przyczyn utonął, kapiąc się w jeziorze Bazyljańskim pod Borkiem z siostrą swej 

narzeczonej Józefą Szajdziuk. W związku z wieczorową porą zwłoki wydobyto na drugi 

dzień – jezioro Bazyljańskie corocznie zbiera ofiary.   

- 27 lipca 1926 r. w miejscowości letniskowej Uhrusk, utonął kąpiąc się  w Bugu 

26 letni Naftal Lewin, student wydziału medycznego w Pradze Czeskiej. Był on znanym 

w Chełmie młodzieńcem i sportowcem. W 1918 r. jako ochotnik wstąpił do Wojska 

Polskiego w którym służył do 1921 r.   

- 16 lipca 1928 r. o godz. 10 dwaj chłopcy 10 letni Marian Dzięgielewski i 9 letni 

Wysocki Antoni zostali przesłani przez Magistrat na kolonie do Dorohuska, po drodze 

zaczęli się kąpać w Bugu – topili się. Na pomoc zostali wezwani rybacy z Berdyszcza – 

Antka wydobyta dość szybko, zaś Mariana po paru godzinach już nie żył.  

- Topielcy Bugu to nieumiejętność pływania. Ostatnio 5 sierpnia 1928 r. utonął 

kapiąc się w pobliżu Świerża 21 letni Mendelson Icek z ul. Lubelskiej 8.   

- 16 lipca 1933 r. utonęli na gliniankach koło cegielni Horodyszcze, Mieczysław 

Suprynowicz i Zofia Mandzińska strzelczyni mieszkali oboje na Terpicówce.   

- 3 maja 1934 r. w południe podczas kąpieli w jeziorze Bazyljany pod Chełmem 

utonął uczeń Szkoły Rzemieślniczej w Chełmie 18 letni Kos Władysław.                                                   
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                                                            F – GWAŁTY 

 
 - Dnia 19 czerwca 1930 r. został zwolniony z więzienia 19 letni Józef Walczak, 

który odsiadywał karę roku za dokonanie gwałtu na dziewczynce ze Świerża. Widocznie 

nie wytrzymał bo już 17 sierpnia 1930 r. wyszedł na pole pod rodzinną wioską Żalin i 

tam spotkał pasącą krowy 14 letnią sąsiadkę i dokonał na niej gwałtu. Oczywiście 

natychmiast powędrował do więzienia pod opiekę naczelnika Bidy.       

 - Leonard Wójcik urzędnik obecnie zawieszony, w lipcu 1933 r. dopuścił się 

czynu  niemoralnego wobec nieletniej – uwiódł ją.   

 

 

 

   

                                    Zapobiegnięcie gwałtom !!! 
 

 - Rutkowska Feliksa ul. Młynarska 7 zameldowała policji, że niejaki Bolesław 

robotnik rozlewni piwa Rozena we wrześniu 1928 r. usiłował dopuścić się na niej gwałtu.   

 - Art. 516 Kodeksu Karnego. 14 letni Wolf P. w lipcu 1929 r. podczas kąpieli w 

Uherce został napadnięty przez niejakiego Stanisława Sitarza, który usiłował na chłopcu  

dokonać gwałtu. Na pomoc chłopcu pośpieszył kąpiący się z pobliżu kolejarz i wyrwał 

półprzytomnego z rąk zwyrodnialca – co na to policja ?   
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              G –  NIESZCZEŚLIWE   WYPADKI   ŚMIERTELNE 
  

 - Tragiczna śmierć Edwarda Borowskiego w wypadku na przejeździe kolejowym 

na Pilichonkach, w lipcu 1923 r. Jak zeznaje dorożkarz: szlaban na przejeździe nie był 

zamknięty, nie było też nawet przepisowych ogni ostrzegawczych, również nie świeciły 

latarnie i na zbliżającej się lokomotywie, dlatego doszło do wypadku. Dorożkarz opuścił 

szpital 7 lipca 1923 r. Edward Borowski  na kilka tygodni przed wypadkiem ubezpieczył 

swoje życie u tutejszego Inspektora Warszawskiego Towarzystwa „Varsovia” w kwocie 

3.000 złotych polskich. Ubezpieczona suma ma być wypłaconą okazicielowi polisy. 

Ciekawe jest, kto będzie właścicielem tak poważnej sumki..!!!          

- Dwa śmiertelne wypadki zaczadzenia dzieci w Ochronce im. bł. Jolanty – 

grudzień 1923 r. Z braku miejsca w sypialni, dwóch chłopaków 6 i 9 lat położono w mało 

kontrolowanej pracowni w dalszej części domu w której napalono w piecu a w dodatku  

chłopcy na noc zamknęli się od środka na zasuwę. Rano stwierdzono, że obaj chłopcy nie 

żyją zostali zaczadzeni. Może ten tragiczny nad wyraz wypadek zwróci wreszcie uwagę 

władz na to co od wielu lat złego dzieje się w Ochronce.  

- 13 sierpnia 1924 r. p. Michał Kozakiewicz, współwłaściciel kaflarni przy ul. 

Młynarskiej, po spożyciu wraz z żoną i czworgiem dzieci obiadu-potrawy z grzybów 

które dzień wcześniej dzieci nazbierały – rozchorowali się z objawami zatrucia. Zamiast 

wezwać lekarza Kozakiewicz czując się najlepiej poszedł do miasta, gdzie spotkał 

krewnego felczera Próchniaka, i opowiedział mu, że rodzina czuje się trochę niedobrze. 

Wprowadzony w błąd bagatelizowaniem choroby przez Kozakiewicza, polecił mu kupić 

środek przeczyszczający i podać. Czas leciał a Kozakiewicz zwlekał – kiedy syn był w 

agonii wezwał lekarza ale było za późno. W konsekwencji – jego zaniedbań – zmarł jego 

5-letni syn i żona (co za ciemnota).   

- W nocy 25 sierpnia 1924 r. silny wiatr przerwał drut, prowadzący prąd do 

ogrodu miejskiego i do teatru „Polonii”. Na leżące druty najechała furmanka ks. 

proboszcza Sawickiego z Sawina, którą jechała też siostra księdza i furman. Dwa konie 

ciągnące furmankę w wyniku porażenia prądem padły na ziemię, furman odniósł lżejsze 

obrażenia, natomiast siostra księdza ciężko poparzona. Na miejscu zjawił się dzierżawca 

elektrowni p. Rabinowicz i druty przeciął. Porażone konie usunięto, a siostrę i furmana 

odwieziono do szpitala. Powołano komisję rządową do zbadania sprawy i ukarania 

winnych – ustalono podczas wichury gałąź przerwała druty więc winnych nie ma. W 

tym czasie w „Polonii” odbywało się amatorskie przedstawienie żydowskie. Po 

wyłączeniu prądu zapanowały ciemności, ktoś krzyknął z sali pożar, momentalnie 

powstała panika bardzo przeładowanej sali i ludzie zaczęli się tratować przy 

wychodzeniu. Na szczęście w tej chwili pojawił się komendant policji Grużewski z 

kilkoma policjantami i sytuację opanowano, wielkiego nieszczęścia nie było. Wypadek 

powyższy nasunął refleksje – jak zapobiegać takim wypadkom.  

- Podczas przetaczania wagonów wrzesień 1924 r. na stacji Chełm, jeden z nich 

najechał na idącego torem 88-letniego Łukasza Gdaka, mieszkańca wsi Serebryszcze 

gm. Krzywiczki – który poniósł śmierć n miejscu.   

- W ubikacjach drużyn konduktorskich na stacji Chełm od dłuższego czasu tale 

odbywają się pijatyki a po nich bijatyki. Na taką ucztę odbywającą się 22 września 1924 

r., którą zorganizowali Jaszczuk, Krzywańska, Jarno (nadzorca telegrafu) i Skarżyński, 

przybyły z Lublina w celu objęcia stanowiska zajmowanego dotychczas przez Jaszczuka 

– kierownika elektrowni. Po wypiciu kilku kieliszków, Skarżyński zachorował. Pierwszej 

pomocy udzielał mu dyżurny kierownik ruchu Kijanko i następnie polecił zawieść go do 

lekarza Zalewskiego, który udzieliwszy pierwszej pomocy choremu, polecił zabrać go z 

powrotem na miejsce wypadku, a naczynia służące do libacji opieczętować. Po 
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przeniesieniu na miejsce, chory zakończył życie – trwało to wszystko 1 godz. 15 minut. 

Jak wykazała sekcja zwłok było to zatrucie – czy zachodzi tutaj zbrodnia otrucia czy też 

przypadkowe zatrucie alkoholowe a nie atak serca – wykaże to badanie żołądka który w 

tym celu został wysłany do Warszawy. Wszyscy uczestnicy libacji po przesłuchaniu w 

policji zostali wypuszczeni na wolność. Z ostatniej chwili, w nocy z 23 na 24 gdzieś 

ulotnił się Jaszczuk – mówili, że po sprzedaniu wszystkich swoich ruchomości wyjechał 

do Bolszewii. Tymczasem ekspertyza wykazała, że Skarżyński został otruty – a 

zbrodniarz jest ścigany listem gończym. Jednak nasza policja jest skuteczna, bo już w 

czerwcu 1925 r. Jaszczuk został wyśledzony przez wywiadowców policyjnych w 

Warszawie i aresztowany gdzie ukrywał się u pewnego stróża w lochu pod siennikami. 

Przywieziony został do dyspozycji sędziego śledczego w Chełmie – oczekuje na sprawę.        

- Końcem września 1924 r. wskoczyli na brek pociągu towarowego, odchodzącego 

w stronę Rejowca niejaki Władysław Łukaszewski,  z kolegą – chcąc bez biletu dostać 

się do Zawadówki. Tuż przed stacja Zawadówka  wyskoczyli obaj z pociągu, jednak 

Łukaszewski tak nieszczęśliwie, że dostał się pod koła i poniósł śmierć na miejscu.  

- Wstrząsający wypadek na tle miłosnym początek stycznia 1925 r. Oto plutonowy 

7 pp. Leg. Eliasz Opało, spotkał u zbiegu ulic Szkolnej i Sienkiewicza rywala swego, 

niejakiego Rudiuka, idącego w towarzystwie 16-letniej Janiny H., zaślepiony miłością i 

zazdrością wyjął rewolwer i oddał cztery strzały do rywala – jedna z kul trafiła go w 

lewe ramie. Po czym Opało pobiegł jak szalony w stronę linii kolejowych, w tym 

momencie do Chełma pędził pociąg z Lublina. Opało nie zauważył go, i wpadł prosto 

pod pociąg – zginął na miejscu. Rudiuka odwieziono do krewnych mieszkających przy 

ul. Kolejowej 125, tu został opatrzony przez lekarza i odpoczywa. Biedna młodziutka 

Janina poszła samotna do domu – zszokowana tymi wydarzeniami. 

- W czwartek 13 sierpnia 1925 r. pomiędzy godz. 14 a 15 podczas odlewu żelaza w 

fabryce narzędzi rolniczych p. f. „Dratt i Ska” przy ul. Lwowskiej 34 – nastąpił wybuch 

pieca odlewnego, w wyniku tego zginęło 6 pracujących przy nim robotników. Wybuch 

nastąpił na skutek rzuconego do pieca pocisku armatniego, w którym znajdowały się 

resztki materiałów wybuchowych. Siła wybuchu była tak potężna, że rozerwany został 

piec odlewowy i dach oraz zburzone podmurowane ściany giserni. Poparzeni 

roztopionym żelazem i poranieni przez spadające belki i cegły zostali robotnicy: Jan 

Sztabeluk – złamana prawa noga dwa żebra i poparzone ręce; Aleksander Dziatko – 

ciężkie poranienia rąk i głowy; Walenty Koszewski, Bartłomiej Stasiak, Andrzej 

Błaszczuk i Zygmunt Błaszczuk – poparzenie i poranienie rąk, nóg, pleców, głowy, itd. 

Pierwszej pomocy udzielili poszkodowanym lekarze z Kasy Chorych a następnie 

Sztabeluk i Dziatko odesłani zostali na kurację do Szpitala Miejskiego, pozostałych 

odesłano na leczenie do domu.  

- Tragiczny wypadek zdarzył się 24 sierpnia 1925 r. w Chełmie – woźnica 

komendy Policji Państwowej w Chełmie Michał Madejski, w czasie przewozu słomy do 

więzienia spadł z wysoko wyładowanego wozu na bruk, tak nieszczęśliwie, że zginął na 

miejscu (pęknięcie czaszki) – osierocił żonę i czworo nieletnich dzieci.   

- Z mostu na Uherce (koło więzienia) spadła w poniedziałek 26 października 1925 

r. A. Aleksandrowicz  ul. Lubelska 95. Mimo przewiezienia jej do szpitala zmarła.   

- 21 marca 1926 r. znaleziono zwłoki robotnika elektrowni Roguckiego. Zajście w 

skrócie : Rogucki wracał w nocy w sobotę z imienin Józefa z Pilichonek ze swoją żoną do 

domu. Nagle zmienił plany i poszedł w sobie obranym kierunku. Gdy doszedł do 

budynku w którym mieści się szkoła im. T. Kościuszki od strony ul. Lubelskiej, siadł na 

cieniutkiej barierce w ogródku przed oknami suteryny – nagle zachwiał się i wpadł w 

dół uderzając głową w beton – (sekcja wykazała pęknięcie czaszki i zgon) – i w takiej 



99 
 

pozycji nogami do góry został zauważony w niedzielę rano przez przechodnia który 

natychmiast zawiadomił policję.  

- Majcher Apolonia 86 lat (Czułczyce gmina Staw), kapiąc się w wannie Nr 6 w 

zakładzie kąpielowym Flisa w Chełmie w czerwcu 1926 r. zasłabła i wkrótce zmarła. 

Lekarz stwierdził zgon wskutek paraliżu serca (a miała to być kąpiel higieniczno-

zdrowotna) – zwłoki przewieziono do szpitala św. Mikołaja w Chełmie. 

- 9 lipca 1926 r. artyleria jechała na ćwiczenia, polną drogą obok fabryki 

Gryzińskiego. Nagle szer. Bzdyrak Jan został schwytany przez koło, upadł i został przez 

nie przejechany. W wyniku obrażeń nogi i głowy zmarł – a miał być za kilka dni 

zwolniony do cywila. Od pół roku był żonaty.  

- W lipcu 1926 r. będący w gościnie u Rapy Rozalii na Pilichonkach Żeliźniak 

Metody zmarł na atak serca.  

- Śmiertelny upadek z wozu doznała czteroletnia Frajda Nisenbojm jadąc ze 

swym bratem wozem w sierpniu 1926 r.   
- Ppor. Wojciech Surówka zastrzelony przez wartownika. W nocy z 14 na 15 

sierpnia 1926 r. zdarzył się garnizonie chełmskim tragiczny wypadek, ppor. Wojciech 

Surówka z 2 PAC zginął od kuli wartownika. Ppor. Surówka sprawdzał jako oficer 

inspekcyjny warty, obszedł już cztery posterunki i następnie udał się pod magazyn 

MOB. Tu chciał zapewne przekonać się o orientacji wartownika. Nie zważając na jego 

wołanie, ppor. Surówka zbliżył się na odległość 2-metrów i jeszcze nie podał hasła. 

Wartownik zarepetował karabin – padł strzał i – oficer padł na ziemię. Na odgłos strzału 

przybiegł patrol z watówki: poznano ppor. Surówkę i na noszach zaniesiono do Szpitala 

Okręgowego. Rana była ciężka nad ranem zmarł. We wtorek 17 sierpnia 1926 r. godz. 

15 odbył się pogrzeb śp. ppor. Surówki. Z kaplicy Szpitala Okręgowego pod Borkiem 

wyniesiono przy dźwiękach marsza żałobnego trumnę ze zwłokami oficera i ustawiono 

na lawecie. Żałobny kondukt ruszył do miasta w stronę stacji kolejowej. Za trumną 

szedł brat zabitego, delegacje oficerskie z zastępcą dowódcy 2 PAC majorem Kosarkiem 

na czele i liczna publiczność. Kondukt przeszedł ulicami : Hrubieszowską, Lubelską, 

Obłońską i Kolejową, gdzie zwłoki pożegnano strzelecką piosenką „Czy umrzeć nam 

przyjdzie wśród boju”. Wieczorem wagon z trumna odjechał do rodzinnej miejscowości 

zabitego Wieliczki, gdzie następnego dnia zwłoki śp. ppor. Surówki złożono do grobu 

rodzinnego. Aresztowany w ubiegłą niedzielę zabójca śp. ppor. Surówki, kanonier 

Bobeluk Iłan, został po przeprowadzeniu dochodzenia zwolniony.  

- W grudniu 1926 r. mieszkańca ul. Kolejowej 78 w Chełmie Bonifacego 

Bartkiewicza srodze dotknął los. Oto małżonka jego po urodzeniu bliźniaków (chłopczyk 

i dziewczynka) nagle zmarła pozostawiając bezradnemu ojcu dwie maleńkie sierotki. 

Dzieci zdrowo się chowały. Nagle w nocy 17 na 18 marca 1927 r. oboje jednocześnie 

zmarły. Padło podejrzenie na ojca, że życie im skrócił. Dokonano sekcji zwłok i 

wnętrzności odesłano do Warszawy – śledztwo w toku.  

- Iwaniuk Adam zamieszkały w Chełmie przy ul. Jordana w lipcu 1927 r. wybrał 

się na wieś w poszukiwaniu pracy. Przybywszy do kolonii Janów gmina Staw wstąpił do 

znajomego gospodarza Michała Sieske. Ujrzawszy obok domu drzewo oblepione 

czereśniami zapytał czy może zjeść bo od rana nic nie jadł. Gospodarz pozwolił i udał się 

w pole a Iwaniuk na drzewo na czereśnie. Po pewnym czasie Sieske zjechał z pola i 

ujrzał rzecz straszną. Pod drzewem na wznak leżał Iwaniuk – a raczej jego zwłoki – 

ubranie porozpinane ręce na brzuchu, oczy wybałuszone w grymasie bólu z wydętym 

brzuchem. Śmierć nastąpiła na wskutek rozdęcia żołądka przez dużą ilość zjedzonych 

czereśni. Biedny i głodny człowiek – smutny los i straszna śmierć.  

- 27 września 1927 r. w składzie rozlewni piwa z browaru w Żywcu, znajdującym 

się w Chełmie przy ul. Lwowskiej prowadzonym przez Kolasińskiego Józefa – zdarzył 
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się śmiertelny wypadek. Porażony prądem elektrycznym został 20-letni Józef Król 

furman rozwożący piwo po mieście, zamieszkały na Pilichonkach ul. Trubakowska. 

Porażony grzebał przy instalacji chociaż był ostrzegany przez Marię  Mazurkówną 

jedyną w tym czasie pracownicę w rozlewni. Instalacja elektryczna została założona 23 

września i była nowością. Na miejsce zdarzenia przybyła policja i lekarz Łuczkowski 

który stwierdził zgon – osierocił żonę która spodziewała się dziecka. Po wizji lokalnej 

stwierdzono, że instalacja została wykonana nieprzepisowo i w dodatku złym kablem, 

nie było odbioru przez kwalifikowanego fachowca z elektrowni. Skandal ten odbił się 

szeroko w społeczności Chełma – skutkiem zaniedbań zginął człowiek.    

- 55 letni Michał Syczuk właściciel warsztatu ślusarskiego przy ul. Kopernika 38 

miał bardzo zimne mieszkanie. Bał się mieszkać w zimie żeby nie zamarznąć. Uprosił 

więc zarząd łaźni aby mógł się wyspać cieple. Jednego z dni grudnia 1927 r. znaleziono 

go w łaźni martwego. Sekcja wykazała anewryzm serca.   

- 29 grudnia 1927 r. 50 letnia Waleria Czachorowska ul. Lwowska 35 w gościnie u 

Siniotyńskiego ul. Lwowska 55 zmarła z powodu zawału.  

- Podczas wigilii  Bożego Narodzenia 1927 r.  w mieszkaniu p. Ignacego Stachiry 

na Pilichonkach, zmarł z wycieczenia 60 letni żebrak Stefan Łukaszuk. Dziady zdychają 

z głodu, a Sejmik szczyci się, że ma swój szpital. A gdzie są przytułki dla biednych i 

bezdomnych starców. Co robi władza.   

- 20 letnia Kazimiera Ducyn mieszkała w barakach kolejowych – 12 stycznia 1928 

r. rano idąc po torach uciekała przed jednym pociągiem wpadła pod drugi ginąc na 

miejscu – tyle razy się mówi nie chodzić po torach.   

- 64 letni Józef Wójcicki zamieszkały przy ul. Seminarialnej – kołodziej-(stelmach 

wyrób drewnianych wozów, kół, itd.) podczas pracy 6 sierpnia 1928 r., dostał nagle silnego 

ataku mózgu i zmarł.   

- Kazimierczuk Paweł z Zagrody krasnystawskiej gminy Rudka, pracując we 

wrześniu 1928 r. przy pogłębianiu studni ul. Lwowska 34. Znajdując się na znacznej 

głębokości, zatruł się gazem i po przewiezieniu do szpitala zmarł.   

- Nieszczęśliwy wypadek. Litwiniuk Józef ul. Lwowska 12, będąc w tartaku 

Boguszewskiego i S-ki we wrześniu 1928 r. został przypadkowo uderzony przez maszynę 

w pachwinę. Po przewiezieniu do szpitala zmarł na drugi dzień.   

- W nocy na 1 listopada 1928 r. przechodząc przez tory na przejeździe ul. 

Lubelskiej dostał się pod koła towarowego i zginął na miejscu sierżant 7 pp. Leg. Antoni 

Suracki (należał do starej wiary legionowej od 1915 r. przeszedł cały szlak bojowy, 

przeszedł też piekło obozu w Szczypiornie) – był prawym człowiekiem.   

- Na szosie hrubieszowskiej powracający furmankami mieszkańcy Czerniejowa, 

Tuszewski Józef i Domański Stanisław posprzeczali się z braćmi Antonim i Stanisławem 

Fitułami. Po kłótni Domański znienacka chwycił kłonicę i walnął ją Antoniego Fitułę, 

ten runął na ziemię, a awanturnicy odjechali. Stanisław Fituła wsadził brata na wóz i 

szybko do Chełma, niestety w drodze do szpitala brat zmarł. Policja aresztowała 

sprawców – grudzień 1928 r. 

- Taką uniwersalną osobą była Wojtaluk Józefę ul. Trubakowska 13.  Jak był 

czas leczyła ludzi alba handlowała na rynku warzywami. Niefortunną pacjentką 

akuszerki stała się Bajowa Maria ul. Jordana 26, która wszelkie swoje i rodziny kłopoty 

z zaufaniem jej powierzyła. Lekarka od pietruszki manipulując jakąś substancję z 

szarego mydła (rtęci), spowodowała u Bajowej nagłe osłabienie i zgon. Sekcja zwłok 

wykazała paraliż serca – będzie jeszcze analiza wnętrzności. A ze strony prawa – 

Wojtaluk zajmie się sędzia śledczy.   
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- Włodawski autobus „Napoleon” prowadzony przez szofera Cichosza Antoniego 

pokonywał trasę do Chełma w maju 1929 r. Pod pędzącą maszynę wpadł 12 letni Szama 

synek Wetsztejna Abrama ul. Lubelska 119 i zginął na miejscu.  

- Po przejściu pociągu osobowego z Chełma w stronę Kowla między Brzyźnem a 

Dorohuskiem znaleziono zwłoki 16 letniej Lidii Doroszenko, uczennicy Państwowego 

Nauczycielskiego Seminarium Żeńskiego w Chełmie jadącej tym pociągiem – wypadek 

czy zbrodnia śledztwo w toku – lipiec 1929 r.  

- Przed kilku laty znana na całą Kolejową piękność, Józefa Szałaj, wyszła za mąż 

za Bolesława Wyszyńskiego. Po urodzeniu córeczki rozpoczęły się awantury rodzinne – 

doprowadzające do zerwania. Wyszyńska gdzieś wyjechała a Wyszyński przeniósł się do 

Gdyni. Wkrótce potem Wyszyńska powróciła i zamieszkała z dzieckiem w dawnym 

mieszkaniu. Onegdaj wieczorem (sierpień 1929 r.) Wyszyński przejeżdżający przez 

Chełm na ćwiczenia wojskowe wstąpił do swego własnego mieszkania. Na łóżku leżała 

żona przy niej niejaki Sokołowski z Warszawy, obecnie pracujący przy budowie 

Dyrekcji Kolejowej jako majster murarski. Wyszyński : Chciałbym zobaczyć swoje 

dziecko? Proszę się natychmiast wynieść! Przecież to moje mieszkanie. Ja nic nie chcę, 

pokażcie mi tylko moje dziecko? Leżący na łóżku mężczyzna Sokołowski chwycił za 

rewolwer i podskoczył ku Wyszyńskiemu – Huknęło kilka strzałów. Wyszyński zalany 

krwią słaniając się wyszedł na ulicę, gdzie otoczyli go przechodnie, mówił: w moim 

własnym mieszkaniu, moje dziecko, mój Boże? Nagle padł na chodnik. Pod opieką 

policjanta przewieziono go do szpitala św. Mikołaja tu udzielił mu pomocy dr 

Urbanowicz. Rany na głowie Wyszyńskiego nie pochodzą od kul, jak to przypuszczali 

świadkowie zajścia, lecz od uderzenie tępym narzędziem – prawdopodobnie rękojeścią 

rewolweru, którym strzelał w górę napastnik Sokołowski podczas znęcania się nad 

ofiarą – Policja wyjaśni zajście!!!!  

- 21 letni Jankiel Fligielman wraz z 18 letnią Gitlą Bitmanówną, oboje ze wsi 

Okopy pod Dorohuskiem, tego samego dnia, kiedy wyjeżdżała łódź „Chełmianka” w rejs 

do Gdyni, postanowili również spróbować wioślarskiego sportu. W tym celu udali się w 

sierpniu 1929 r. do wsi Wilczy Przewóz, gdzie poprosili jednego z gospodarzy o 

wypożyczenie łódki. Do towarzystwa zaprosili sobie jeszcze koleżankę Gitli i wsiedli do 

łodzi. Wyjechawszy na wiry Bugu, skutkiem nieumiejętnego manipulowania wiosłami, 

łódź wywróciła się i wszyscy troje wpadli do wody. Znajdujący się w pobliżu młody 

wieśniak, zdołał wyciągnąć za włosy koleżankę Gitli, natomiast Jankiel i Gitla utonęli. 

Gitlę wyłowiono pod Świerżami, zaś Jankiela jeszcze dotąd nie wyłowiono.  

                                                                            * 

              Straszny tydzień w szpitalu św. Mikołaja w 1929 r. 
 

Oprócz ofiary wypadku przy pracy i ofiary krwawych dożynek, o czym podajemy 

szczegóły w sierpniowej kronice 1929 r., do szpitala św. Mikołaja w Chełmie w ciągu 

ubiegłego tygodnia przywieziono cały szereg ludzi w stanie ciężkim. 

- Grzegorz Waremczuk lat 33 ze wsi Borki powiatu Luboml, pokaleczony nożem 

przez byłego wójta zmarł 20 sierpnia 1929 r. – na drugi dzień pobytu w szpitalu.  

- Grzegorz Lisz lat 56 z Kulika gmina Cyców pobity w okrutny sposób przez 

własnego syna, lekarze walczą o jego życie. 

- Wasyl Dulba lat 12 z horodyszcza gmina Staw, pobity ciężko przez kolegów. 

- Józef Nowosad lat 18 pobity na zabawie w Pokrówce pod Chełmem.  

- Abramowicz Maria ze wsi Wereszcze gmina Rejowiec, otruła się esencją octową 

lekarze walczą o jej życie. 

- Borensztajn Bajda lat 28 z Lubomla, otruła się esencja octową – słaba nadzieja. 
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8 ciężkich wypadków w ciągu jednego tygodnia, to bardzo dużo jak na nasze 

spokojne życie na prowincji.                             

                                                                             * 

 - Dyrekcja Monopolu Spirytusowego ostrzegała przed piciem denaturatu, gdyż 

grozi to śmiercią, ślepotą i innymi strasznymi chorobami. Może będzie to przestrogą. W 

czerwcu 1930 r. niejaki Józef Pacała ul. Lubelska 152, kupił dwie butelki tej trucizny i 

zaprosił na poczęstunek do siebie kolegów: Zalewskiego Michała, Bartoszuka Józefa i 

Gołębiowskiego Stanisława. Skutki libacji były opłakane. Pacała zmarł w męczarniach, 

Zalewski z trudem-cudem został wyratowany, a Bartoszuk i Gołębiowski szczęściem 

mało pili, i po kilku dniowej kuracji wyszli ze szpitala.  

 - W nocy na 29 lipca 1930 r. został zastrzelony 31 letni Mordko Iwry – przywódca 

żydowskiej partii, ławnik Magistratu m Chełma, działacz żydowski. Zamieszkiwał w 

domu swego ojca przy ul. Hrubieszowskiej w sąsiedztwie młyna Lembergera naprzeciw 

szpitala św. Mikołaja. Zginął z rąk Antoniego Raczyńskiego z Kamienia gmina Turka, 

znanego policji zawodowego złodzieja wielokrotnie karanego. Śmierć jego poruszyła do 

głębi wszystkich mieszkańców Chełma, większość uczestniczyła w pogrzebie. Kondukt 

żałobny od domu zmarłego przeszedł ulicami: Hrubieszowską, Pocztową, Reformacką, 

Strażacką, pod gmach  Ratusza, tu zatrzymał się pod balkonem Teatru Miejskiego – tu 

były też przemówienia. Stąd kondukt udał się na cmentarz żydowski przy ul. Kolejowej 

gdzie został pochowany. W pogrzebie brało udział tylu Żydów i Chrześcijan, że jak 

Chełm Chełmem, takiego pogrzebu żydowskiego jeszcze nie było.  

 * Katarzyna Orzeł z Małego Strupina prosi nas o zaznaczenie, że nieprawdą jest 

jakoby była kochanką Raczyńskiego zabójcy ławnika Iwrego. O kradzieży i zabójstwie 

również nic nie widziała i dlatego prosi nie łączenie jej nazwiska ze zbrodnią i 

zbrodniarzem. Przyjmujemy do wiadomości i prostujemy.   

 - W jednym z zakładów jadłodajnych przy ul. Lubelskiej w październiku 1930 r. 

zmarł na udar serca siedzący przy kawie inż. Jan Leon Węglinaki, zamieszkały w 

majątku Czułczyce gmina Staw.  

 - 19 grudnia 1930 r. o godz. 11.30 na terenach stacji kolejowej PKP w Chełmie 

robotnik Dymitr Czarnecki z Serebryszcz pod Chełmem, pracował przy odśnieżaniu. W 

wyniku własnej nieostrożności dostał się pod koła pociągu które mu obcięły obie nogi. 

Pierwszej pomocy udzielił lekarz kolejowy, bez rezultatu – i w trakcie przewożenia do 

szpitala św. Mikołaja zmarł.  

 - 20 letnia Janina Kozaczuk służąca Jana Boguszewskiego właściciela młynów i 

udziałowca Elektrowni wieczorem 20 grudnia 1930 r. napaliła sobie w piecu, a rano 

znaleziono ją martwą od zaczadzenia. 

 - W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1930 r., 18 letni Jan Szpakowski tak 

mocno poturbował Leona Joskowa z Kobylego gmina Rejowiec, że ten zmarł – a 

Szpakowski powędrował na długie miesiące a może i lata do więzienia.  

 - Bawiący w gościnie u szwagra Bieleckiego w Chełmie ul. Lubelska 60 w 

kwietniu 1931 r., proboszcz parafii Maniewicze powiat Kowel ks. Romanowski przy 

wyjeździe z Chełma będąc już w dorożce w chwili gdy młodszy jego brat poszedł do 

mieszkania dla zabrania rzeczy, doznał nagłego krwotoku płucnego – i mimo ratunku 

zmarł, miał 36 lat, zwłoki zostały wywiezione do Maniewicz.  

 - Nożem porżnięty został 21 maja 1931 r. na ul. Lwowskiej wieczorem przez 

nieznanych sprawców niejaki Komar Piotr z ul. Okszowskiej 16. Komara w stanie 

ciężkim przywieziono do szpitala św. Mikołaja, gdzie zmarł.  

 - O gołębie pobili się 23 maja 1931 r. dwaj łobuziaki – Antoni Lipiński i Bolesław 

Sapiecha (z ul. Lubelskiej za przejazdem). Bójki nie przeżył ciężko poturbowany 

Lipiński, który po przewiezienie do szpitala zmarł – Sapiechę osadzono w więzieniu. 
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 - Śmiercią przepłaciła chęć uchylenia się od obowiązków matki Józefa Wójcik ul. 

Lwowska 39, która z powodu niedozwolonej operacji zmarła w szpitalu św. Mikołaja w 

lipcu 1931 r. (była już umierająca). W sprawie spędzania płodu toczy się dochodzenie.  

 - 20 września 1931 r. odbywała się szkolna zabawa dla dzieci w czasie której 

między dwoma 13 letnimi chłopcami Kazimierzem Ziębą i Bolesławem Górą wynikła 

jakaś sprzeczka, w pewnym momencie, potrącony przez Górę Zięba wydobył z kieszeni 

szewski nóż, zadając nim Górze śmiertelny cios w serce.  

 - Zamieszkały w Podborczu pod Chełmem, w domu Franciszka Przychody, 

lokator Konstantyn Janczuk w czasie sprzeczki we wrześniu 1931 r. na tle należności za 

komorne, uderzył gospodarza domu szpadlem w głowę, który po paru dniach zmarł – 

jak się okazało lokator przez 4 lata nie płacił za lokum. Groził też, że jeżeli zostanie 

usunięty z mieszkania to cały dom spali. Obecnie zmienił adres siedzi w więzieniu.  

 - W maju 1932 r. Jan Bulec z Leśniczówki wracał od brata do domu z Rudy Huty 

jechał rowerem po torze był podchmielony, dostał się pod pociąg i śmierć na miejscu.  

 - 16 września 1932 r. na stacji Chełma parowóz manewrowy, prowadzony przez 

Stefana Łęckiego najechał na zamiatacza torów Józefa Chodlewskiego, który odniósł 

szereg poważnych obrażeń, przewieziony do szpitala św. Mikołaja wkrótce zmarł.   

 - 2 października 1932 r. w Święcicy gmina Olchowiec, odbyło się wesele w domu 

Markowej. Po weselu muzykanci zostawili swe instrumenty i udali się do domów. Nocą 

gdy domownicy u Markowej już spali, ktoś gwałtownie dobijał się do domu. Otworzył 

będący na urlopie syn gospodyni sierżant Paweł Markow, stało kilku nieznajomych 

którzy żądali wydania pozostawionych instrumentów muzycznych. Markow oświadczył, 

że instrumentów nie wyda bez zgody właścicieli. Na to przybyli urządzili awanturę, że 

muszą mieć instrumenty bo będą grać na zabawie w Pniównie sąsiedniej wsi. Dwu zaś z 

przybyłych, jak się później okazało Berezowski i Stecun rzucili się na Markowa, Stecun 

wydobył z zanadrza bagnet, a Berezowski wypalił z rewolweru. W odpowiedzi Markow 

również dobył rewolweru i oddał dwa strzały, raniąc śmiertelnie Berezowskiwgo w 

okolice serca. Gdy Berezowski padł, rewolwer  pochwycił ów Stecun. Ponieważ Markow 

nie posiadał więcej naboi, więc ratował się ucieczką w pole – a napastnicy zdemolowali 

mieszkanie i powybijali szyby, zabrali dogorywającego Berezowskiego i oddalili się do 

Pniówna. Markow zaś udał się na posterunek policji gminy Olchowiec do Wierzbicy, 

meldując o zajściu. Natychmiast zarządzony pościg doprowadził do ujęcia i oddania w 

ręce władz sądowych Stecuna, Berezowski po trzech godzinach zmarł. W mieszkaniu 

jego znaleziono podczas rewizji, ukryty przez żonę rewolwer, którym zmarły strzelał, 

aby zmusić do wydania instrumentów na zabawę, która rzeczywiście miała się odbyć w 

Pniównie. Zamiast zabawy – śmierć i kryminał. 

 - W niedzielę 2 października 1932 r. w lokalu Towarzystwa Uniwersytetu 

Robotniczego w Chełmie przy ul. Lubelskiej odbywała się zabawa za zaproszeniami. Do 

znajdującego się już na zabawie 26 letniego Władysława Węgrzyna uczepili się trzej 

osobnicy, którzy pod groźbą pobicia zażądali wódki (nie wiadomo jak się dostali na tę 

zabawę). Węgrzy widząc groźne ich miny, zgodził się na pójście z nimi do restauracji, 

gdzie stracił wszystkie posiadane pieniądze. Kiedy zażądali jeszcze piwa oświadczył, że 

już nie będzie fundować, bo nie ma za co, wtedy tak go ciężko pobili, że na trzeci dzień 

zmarł – sekcja wykazała wylew krwi pod czaszką. Jeden z bandziorów to Lipczyński 

Leon drugi Olewiński Leon, trzeci jest ustalany – wszyscy poniosą zasłużoną karę.  

 - Wincenty Filipczuk z ul. Hrubieszowskiej 44, 18 lipca 1933 r. wypił pół litra 

spirytusu drzewnego, stracił przytomność i zmarł.    

 - Podczas rozbierania rozwalonych murów cerkwi przy koszarach 24 sierpnia 

1933 r. został przygnieciony śmiertelnie ogromną bryłą muru kanonier 2 pac Pawusiak. 
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Jest to drugi z kolei wypadek w tym miejscu. Pierwszy przed kilku miesiącami 

zakończył się (podczas eksplozji przy wyburzaniu) tylko poranieniem.  

 - Zmarł nagle w październiku 1933 r. na anewryzm serca Aleksander Dąbrowski 

z ul. Kolejowej 87.   
 - W autobusie biura przewozowego Rozencwajga w Łodzi przyjechał do Chełma 

w sprawach handlowych firmy w dniu 17 października 1933 r. niejaki Icek Majer 

Zylberson. Tu nagle zasłabł i zmarł w autobusie. Sekcja – zmarł wskutek wady serca. 

Podobna rzecz miała miejsce w Lisznie gmina Pawłów. W dniu 22 października 1933 r. 

widziano tam przechodnia (35 lat), którego po kilku godzinach znaleziono martwego w 

pobliskim zagajniku. Nikt z okolicy go nie poznał. Sekcja – to owrzodzenie mózgu.  

 - W drugim dniu świąt grudnia 1933 r. około godz. 16 znaleziono w Chełmie, na 

drewnianym moście u zakończenia szosy rejowieckiej w pobliżu rejonowych magazynów 

kolejowych, ciepłe jeszcze zwłoki 34 letniego Józefa Wapniarza, byłego strażaka 

Chełmskiej Straży Ogniowej, zamieszkałego przy ul. Młynarskiej 5. Wapniarz miał 

przestrzelona skroń. Broni w pobliżu nie znaleziono, zachodzi podejrzenie morderstwa.   

 - 3 stycznia 1934 r. po południu wpadł pod parowóz przetokowy na przejeździe 

brzeskim 62 letni Franciszek Gieryng z Wolwinowa – zmarł w szpitalu.  

 - Katarzyna Grzegorczyk lat 47 ul. ks. Brzózki zmarła 6 marca 1934 r. wskutek 

zatrucia się spirytusem denaturowanym.  

 - 5 maja 1934 r. w szpitalu św. Mikołaja bezpośrednio po przywiezieniu do 

szpitala zmarł nagle Piechocki Kazimierz lat 42 ul. Okszowska 38 – atak serca.    

 - Sąsiadka zameldowała w policji, że (od paru dni) od 7 stycznia 1935 r. Eugenia 

Koziej lat 35 ul. Lubelska 35, nie wychodziła z mieszkania. Posterunkowy przy pomocy  

ślusarza dostał się do mieszkania, znaleziona ją martwą i jej kota – było to zaczadzenie.  

- 15 marca 1935 r. płk dr Kulesza jadąc bryczką ul. Hrubieszowską zauważył 

leżącą na ulicy kobietę, którą umieścił w szpitalu św. Mikołaja. Okazało się iż jest to 

stróżka domu przy ul. Hrubieszowskiej 47, Tekla Kość która zasłabła wskutek 

wycieńczenia głodem. Przy rozbieraniu chorej w Szpitalu znaleziono przy niej jej 

zaoszczędzone 829 zł. 15 gr. – a 21 marca zmarła.  

 - 31 marca 1935 r. na chodniku przy ul. Kolejowej znaleziono chorą Gatkowską 

lat 42 bez określonego miejsca zamieszkania którą przewieziono do Szpitala św. 

Mikołaja – gdzie w krótkim czasie zmarła.   
- Przy budowie domu Wandy Szymańskiej przy ul. Łącznej 21 we wrześniu 1935 

r. Józef Dżaman lat 30, zajęty pracą na wysokości i podczas wyciągania ankra spadł z 

wysokości 7 m i zginął na miejscu.   

- Jadący wozem w styczniu 1936 r., 26 letni Władysław Woś z koloni Antonin 

gmina Krzywiczk nie zaważył na przejeździe kolejowym Serebryszcze zbliżającego się 

pociągu, w wyniku czego lokomotywa uderzyła w wóz niszcząc go doszczętnie a Woś 

zawisł na buforach lokomotywy i tak niezauważony dojechał do stacji Chełm, gdzie nie 

odzyskawszy przytomności zmarł na wskutek licznych obrażeń. Jedynie konie wyszły 

cało i same wróciły do domu.  

- Do domu niejakiej Roguckiej w maju 1937 r. przyszła w odwiedziny sąsiadka 

Anna Ryćko ul. Hrubieszowska 46. Podczas rozmowy nagle osłabła i zmarła – lekarze 

stwierdzili że denatka miała anewryzm serca.                                                                                               

- Niejaka Helena K. służąca z ul. Szwoleżerów, w maju 1937 r. napiła się w celu 

samobójczym mieszaniny karbolu i jodyny, zmarła w szpitalu. Również Elstera Lender 

ul. Pierackiego 10 zażyła nieznanej trucizny, przyczyną samobójstwa zawód miłosny. 

- Początki maja 1937 r. 52 letni Jan Czerniakiewicz spinacz wagonów formując 

wagony na stacji PKP m. Chełm – moment nieuwagi i poniósł śmierć na miejscu.   
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- 4 maja 1937 r. rano 30 letni Kazimierz Chudecki piekarz z ul. Trubakowskiej 

21, zginął na miejscu potrącony przez lokomotywę na przejeździe kolejowym przy ul. 

Lubelskiej, która zdążała do stacji Rejowiec.   

- 21 maja 1937 r. w Brześciu nad Bugiem zginął w czasie spełniania czynności 

służbowych Stefan Kędzior, przodownik służby śledczej PP, któremu rzezak Ajzyk 

Szczerbowski wbił w prawy bok długą majzę rzeźnicką używaną do ostrzenia noży. 

Ciężko ranny Kędzior strzelił kilkakrotnie raniąc zbrodniarza w nogę. Zamordowanie 

przedstawiciela władz wywołało niesłychane wzburzenie i reakcję na mieście tłumów 

włościan i mieszkańców. Sprowokowani powywracali stragany żydowskie i kioski, 

zdemolowali sklepy. Organa policji przetrzymały ponad 100 osób. Należy podkreślić, iż 

wzburzony tłum tylko niszczył nic natomiast nie zrabowano. W oknach Żydzi 

umieszczali wizerunki świętych – na obronę własnych mieszkań.   

- We wrześniu 1937 r. po libacji w jednym z barów chełmskich powracał do 

domu ul. Kolejowa 94 A, niejaki Antoni Dyńko – nagle w pobliżu domu zasłabł. 

Ponieważ była późna pora przypadkowy przechodzień zaalarmował policję. Jak 

wykazała obdukcja zwłok, zgon nastąpił przez paraliż serca – nadmierna ilość alkoholu.  

- W październiku 1937 r. przybył z Kowla do Chełma pasażer i kazał z dworca 

zawieść się dorożką do Szpitala św. Mikołaja. Po przybyciu na miejsce dorożkarz z 

przerażeniem stwierdził zgon nieznanego pasażera. Jak ustaliła policja, zmarły to 45 

letni Gotlib Guderian z Marysina-Jamna gmina Świerże, zmarł na skutek skrętu jelit.  

- W styczniu 1938 r. na ul. Sienkiewicza zmarł nagle 60 letni Mikołaj Suczyk z 

Wołkowian gmina Żmudź – lekarze stwierdzili udar sercowy.   

- Znany w Chełmie przemysłowiec Jan Boguszewski zginął tragicznie 15 marca 

1938 r. we własnym młynie – nieostrożnie został wciągnięty w tryby transmisji.   
- W mieszkaniu Katarzyny Chrzanowskiej ul. Hrubieszowska w listopadzie 1938 

r. zmarł nagle żebrak Nesterowicz – znalezione przy nim 50 zł. zużyto na pogrzeb.     
                                             

                            Dziwne wypadki – ocalenie ?  

 

 - W sierpniu 1928 r. Suski Bolesław ul. Reformacka 15, postrzelił sobie przez 

nieostrożność obie nogi znajdującym się w kieszeni rewolwerem – naładowanym i 

odbezpieczonym. Kuracja ma się ku lepszemu. 

 - 28 sierpnia 1928 r. o godz. 21 autobus obsługujący linię Chełm – Lublin, 

najechał na przechodzącego przez jezdnię absolwenta szkoły filmowej Tadeusza 

Kowalskiego. Kowalski został odrzucony na jezdnię i doznał licznych obrażeń. Autobus 

jechał bez świateł i bez sygnałów. Szoferem zajęła się policja.  

 - 7 listopada 1928 r. przy budowie dyrekcji spadł z rusztowania z wysokości 3 

piętra murarz Józef Mazurkiewicz z Kozienic. W stanie niezłym został przewieziony na 

kuracje do szpitala św. Mikołaja. Po wyleczeniu okazało się, że tylko złamał nogę.   

 - Zajęty pracą przy remoncie gmachów gubernialnych i szpitala Mazurek 

Władysław, rozbierając zbyteczny komin w sierpniu 1929 r., rzucał niepotrzebne cegły z 

góry na ziemię. Pracujący na dole Paweł Oleszczuk  z Siedliszcza zwracał uwagę, że to 

niebezpieczne itd. – nie dokończył zdania, a jedna z cegieł padła na głowę, w stanie nie 

przytomnym odwieziono go do szpitala – lekarze walczą o jego życie.     

 - 17 lutego 1930 r. patrolujący park na Górce policjant potknął się o leżącego na 

ziemi człowieka, dającego oznaki życia – z ust jego unosiła się woń octowej esencji. 

Przewieziony do szpitala św. Mikołaja desperat  w ostatniej chwili został wyratowany, 

był to 23 letni Bolesław Włodarczyk z ul. Hrubieszowskiej 19, pozostający dłuższy czas 

bez pracy – dlaczego chciał popełnić samobójstwo.   
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- Lekkoatleta Górecki Edward ul. Kolejowa 66, w kwietniu 1931 r. podczas 

zawodów tak nieszczęśliwie rzucił dyskiem, że omal nie zabił 10 letniego Majera 

Skórnika, raniąc go ciężko w głowę – chłopiec cudem wyżył.   

- Skutkiem niezamknięcia szlabanu kolejowego na Przejeździe Lubelskim 21 

października 1931 r. o godz. 22.15 parowóz jadący od strony Rejowca, prowadzony 

przez maszynistę Michała Gamlę najechał na przejeżdżającą furmankę, powożoną przez 

Srula Szmulewicza, zamieszkałego w Chełmie przy ul. Katowskiej 6. Katastrofa 

skończyła się bardzo szczęśliwie, gdyż rozbiciu uległ jedynie wóz, a konie ocalały, 

natomiast siedzący na wozie Szmulewicz został siłą uderzenia wrzucony na parowóz i 

tym sposobem ocalał. Po zatrzymaniu parowozu lekko potłuczonego i bardzo 

przestraszonego Szmulewicza odwieziono na kurację do szpitala Św. Mikołaja.  

- Wojciech Radziszewski z ul. Trubakowskiej w lipcu 1933 r. spadł ze strychu w 

ciężkim stanie przewieziono go do szpitala – okazało się tylko ciężkie potłuczenie głowy.   

- Janina Oleszkiewicz z ul. Trubakowskiej, w lipcu 1933 r. skacząc z płotu trafiła 

na ukryte w słomie widły, miała szczęście bo tylko przebiły jej stopę na wylot.  

- Władysław Dragan z ul. Kolejowa 38 został w grudniu 1933 r. podczas 

kradzieży węgla na torach kolejowych stacji Chełm, postrzelony przez konduktora 

Pawła Wosia – mimo ran, szczęście że żyje.   
- 17 marca 1934 r. w młynie motorowym Lembergera przy ul. Hrubieszowskiej 

podczas naprawy maszyny Jozefowi Mazurkowi  walce zmiażdżyły lewą rękę – z braku 

urządzeń ochronnych. Jest to już drugi wypadek w krótkim czasie – czy władze zajmą 

się bezpieczeństwem w młynie Lembergera – Mazurek miał szczęście że uszedł z życiem. 

- 30 września 1934 r. 14 km od Chełma w stronę Lublina młoda kobieta dostała 

się pod koła samochodu Bolesława Kucharskiego dyrektora cukrowni Nieledew – cudem 

wyżyła. Kucharski po opatrzeniu natychmiast odwiózł ją do Szpitala w Chełmie. Ciężko 

ranna okazała się głuchoniema – śledztwo policji ma ustalić kim jest.  

- 22 grudnia 1934 r. przy ul. Sienkiewicza 17 ujawniono w mieszkaniu zwłoki 

Marii Matryk około 60 lat. Śledztwo ustaliło, że Matryk już od 4 grudnia nie wychodziła 

z domu – dalsze dochodzenie w toku.   

- W lipcu 1935 r. radca i członek Zarządu Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Leon 

Bombol zamieszkały przy ul. Katowskiej 28, prowadząc lustrację terenu pod budowę 

magazynów wojskowych w 2 pac został przygnieciony walącym się rusztowaniem, 

doznał ogólnego potłuczenia i złamania 2 żeber – cudem uszedł z życiem.  

- 2 lipca 1935 r. został przywieziony do Szpitala św. Mikołaja, Michał Kondra lat 

16, z kolonii Czułczyce, który pracując w majątku Czułczyce przy odbieraniu łubinu od 

maszyny, przez nieostrożność wsadził rękę między niezabezpieczone tryby, doznając 

zmiażdżenia trzech palców oraz poszarpania dłoni – cud że żyje.  

- Nędza, choroba i brak środków do życia skłoniły Katarzynę Gnidową ul. 

Sienkiewicza 10, do samobójstwa i wypicia w styczniu 1936 r. esencji octowej. W bardzo 

ciężkim stanie przewieziono ją do Szpitala św. Mikołaja – cud że jeszcze żyje.   

- Przez nieuwagę w styczniu 1936 r. wpadł pod konie z wozem przechodzący ul. 

Hrubieszowską Jan Kulawczyk z Kukawki gmina Rakołupy. Doznał takich obrażeń, że 

trzeba go było umieścić w Szpitalu – stan ciężki ale żyje.   

- Maria Załoga lat 54 i syn jej Michał Baj, ul. Szpitalna 4, w styczniu 1937 r. 

zatruli się czadem i w ciężkim stanie odwieziono ich do szpitala – lekarze walczą o ich 

życie. Z tej samej przyczyny, wobec przedostania się czadu przez drzwi do sąsiedniego 

mieszkania, zatruli się czadem: Borowiec Feliks, żona i matka jego oraz 3 dzieci.  

- We młynie „Industria” w Chełmie w maju 1937 r. walce młyńskie obcięły 

robotnikowi Józefowi Tarnowskiemu z ul. Lubelskiej 49, palec u ręki, to nieuwaga przy 

pracy – szczęście, że tylko się tak skończyło.   
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- W październiku 1937 r. przy zbiegu ulic Szkolnej i Sienkiewicza dostał się pod 

koła autobusu inwalida Aleksander Pawliszuk jadący na rowerze. Ofiara (to cud), że 

doznała tylko ogólnych potłuczeń, połamana została proteza nogi i rower.   

- W listopadzie 1937 r. pod motocykl prowadzony przez H. Bieniasa na ulicy w 

Chełmie dostał się 10 letni Artur Milichowicz, który doznał ogólnych potłuczeń. Ofiarę 

szybko umieszczono w szpitalu na kuracji – dobrze że się to tylko tak skończyło.     

 

                        Zabawa z bronią – wypadki  

 

- PSB Kabala zamieszkały na Górce Katedralnej, w kwietniu 1929 r. postrzelił się 

przez nieostrożność rewolwerem, który miał w kieszeni. Pocisk ugodziwszy w dolną 

szczękę, roztrzaskał ją i wybił 3-zęby; Niejaki Miszkiewicz ranny został w nogę przez 

nieznanego osobnika, który próbując rewolwer, strzelił w ścianę gmachu teatralnego.  

- Powracający w nocy 8 grudnia 1930 r. furmanką z polowania znany w Chełmie 

technik budowlany Mikołaj Bołtienko na drodze pomiędzy Sielcem a Rożdżałowem 

chciał czy to z potrzeby, czy dla rozrywki rozjaśnić drogę rakietą (specjalny ładunek do 

dubeltówki). W czasie strzału lufa dubeltówki rozerwała się i urwała Bołtience wielki 

palec u lewej ręki oraz poszarpała mu dłoń. Zamiast do domu koledzy musieli odstawić 

go do szpitala wojskowego.  

- 12 letni Władysław Chojecki ul. Lwowska manipulując-bawiąc się  rewolwerem 

Jana Jędrzejewskiego z Żółtaniec w listopadzie 1934 r. postrzelił się w dłoń lewej ręki.              
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                                        2 – Przestępstwa miłosne :  

                              zawód miłosny, mezalianse. 

  

- 8 lipca 1923 r. nocą między godz. 23 a 24, znana Chełmskiej publiczności Anna 

Stępniewska (ex-żona) właściciela cukierni „Caffe de Paris”, będąca w stanie pijanym – 

spadła z piętra przez okno wprost do suteryny łamiąc sobie 2 żebra. Do rannej wezwano 

lekarza miejskiego Sagatowskiego, który po udzieleniu pomocy skierował pogruchotaną 

do szpitala św. Mikołaja. Energiczne dochodzenie w tej sprawie prowadzi p. Marchewka 

– Kierownik działu Karnego przy Komisariacie Policji w Chełmie. Szczegółowe wyniki 

powyższego, po przeprowadzeniu śledztwa podamy w Następnym Nr „Zwierciadła”. 

Zaznaczamy również, że „Caffe de Paris” nie cieszy się dobrą opinią.                                                              
 -  Na przełomie maja 1923 r. w Chełmie przy ul. Lubelskiej niedaleko przejazdu 

kolejowego mieszkał plutonowy 7 pp. Leg. Zygmunt P. z uroczą 22-letnią Jadzią R. 

pochodzącą z Parczewa, spędzali każdą wolną chwilę razem. Wiedli życie szczęśliwe nie 

szczędząc sobie rozkosznych rozrywek, niebaczni, że los zawistny, a okrutny czyha 

tylko, by zgubić szczęście. Jak grom z jasnego nieba wpada do Chełma mamuśka Jadzi, 

która chcąc zbłąkaną córkę naprowadzić na drogę cnoty. Zabrała siłą Jadzię i wywiozła 

do gniazda rodzinnego. Ciężko strapiony Zygmuś choć cierpiał bardzo, ale za to krótko, 

bo w ciągu niespełna tygodnia znalazł ukojenie na łonie przekwitającej, 30-letniej 

pięknej chełmianki, Helci K., przy której o Jadzi zapomniał. Nie zapomniała jednak 

Jadzia. Zmyliła czujność rodzicielską i wybrała się ponownie do umiłowanego. Nie miała 

pieniędzy na bilet, zdjęła z siebie sukienkę i sprzedała ją za 30.000 mk., i przyjechała do 

Chełma w niedzielę 15 lipca i podążyła do Zygmusia, który zobaczywszy ją przez okno, 

uprosił Helenkę żeby zaczekała w pokoju, a on tymczasem przyjmie Jadzię w kuchni 

następnie wyprawi ją do domu. Zgodziła się na to, ale będąc z natury ciekawą no i 

zazdrosną podpatrywała dziurką od klucza. Scena pożegnalna była nazbyt czuła i długa, 

na to Helenka wpadła z hałasem i przerwała słodkie sam na sam, łając oboje. Zygmuś 

przewidując na co się zanosi, po bohatersku drapnął z placu boju, na którym rozjuszone 

rywalki rozpoczęły walkę na paznokcie i pięści – na chwilę przerwały bo pod oknem 

zjawił się przywiedziony hałasem patrol policji odbywający obchód. Gdy odszedł panie z 

jeszcze większą siłą naparły na siebie – na polu walki pozostała Helenka, a pobita Jadzia 

uciekła na Pilichonki, gdzie znalazła schronienie u znajomych. A Helenka poczuła się 

panią domu i wieczorem oczekiwała na Zygmusia. Niestety Zygmuś bowiem – w myśl 

przysłowia stara miłość nie rdzewieje – przeniósł się do Jadzi. Helence natomiast na 

drugi dzień po owych wypadkach wyasygnował Zygmuś, znany ze swej hojności 20.000 

mk., na otarcie łez – a w Chełmie o tym huczało.     

- Nawiązując do podanej w Nr 8 notatki p.t. „Gwałt czy wypadek”. Wstępne 

dochodzenie przeprowadzone w sprawie powyższej, tego ciekawego dramatu, rzuca 

poniekąd światło na ich stosunki wzajemne. Z posiadanych informacji prywatnych 

możemy, uchylić przed czytelnikami nieco rąbek tej tajemnicy. Przed 18 laty, powabna 

panna Anna Stępniewska pokochała szalenie wielkiego temperamentu młodzieńca – 

pana R. – z którym złączyła losy swej przyszłości. Następnie młoda kochająca się para, 

udała się w podróż poślubną za ocean do Ameryki, gdzie nadal spędzali życie w miłości i 

zgodzie. Po powrocie do kraju i do Chełma, zakochana para objęła tu słynną placówkę 

po „Królu” dając jej nową nazwę „Caffe de Paris”. Przybytek ten stał się wkrótce 

ulubionym miejscem spędzania czasu, bawiącej się publiczności, stał się też miejscem 

schadzek miłosnych tutejszej „złotej młodzieży”, która romansowała, upajając się 

dźwiękami słynnego tu ulubieńca płci pięknej muzyka p. Pawłowa. Okres 18 letniego 

pożycia nie scementował tego miłosnego związku, i między kochankami rozpoczęły się 
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niesnaski. Pan R. zachwycony dziewiczym czarem i powabem pięknych chełmianek – 

stałych klientek jego dobrze prosperującego zakładu postanowił skończyć z dawną 

ukochaną i ich miłością – co rozgłaszał to co jakiś czas publicznie. Zrozpaczona 

ukochana kojąc swój ból, wpadła w alkoholizm, urozmaicając awanturami w „Caffe de 

Paris”. Takie zachowanie dawało rękojmię panu R. na dalsze maltretowanie swej 

dawnej bogdanki – poniewierana była też przez służbę. Krytycznego dnia kiedy pana R. 

nie było w Chełmie, pani Anna wieczorem została namówiona do nadmiernego wypicia 

alkoholu i do awantury, był to początek jej tragedii (zresztą opracowany przez pana R.) – 

w rezultacie czego wypadła przez okno i znalazła się zbroczona krwią na bruku z 

połamanymi żebrami i rozbitą szczęką.   – Alfa –  

- Zbieg ulic Podwalnej i Piłsudskiego od pewnego czasu stał się ulubionym 

miejscem pobytu wieczornego tzw. kapłanek wolnej miłości. Każdego wieczoru w 

dzielnicy tej można obserwować owe kapłanki, spacerujące w oczekiwaniu swych 

wielbicieli. Wielokrotnie adepci miłości chwilowej omyłkowo zaczepiali w tym rejonie 

osoby, nie należące nawet do kategorii wspomnianej. Sytuacja tu panująca sprawia, że 

niemożliwym jest przyjście tymi ulicami w porze wieczornej osobom przyzwoitym – 

córkom, żonom, rodzinom naszym. Dodać należy, że dzieje się to w centrum miasta. 

Zwracając uwagę odpowiedniej władzy na te obrzydliwości, domagamy się w imieniu 

obyczajności, skasowania lub przynajmniej przeniesienia owej rażącej oko targowicy 

wolnej miłości,  do innej znacznie oddalonej od centrum miejskiego dzielnicy.                                                                                              
- Bohater z „Ofiary Wolnej Miłości” o jakim pisaliśmy w Nr 4 „Zwierciadła”, 

były właściciel luksusowej, jak dla Chełma cukierni „Caffe de Paris” p. Feliks Rudziński 

obecnie, jak donosi „Expres Lubelski” pozbawił się życia. Po rozstaniu się, po 18 latach 

współżycia, ze swą bogdanką, ongiś nadobną p. Anną Stępniewską zrezygnował p. 

Rudziński również i z powodzenia u pięknych chełmianek i zdecydował się nareszcie po 

życiu pełnym przygód i uciech, wrócić na łono swej prawdziwej małżonki, zamieszkałej 

wraz z dziećmi we wsi Chruściance Józefackiej w pow. Puławski. Po sprzedaniu cukierni 

za 80 milionów mk. i spakowaniu swoich manatków, wracał p. Rudziński dnia 14 

września 1923 r. do swej żoneczki. Gdy raptem na stacji Lublin został zatrzymany przez 

lubelską policję kolejową. Powodem tego była skarga kochanki o rzekomym jej 

okradzeniu. Stępniewska w pościgu za zmykającym kochankiem umyślnie przybyła do 

Lublina, gdzie na posterunku policji odbyło się spotkanie lecz niestety nie miłosne, a 

nadzwyczaj na ten raz wrogie. Po pewnym załagodzeniu sprawy przez komendanta 

posterunku, oboje kochankowie mieli być odesłani do Chełma dla definitywnego 

załatwienia tej sprawy. O godz. zaś 20 wieczorem stała się rzecz tragiczna. Rudziński 

wydobył rewolwer systemu „Mauzer” i strzelił sobie w głowę tak, że kula wyszła przez 

kość czołową. Wystrzał był śmiertelny, po 10-minutach Rudziński pożegnał się z życiem.  

- Do twardej ciężkiej pracy się nie nadaje, bo tak samo, jak złoto jest miękka. Ale 

za to do błyszczenia, do zabaw – jest niezrównana. Trzeba bowiem przyznać, że my 

starzy, wychowani w czasach niewoli nie mamy wyobrażenia, jakie nieraz bajeczne 

wprost pomysły miewa ta młodzież przy urządzaniu zbaw. Nikomu się nawet nie śniło, 

że mogą istnieć tak szlachetne rozrywki, jak miało to miejsce na jednej z zabaw zeszłego 

tygodnia. Kto się bawił !!! Śmietanka młodzieży chełmskiej – kilku studentów, paru 

młodych urzędników, jakiś niedawno upieczony pedagog paru sztubaków z wyższych 

klas. Miejscem zabawy nie była jakaś karczma ani spelunka, ale mieszkanie kawalerskie 

na Górce w sąsiedztwie czcigodnych o.o. Jezuitów. Po kilku kolejkach ktoś zauważył, że 

jednak zabawa bez płci pięknej jest nudna i głupia, bo człowiek składa się z dwu 

wzajemnie się dopełniających połów – mężczyzny i kobiety. Zatem dwóch najbardziej 

ofiarnych i zdolnych do poświęceń młodzieńców udało się do miasta na poszukiwanie 

połowic. Była to już późna godzina, więc napotkali na Lubelskiej dwie zaledwie damy, 
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które mimo niechęci jednak poszły z młodzieńcami na Górkę. Stała się jednak rzecz 

nieprzewidziana; oto damy usłyszały przez okno odgłosy licznego towarzystwa, nie 

chciały pójść po schodach do mieszkania, a jedna wprost uciekła, drugą zaś po 

zaręczeniu słowem honoru, że ją nic złego nie spotka, wniesiono na rękach po schodach 

do mieszkania. Tutaj na wyścigi, każdy uważał sobie, za zaszczyt wychylić z nią 

kieliszek. Wprowadziwszy ją tym samym w stan ekstazy młodzieńcy, choć pierwotnie 

mieli z niej uczynić kapłankę miłości, rozegzaltowawszy się – mianowali ją boginią. 

Rozpoczęły się więc modły…. A że byli to, jak się wyżej rzekło, z edukacją młodzieńcy, 

którzy pamiętali, że najpiękniejsza z bogiń świata starożytnego Wenus nie nosiła 

odzieży. Po pewnym czasie bogini, otrzeźwiawszy nieco (może z zimna) skorzystawszy z 

chwilowej przerwy w ceremoniach, ubrała się i wybiegła z mieszkania, chcąc umknąć. 

Nie udało się. Wtedy boginka odezwała się do czcicieli w te słowa: Chcecie się bawić, to 

mi zapłaćcie. Że było to już dawno po pierwszym i młodzieńcy sprawiwszy sutą biesiadę, 

mieli czyste płótno w kieszeniach – zatrzęśli się z oburzenia!!!! Co ona sobie myśli, taka i 

owaka. Zamiast być dumna i zadowolić się tak honorową owacją i przyjęciem, żąda 

pieniędzy! Hej chłopcy, dajcie no jej zapłatę. I zaczęli jej wypłacać, czym kto mógł: ten 

pięścią, ów laską, inny obcasem…. Na wpół przytomną, krzyczącą w niebogłosy, jeden 

zepchnął ze schodów, drugi przywoławszy gwizdkiem policjanta, oddał ją w jego ręce 

jako awanturnicę, zakłócającą spokój Bogu ducha winnym ludziom. Policjant dostawił 

ją do komisariatu, gdzie sporządzono protokół, na mocy którego niefortunna bogini, nie 

nazywająca się ani Wenus ani Afrodyta lecz zwyczajnie Maria Posturzyńska, zastanie 

ukarana. Młodzieńcy syci zabawy i zwycięstw, porozchodzili się do domów. Zapyta kto 

może o nazwiska tych cnotliwych, szlachetnych, dzielnych i rycerskich młodzieńców. 

Otóż musimy tu zaznaczyć, że oprócz powyższych cnót posiadają oni jeszcze i cnotę 

skromności i może wyrządziliśmy im przykrość, nie publikując nazwisk wartych 

pochwały i zasłużonych młodzieńców.  „Kosa”  (10. 1923 r.)   

- Zamieszkała w Chełmie Michalina Zdorowczykowa, otruła się 30 października 

1923 r. kwasem karbolowym. Powodem do otrucia były rozterki i nieprzyjemności w 

pożyciu małżeńskim. Desperatkę odwieziono do szpitala Św. Mikołaja w Chełmie.  

- Sura Bibel lat 21, córka Perli, rozmawiała około 23 w nocy tuż przed wieczerzą 

Wigilijną 1923 r., ze swym narzeczonym w sieni domu, przy ul. Lubelskiej 25, gdzie 

wraz z rodzicami i resztą rodzeństwa zamieszkiwała w ciemnej i nędznej suterynie. 

Wesoło toczyła się rozmowa, przerywana śmiechem młodej Sury. Nagle zauważyła Sura 

wydobywające się iskry jakby z podłogi sieni. Zaintrygowana tym zjawiskiem, zachęcała 

swego narzeczonego aby zbadał przyczynę tych pięknych bladoniebieskich płomyków – 

przezorny bał się zbliżyć do tego ciemnego miejsca. Wówczas ciekawa Sura odważnie 

podchodziła w to miejsce. Nagle nogi jej oplątał zdradliwy drut – przewód elektryczny. 

Rozległ się nieludzki krzyk i Sura padła z jękiem na posadzkę. Krzyk ten wywabił 

mieszkańców z domu. Ciemna sień zaludniła, rozległy się wołania. Krzyk córki usłyszała 

także matka, Perla lat 49 wybiegła więc szybko z mieszkania, a widząc córkę leżącą na 

podłodze sieni rzuciła się na jej ratunek – w tej samej chwili padła obok córki. Uczynił 

się jeszcze większy krzyk i zamieszanie. Wszyscy bezradnie gestykulowali i krzyczeli, 

lecz nikt nie miał odwagi zbliżyć się do leżących (i wijących się z porażenia) kobiet. Nagle 

wpada mąż Perli, a ojciec córki w tłum chcąc ratować – ten byłby zginął niechybnie ale 

został powstrzymany przez kilku mężczyzn – na oczach ojca i męża oraz tłumu ginęły 

dwie kobiety. Dopiero niejaki Graupen, właściciel magazynu muzycznego pochwycił 

drąg i orientując się szybko w sytuacji przerwał nim druty-przewody elektryczne. 

Następnie zerwano płyty kamienne na podwórzu, wykopano dół i włożono doń obie 

ofiary elektrycznego prądu, chcąc im w ten sposób przywrócić życie. Równocześnie 

wezwano pomocy lekarskiej – jednak ratunek był spóźniony. Po chwili pośród płaczu 
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wniesiono ofiary wypadku do suteryny. U wejścia do bramy stały jeszcze grupki osób, a 

miejsce wypadku pilnowało dwóch posterunkowych, oczekując na przybycie komisji 

sądowo-lekarskiej. Jak informowała Dyrekcja Elektrowni – komisja –  przyczyną tego 

wypadku było rozmyślne przerwanie drutu przez niewiadomego złoczyńcę, który 

zamierzał ukraść drut, lecz został przez kogoś spłoszony. Drut został przerwany zaraz 

wieczorem przed wypadkiem i leżał tam parę godzin, nikt go nie zaważył i nie 

zawiadomił ani policji ani elektrowni – jest to wprost karygodne. Wypadek ten nie 

przybrałby tak tragicznego obrotu, gdyby spośród publiczności choć jedna osoba miała 

pojęcie o prądzie i zachowała się wcześniej tak jak pan Graupen przerywając jego 

dopływ – wystarczyło też nawet zdjąć czapkę z głowy i przerwać dopływ prądu.   

- Chełmski „Romeo” w osobie Salka Jana z ul. Wojsławickiej 2 wszedł wieczorem 

przez okno do swej „Julii” mieszkającej  u lekarza weterynarii p. Łoniewskiego (pomocy 

domowej). I wszystko odbyłoby się według programu, gdyby nie chlebodawca „Julii” 

który nakrył-przychwycił zakochanego „Romea” i oddał w ręce policji. Jak z tego 

widzimy nie warto dzisiaj się kochać.                                                                                                                                                                                    
 - Za uprawianie nierządu, w hotelu „Petersburskim” została pociągnięta do 

odpowiedzialności niejaka Bronisława Rybin ul. Pilichonki 19 – która się dopuściła tego 

czynu z pewnym żołnierzem. Właściciel hotelu też odpowie.                              *01. 1924 r.   

 - Historia pewnego podrzutka. Niejaki Fr. W., robotnik młynarski poznał Helenę 

M. z osady Wojsławice (nie wyznał jej że jest żonaty) – zakochali się a tego owocem była 

dziewczynka. Nie mogąc doczekać się obietnicy ślubu, Helena pewnego razu zawinęła 

dziecko napisała list – i podrzuciła przed oknem suteryny w której mieszkał niewierny 

mąż i kochanek w jednej osobie. List ten zawierał słowa: „skoro ja się tyle namęczyła, 

pomęcz się i ty trochę”. Lecz on wcale nie miał zamiaru się pomęczyć. Dopiero strużka 

domu zauważyła dziecko i zaniosła do policji. Tu z listu dowiedziano się, do kogo ten 

prezent należy, i polecono zabrać do domu – a w domu żona zrobiła mu awanturę za 

taką niespodziankę. Helena w międzyczasie zbiegła, lecz szybko została pochwycona 

przez policję, i została pociągnięta do odpowiedzialności sądowej za podrzucenie dziecka 

– dowiedziała się też , że Fr. W. jest żonaty i nie o ślubie nie ma mowy.            *05.1924 r. 

- Niejaki Bolesław K. z zawodu ustawiacz  wagonów na stacji Chełm, mimo swych 

podeszłych lat, zapragnął romansu-miłości z  młodziutką i sympatyczną panną Anielą D. 

Przy tym wszystkim zapomniał jednakże rozmiłowany, że pono kiedyś poślubił pewną 

niewiastę, która go obdarzyła trojgiem dorodnych dziatek. On porzucił całą rodzinę, 

pozostawiając ją bez opieki i środków do życia, a sam wybudował dla siebie i Anielki 

gniazdko w budynku kolejowym. Nie było ono widoczne dość miękkim dla delikatnej 

panny Anieli, gdyż w dniu 26 czerwca 1924 r. wyszła na łąkę, należącą do niejakiego 

Jana Dziaduszyńskiego i zabrała stamtąd świeżutkie i pachnące siano, aby nim 

następnie wymościć gniazdko dla siebie i Bolesia. I byłaby ta sielanka trwała dalej, 

gdyby nie policja którą do całej sprawy doprowadziło skradzione siano z łąki pana Jana 

(wszystko się wydało) jakie było ich zaskoczenie gdy za to wszystko zwisła groźba procesu 

sądowego. Nie dziwimy się Bolciowi, że zapragnął młodej dziewczyny, ale dziwimy się 

Anieli, że przeniosła starego cudzego męża i ojca rodziny nad tych młodych chłopaków, 

jakich w Chełmie nie brak do miłości. Zawróć więc z tej drogi Anielą – bo szkoda ciebie, 

Bolcia i jego żony i dzieci.  

- 28 czerwca 1924 r. pewien obywatel, przechodząc ul. Łączną, usłyszał z posesji 

należącej do Urzędu Pocztowego krzyk kobiety, jakby przytłumiony dłonią, jak również 

odgłos gwałtownego szamotania się. Zaintrygowany tym przechylił głowę przez okno i 

krzyknął, co się tam dzieje. Wówczas wybiegł z chlewa, położonego obok parkanu, jakiś 

wysokiego wzrostu mężczyzna, który szybko biegł w stronę budynku pocztowego i tam 

zniknął. Zaraz po nim wyszła jakaś zapłakana dziewczyna, ze śladami zaciekłej walki na 
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ubraniu. Na zapytanie osób, które na krzyk dziewczyny się zbiegły – co to wszystko 

miało znaczyć – odpowiedziała z płaczem, że w chwili gdy weszła do chlewu, wpadł za 

nią jakiś mężczyzna, którego nie zna i usiłował dopuścić się na niej gwałtu. Bezczelnego 

napastnika spłoszył krzyk przechodzącego obywatela, inaczej dziewczyna by uległa 

wobec siły brutala. Policja powinna jak najszybciej go złapać i ukarać – jak widzimy 

rzezimieszki poczynają sobie hulać w Chełmie coraz odważniej.  

- U Rozalii Kapa, Pilichonki 76 mieszka sublokator Metody Zeliźniak. Krewki 

Zeliźniak z końcem sierpnia 1924 r. namawiał swą gospodynię, aby żyła z nim w 

konkubinacie, a gdy nie chciała się na to zgodzić wywołał awanturę, a następnie pobił jej 

dzieci. Sprawę skierowano do sądu.  

- Basiewicz urzędnik bankowy, lubił korzystać z czułości cudzych żon, u których 

cieszył się dużym powodzeniem, aż jeden z mężów, niejaki Dionizy Sikora zagroził, że go 

zastrzeli. Basiewicz przestraszył się groźby i zawiadomił policję. Pod namową seksownej 

Sikorki już odważny Basiewicz – razem w sierpniu 1925 r. nawiali do Lublina (przedtem 

Sikora zabrała mężowi rewolwer) – tu mogli bez przeszkód oddawać się czułościom. 

Zdesperowany Sikora nie tak po utracie żony jak rewolweru, kradzież zgłosił na policję 

– a zakochani dalej bawią się w Lublinie.   

- Miłe złego początki: (historia o Parolu, który zagiął parol na Muchę i jak Mucha 

za to wykiwała). Władysław Parol zamieszkały przy ul. Reformackiej 12, człowiek już 

ustatkowany, mąż żonie i ojciec dzieciom – poczuł nagle afekt do tzw. wolnej miłości, za 

pieniądze do niejakiej Wandy Muchy zamieszkałej przy ul. Trubakowskiej 26, z którą w 

towarzystwie swego przyjaciela Karola Otockiego wyruszyli do lasu Komowa Dolina na 

spacer – w niedzielę 2 sierpnia 1925 r. oczywiście było sporo wódeczki. Przyjaciel Otocki 

był tak dyskretny, że gdy Parol dostawiał się do Muchy – usunął się na stronę. Gdy po 

pewnym czasie Otocki powrócił, Muchy nie było a Parol leżał na trawie upojony wódką i 

miłością. Przebudzenie było smutne, bo w kieszeni brakło portfelu i 40 zł. i różnych 

dokumentów oraz zegarka z dewizką. Zgnębiony wrócił do domu wszystko jak było 

wyznał swej żonie – i błagał o przebaczenie. A ty gałganie jeden poczekaj, jeżeli ona nie 

odda wszystkiego, co ukradła, nie daruję, a potem oboje będziecie wydrukowani w 

„Zwierciadle” – krzyczała żona pana Władysława. Dalszy przebieg taki, Mucha do 

niczego się nie przyznała a z tego, że będzie w „Zwierciadle” bardzo się ucieszyła, że 

ludzie będą znali jej adres. Co Mucha panu Władysławowi zabrała, już teraz wszyscy 

wiedzą, ale teraz pytanie, czy mu czego nie zostawiła na pamiątkę.  

- Bronisława Zaborowska z ul. Reformackiej zameldowała, że jej sublokator – od 

serca Michał Rogala zwędził jej garderobę na sumę 80 zł. i w listopadzie 1925 r. i zwiał – 

gdy przepuścił pieniądze wrócił do Chełma. Okazał skruchę i dostał przebaczenie – ale 

policja schwyciła go i zaprowadziła do sądu. W sądzie pani Bronisława jeszcze raz 

złożyła oficjalne zeznania – ale kiedy najważniejsza zguba się odnalazła to te łachy w 

tym czasie są nieważne. Pan Michał wobec tego został uwolniony od zarzutów i oboje w 

zgodzie powrócili do domu.  

- On, ona i trzeci furman – wiózł ich wieczorem 8 grudnia 1925 r. na spacer do 

lasu. On – to znany w mieście komornik p. I., ona (znana w mieście lala), dość, że ten 

trzeci to furman – Michał Marcyniuk został przywieziony ze spaceru przez swego pana 

do szpitala św. Mikołaja w Chełmie z kulką rewolwerową tkwiącą mu w części ciała na 

której się siedzi. Pan I. tłumaczy, że strzał został spowodowany przez jego nieostrożność. 

Może i tak, ale dziwnie zagadkowo wygląda to wszystko. Rannego odesłano do Lublina 

do specjalistycznego szpitala celem wyciągnięcia kulki.   

- Znana Śmieszek Aniela w czerwcu 1926 r. narobiła płaczu kochankowi swojemu 

Kuźmie Kuryło mieszkającemu przy ul. Pilichonki 26. Następnie ta wojownicza 

niewiasta poraniła go nożem… z miłości – prosto od serca. Teraz policja to sprawdza.   
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- Przez 3-lata kochali się Mikusek Maria z Sałkiem Janem ul. Wojsławicka 4, lecz 

– że to teraz lato jest zimne – miłość ostygła i kochankowie w czerwcu 1926 r., rozeszli się. 

Najgorsze jednak, że Mikusek potajemnie zabrała ze sobą artykuły spożywcze na sumę 

300 zł., co Sałkowi nie podobało się i zrobił doniesienie. Teraz gospodarną Marysię 

poszukuje cała policja.    

- Trzy tygodnie mieszkając razem kochali się Iwanicki Adam ul. Lubelska 55 i 

Szymańska Maria, aż damulce sprzykrzył się konkubinat i w pierwszym tygodniu 

stycznia 1927 r. zwiała do Łucka, zabierając ze sobą wszystkie dokumenty kochanka. 

Iwanicki zawiadomił o kradzieży policję, która nadobnej Marysi teraz poszukuje.   

- Zawód miłosny jakiego doznała 17 letnia Janina Skibińska, z Pilichonek stał się 

powodem targnięcia na życie. W tym celu w lutym 1927 r. wypiła sporo esencji octowej. 

Szybko została przewieziona do szpitala Św. Mikołaja, po kuracji powróciła do zdrowia.  

- Wracający z asysty przy pożarze w młynie Lembergera kierownik komisariatu 

policji został zaalarmowany że w jednym z mieszkań przy ul. Lubelskiej 25 wybuchł 

pożar. Natychmiast pośpieszyli na miejsce, po wyważeniu drzwi buchnął ogień i kłęby 

dymu. Na łóżku nieprzytomny leżał 28 letni Kopelman Menachim. Z listu do 

narzeczonej jaki znaleziono przy nim pisze, że z braku pieniędzy nie może się połączyć z 

ukochaną i założenie rodzinnego gniazdka. W tym celu napalił w piecu i chciał skończyć 

z sobą. Jakiś duch spowodował, że go uratowano – kto pomoże Manachimowi w 

rozterkach miłosnych – marzec 1927 r. 

- Dobrze mu tak – 67 letni Piotr Dąbrowski z ul. Hrubieszowskiej 31, utrzymywał 

sobie 27 letnią „narzeczoną” Aleksandrę Skorupską. Młodej dziewoi sprzykrzył się 

wreszcie sędziwy narzeczony – i powiedział mu wprost, szukaj stary innej frajerki. Na 

odchodne kopnęła go porządnie, podbiła mu oko, rozbiła szyby i pofrunęła sobie Olesia 

w świat 20 marca 1927 r., a poobijany Dąbrowski stękając poczłapał na policję, ze 

skargą na narzeczoną, że odeszła i zabrała  garderobę którą jej kupił. A na policji: Panie 

Dąbrowski to wcale nie ładnie – najpierw pan darował a teraz chce pan odbierać. Niech 

pan zresztą bierze przykład z Olesi. To co panu dała nie chce przecież odebrać, jak dała 

panu po buzi – to przed tym dała panu buzi. Pan chce przez policje to gwałtem odebrać, 

a gdzie wspaniałomyślność – na tych kilka fatałaszków.  

- Tak dziwne gusta ma niejaki Józef Miszczak, indywiduum zwyrodniałe pod 

działaniem alkoholu. Ten sam Miszczak, bohater słynnego romansu w Chełmie pt. 

„Funkcjonariusz więzienia w roli donżuana”. Po tej aferze wyleciał z rządowej posady i 

plącze się po różnych biurach. Był jakiś czas pomocnikiem pisarza gminnego, a ostatnio 

sekretarzem u znanego w Chełmie z nienajlepszej strony niejakiego Sankowskiego, 

właściciela kantoru próśb. 20 marca 1927 r. Miszczak spotkał właścicielkę posesji przy 

ul. Trubakowskiej 17, gdzie mieszkał Sankowski, Józefę Nestorowicz kobietę 50-letnią 

steraną życiem, przedwcześnie przytłoczoną starością. Niech pani przyjdzie dziś po 

południu do mnie biura „Polonia” to pani coś ciekawego powiem. W biurze Miszczak 

był sam, zamknąwszy za nią drzwi powiedział, że lokator jej, a jego przełożony 

Sankowski, który jest winien Nestorowicz 150 zł., zostanie wkrótce aresztowany a on 

będzie sam prowadził biuro. 150 zł. za Sankowskiego odda ratami, ale pod warunkiem. 

Tu Miszczak rozpoczął do Nestorowicz umizgi, zmierzające do odebranie jej cnoty 

niewieściej. Zaskoczona znienacka podobną sytuacją Nestorowicz zaczęła się bronić i 

szamotać ze zwyrodniałym osobnikiem. Szczęściem dla niej, oboje upadli – na piecyk 

żelazny wywracając go,  narobił hałasu, który zwrócił uwagę w sąsiedniej sali, gdzie 

mieści się „Ridna Chata”. Opamiętał się Miszczak i wypuścił Nestorowicz – a ona 

zawiadomiła o zajściu policję.   

- Z powodu zawiedzionej miłości nie chciała dłużej żyć na tym świecie Ryfka 

Ajzen z Pilichonek i w tym celu w lipcu 1927 r. napiła się esencji octowej. W bardzo 
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ciężkim stanie przewieziono ją do szpitala św. Mikołaja, gdzie po zastosowaniu środków 

ratunkowych na razie lekarze ocalili jej życie.  

- W lipcu 1927 r. na przystanku autobusu Chełm-Sawin Piotr Mazurek spotkał 

20-letnią Zosię Złamań. Gdzie pani jedzie, do cioci do Sawina. Ja mam też jechać do 

Sawina – ale wie pani dzisiaj już nie warto jechać, pojedziemy jutro. Ale ja już mamie 

powiedziałam, że jadę. Mamusia się nie dowie a noc szybko przejdzie. Pójdziemy sobie 

najpierw na piwko – ale co sobie pan o mnie pomyśli ja jestem taka porządna 

dziewczyna. Po piwie Piotruś zauważył, że jednak trzeba się przespać gdzieś Hotel, 

łóżeczko wspólne rozumie się. A na drugi dzień Zosia poszła do policji i oskarżyła 

Piotrusia, że zabrał jej cnotę (czy ją miała) niewieścią. Bo ja, proszę pana komisarza 

jestem bardzo porządną dziewczyną – to już sąd o tym rozstrzygnie odpowiedział.  

- Bartłomiej Piątek biedny kolejarz z ul. Kolejowej 1-sierpnia 1927 r. wziął pensję 

nie wrócił przykładnie do domu, gdzie czekała nań żona i dzieci, lecz chciał się zabawić z 

tzw. ćmą nocną z ulicy. Po libacji Bartłomiej z przygodną laleczką poszedł do „Bristolu” 

(jak w Warszawie), a na drugi dzień obudził się z ciężką głową i zameldował policji, że 

jego ćma ulotniła się w nocy, zabierając sobie na pamiątkę resztę nieprzepitej 

całomiesięcznej pensji jego w sumie około 150 zł.   

- Maria Kaziekowa z koleżanką swą Stanisławą Urbanowicz ul. Hrubieszowska 

36 miały porachunki z Antoniną Łach z ul. Kolejowej 8 – z powodu uwiedzenia przez 

nią ich miłości przystojnego młodzieńca. W tym celu wybrały duży garnek gliniany i 

przez pewien czas załatwiały do niego swoje fizjologiczne potrzeby. Gdy był pełny 

zawinęły go jak konfitury i 20 kwietnia 1928 r. zaniosły pod jej dom i wrzuciły go do 

pokoju przez okno. Jaki był huk, jaki był zapach – jednak zemsta się nie udała a miłość 

jeszcze bardziej się po tym zdarzeniu ugruntowała. A napastniczki musiały się                                                                                    

przespacerować do komisariatu celem spisania protokołu, następnie będzie sprawa 

sądowa a później ….koza.    

 - Znany w naszym mieście Andrzej Pawłowski, który rozwiódł się ze swą żoną i 

Klemens Skibicki, właściciel jadło i piwo dojnego interesu  „Ciche Ustronie” któremu 

zmarła żona, użalali się przy kieliszku któregoś dnia kwietnia 1928 r., jacy są samotni i 

sens życia bez kobiety – i chcieli by się zadowolić jakimkolwiek kawałkiem kobiety. 

Posłyszał to kelner z „Cichego Ustronia” i szybko załatwił nie kawałek lecz całe dwie 

kobiety. To by była prywatna sprawa ale jak się w tą sprawę włączyła policja – to jest 

już sprawa publiczna. Po sutej kolacji i przebudziwszy się panowie – Pawłowski 

zauważył, że obie kobiety się ulotniły i jego portfel znikł a w nim 500 zł. Kelner 

zawiadomił policję – znaleziono je w Ogrodzie Miejskim schowane za budynkiem 

„Sielanki”. Znalazł się i portfel pływający z różnymi papierami po sadzawce. Przy 

jednej znaleziono tylko 180 zł. – resztę gdzieś ukryły w ogrodzie. Ostrzeżenie moralne, 

nawet jak życie nudne nie zadawać się z pierwszymi lepszymi.  

 - 23 letnia Zuzanna Bielecka z Pilichonek w Chełmie poznała Antoniego Borowca 

kolejarza z Kowla, który tu często przyjeżdżał do znajomych. Znajomość wkrótce 

zamieniła się w przyjaźń a następnie w miłość tak gorącą, do jakiej tylko może być 

zdolne serce młodej, spragnionej kochania dziewczyny. Bo też i Antoni nie tylko że był 

przystojny, ale jeszcze potrafił czułymi słówkami doprowadzić dziewczynę do stanu – że 

wierzyła weń jak w Boga. Mówił, że jest bogatym obywatelem ziemskim z Kresów, że 

skoro się tylko pobiorą, Zuzannę zawiezie do swego pałacu, gdzie będą żyć jak w niebie 

– mówił wszystko co mu tylko podszeptywała fantazja – a dziewczyna wierzyła jak w 

Ewangelię. Kiedy jednak posiadł całkowicie zaufanie dziewczyny – zaczął coraz rzadziej 

przyjeżdżać do Chełma. Zuzanna chciała jak najprędzej uświęcić miłość swoją przed 

Bogiem i ludźmi. Wybrała się więc ostatniej niedzieli sierpnia 1930 r. do Kowla, 

odszukać ukochanego. A tam dowiedziała się, że została haniebnie oszukana, ale toby nic 
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było dziwnego. Mogła to wybaczyć, byleby miała prawo go kochać, niestety był on 

żonaty i miał dzieci. Powróciła do Chełma złamana i tak smutna, że wszyscy znajomi się 

dziwili, nie znając przyczyn. Na drugi dzień 2 września 1930 r. przesiedziawszy prawie 

do wieczora w domu, poszła na Trubaków w stronę glinianek pod cegielnią. Siedzącą 

nad wodą spostrzegli przechodzący sztubacy z Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 

w Chełmie, Wacław Dymel, Kazimierz Mazurek i Szykuła Bolesław. – Dzisiaj za zimno 

na kąpiel ! – powiedział któryś. – Ale utopić się można ! – Podobno topić się jest nie 

dobrze, lepiej się jest powiesić, ale na szyi ładnego chłopca – zażartowali i poszli sobie 

dalej. Tymczasem po pewnej chwili wracający tą samą drogą chłopcy spostrzegli na 

brzegu leżące ubranie Bieleckiej. Na środku glinianki widać było rozwiane na wodzie 

włosy dziewczyny. Natychmiast więc wskoczyli do wody, nie głębokiej zresztą w tym 

miejscu i wyciągnęli samobójczynię na brzeg. Żyła jeszcze, gdyż wyczuwało się słabe 

bicie serca. Jednak chłopcy nie mieli tyle sił, aby za pomocą huśtania ciała wylać wodę z 

topielicy. Dwóch więc pobiegło po pomoc, a jeden pozostał, trzymając ją na ręku i 

wyczuwając bicie serca. Niestety, nim nadbiegła pomoc nim zastosowano środki 

ratunku, zawiedzione przez złego człowieka u progu życia serce biednej dziewczyny 

przestało bić na zawsze.  

 - Cesia Karp z ul. Sienkiewicza 11 zameldowała policji, że mąż jej Berko 

zakochał się w swojej pracownicy (jest krawcem) Dobie Rubinsztajn i w grudniu 1930 r. 

gdzieś z nią uciekł z Chełma. Ponieważ policja nie ma żadnego prawa poszukiwać 

cudzych mężów, więc Karpowa oskarżyła go o kradzież różnych rzeczy, między którymi 

ma się znajdować 5 par gaci.       
- Mieszkanka Chełma Stanisława Izakówna, doznawszy zawodu miłosnego, w 

sierpniu 1931 r. usiłowała otruć się esencją octową, lecz dzięki szybkiemu ratunkowi w 

szpitalu św. Mikołaja została uratowana.      

- W listopadzie 1931 r. do mieszkania p. G. O. ul. Jordana w czasie gdy była tylko 

służąca, przyszła jakaś nieznana młoda dziewczyna, która pozostawiwszy trzymane na 

ręku kilkutygodniowe niemowlę płci męskiej, zbiegła. Jak głosi fama dziecko zostało 

zostawione w dobrym miejscu, gdyż ojcem jego ma być właśnie gospodarz tego 

mieszkania i domu. Jednak prawowita żona p. G. O. nie chce hodować tego 

mężowskiego przychówka lecz odesłała do policji, która niewątpliwie postara się sprawę 

dziecka wyjaśnić, gdyż matką jego ma być poprzednia służąca p. G. O. za którą 

wszczęto już poszukiwania.  

- W początkach maja 1932 r. w Chełmie w rodzinie jednego z mieszczan-rolników 

rozegrała się tragikomiczna historia, mogąca służyć za temat do typowo kinowego 

romansu pod tytułem „w starym piecu diabeł pali”. Oto niejaka X. Y. osoba która już 

dawno przekroczyła wiek balzakowski i przeżyła niejedno wzruszenie małżeńskie w 

ciągu ponad 20-paruletniego  pożycia ze swym starym, poczuła się nagle jakimś 

cudownym wprost sposobem odmłodzona. Zmianę ta, to zasługa 20-paruletniego 

parobka – taki tam sobie zwyczajny mało rozgarnięty gamoń. A jednak musiał mieć 

jakieś zalety, skoro babina zapłonęła doń gwałtownym ogniem miłości, i nie omijała 

żadnej okazji, by nacieszyć się jego osobą. Na przeszkodzie stał jednak ten stary niczego 

z reszto niedomyślający się człowiek który bardziej zajmował się kieliszkiem niż swą 

żoną – mimo to przeszkadzał młodym. To też mołodycia szukała sposobu pozbycia się 

go. Kupiła rewolwer i kazała chłopakowi zastrzelić dziada, ale chłopak bał się go wziąć 

do ręki. Więc sama wybrawszy chwilę, kiedy mąż w nocy szedł do wychodka, strzeliła na 

podwórzu za nim, ale że w czasie strzału zamknęła oczy – więc kula poszła w pole. 

Zaalarmowany strzałem gospodarz zaczął coś podejrzewać – wytłumaczyła mu, że to 

parobek strzelał do kawek które zagnieździły się w kominie. Dobra to była gospodyni, 

bo chociaż sama do kina nie lubiła chodzić, ale swemu ukochanemu zawsze dawała 
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złotówkę, kiedy chciał, żeby się biedaczysko trochę rozerwał po ciężkiej pracy – oj była 

ona ciężka. W dzień gospodarz pędził do roboty, a wieczorem sam idzie do karczmy zaś 

chłopaczysko musi za niego spełniać obowiązki przy żonie. Wreszcie kazała mu się 

postarać trucizny – jeszcze trucizny nie kupował itd. Zwierzył się ze swych zmartwień 

koledze – zrobi się, ale to będzie kosztować 12 zł., i truciznę dostarczył. Podobna była do 

cukru, gospodyni wszystko wsypała do herbaty. Gospodarz wypił i oznajmił, że herbata 

była jakaś kwaśna, ale mu smakowała nawet bardzo, i poszedł spać, a nazajutrz wstał, 

jakby nigdy nic. Trucizna nie działała – pretensja do dostawcy. A ten powiada, że to 

musi być do dwóch razy powtórzona i znowu dostaje 12 zł. Ale zdrajca poszedł wprost 

do policji. Śledztwo, konfrontacja – itd. To i on powinien siedzieć – powiada baba – bo 

memu chłopu dał truciznę. A juści truciznę – kupiłem za 50 gr. kwasku cytrynowego, 

głupia babo a nie trucizny, a resztę forsy wydałem na truciznę, ale tę z białą główka. 

Epilog sprawy rozegra się kiedyś w sądzie.  

- Zjawił się kiedyś, parę lat temu na naszym chełmskim bruku pewien dorodny 

młodzieniec w czapce studenckiej jako narzeczony jednej z niemniej dorodnych cór 

Chełma. Rozesłano zaproszenia na ślub który miał się odbyć w jednym z cudownych 

miejsc – na Jasnej Górze, czy też w Ostrej Bramie, a później po przyjeździe młodych 

odbyła się huczna uczta. Tacy młodzi, tacy piękni, a jak się kochali. Miłość chleba nie 

daje, trzeba posady. Obowiązkowo trzeba się zapisać do partii itd. Kto sam jest młody i 

piękny, a jeszcze do tego ma również młodą i piękną żonę ten może posadę dostać 

wszędzie, wszędzie nawet w Chełmskim Samorządzie – przecież to jasne! Powierzyli mu 

jeden z ważniejszych działów, powierzyli mu pieniądze, ufali, nie kontrolowali, gościli u 

siebie, pili bruderszafty, całowali się, pożyczali, itd. A potem okazało się brak grubych 

tysięcy złotych i piękny młodzieniec powędrował do bardzo zacnego pensjonatu 

chełmskiego „nad Uherką pod Bidą” (czyli do więzienia). I tam rozmyślał: Wczoraj na 

Urzędzie i dostatku, dziś w kryminale o losie okrutny. Nikt nie lituje się nad nim, każdy 

go potępia. Któregoś tam miesiąca po opisanych wypadkach (maj 1932 r.) w gabinecie 

byłego szefa wspomnianego młodzieńca zjawia się jakaś młoda elegancka pani. – Jestem 

żoną N. N. – przedstawiła się.  

- Mąż maszynista kolejowy, wiecznie w rozjazdach, nie mający czasu na zbyt 

częste spełnianie swych obowiązków, żona która nie mając jeszcze własnych dzieci, nie 

wiele też czasu poświęcała pasierbom, dzieciom swego męża z pierwszej żony (wiadomo, 

macocha) i ten trzeci, również kolejarz telegrafista, mający dużo wspólnego czasu 

człowiek skąpy nie posiadający swojej własnej żony, którą trzeba żywić i odziewać. 

Korzystał też bezkarnie i bezpłatnie z cudzego ogniska. A gdy pewnego lipcowego 

popołudnia 1932 r. właściciel żony powrócił z podróży i nie znalazłszy jej w domu udał 

się na łąki, gdzie jak go ktoś poinformował, miała się znajdować, i spotkał ją w umizgach 

miłosnych. Tymczasem telegrafista zamiast przepraszać albo drapnąć gdzie pieprz 

rośnie, wyciągnął rewolwer (czy miał na to pozwolenie) i oddał strzał, na szczęście tylko 

ranił męża w pierś – został aresztowany. Ponieważ stan obecny nie zagraża życiu 

poszkodowanego, więc cudzołóżcę poszczono na wolność za kaucją 500 zł. O wartości 

moralnej tego osobnika niech świadczy fakt, że zjawił się po wypuszczeniu z więzienie w 

redakcji „Zwierciadła” przynosząc 5 zł. jako odszkodowanie za nieopisanie faktu, a przy 

najmniej nie podanie jego nazwiska do wiadomości ogółu. Redaktor pokazał mu drzwi i 

wyprosił go z lokalu. Co sobie taki parasol wyobraża, że jego 5 zł. są w stanie zapłacić za 

zaufanie, jako do pisma, które odzwierciedla wszystko. Jeżeli zaś idzie o nazwiska, to w 

ogóle kierujemy się zasadą nie podawania nazwisk przy wszystkich wypadkach 

erotycznych, które są skandalem nieprzyjemnym nie tylko dla bezpośrednio 

zainteresowanych, ale i dla osób trzecich.  
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- Sura Wajsbrot z ul. Lubelskiej 117, z początkiem 1933 r. zaręczyła się Berkiem 

Epelbaumem, który wyłudził od niej 560 zł., a teraz w lutym 1935 r. wybiera się do 

Ameryki, nie chcąc się z nią ożenić, ani pieniędzy zwrócić.   

- Przed Sądem Okręgowym na sesji w Chełmie w styczniu 1938 r. stanął aktor 

wędrowny Józef Wojtiukiewicz, oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Wójtiukiewicz 

człowiek o wyższym wykształceniu, poznał w pewnej trupie teatralnej aktorkę Alicję 

Spałek i zakochał się w niej. Młodzi ludzie żyli z sobą przez okres 14 miesięcy, pracując 

w jednym zespole. Wkrótce Wojtiukiewicz opuścił zespół, z którym poróżnił się, będąc 

człowiekiem religijnym, nie mógł zgodzić się z bezbożniczymi poglądami niektórych 

członków trupy. Rozstanie z Alicją Spałek trwało jedną dobę. Wojtiukiewicz wrócił do 

zespołu i przeprosił się z jego członkami. Wędrowna trupa znajdowała się wówczas w 

Wojsławicach pod Chełmem. Zgodę zawarto przy wódce. Po libacji Wojtiukiewicz z 

Alicją Spałek udał się do domu noclegowego. W nocy Spałek obudziła się wskutek 

dotkliwego bólu i ujrzała, że dwaj koledzy odciągają od niej pijanego Wojtiukiewicza, 

który zadał jej dwie rany scyzorykiem. Po trzech tygodniach Spałek się wyleczyła. Ze 

łzami w oczach oskarżony zaprzeczał, jakoby miał zamiar zabić Spałek, oświadczył, iż 

kocha ją nad życie. W czasie zeznań Spałkówny, Wojtiukiewicz zwrócił się do niej ze 

słowami: „Alicjo nie kłam, bo stoisz przed Bogiem”. W pewnej Chwili Spałek zalała się 

łzami. Dramatyczna rozprawa zakończyła się skazaniem Wojtiukiewicza na 18 miesięcy 

więzienia.   

- Niejaka Maria M. z Chełma utrzymywała dłuższy czas bliskie stosunki z 

niejakim Kazimierzem N., który rzekomo przyrzekł jej małżeństwo. Ponieważ ślub nie 

nastąpił zagroził mu w styczniu 1938 r. wypalenie oczu kwasem z zemsty. Poszkodowany 

zameldował o tym w policji.              
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             3 – Przestępstwa:  kryminalne, bandyckie                                                      
    
- Dnia 23 lipca 1923 r. o godz. 22.30 pomiędzy Chełmem a Lublinem, na 

przejeżdżających furmanką, Lejbę Metca, Arona i Fajgę Najbergerów, obok wsi Stołpie, 

napadł jakiś osobnik uzbrojony w rewolwer Nagan i zrabował 36.000 mkp. Po 

dokonaniu rabunku zagroził by nikomu nie zgłaszać.  

-  W dniu 24 lipca 1923 r. o godz. 20, na tejże samej szosie, na 19 kil., tenże sam 

osobnik zatrzymał furmankę, powracającą z Chełma do Siedliszcza, na której siedziało 

około 20 Żydów, i zażądał wydania pieniędzy pod groźbą użycia broni. Widząc to Żydzi 

pieniądze oddali a mianowicie: Akersztejn Moszko 115.000mk., Abram Goldsztajn 

1.675.000 Szpirman Moszko 150.000, Tefur Moltes 200.000 ponadto odczepił jednemu 

łańcuszek ze złota wartości 25.000 mkp. Po dokonanym rabunku, udał się w stronę 

Chełma, następnie skręcił w stronę Pawłowa. Na miejsce wypadku udał się Komendant 

Policji Powiatowej i celem energicznego wykrycia bandyty.  

- Dnia 17 października 1923 r. o godz. 21 wieczorem do kawiarni Ignacego 

Frydrycha ul. Kolejowa 143 przyszedł Andrzej Pilipczuk robotnik i rozpoczął sprzeczkę. 

Rozdrażniony Frydrych kazał się wynosić za drzwi niespokojnemu klientowi, który w 

odpowiedzi wymierzył mu policzek. Frydrych porwał leżący na ladzie nóż i wbił do w 

pierś Pilipczuka, raniąc go śmiertelnie. W drodze do szpitala miejskiego Pilipczuk 

wyzionął ducha. Zabójca został aresztowany.  

- Bandyta Roman Dąbrowski, który w 1922 r. brał udział w napadzie na p. 

Michalenkę, eskortowany wraz z 2 jeszcze opryszkami na rozprawę sądową z Lublina 

do Chełma – zdołał w czasie podróży eskortującym go policjantom lubelskim zbiec z 

pociągu. Dąbrowski jedną rękę ma amputowaną to w wskutek postrzelenia jej przez 

policjanta podczas napadu na Michalenkę. Dziwić się należy jak to jest możliwe aby 

mógł uciec. Za zbiegłym bandytą zarządzono pościg. Jak się dowiadujemy po pewnym 

czasie ten sam policjant któremu uciekł, zdołał go ująć w Kolonii Zyngerówka gm. 

Rejowiec. Wraz z Dąbrowskim ujęto także i jego przyjaciela, którym jest jak się okazało 

poszukiwany przez władzę wojskowe dezerter.  

- Z ostatniej chwili – dziś rano 29 września 1923 r. na cmentarzu kościoła 

parafialnego znaleziono trupa policjanta Jana Dudka, morderca czy też mordercy 

przynieśli swą ofiarę z niewiadomego miejsca i ułożyli pod parkanem. Cała sprawa 

przedstawia się tajemniczo. Zachodzi tutaj jakiś akt zemsty – szczegółów na razie brak. 

Dalej: sekcja wykazała, że rany czy uderzenia widoczne na ciele śmiertelnymi  nie były, 

zachodzi podejrzenie zatrucia alkoholem. Z powodu niemożności dokonania na miejscu 

ekspertyzy zwłok, żołądek jego oraz serce wysłano dla zbadania do Warszawy. 

Dochodzenie wstępne nic konkretnego nie wykryło – śledztwo trwa.  

- Śmierć od pobicia spotkała niejakiego Rybczyńskiego, który w pierwszym 

tygodniu października 1924 r. przewieziony do szpitala św. Mikołaja, wkrótce zmarł. 

Jako podejrzanego o to śmiertelne pobicie aresztowano niejakiego Kota zamieszkałego  

przy ul. Kolejowej 131.  

 - Głucha listopadowa noc 1926 r. o godz. 19 z 6 na 7 b. m. do internatu 

Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Chełmie skrada się jakiś cień, 

wchodzi przez niedomknięte drzwi, i ściąga ubrania dziewcząt – nagle na korytarzu 

słychać kroki, błysnęło światło latarki (złodziej nie zdążył uciec), powracająca z miasta  

uczennica Olesiukówna w towarzystwie nauczycielki Piotrowskiej chwyta go za rękę, ten 

wyciąga rewolwer przykłada jej do piersi a drugą ręką zamyka jej usta by nie krzyknęła 

i ucieka. Przedostał się następnie przez parkan na teren Górki Katedralnej i tam 

zatrzymał się jakiś czas. Znowu kroki. To stróż nocny, Piotr Szelewicki, pilnujący dobra 

O.O. Jezuitów. Kto tu? Zamiast odpowiedzi huknęły dwa strzały i stróż trafiony w 
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brzuch słaniając cofnął się do mieszkania, gdzie spali dwaj służący przy klasztorze. 

Zdołał tylko wyksztusić – bandyci i skonał. Poszukiwania i dochodzenie policyjne 

pozostały na razie bez rezultatów – śledztwo w toku.   

- Oprawca miejski – hycel, Jan Przyczyna mieszkał na przedmieściu Malowana. 

Od 2-lat żył w niezgodzie Kazimierzem Wiśniewskim swoim sąsiadem – zwady i kłótnie 

były codziennością. Wiśniewski często wytykał mu fach hycla a Przyczyna odgrażał, 

„poznasz ty hycla co on znaczy”. Pan hycel czyli oprawca miejski w Chełmie jest osobą 

zbyt bogatą i ważną, żeby sam wykonywać pracę, więc trzyma do tego 

wykwalifikowanych czeladzi. Właśnie do porachunku z Wiśniewskim postanowił 

wykorzystać czeladnika 22-letniego Edmunda Szymańskiego, żyjącego z Wiśniewskim w 

jak najlepszej zgodzie i często bywa u niego. W niedzielę 2 września 1927 r. Przyczyna 

pojechał do Chełma wraz z Szymańskim i tu się raczyli wódką o godz. 19 majster kupił 

jeszcze jedną flaszkę i gdy wracając do domu, przejeżdżali koło Wiśniewskiego sadyby, 

dał ją Szymańskiemu i jeszcze 150 zł. i kazał mu porostu załatwić Wiśniewskiego, 

mówiąc dobrze się spraw. Szybko pobiegł do Wiśniewskiego a długi nóż rzeźniczy miał 

za cholewą, może się napijemy wódeczki, nie odmawiam,  przedtem konie przyprowadzę 

z pola bo później mogę być podchmielony, pójdę z wami, poszli. Parę chwil później 

wpadł do mieszkania Wiśniewskich sąsiad Mandziński z wieścią, że Wiśniewski leży 

zamordowany. Zwłoki przewieziono do szpitala św. Mikołaja. Policja mając dane 

aresztowała, oprawcę i czeladnika. Podczas przesłuchania sprawca bez żadnego 

współczucia opowiadał jak to robił jak zadawał ciosy nożem i jak zacierał ślady, na 

koniec powiedział – zabiłem dlatego bo majster mi kazał. Obaj zostali odesłani do 

więzienia. Zbrodnia oburzyła społeczeństwo chełmskie, rzuca też ponure światło na 

zwyrodnienie, jakiemu podlegają młodzi chłopcy, to straszne. Obaj mordercy wyrokiem 

Sądu skazani zostali na ciężkie więzienie z pozbawieniem praw – Przyczyna na 12 a 

Szymański na 10 lat. Prócz tego Przyczyna skazany został na 600 zł. opłat sądowych 375 

zł i 30 gr. na rzecz powoda cywilnego Piotra Wiśniewskiego. Oraz obydwaj mordercy 

skazani zostali na solidne płacenie po 120 zł. miesięcznie dla żony Domiceli i córki 

zabitego Haliny – pierwszej do czasu powtórnego wyjścia mąż, a drugiej do czasu 

pełnoletniości.  

- Piotr Buda z Majdanu pod Chełmem przyszedł 18 czerwca 1929 r. w 

towarzystwie małżonków Zalewskich i Gnidowej, z którą łączyła go bliższa znajomość 

do piwiarni Wincentego i Jozefa Chromiaków przy ul. Lubelskiej 156 (pobliże 

narożnika ul. Trubakowskiej, Pilichonki). Kiedy kompania wypiła i zakąsiła Buda 

podszedł do bufetu z prośbą o dalszą butelkę piwa, Chromiakowa ostro się postawiwszy 

odmówiła – jak zechcę to dam, doszło do sprzeczki i Budę uderzyła. Na tą sytuację 

wyszedł z Zalewskimi z piwiarni. W drzwiach Zalewski zdziwiony do Budy chcesz 

uderzenie darować Chromiakowej. Podrażniony ambicją Buda wrócił do bufetu – za co 

mnie bijesz. Wtedy Chromiakowa skaleczyła go nożem do krajania wędliny w rękę, po 

czym wyskoczyła z za bufetu i dźgnęła go nożem w pierś. Chromiak zaś podskoczył z 

drugim nożem i zadał mu cios w plecy. Gnidowa rzuciła się z pomocą Budzie. Do 

piwiarni wszedł Ludwik Mrozowski, kiedy zalewający się krwią Buda upadł na ziemię. 

Mrozowski zaczął go jeszcze bić i kopać, następnie wraz z Chromiakiem wyrzucili go za 

drzwi na ulicę. Gdy spostrzegli, że Buda jest bez życia postanowili zwalić winę na kogo 

innego. Mrozowski wpadł do sąsiednich drzwi Żyda krawca, rzucił się na niego z 

pięściami dając mu ciężkie razy i zaczął wrzeszczeć: gwałtu, człowieka zabili, po coś 

zabił człowieka Żydzie. Scenę wyrzucenia za drzwi Budę widzieli przechodzący 

żołnierze. W krótkim czasie Buda zmarł przed drzwiami piwiarni na ulicy – zaraz też 

aresztowanych Chromiaków policja odstawiła do więzienia, w stan oskarżenia będzie też 

postawiony Mrozowski. Według pogłosek od dawna Buda protegował Gnidową tracąc 
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na nią majątek, wywołując niesnaski rodzinne i zaniedbywał  żonę. Zmarły Duda miał 

33 lat, niegdyś uczeń chełmskiego gimnazjum rosyjskiego, potem legionista i ochotnik 

wojny polsko-bolszewickiej, zamożny gospodarz – osierocił żonę i troje dzieci.  B.   

- Franciszek Grela z Ignatowa, którego aresztowano za kradzież kur z bronią w 

ręku w Wolawcach, został po zbadaniu puszczony przez władze sądowe za kaucją na 

wolność. Już w drugim tygodniu lutego 1931 r. wybrał się na kradzież kur do 

Wołkowian gmina Żmudź. Właścicielka kur Marczukowa, usłyszawszy szmer, wpadła 

do komórki i chwyciła wpół ładującego do worka kury złodzieja, wołając do pomocy 

swych synów. Grela nie mogąc wyrwać się z rąk Marczukowej dobył rewolweru. W tym 

właśnie momencie nadbiegli dwaj synowie i zdążyli chwycić złodzieja za ręce dzięki 

czemu strzały poszły w ziemię, a złodziej obezwładniony, rozbrojony i oddany na 

posterunek policji w Żmudzi. Miał szczęście, gdyż osadzony czasowo w gminnej kozie 

miał tyle czasu, że rozebrał kawał komina i luftem dostał się do sąsiedniego damskiego 

oddziału pustego i przy tym niezamkniętego. Za zbiegłym bandytą udali się w pogoń 

dwaj policjanci po cywilnemu. Gdy przybyli do Ignatowa, Grela już zdołał zaopatrzyć 

się w drugi rewolwer i oddawszy strzały, umknął w stronę Brzyzna  i przepadł bez 

wieści.  Obiecywał krwawą zemstę zarówno członkom „Strzelca” w Wolawcach, co go 

poznali przy poprzedniej kradzieży kur, jak i rodzinie Marczuków w Wołkowianach.  

Jest poszukiwany – policja jest na tropie.  

- Niejaka Tekla Graczowa ul. Lubelska 110, od pewnego już czasu trudniła się 

dokonywaniem niedozwolonych zabiegów położniczych. Ostatnia operacja której 

dokonała w kwietniu 1931 r. na Katarzynie Tarasiuk ul. Pilichonki 69, skończyła się 

śmiercią pacjentki i osadzeniem zbrodniczej szarlatanki w więzieniu.  

- W dniu 18 listopada 1931 r. oczekujący na rozprawę Sądu Okręgowego Jan 

Starzeniec, który miał na sumieniu kilka zgwałceń pod groźbą rewolweru, korzystając z 

okazji nieuwagi eskortującego go policjanta do ubikacji zwinnie przeskoczył ogrodzenie 

posesji Sądu i zbiegł – jest poszukiwany.  

- Poszukiwany od dawna niebezpieczny opryszek przez policję za różne kradzieże 

i napady bandyckie z bronią w ręku, Ferdynand Lizer został schwytany 15 września 

1932 r. pod Rudą Opalin. Wpadł w pułapkę, nie stawiał oporu (jak jego kolega po fachu 

Śmigla) lecz podniósł ręce do góry i pozwolił nałożyć sobie bransoletki.  

- Władze bezpieczeństwa po dłuższej obserwacji, dokonały w kwietniu 1937 r. 

ujęcia grasującej od dłuższego czasu w Chełmie szajki złodziei, która ma na sumieniu 

liczne kradzieże z włamaniami w 1936  i w 1937 r. Aresztowani zostali i osadzeni w 

więzieniu Jakub Korenblit fryzjer z ul. Podwalna 13, Nudel Jeruchim malarz pokojowy 

z ul. Trubakowska 5, którzy w dzień spokojnie pracowali w swoim rzemiośle, w nocy zaś 

popełniali kradzieże. Dziełem ich było min. włamanie do Klubu Towarzyskiego, 

kradzież stołu i krzeseł w TUR, kilkakrotne kradzieże w Klubie „Makabi”. Ogółem 

udowodniono wymienionym około 40 kradzieży.  

- 2 października 1937 r. po północy nieznani sprawcy włamali się do sklepu 

Wacława Błazuckiego w Chełmie, skąd skradli towarów na kwotę 1500 zł. Błazucki 

zbudzony ze snu przez terminatora słyszącego podejrzane szmery, wybiegł i zaczął 

ścigać jednego z napastników, ten oddał strzał raniąc go w rękę. Wobec częstych 

kradzieży, policja zarządziła czaty i nocą 5 października policjanci natknęli się na 

jakiegoś osobnika idącego z tłumokiem w ręku. Wezwany do zatrzymania się usiłował 

zbiec, jednak na skutek strzałów policjantów zatrzymał się, doprowadzono go następnie 

do Wydziału Śledczego PP w Chełmie. Zatrzymanym przy którym znaleziono ostro 

naładowany pistolet okazał się poszukiwany za kradzieże i napady 25 letni Zygmunt 

Pacholczyk bez określonego miejsca zamieszkania. Ujętemu bandycie udowodniono 

zbrojną kradzież u Błazuckiego i odebrano większą część skradzionego towaru, który 



121 
 

zwrócono poszkodowanemu. Pacholczyk ma oprócz tego na sumieniu szereg włamań i 

napadów w Chełmie i okolicy których dokonał wspólnie z kompanami Teodorem 

Dochajdą z Józefina gmina Turka był też sprawcą kradzieży 1000 zł. jednak z 

mieszkanek z ul. Sienkiewicza. Obu osadzono w więzieniu.  

- Kierownik biura jednej z organizacji społecznych w Chełmie Ignacy Rudnicki, 

zdefraudował kilka tysięcy zł. tej organizacji i zbiegł. Wysłano za nim listy gończe, lecz 

bez skutku. Obecnie to jest w lutym 1939 r. policja schwytała jednak Rudnickiego dzięki 

temu, że złożył on w Katowicach ofertę chcąc uzyskać posadę w jednej z tutejszych firm. 

Policja Rudnickiego przywiozła do Chełma i osadziła go w więzieniu.                                                      

                                                                                                      

                                        - wyroki sądowe - 
 

- Sąd Okręgowy na swym posiedzeniu w Chełmie w październiku 1923 r. 

rozpatrywał sprawę Romana Kozła, brata słynnego bandyty, Mikołaja Kozła. Roman 

Kozioł dobrawszy sobie do pomocy 3-młodych chłopców – 2-braci Wierzchosiów i 

niejakiego Dediuka urządził w dniu 9. XI. 1922 r. – 3 napady bandyckie pod wsią 

Leśniowice gm. Rakołupy, w dniu 14 tegoż miesiąca urządził 2-napady w lesie 

Kasiłańskim.  Skuteczne dochodzenia PP pow. Chełmskiego i Krasnystawskiego Dediuk 

i Wierzchosiowie zastali ujęci i stawieni przed Sąd doraźny, który w dniu 15 grudnia 

1922 r. skazał ich na dożywotne ciężkie więzienie. Roman Kozioł został schwytany  

dopiero 19 lutego i przy badaniu przyznał się do wszystkich zarzuconych mu zbrodni. 

Stawiony w dniu 24 bm. przed Sądem Okręgowym nie przyznał się do winy. Sąd jednak 

zbadawszy świadków i opierając się za zeznaniach przy śledztwie złożonych, jak to 

ustalone zostało przez świadków, dobrowolnie, skazał Kozła na pozbawienie praz oraz 

na 15 lat ciężkiego więzienia.                                              

- Sąd Okręgowy rozpatrywał w październiku 1923 r. przy drzwiach zamkniętych 

sprawę Aleksandra Szollego oskarżonego o zdradę (w czasie najazdu bolszewickiego w 

1920 r. był on sekretarzem Rewkomu w Świerżach). Szolle skazany został na pozbawienie 

praw i 4-lata ciężkiego więzienia 

- Dnia 18 i 24 stycznia 1924 r. odbyła się w Sądzie Pokoju i Okręgowym  

rozprawa przeciw Kazimierzowi Zielińskiemu, oskarżonemu przez mjr Chłopickiego za 

napad na niego i policję. Podłoże sprawy było na tle mieszkaniowym. Zieliński właściciel 

kamienicy przy ul. Łącznej 10, pragnął wyrzucić z mieszkania lokatora swego mjr 

Chłopickiego, uzasadniając żądanie swe tym, że dom jego zbudowany po 1 lipca 1919 r. 

nie podlega ustawie o ochronie lokatorów. I wszystko byłoby się udało, gdyby nie upór 

mjr Chłopickiego, który nie chcąc tracić dla przyjemności gospodarza mieszkania 

wniósł odwołanie od orzeczenia eksmisyjnego do Sądu Okręgowego, podając świadków 

stwierdzających, że dom Zielińskiego był już przed lipcem zamieszkały. Widząc pewną 

swą przegraną, zdenerwowany kamienicznik, chcąc samemu wymierzyć według swych 

pragnień sprawiedliwość napadł podstępnie a Sądzie Okręgowym dnia 8 listopada 1923 

r. na mjr Chłopickiego – przewrócił go na podłogę i począł go bić. Niestety policja 

przeszkodziła mu w tym, a mjr Chłopicki zaskarżył go o napaść w Sądzie Pokoju. Sąd 

skazał kamienicznika na 4 miesiące więzienia bez zamiany na grzywnę. Wyrok był 

bardzo łagodny, to też mjr Chłopicki wniósł wniosek o podniesienie kary – nie wątpimy, 

że przy nowej rozprawie sąd zastosuje najwyższy wymiar kary aby odstraszyć samowole 

innych kamieniczników.  

- Dalekie przedmieście Chełma Pilichonki, były widownią krwawego dramatu. 

Oto niejaki Stanisław Zajączkowski zamieszkały w Łucku, ul. Krakowska 13 

niespodziewanie przybył do Chełma w lutym 1924 r. i zamieszkał u swej znajomej 

Antoniny Misztali. Pierwsza noc przeszła spokojnie – następnej Zajączkowski wstał z 
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łóżka chwycił tasak i rzucił się na śpiących, męża Antoniny i jej matki. Jęki rannych 

obudziły Antoninę, która szybko oceniając sytuację stoczyła walkę ze złoczyńcą i w 

rezultacie wypchnęła go z domu na mróz w piżamie. Zajączkowski pobiegł do koszar do 

znajomego i dostał od niego ubranie i następnie zbiegł. Zaalarmowana policja urządziła 

za nim pościg przechwyciła go szczęśliwie w Łucku, skutego w kajdankach sprowadzono 

do Chełma i osadzono w więzieniu. Przesłuchiwany Zajączkowski nie chce zdradzić 

powodów swojego czynu, tłumacząc się, że nie wie co robił. Mąż Antoniny sprzedał 

niedawno plac budowlany i miał pieniądze o czym wiedział Zajączkowski. Istnieje więc 

przepuszczenie, że był to atak na kasę. Mąż Antoniny z ciętymi ranami na rękach i na 

głowie leży w szpitalu wojskowym, natomiast matka z wieloma ranami ciętymi po 

jakimś czasie zmarła w szpitalu św. Mikołaja. Zajączkowskiemu grozi sąd doraźny. Z 

ostatniej chwili – sprawca ohydnego napadu na rodzinę Misztali, niejaki Zajączkowski 

został przez Sąd Okręgowy w Lublinie, jako Sąd Doraźny w dniu 10 kwietnia 1924 r. 

skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie.    

- W dniu 14 maja 1924 r., sądzono koniokradów, Herszka Datysgilda i Chaima 

Hipsza z Chełma. Obwinieni ukradli na szkodę Józefa i Jana Bartoszuków parę koni. Po 

rozprawie sąd skazał Hipsza na 3 lata domu poprawy z pozbawieniem praw. Datysgilda 

zaś na 3 miesiące więzienia. *Następnie miała się odbyć rozprawa przeciwko Romanowi 

Gajewskiemu z Chełma o usiłowanie zabójstwa, skutkiem jednakże niestawienia się 

świadka w osobie Władysława Grabczyka, rozprawę odroczono.   

                                                              * 

- Z sali sądowej – Lubelski Sąd Okręgowy w Chełmie. W dniu 15 listopada 1924 

r. rozpoczął swą kadencję w trybie doraźnym – m. in. przeciwko mieszkańcom wsi 

Pniówno gm. Olchowiec Janowi i Jozefowi Kozakom, oskarżonym o podpalenie sześciu 

stert zboża na szkodę właściciela majątku p. Lechnickiego w dniu 14 września 1924 r. 

Sprawców podpalenia nie schwytano na gorącym uczynku, a oskarżenie skierowano na 

skutek dochodzenia policyjnego, gdzie pomocne było doprowadzenie po śladach do 

oskarżonych przez policyjnego psa – w wyniku czego zostali aresztowani (do rozprawy 

powołano 25 świadków, wśród światków byli z sekty babtystów, którzy nie składali przysięgi 

tylko przyrzeczenie które odbierali dwaj duchowni, sala była pełna widzów, na tę rozprawę 

przybyła delegacja prasy Lubelskiej, którą reprezentował „Głos Lubelski” ). Jan Kozak 

należał też do sekty baptystów. Trzeci dzień kadencji sądu. Sprawa napadu na p. 

Michalenkę. Epilog dokonanego w lipcu 1922 r. napadu bandyckiego na p. Michalenkę 

rozegrał się w dniu 18 b. m. Na ławie oskarżonych zasiedli Roman Dąbrowski i Alfred 

Keller (Dąbrowskiemu amputowano rękę po postrzeleniu go przez Michalenkę i policjanta 

gdy uciekał z pociągu). Trzeciego oskarżonego Stanisława Dobrakowskiego nie było, 

zmarł bowiem w szpitalu więziennym jeszcze przed rozprawą. Czwarty z bandytów 

Rybak, został na miejscu czynu przez Michalenkę zastrzelony. W toku przewodu 

sądowego oskarżeni obwiniali się nawzajem – po wysłuchaniu wszystkich Sąd wydał 

wyrok – skazał Romana Dąbrowskiego i Alfreda Kellera po 16 lat ciężkiego więzienia z 

pozbawieniem praw obywatelskich. (dalej obrady) Rżnąć burżujów. Michał Czubkowski 

z Pilichonek szewc z zawodu, stawał w dniu 18 b. m. przed sądem za podburzanie jednej 

kasty obywateli przeciwko drugiej – posuwając się do bandyckich słów. Wojowniczego 

propagatora skazano na 3 miesiące ciężkiego więzienia. (dalej obrady) Samozwańcza 

siostra Rafaela. Janina Minczewska zwąca się „siostra Rafaela”, kierowała ochronką 

dzieci na Pilichonkach, na stanowisku kierowniczki dopuściła się szeregu nadużyć, sobie 

przywłaszczając dary amerykańskie oprócz tego znęcała się w nieludzki sposób nad 

biednymi dziećmi. Przewód sądowy ustalił, iż siostra Rafaela nie wiedziała zupełnie co to 

jest serce ludzkie i uczucia litości nad bezbronnymi małymi ludzkimi istotami. Sąd 

skazał ją na 1-rok więzienia po amnestii na 6-miesięcy więzienia z pozbawieniem praw.  
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- Drugi dzień kadencji Sądu Okręgowego. Rozpatrywano same przestępstwa 

kradzieży i wydano następując wyroki: Filipa Jarosza skazano na 5-lat ciężkiego 

więzienia. Antoniego M. za przechowywanie rzeczy skradzionych na 6-miesięcy 

ciężkiego więzienia. Juliana Sołotwińskiego za kradzież na 3-lata domu poprawy. Olgę 

Oleszczuk i Katarzynę Oleszczuk po 6-miesięcy, za przechowywanie bandytów i za 

kupno rzeczy kradzionych.  

**Czwarty dzień rozpraw. Kradzież u jubilera Goldberga. Głośna swego czasu 

kradzież, dokonana w sklepie Goldberga, w której brał też udział były agent policji Jan 

Michalczuk, znalazła swój epilog w dniu 19 b. m. Na ławie oskarżonych zasiedli: 

Mondszejn Boruch i Jan Michalczuk – wielkie zainteresowanie sprawą ze względu na 

byłego funkcjonariusza policji. Sąd po naradzie obu skazał na 2-lata domu poprawy. 

„Listy amerykańskie”: rozpatrywano sprawę byłego podrzędnika poczty w Rejowcu 

Romana Kornackiego, którego przyłapano na otwieraniu listów amerykańskich i 

wybieraniu z nich dolarów. Niesumiennego urzędnika skazano na 2-lata domu poprawy. 

W końcu zasiadła na ławie paczka złodziei: Franciszek Ukiński, Michał Ukiński, Adam 

Tejza i Paweł Wawron. Częściowo przyznali się do winy – stanowią nie ciekawe typy 

ludzi, którzy jak mówili z braku pracy zajęli się rzemiosłem złodziejskim. Sąd skazał 

Ukińskich na półtora roku domu poprawy, Tejzę na 1-rok i 2-miesiące więzienia a 

Wawrona na 6-miesięcy więzienia, z zaliczeniem im aresztu prewencyjnego. 

*** „Zwierciadło” przed sądem. Dnia 20 b. m. Sąd Okręgowy rozpatrzył skargę 

byłego kierownika 7-klasowej szkoły powszechnej w Wojsławicach p. Ochęduszki, 

przeciwko Redaktorowi „Zwierciadła” Kazimierzowi Czernickiemu i Bronisławowi 

Polakowi, który w lipcu b. r. umieścił w „Zwierciadle” korespondencję z Wojsławic, w 

której to p. Ochęduszko nazwany został wrogiem Koła Młodzieży – (nie będę wymieniał 

adwokatów, sędziów, itd. i atmosfery jaka panowała i jakie instytucje po tym artykule były 

aktywne a po winne wcześniej reagować na złą sytuację w szkole w konsekwencji 

Ochęduszko został zwolniony z funkcji kierownika szkoły przez wydział oświaty). Po 

naradzie Sąd ogłosił wyrok mocą którego skazał obu oskarżonych na zapłacenie po 10 zł. 

grzywny i po 1 zł. kosztów i opłat sądowych.  

                                                                *      

- Lubelski Sąd Okręgowy na kadencji w Chełmie – rozpoczął w dniu 11 maja 

1925 r. posiedzenie nad rozpatrywaniem szeregu spraw : 

*Pierwsza sprawa o puszczenie w obieg fałszywych banknotów dolarowych przez 

Szmula Lewina, bronił go adwokat Bonhard – wyrok uniewinniający. *Druga sprawa 

tego dnia sądzono Bronisława Małeckiego, o uchylanie się od powinności wojskowych. 

Sąd wymierzył mu 3 miesiące więzienia, lecz na mocy amnestii – kara została darowana. 

*Trzecia sprawa tego dnia, była Mieczysława Magierskiego, oskarżonego o niewłaściwe 

wpisanie do ksiąg ludności m. Chełma przybyłego z Rosji Wolfa Gejpmana i żony jego 

Brejny. Sąd skazał Gejpmana na 3 miesiące więzienia, lecz na mocy amnestii, kara 

została darowana. Adwokat Tor bronił Magierskiego – który został też uniewinniony.  

*12 maja: sprawa przeciw Arbuzowi Kunie karanemu 8-krotnie za różne 

kradzieże, a obecnie o kradzież kobiałki na targu jakiejś kobiecie. Arbuz dostarczony na 

sprawę z wiezienia w Zamościu (gdzie odsiaduje 3-letnią karę za kradzież), nie przyznał 

się do winy, zeznając powiedział, że jest obrażony jego honor złodzieja, że on jest 

specjalista-kieszonkowiec a nie jakiś kobiałek. Z zarzutów oburzających jego fachowe 

uczucia Arbuz zostaje zwolniony. *Następnie sąd rozpatruje sprawę bandy-szajki 

złodziejskiej działającej w różnych miejscowościach powiatu chełmskiego, składająca się 

z 2-braci Pawła i Stanisława Jęczeniów żony Pawła Heleny, Wincentego Zenowskiego, 

Józefa Huby zamieszkałych w Siedliszczu, 2-paserów żydków zamieszkałych w Chełmie. 

Kradli drób, zboże, owoce, urządzenia rolnicze, itd. Zeznawało 38 świadków. Po ponad 
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2-godzinnych naradach sąd wydał wyrok: obaj bracia Jęczenie żona Pawła Helena i 

Zenowski, skazani każde po 3-lata więzienia z pozbawieniem praw stanu, obaj paserzy 

żydkowie i Huba każdy po pół roku więzienia.  

*13 maja, rozpatrywano sprawę Stefana Białańca, oskarżonego o obrazę słowną 

księdza Grzędzińskiego w Pawłowie – wyrok 2-tygodnie aresztu. Sprawa następna, o 

pomaganiu armii bolszewickiej: wyrok uniewinniający. Jedna sprawa odroczona. Spraw 

ostatnia, o stawianie oporu urzędnikowi: wyrok uniewinniający. 

*14 maja, sprawa Marii Dawidziuk, oskarżonej o podpalenie, we wsi i gminie 

Staw w 1924 r. – stogu siana. Wyrok skazujący oskarżoną na 1-rok ciężkiego więzienia z 

pozbawieniem praw stanu, kara zostaje złagodzona do 6-miesięcy. Dalej: sprawy 

odroczone; i sprawy umorzone.  

*15 maja, sprawa sądzonego Wacława Romanowicza i Jana Janickiego, obaj 

oskarżeni o kradzież w nocy z 28 na 29 maja 1924 r. z magazynów Spółdzielni Kolejowej 

w Chełmie: manufaktury, obuwia itd. Oskarżeni do winy się przyznali wyrok: 

Romanowicz 3-lata domu poprawczego z pozbawieniem praw, 10-miesięczne  więzienie 

prewencyjne zostaje mu zaliczone; Janickiemu 1-rok domu poprawczego reszta tak jak 

wyżej.  Następnie dwie sprawy odroczone.   

- Spadek po bandytach. Prokurator przy Sądzie Okręgowym w Lublinie poszukuje 

prawnych właścicieli rzeczy, znalezionych przy zabitych bandytach Teodorze Semeniuku i 

Michale Drążku : można je odebrać w styczniu 1926 r. w komendzie policji w Chełmie.   
- Z Sądu. Aresztowany i osadzony w więzieniu znany fabrykant 50-gr. M. Cymek, 

wyrokiem Sądu Okręgowego skazany został na 3 lata ciężkiego więzienia. Zaś żona jego, 

trudniąca się puszczaniem w obieg arcydzieł męża, posiedzi w więzieniu tylko 2-lata.  

                                                               * 

- Z Sali Sądowej październik 1929 r. – Dwa wyroki które poruszyły opinię ulicy : 

Są to: wyrok na księdza Skibińskiego z Kościoła Narodowego skazanego na dwa 

lata i wyrok na właściciela piwiarni Chromiaka skazanego na 3 miesiące. Wyrok na 

księdza wywołał w społeczeństwie wielkie poruszenie. Ksiądz (który należy do sekty) 

podczas pogrzebu w Kumowie nawoływał  tłum do  buntu przeciw władzy państwowej i 

organom policji – brakowało aby polała się krew (Sąd winę jego ocenił na podstawie 

zeznań świadków i ocenił ją na 2 lata). Inaczej przedstawiała się sprawa zabicia nożem 

Budy przez (bandytę) Chromiaka – tak faktycznie to powinien dostać większą karę nie 3 

miesiące – zdarzenie to opisałem wyżej.   

 - Niedawno wypuszczony po 3-miesiącach z więzienia za zabójstwo człowieka 

właściciel piwiarni na Pilichonkach Chromiak znowu dał znać o sobie. Jednemu z gości 

Romaniukowi do piwa nalał wódki i kazał sobie za to zapłacić. Ten nie chciał więc 

Chromiak wraz ze swoją żoną sprawili mu lanie i zabrali z kieszeni 60 zł. Mamy 

nadzieję, że Sąd tym razem uzna okoliczności ale nie łagodzące i wsadzi Chromiaka na 

dłuższą nieco niż za zabicie człowieka pokutę – do ciupy.  

                                                                   * 

- Sąd Okręgowy Lubelski (w składzie) przybył do Chełma w czerwcu 1930 r. na 6 

dniową sesję wyjazdową, której rozpoznawał cały szereg poważnych spraw – dalszy ciąg 

patrz – przestępczość powiat. 

*Sprawa: Przekupka w roli lekarza – Maria Bajowa żona robotnika, ogromnie 

bała się zajść w ciąże jako młoda mężatka – i co roku drżała żeby nie zajść. Któregoś 

razu Bajowa zwierzyła się ze swego zmartwienia Józefie Wojtalukowej przekupce z 

targu w Chełmie. Przekupka powiedziała Bajowej, że za 10 zł. może dokonać aborcji. No 

i udało się to raz i drugi ku wielkiemu zadowoleniu Bajowej. Trzecim jednak razem w 

kwietniu 1929 r. tzw. operacja, polegająca na wstrzykiwaniu w części płciowe roztworu 

szarego mydła, zakończyła się tragicznie, Bajowa zmarła w kilka minut po operacji. Mąż 
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i rodzina Bajowej twierdzili, że została otruta itd. i dali znać na policję. Tymczasem 

sekcja zwłok Bajowej nie wykryła w jej organizmie ani trucizny ani mechanicznych 

obrażeń. Śmierć spowodował szok (wstrząs, atak) nerwowy, który nie miał takich może 

następstw, gdyby Bajowa nie była chora na serce. Przekupkę bawiącą się w 

niedozwolone nawet lekarzom operacje, aresztowano i posiedziała sobie 2-miesiące do 

czasu ukończenia śledztwa i wyznaczenia kaucji – zdawało się, że za taką rzecz otrzyma 

ona karę kilkuletniego więzienia. Wezwani w charakterze biegłych lekarze Zalewski i 

Sagatowski, orzekli, że szoku nie można przewidzieć nawet przy zdrowym sercu. 

Dlatego adwokat chciał uniewinnienia Wojtalukowej. Sąd skazał Wojtalukową na 4-

miesiące więzienia z zaliczeniem 2-miesięcy aresztu prewencyjnego. Zaś śmierć Bajowej 

powinna być ostrzeżeniem dla młodych mężatek aby nie igrać z prawami natury.  

                                                              *                                                                
- Lubelski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w maju 1931 r. w Chełmie 

rozpatrywał szereg spraw karnych – tylko jedna była o morderstwie Mordki Iwrego.  

*W nocy na 29 lipca 1930 r. zamordowany został w Chełmie w posesji swego ojca 

przy ul. Hrubieszowskiej 30 letni ławnik Magistratu Mordko Iwry. Morderstwo 

dokonane zostało przez zawodowego złodzieja Antoniego Raczyńskiego z Kamienia pod 

Chełmem. Raczyński po wyjściu z więzienia planował dokonanie kilku grubszych 

kradzieży w Chełmie i w tym celu szukał sobie pomocników. Jednym miał być Bielecki z 

ul. Hrubieszowskiej u którego na składzie od dłuższego czasu leżała maszyna (rewolwer) 

Raczyńskiego. Drugim był bezrobotny zwolniony ze służby posługacza szpitalnego 16 

letni Aleksander Stepańczuk. Po morderstwie najpierw aresztowany Bielecki wszystko 

zeznał i wskazał na Raczyńskiego i Stepańczuka. W krótkim czasie aresztowano i 

Raczyńskiego który już przygotował sobie alibi w postaci niejakiej Orłowej Katarzyny z 

Małego Strupina i niejakiej Biedrzyckiej z Terpitzówki.   

**Sąd po naradzie ogłosił wyrok, na mocy którego Raczyńskiego za kradzież z 

bronią w ręku, jako recydywistę już przedtem trzykrotnie karanego – na 6 lat więzienia 

a za zbrodnię zabójstwa z chęci zysku na 15 lat więzienia w sumie 15 lat więzienia. 

Stepańczuk został skazany na 2 lata domu poprawy z zaliczeniem dotąd wysiedzianych 9 

miesięcy w więzieniu prewencyjnym. 

- W czasie ostatniej sesji Sądu Okręgowego w Chełmie toczyła się sprawa przeciw 

Milkowskiemu Edwardowi i innym oskarżonym o zabójstwo. Świadek dowodowy 

Pietruk Andrzej po zaprzysiężeniu zeznawał fałszywie na korzyść Milkowskiego – na 

wniosek prokuratora aresztowano go na sali sądowej. W czasie dochodzenia przyznał się 

do winy wymieniając sprawców, którzy go zmusili by zeznawał na korzyść 

Milkowskiego pod groźbą śmierci – dalsze dochodzenie trwa (maj 1933 r.).   

- Sąd Okręgowy w Lublinie w czerwcu 1933 r. rozpatrywał sprawę i skazał na 3 

lata więzienia Władysława Schejbala komornika w Chełmie oskarżonego o nadużycia 

podczas pełnienia obowiązków służbowych, przetrzymywanie ksiąg, przywłaszczenie 

pieniędzy. Sąd Apelacyjny 6 października 1933 r. umorzył  postępowanie sądowe.    

- Z Sali sądowej. 28 sierpnia 1933 r. Sąd Grodzki w Chełmie rozpatrywał sprawę 

Mieczysława Bieleckiego z Chełma z ul. Wojsławickiej 4, który w swoim czasie popełnił 

świętokradztwo w kościele Mariackim na Górce, zabierając monstrancję i wota i 

sprzedając je następnie paserowi Symsze Buchbinderowi z Chełma (monstrancje, złote 

serduszko, 2 krzyże, 2 obrączki – za 1000 zł.). Sąd po rozpatrzeniu – skazał złodzieja 

Bieleckiego na 5 lat więzienia a pasera Buchbindera na 3 lata.  

- Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Chełmie z 28 września 1933 r. skazany został na 

6 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na mocy amnestii Menasze Rozenbaum, 

właściciel dużego składu gotowych ubrań i manufaktury w Chełmie ul. Lubelska 28. 

Udowodniono mu też podwójne pobranie za ten sam towar 300 zł. od żony kolejarza 
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Marii Drozdowej, która aż do wpłacenia ostatniej raty weksla nie wycofywała, po czym 

weksel został przez Rozenbauma zrealizowany na nowo. Poza karą więzienia skazano go 

jeszcze na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy i na zapłacenie kosztów sądowych.    

- Swego czasu był aresztowany chełmski sędzia grodzki Feldmana, który popełnił 

nadużycia, i skazany przez Sąd Okręgowy na więzienie. W późniejszym czasie wyszły 

jego nowe nadużycia, ponadto przywłaszczył sumę około 1.000 zł. Po rozpatrzeniu tych 

spraw Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Feldmana na 5 lat więzienia – styczeń 1934 r.    

- W dniach 22 – 27 stycznia 1934 r. przebywał w Chełmie na sesji wyjazdowej 

Sąd Okręgowy Lubelski – sąd rozpatrzył wiele spraw. Mnie tylko interesują sprawy i 

wyroki o złodziejstwo i bandytyzm : oto wyroki:  

*Aleksander Lipczyński 33 lat i Boruch Glencer 49 lat obaj z Chełma. Wyrok: 

Lipczyński 3 lata więzienia i pozbawienie praw na 5 lat (jako pracownik magistratu w 

1932 r. fałszował talony z Funduszu Bezrobocia), natomiast Glencer uniewinniony. 

 *Zofia Panasiuk 56 lat z Kukawki gmina Rakołupy, odpisała majątek dwu 

zamężnym córkom, zastrzegając sobie u jednej z nich dożywocie. Ale córka i zięć 

Tchórzewski znęcali się i wygnali matkę z domu – matka w nocy 3 października 1933 r. 

z zemsty spowodowała pożar, spłonęło wszystko doszczętnie. Wyrok 2 lata więzienia i na 

5 lat pozbawienie obywatelskich praw.  

*Józef Burian 31 lat z Radzanowa gmina Bukowa. 22 lipca 1933 r. Waleria Dubij 

wracała z siostrą swą Marianną Burjanową z pola, w pobliżu domu ujrzała Dubij w 

swoim ogrodzie Katarzynę Celińską, służącą Burjana z bydłem. Impertynenckie 

odezwanie się Celińskiej wywołało kłótnię, na którą nadbiegł Burjan. Mając widły, 

uderzył Walerię w lewą rękę, powodując obrzęknięcie przedramienia i złamanie kości 

łokciowej. Od drugiego ciosu powstrzymały go siostry. Wyrok: 10 miesięcy więzienia.  

*Zygmunt Budzyński 22 lat z Borowicy gmina Pawłów. Awanturował się podczas 

zabawy na Sylwestra, zakłócając porządek, wobec czego wyproszono go z mieszkania. 

Dotknięty tym, dobył noża i uderzył nim Stanisława Bodaka, trafiając w okolicę brwi 

lewego oka. Wyrok: półtora roku więzienia.  

*Jan Szwed lat 18 i Wacław Wnuk lat 17, obydwaj z Kumowa gmina Rakołupy. 

W 2-dniu świąt Bożego Narodzenia 1932 r. Jan Szwed i Wacław Wnuk przybyli do 

Tomasza Nowaka jako do sąsiada. Wkrótce przybył Józef Bochen i odezwał się do nich: 

– idźcie spać komary! – jak  mają iść spać komary niech idą spać i baki ! Chodząc 

nerwowo z latarką elektryczną w ręku po mieszkaniu, Bochen wyraził się, że latarkę tę 

dziś na kimś połamie, po czym zażądał, aby Szwed z Wnukiem wynieśli się z mieszkania 

(w grę wchodziła nadobna sąsiadka). Spotkawszy się z odmową, Bochen uderzył Szweda 

latarką dwa razy po twarzy. Powstała bójka: Szwed i Wnuk uderzyli Bochena 

kilkakrotnie laską i nożem i złamali mu mały palec u prawej ręki. Wyrok: po 6 miesięcy 

więzienia z zawieszeniem kary na 2 lata.  

*Józef i Antoni Wasyńczukowie z ul. Kolejowej 4 oraz Mikołaj Babijczuk z ul. 

Kolejowej 118 i Zygmunt Dybek z Wolwinowa gmina Krzywiczki przybyli 19 marca 

1933 r. na podwórze swego krewnego Wasyńczuka po odbiór długu. Ponieważ dłużnik 

nie mógł przypomnieć sobie żadnego długu. Antoni Wasyńczuk zawołał: – dać mu parę 

kijów, to odda! Czwórka pochwyciła kłonice i kamienie i rzuciła się tak agresywnie, że 

został pobity do krwi – doznał pęknięcia kości czołowej i pokaleczenie twarzy. Wyrok: 

Józef Wasyńczuk i Zygmunt Dybek po 6 miesięcy aresztu z zawieszeniem kary na 3 lata, 

Antoni Wasyńczuk i Mikołaj Babijczuk uniewinnieni. 

*Stefan lat 33, Filip lat 28 i Zachariasz lat 50, Drewieccy z Rakołup. 28 kwietnia 

1933 r. Józef Żołnacz wraz z synem Mikołajem przyjechali do swego lasu po sosnę. 

Obecni tam Stefan, Filip i Zachariasz Drewieccy, roszczący pretensję do tegoż lasu, 

rzucili się na Żołnaczów, dotkliwie ich bijąc i powodując złamanie w dwu miejscach 
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lewej kości promieniowej u Józefa Żołnacza. Wyrok: Filip i Zachariasz Drewieccy po 6 

miesięcy więzienia, Stefan Drewicki uniewinniony.  

*Aleksy Demczuk  lat 20 z kolonii Leszczany Gmina Żmudź. 13 listopada 1932 r. 

na zabawie tanecznej w Wólce Leszczańskiej Demczuk uderzył dwukrotnie pięścią 

Stanisława Żubra. Żubr aby uniknąć awantury wyszedł z kolegą Feliksem Semeniukiem 

na inną zabawę. Ale Demczuk przybył za nim ze swym kompanem Mikołajem 

Kuryłowiczem, który zawołał – daj Demczukowi w mordę, że cię uderzył – jestem na 

tyle inteligentny, że go nie uderzę wyrzekł Żubr. Wówczas podbiegł Demczuk i ugodził 

Żubra ostrym przedmiotem w plecy. Powstała rana na lewej połowie klatki piersiowej,  

wytworzyła się odma a krwotok do jamy opłucnej naruszył czynność płuc, zagrażając w 

pewnym okresie jego życiu. Sprawę odroczono.     

*Zyś Szerer lat 39 z ul. Hrubieszowskiej 44. Kiedy sekwestrator Urzędu 

Skarbowego Paweł Oleszczuk z pomocnikiem swym Konradem Knotem przyszli 

zasekwestrować Szererowi za podatki beczkę asenizacyjną i konie (przedsiębiorstwo nie 

było zarejestrowane) – Zyś pchnął sekwestratora w pierś ściągnął Knota z wozu i 

odebrał lejce. Pośród zbiegowiska sprzymierzeńcy Szerera zdjęli koła oraz wyprzęgli i 

uprowadzili konie. Wyrok: 4 miesiące aresztu i zapłacenie kosztów sądowych (był już 

karany za ten sam występek). 

*Edward Kawalec z Kumowa gmina Rakołupy i Stanisław Kawalec z Pobołowic 

gmina Żmudź. Podejrzani o kradzież, zatrzymani przez posterunkowego Wincentego 

Kasiarza stawiali czynny opór. Wyrok: po 8 miesięcy aresztu.  

*Zalman Tabak syn osławionego w Chełmie i okolicy Fajwla Tabaka, stawiał 

czynny opór władzy prowadzony do aresztu. Wyrok: 3 miesiące aresztu.  

- Sąd Okręgowy na sesji  wyjazdowej w Chełmie – marzec 1934 r. : 

*Wódka i długi skłoniły byłego sekwestratora Urzędu Skarbowego Andrzeja 

Dzikiego do przywłaszczenia sobie 171 zł. 41 gr. z sum państwowych. Sąd Okręgowy na 

sesji  wyjazdowej w Chełmie, uwzględniając okoliczności łagodzące, skazał oskarżonego 

na 6 miesięcy więzienia. 

*Uczestników wesołej libacji – S. Hubermana i Fajwla Tabaka którzy w dniu 17 

listopada 1933 r. wesoło popijali a potem skradli swemu trzeciemu towarzyszowi 

Zawiślakowi portfel z 2920 zł. skazał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Chełmie na 3 

lata więzienia z pozbawieniem praw obywatelskich na przeciąg 5 lat. 

*Do przejeżdżającego przez las Kumowa Dolina Józefa Nafalskiego zbliżył się 

jego teść Jan Zienkiewicz wraz z synami Leopoldem i Janem, żądając oddania im ich 

konia. Wywiązała się bójka, w czasie której Józef Nafalski został pobity kamieniami i 

pokaleczony nożem. Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Chełmie, Jana Zienkiewicza 

(ojca) uniewinnił, zaś Jana Zienkiewicza (syna) skazał na oddanie do domu poprawczego 

z zawieszeniem kary na 2 lata. Leopolda Zienkiewicza skazał na 8 miesięcy więzienia z 

zawieszeniem kary. 

*Sz. Blecha i Ch. Najmana z Brzezin skazał Sąd Okręgowy, za nielegalne 

posiadanie 17 kg surowca tytoniowego na 600 zł. grzywny.  

*Znany w sferach palaczy Abram Winnicki, urzędujący na ul. Lubelskiej, 

sprzedawał jak zwykle papierosy własnej roboty. Za nielegalna sprzedaż wyrobów 

tytoniowych Sąd Okręgowy ukarał do 1-miesięcznym aresztem oraz 200 zł. grzywną.                       

                                                              * 

- Maj 1934 r. w czasie konferencji z Komisarzem Rządowym Gordziałkowskim w 

jego gabinecie w Magistracie ze Spółką Elektrowni Miejskiej, jeden z członków Zarządu 

Jan Boguszewski widocznie podrażniony nie korzystnym dla Elektrowni wynikiem Sądu 

Polubownego w sprawie rzekomej należności za oświetlenie miasta pozwolił sobie na 

użycie w stosunku do osoby Komisarza obraźliwego i karygodnego wyrażenia. Komisarz 
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podobno ostro z miejsca zareagował i wyprosił cały Zarząd Elektrowni za drzwi a 

sprawę skierował do prokuratora. Epilog dla Boguszewskiego w poniedziałek 27 

sierpnia 1934 r. był smutny, gdyż Sąd Grodzki skazał go na 2 miesiące bezwzględnego 

aresztu bez zawieszenie.  

- 5 listopada 1934 r. Sąd Okręgowy Lubelski na sesji wyjazdowej w Chełmie 

rozpatrzył sprawę Stanisława Niewiadomskiego urzędnika Magistratu Chełmskiego 

oraz sekwestratora tegoż Magistratu Wacława Czapki oskarżonych o zdefraudowanie 7 

tys. zł. Niewiadomski skazany został na 4 a Czapka na 1 rok więzienia.  

- Sąd Grodzki w Chełmie w maju 1935 r. skazał Henryka Bruszewskiego, 

referenta wydziału podatkowego w Zarządzie m. Chełma, na trzy miesiące aresztu, 

darowując karę na mocy amnestii. Wyrok ten był wynikiem wyrabiania dyplomów 

rzeźnickich czeladnikom masarskim. Drugi wspólnik Józef Kamiński właściciel 

nieruchomości (3 kamienic w Chełmie) i właściciel składu wędlin i masarni, został 

uniewinniony, ale oskarżyciel publiczny zaapelował. Dla ścisłości podajemy, że 

Bruszewski pełnił funkcję sekretarza a Kamiński prezesa cechu rzeźniczego.   

- Lubelski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Chełmie rozpatrywał 7-10 

września 1935 r. sprawę bandy oszustów którzy w porozumieniu z funkcjonariuszami 

Policji żerowali przeważnie na naiwności wieśniaków. Oszustwa ich polegały na tym, że 

wieśniakom sprzedawano za połowę nominalnej wartości banknoty polskie, rzekomo 

wysortowane przez mennicę lub sprowadzane z Niemiec. Oczywiście, że chętnych na 

kupno prawdziwych banknotów było dużo. Tranzakcie odbywały się w restauracji 

wspólników bandy, małżonków Czerniaków, dokąd sprowadzano ofiary. Głównym 

macherem tych oszustw był znany dobrze w Chełmie i okolicy oszust kilkakrotnie 

karany – Fajfel Tabak. On to brał od naiwnych pieniądze, w zamian za to nabywca miał 

otrzymać dwa razy więcej banknotów łudząco podobnych do prawidłowych. Trzeba 

było tylko podjąć je z poczty. Lecz w tym momencie wkraczał do restauracji 

przodownik Górski i aresztował Tabaka, naturalnie fikcyjnie, by na następnej ulicy 

podzielić się łupem. Poszkodowani  unikali dochodzenia bojąc się odpowiedzialności za 

współwinę. Banda robiła dobre interesy grasując tak przez 3 lata, dopiero kłótnie 

między wspólnikami doprowadziły do aresztowania całej bandy. Trzydniowy proces 

stwierdził winę oskarżonych, wobec czego Sąd wydał wyrok skazujący: Fajfla Tabaka 

na 7 i pół lat więzienia, Edwarda Wieliczko na 4 lata więzienia, Aleksandrę 

Czerniakową, Józefa Szelesta i Pikulskiego na 3 lata więzienia, Deca Józefa i Czerniaka 

na 1 rok więzienia ze zmniejszeniem na mocy amnestii do 6 miesięcy. Oskarżeni o 

współudział funkcjonariusze Policji: przodownik Górski, starszy posterunkowy 

Pietrusiewicz i posterunkowy Kopcewicz – zostali z braku dowodów uniewinnieni.   

- Na ostatniej sesji wyjazdowej w Chełmie październik 1935 r., Lubelski Sąd 

Okręgowy, skazał Smolara Szloma, recydywistę (Lublin) na 4 lata więzienia za 

dokonanie kradzieży mieszkaniowej u mjr lekarza dr L. Danowskiego w Chełmie.  

- W Sądzie Grodzkim w Chełmie w październiku 1935 r. rozpatrywana była 

sprawa Firmy „Rozlewnia piwa Braci Rozen w Chełmie” która jednej z restauracji w 

Chełmie dostarczyła piwo butelkowe w którym konsument znalazł zakonserwowanego 

dobrze pająka – krzyżaka. Niehigieniczna firma skazana została grzywną 50 zł. z 

ewentualną zamianą na 7 dni aresztu.  

- 4 listopada 1935 r. Lubelski Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie skazał 

Stanisława Surysia za usiłowanie zabójstwa swej żony Leokadii na 3 lata więzienia.  

- Sąd Grodzki w Chełmie 14 stycznia 1936 r. sądził 41 letniego Pinkwasa 

Grinsztejna z ul. Obłońskiej 21, recydywistę, oskarżony o popełnienie 19 listopada 1935 

r. kradzieży w domu Julii Millerowej w Chełmie – symulował też chorobę umysłową, 

badanie biegłych psychiatrów nie ustaliły nic co wskazywałoby na powyższe cierpienie 
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oskarżonego. Nie ustalono też ażeby był on leczony w Tworkach i Kulparkowie, czy w 

czasie służby wojskowej, na co się stale powoływał. Skazano go na 3 lata aresztu, a po 

odbyciu kary na umieszczenie w domu poprawczym jako niebezpiecznego dla otoczenia. 

- W swoim czasie władze bezpieczeństwa wykryły w Chełmie przy ul. Uściługskiej 

Nr 31 fabrykę fałszywych monet, w toku rewizji skonfiskowano narzędzia i surowiec 

oraz resztowano 25 letniego Pinkwasa Gainera, głównego sprawcę. Równocześnie we 

Włodzimierzu aresztowano wspólnika 27 letniego Szola Waksmana z Chełma przy 

którym znaleziono 102 szt. fałszywych 2-złotówek. Z początkiem marca 1936 r. 

wymienieni i 3 oskarżony Pejsach Muches, stanęli przed Sądem Okręgowym na sesji w 

Chełmie, który skazał Pinkwasa Gainera na 10 lat więzienia i Szola Waksmana na 6 lat 

więzienia z utratą praw na 10 lat – a Pejsach Muches uniewinniony.  

- Sąd Starościński w Chełmie, w kwietniu 1937 r. skazał Srula Bekiera z Chełma 

z ul. św. Mikołaja 12, na 6 tygodni bezwzględnego aresztu, za potajemny ubój rytualny 

cieląt w mieszkaniu prywatnym, celem uchylenia się od opłat.  

- Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie, maj 1937 r. rozpatrywał sprawę Stanisława 

Woźniaka wel Żelisko z kolonii Uher gmina Krzywiczki, oskarżonego o rozmyślne 

zabójstwo szwagra. Oskarżony dokonał zabójstwa na drodze z Romanowa do kolonii 

Uher, dokąd przywiózł zwłoki, a następnie powrócił do Rejowca i na posterunku PP 

zameldował o rzekomym napadzie. Woźniak pragnął odziedziczyć majątek po obłożnie 

chorej siostrze, żonie zabitego. Skazano go na więzienie bezterminowe.   

- Władze administracyjne skazały w maju 1937 r. na grzywnę 30 zł. właścicielkę 

restauracji „SIM” za nieprzestrzeganie godzin handlu alkoholu po 24 od tyłu.    
 - Od dłuższego czasu obiegły miasto pogłoski o rzekomo na szeroką skalę 

zakrojonym uprawianiu gry hazardowej w karty w gabinecie restauracji-dancingu 

„SIM” w Chełmie. Żmudne dochodzenie władz bezpieczeństwa-policji pogłoski 

potwierdziły. Ujawniono pobieranie specjalnych opłat za wydzierżawienie kąta do 

hazardu, np. za partię pokera pobierano 50 gr. itp. Hazard kwitł dzięki specjalnym 

warunkom, a klientela rekrutowała się ze znanych w Chełmie osób przyjezdnych gości, 

którzy po cichu zgrywali się do suchej nitki. Przegrane niejednokrotnie dochodziły do 1 

tys. zł. i miały być płacone w drodze wyjątku wekslami. W wyniku rozprawy karno-

administracyjnej w Starostwie w maju 1937 r. winny Leopold Dussil skazany został na 

300 zł. grzywny z ewentualną zamianą na 2 miesiące aresztu – może będzie odwołanie.  

 - Starostwo Chełmskie w czerwcu 1937 r. ukarało grzywną 100 zł. Dziewickiego 

T., właściciela majątku Wólka Leszczańska, za jazdę samochodem bez tablicy rej.  

 - Starostwo Chełmskie w czerwcu 1937 r. ukarało przedsiębiorcę asenizacyjnego 

Benia Bechera ul. Lubelska 78, za wylewanie nieczystości pod domami na ul. Ogrodowej 

grzywną 50 zł. z zamianą na 2 tygodnie aresztu i pomocnika jego Jana Berbeckiego 

Kozia Górka 31 – grzywną 20 zł.   

 - W czerwcu 1937 r. prowadzony po rozprawie sądowej do więzienia opryszek 

Kazimierz Ciesielski usiłował zbiec eskortującemu go posterunkowemu PP. Konwojent 

ujął go jednak w ostatniej chwili – i Ciesielski będzie miał nową sprawę sądową.  

 - Przed Sądem Grodzkim w Chełmie w lipcu 1937 r. stanął niejaki Kazimierz 

Nadolski, który pod pozorem małżeństwa wyłudził od służącej Marii Mydlakówny 800 

zł. (okres narzeczeństwa trwał dwa lata). Pewnego razu, kiedy dziewczyna upomniała się 

na ulicy o zwrot wyłudzonych 50 zł., „narzeczony” pobił ją. Nadolskigo karano już za 

kradzieże, opór władzy i znieważenie – skazano go na 2 lata więzienia bez zawieszenia.  

- W czasie ostatniej sesji Sądu Okręgowego w Chełmie w styczniu 1938 r., 

stwierdzono że występujący jako świadkowie w sprawie o napad rabunkowy, Walenty 

Sobieszczuk z Woli Siennickiej i Antoni Stelmach z Zagrody Uhruskiej złożyli fałszywe 

zeznania, za co ich aresztowano na sali sądowej i z miejsca osadzono w więzieniu. 
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- Sąd Grodzki w Chełmie w styczniu 1938 r. rozpatrywał sprawę byłej 

prymariuszki szpitala psychiatrycznego dr Heleny Katz oskarżonej o zniesławienie 

byłego lekarza szpitala dr Aleksandra Szulca, przez rozgłaszanie iż jest narkomanem. 

Oskarżona nie przeprowadziła dowodu prawdy i została skazana na 3 miesiące aresztu z 

zawieszeniem na 3 lata, na 300 zł. grzywny oraz uiszczenie kosztów sądowych 10 zł. i 

ogłoszenie na własny koszt wyroku w IKC Warszawskim Dzienniku Narodowym i 

Głosie Lubelskim. Sąd podkreślił, na łagodny wymiar kary z uwagi na dotychczasową 

niekaralność i posiadanie odznaczenia wojennego Krzyża Obrony Lwowa.           

                                                                                                                                    
                                    Noworodki – dzieciobójstwo 

- Zwłoki noworodka płci męskiej znaleziono w maju 1923 r. w podwórkowej 

studni przy ul. Lubelskiej obok Kasy Chorych.  

- 2 października 1923 r. przy ul. Lubelskiej 66 w ogrodzie należącym do 

Państwowego Urzędu Zdrowia w Chełmie znaleziono zwłoki noworodka płci żeńskiej.  

- Zwłoki noworodka płci żeńskiej w pace zakopane na głębokości 5 cm znalezione 

w kwietniu 1925 r. na cmentarzu Pokrowskim – wyrodnej matki nie wyśledzono.   

- I znowu znaleziono zwłoki 2-nowowródków, jeden 4 maja 1925 r. na cmentarzu 

w Chełmie drugi 10 maja 1925 r. na cmentarzu w Siedliszczu.  

- Agnieszka Tokarska dokonała w listopadzie 1925 r. za pomocą środków 

wewnętrznych spędzania 3-miesiecznego płodu u Nisenbajm Tanhy przy ul. Kolejowej 

122 – przestępczynie aresztowano.       

- W 1923 r. u Szendlera Wilhelma przy ul. Lwowskiej, służyła jako niańka Klot 

Emilia. Szendler jako właściciel masarni po całych dniach przebywał z żoną na targu, w 

domu z dzieckiem była tylko służąca. Pewnego dnia gdy Szendlerowie powrócili do 

domu z pracy – przed wyjściem dziecko było jak najzdrowsze – zastali je martwe. Niańka 

mówiła, że o niczym nie wie, wezwany lekarz nie mógł ustalić przyczyn zgonu. W lipcu 

1926 r. dawna niania Klot przyszła do Szendlerów i wyjaśniła – z powodu wyrzutów 

sumienia, jak mówi – tajemnicę śmierci dziecka. Oto zadusiła je – wkładając jej 

chusteczkę do ust. Teraz prosi o przebaczenie. Za późno i  Szendler zrobił doniesienie – i 

zastała oddana pod sąd.  

- Marzec 1927 r. ul. Uściługskiej 45, znaleziono na śmietniku zwłoki niemowlęcia.   

- W czerwcu 1927 r. w rowie przy ul. Okszowskiej naprzeciw domu pod Nr 20 

znaleziono zwłoki noworodka – śledztwo trwa.   

- 5 sierpnia 1927 r. ul. Obłońska 7, w ogrodzie znaleziono zwłoki noworodka. 

Śledztwo wykazało, że porzuciła je służąca Ledermana zamieszkała w Rudzie Opalin 

gmina Świerże, została aresztowana gdy się schowała i przekazana Sędziemu Śledczemu.                                                                           
- W maju 1928 r. z dołu kloacznego ul. Sienkiewicza 8 wezwana straż ogniowa 

rozbierając część ściany ubikacji wydobyła żywego noworodka płci żeńskiej – 

natychmiast odstawiono go do szpitala św. Mikołaja – lecz wkrótce powędrował on do św. 

Piotra – (przynajmniej w Chełmie jest gdzie umrzeć, gdy niema się gdzie leczyć). Za 

matką policja czyni poszukiwania.  

- 21 maja 1928 r. w Uherce naprzeciw ul. Łącznej znaleziono zwłoki noworodka 

płci męskiej – śledztwo w toku. 

- W dniu gromnic 1929 r. znaleziono na cmentarzu katolickim świeżo zakopanego 

noworodka, jak ustaliła sekcja zwłok, urodził się nieżywy – matkę odszukuje policja.  

                        

                                      Cmentarz a podrzutki 
 Podrzucanie noworodków – zwykle już nieżywych – na cmentarzu parafialnym 

stało się dla chełmskich występnych czy nieszczęśliwych matek poniekąd norma: 
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rejestrowane od kilku lat podrzutki znajdowane są przeważnie poza murami miejsca 

wiecznego spoczynku. Ostatni taki anonimowy pogrzeb wykryto nie tak dawno 

wczesnym rankiem. Znaleziony noworodek płci żeńskiej – sekcja zwłok ustaliła, że 

dziecko urodziło się nieżywe. Zbytecznym jest dodawać, że matkę poszukuje policja. 

Sprawa jest i bez tego smutna – (czerwiec 1929 r.)                         * „Z” 1929 r. Nr 13. s. 4.  

 - Na cmentarzu katolickim znaleziono w lipcu 1929 r. niezdarnie zbitą skrzynkę 

w której były zwłoki miesięcznej dziewczynki. Przy zwłokach kartka: „Jest ochrzczona 

nie mam za co pochować, jak macie serce zlitujcie się nad tym ciałkiem”. Sekcja 

wykazała, że zmarło na wskutek wycieńczenia zapaleniem płuc. Coraz w Chełmie słyszy 

się o powstawaniu nowych sekt. Prócz baptystów, kościoła narodowego założone zostało 

zgromadzenie chrześcijan ewangelicznych proszące na nabożeństwa z muzyką i 

przemówienia w języku rosyjskim, niemieckim i polskim. Słyszy się również o walce, 

jaką prowadzą kapłani katoliccy z heretykami. Tylko o zapobieżeniu wypadkom, 

podobnym opisanemu, nic nie słychać.   

 - Zwłoki noworodka znaleziono w kwietniu 1930 r. na Górce na cmentarzu 

prawosławnym.   
 - W czasie oczyszczania dołu kloacznego w maju 1931 r. przy ul. Podwalnej 2, 

znaleziono zwłoki noworodka płci męskiej.  

 - 13 sierpnia 1932 r. na Wygonie pod Chełmem znaleziono zwłoki noworodka.  

 - 1 listopada 1935 r. w południe znaleziono na cmentarzu rzymsko-katolickim 

zwłoki noworodka, które odesłano do Szpitala św. Mikołaja – matka jest poszukiwana.               
 

                      Podrzutki niemowlaki - uratowane  
- 21 października 1931 r. w bramie jednego z domów przy ul. Kolejowej Jadwiga 

Cieślak znalazła niemowlę płci męskiej, które policja odesłała do Wydziału Opieki 

Społecznej przy Magistracie.  

- 5 grudnia 1935 r. znaleziono na ul. Lwowskiej 3-miesięczne niemowlę, śledztwo 

wykazało porzucenie przez Władysławę Zumchę ze Strupina Dużego gmina Krzywiczki. 

Wyrodną matkę pociągnięto do odpowiedzialności Sądowej.  

 

Kronika policyjna i sądowa „KN” 25 luty 1934  r.   
- Samuelowi Grynbergowi z ul. Ogrodowej 17 z szafy stającej na korytarzu 

skradziono dzieła Kraszewskiego. Policja ustaliła, że kradzieży dopuścił się Romuald 

Szymański zamieszkały przy ul. Reformackiej 24. 

- Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ głuchoniemy Paweł Mazurek, który szedł 

torem kolejowym do Bzitego, i został uderzony cylindrem nadjeżdżającej lokomotywy, i 

doznał dotkliwych  kontuzji.   
- Przez okno do mieszkania Marka Stańkowskiego przy ul. Jordana wkradł się 

nieznany sprawca i wykradł garderobę wartości 1050 zł. Policja wdrożyła śledztwo. 

- Wskutek silnej burzy został zerwany na młynie Zygmunta i Ludwika Somberg 

w Chylinie. Walący się pokaleczył Jana Bartoszuka z Władysławowa, którego w stanie 

ciężkim przewieziono do szpitala. 

- Na stacji kolejowej Rejowiec pociąg osobowy ruszający do Warszawy najechał 

na parowóz towarowy prowadzony przez maszynistę Adama Kucharskiego skutkiem 

czego nastąpiło uszkodzenie zderzaków maźnicy i pogięcia tendra – wypadku nie było. 

- Odchodząc do szpitala na kurację Maria Ryszkowska służąca z ul. Obłońskiej 

43 zostawiła koleżance Teofili Purkównej pościel i bieliznę. Purkówna przywłaszczyła 

sobie wszystko i zbiegła w nieznanym kierunku. Policja czyni poszukiwania. 
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- Z niezamkniętego kosza pozostawionego u Sury Tajfrowej ul. Lubelska 73 przez 

Otylię Otto skradziono bieliznę. Kradzieży dopuścił się Srul Borensztein z ul. 3 Maja 8 i 

Czarno Meller  z ul. Lubelskiej 91. 

- Od niedopałka spalił się stóg siana Pawła Zielińskiego w kolonii Grabniak.   

- Przed Sądem Grodzkim odpowiadał Adam Rokosz oskarżony o to że 19 X 1933 

r. wszedł przez okno Seminarium Żeńskiego i zabrał na szkodę nauczycielek Mari 

Budaszówny i Janiny Roszkowskiej oraz uczennic garderobę za 1000 zł. Albina Kasner, 

Bronisława i Jan Ożgowie oskarżeni o pomoc w ukryciu i zbyciu skradzionej garderoby 

zostali skazani wraz z Rokoszem na 18 miesięcy więzienia. 

- Za kradzież ze spichrza Pawła Demusiaka wieś Ostrów gmina Rakołupy 8m 

pszenicy, 2m jęczmienia, 2m żyta. Sąd Grodzki skazał Pawła Drasa na rok więzienia. 

- Z magazynu Spółdzielni Spożywców ul. Kolejowa 59. Mikołaj Łaj i Wacław 

Chodacz wykradli 250 kg koksu, który odkupili W. Wanarski i Abram Lochen. Sąd 

Grodzki skazał wszystkich na 8 miesięcy więzienia.  

- Sąd Grodzki skazał Mazurka Stanisława i Łapęgi Zygmunta o to że skradli 

Jerzemu Paszczukowi i M. Struskiemu prosiaka i uprzęży, Wundlowi Emanuelowi 

blaszankę z mlekiem i łańcuch – na karę 8 miesięcy więzienia. 

- Za kradzież z wozu Anny Kozłowskiej stojącego na ul. Lwowskiej koszyka 

walizkowego z garderobą. Sąd skazał Bilma Towja na karę 8 miesięcy więzienia. 
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                    4 – Wybryki młodocianych typków  

  
- Rozzuchwalenie uliczników zaczyna przechodzić granice. Coraz częściej 

wyrostki 8 – 12 lat pozwalają sobie rzucać w przechodniów kamieniami, celuje tu ul. 

Lubelska – najbardziej rozbestwieni trafiają do Komisariatu.  

- Do księgarni „Promyk” stale zachodził chłopak niejaki Aleksander Bielecki, 

kradnąc rozmaite drobne przedmioty – aż któregoś razu został z początkiem stycznia 

1925 r. przyłapany przez kasjerkę panią Zając na kradzieży dwóch książek. 

Złodziejaszka następnie oddano w ręce policji.   

- Stefan Kapuściński 14-lat, złe stopnie w szkole, a obawiając się kary uciekł z 

domu jeszcze 23 stycznia i dotychczas nie powrócił a tu już nowy miesiąc – 4 luty 1925 r.   

- 12 letni Władysław Gilecki, zamieszkały na Pilichonkach namówił kolegę swego 

11 letniego Zbigniewa Łopackiego, aby się wspólnie udać w podróż naokoło świata w 

marcu 1925 r. W tym celu wsiedli do pociągu jadącego w stronę Kowla. W Dorohusku 

jednak się rozmyślili i wysiedli z pociągu, udając się do krewnych jednego z nich, 

zamieszkałego tamże –  a później powrócili do domu.  

- Poznawać szeroki świat zapragnął dziwaczny 20 letni Stanisław Rogoża 

zamieszkały na Górce Katedralnej i postanowił wypuścić się w podróż i nakłonił do tego 

też gagatka 12 letniego Stanisława Bieleckiego. Rogoża od narzeczonej pożyczył 70 zł., a 

Bieleckiemu udało się świsnąć od rodziców 50 zł. Dnia 19 kwietnia 1925 r. wyruszyli z 

Chełma, gdy tymczasem już 23 Rogoża został zatrzymany, twierdził też, że nie wie gdzie 

się podział Bielecki – już policja czuwa aby się znalazł. 

- Mieszkaniec Pilichonek 15, Michał Kot, wziąwszy sobie do pomocy 20 letniego 

syna, 15 letnią córkę i dwoje mniejszych dzieci, i w kwietniu 1925 r. zaczął chodził po 

domach żebrząc. Dopiero na ul. Budowskiej policja zainteresowała się  całą rodzinę i 

zabrała do komisariatu – celem wyjaśnienia.                                  

- 4-wyrostków kilkunastoletnich: Rajf Szyja, Szek Alter, Szloma Sucher i Szloma 

Goldsztajn są istną plagą ulic Chełma, zajmują się ściąganiem z wozów różnych 

przedmiotów i produktów. Złodziejaszkowie ci zawodowo trudnią się kradzieżą a czynią 

to tym zuchwalej, że uchodzi im to bezkarnie, gdyż sąd nie karze ich jako nieletnich. Dla 

nieletnich są dom poprawy, dlaczego sąd nie umieści i tam dla poprawy.            
 - I to jego synkowie – młodsi 12 i 14 letni Marian i Józef wspólnie z nieletnim Al. 

Bieleckim w maju 1925 r. okradli p. Odorkiewicz właścicielkę sklepu wyciągając jej z 

kasy 50 zł. W jakiś czas później zostali odnalezieni w kinie „Wersal” zajadających 

czekoladki.   Odebrano im 36 zł. – resztę stracili.  

 - Wcześnie zaczyna karierę złodziejską 15 letni Gross Sucher, który dnia 2 

sierpnia 1925 r. na targowicy wyciągnął z koszy Agnieszki Waber 7zł. i 50gr. Jednak 

poszkodowana w porę się spostrzegła i oddała złodziejaszka w ręce policji.    

 - Dobrze znany Policji chełmskiej 15 letni złodziejaszek Roman Wojciechowski 

tak upodobał sobie wolność i początki zawodu złodziejskiego, że dwa razy zdołał zbiec z 

domu poprawczego, skąd zabrał jeszcze ubranie i bieliznę. A ojciec jego Piotr 

Wojciechowski ul. Obłońska 31, gdy po synalka przyszła policja w sierpniu 1925 r., 

stawiał opór za co został spisany – i sprawę skierowano do sądu.     

- Do księgarni „Promyk” stale zachodził chłopak niejaki Aleksander Bielecki, 

kradnąc rozmaite drobne przedmioty – aż któregoś razu został z początkiem stycznia 

1925 r. przyłapany przez kasjerkę panią Zając na kradzieży dwóch książek. 

Złodziejaszka następnie oddano w ręce policji.   
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- 12 letnia Anna Toczek, córka Jana Toczka zam. Baraki Kolejowe, wyszła z 

domu przed dwoma tygodniami i zaginęła bez wieści. Może jeszcze wróci, gdyż podobne 

wędrówki dłuższe urządzała sobie nieraz – wrzesień 1925 r.    

- 13 letni Aleksander Bielecki ul. Wojsławicka 4, ma już na Komisariacie Policji 

ustaloną sławę kutego złodziejaszka. Początkowo kradł on drobne przedmioty z 

mieszkań i sklepów. Obecnie awansował bo w listopadzie 1925 r., ukradł zegarek 

Pawłowi Królukowi – jednak po jakimś czasie zegarek odzyskał.   

- Przy ul. Kolejowej mieszkają sobie niejacy bracia synowie Wojciecha Miesiąca 

– jest ich kilku. Tak się kochają, że ich wszędzie słychać, i wszyscy się ich boją.   

- Wiatr od morza ciągnął ku sobie 15 letniego Stefana Kapuścińskiego ul. Sadowa 

18, aż pewnego razu w początkach marca 1926 r. rzucił dom rodzinny i powędrował aż 

do Gdyni, gdzie chciał koniecznie zaciągnąć się do służby w marynarce. Nie przyjęli go 

więc wracał do domu przez Warszawę.  Policjant znalazł go drzemiącego przy plancie 

kolejowym na Szmulowiźnie i rodzice odzyskali marnotrawnego syna – ale nie na długo.  

Bo oto dnia 15 marca 1926 r. wyszedł on ze szkoły im. Kościuszki o godz. 11 i do domu 

nie wrócił – będą go znowu szukać !!!   

- Niejaki 12 letni Zygielbaum w czerwcu 1926 r. jadąc rowerem wpadł na 

kierownika komisariatu podkomisarza K. Grużewskiego. Za wynajęcie roweru 

nieumiejącemu jeździć, odpowiadać będzie Manzysowa właścicielka  cyklodromu.  

- Goldsztejn Sucher liczy dopiero 15 lat, ale jego czyny złodziejskie wprawiają w 

podziw starych wytrawnych kryminalistów. Co to będzie jak dorośnie ! Ostatnią robotę 

wykonał w lipcu 1926 r. w składzie jaj Nusyma Banda ul. Pocztowa 44, zabierając 10 

kóp tego owocu kurzego. Tym razem popełnił jakąś fuszerkę w wykonaniu, bo został 

przyłapany. Jednak połowę jajek zdążył stopić.      
- Zdziczenie. 28 stycznia 1927 r. posterunkowy policji Józef Sowa zatrzymał 10-

letniego Henryka Kańczukowskiego, który saneczkując z Górki Katedralnej na 

skrzyżowaniu z ul. Hrubieszowską najechał na 50-letnią Sumę Taub, która od uderzenia 

w nogi padła na jezdnię, rozbijając sobie tak ciężko głowę, aż straciła przytomność. Na 

pomoc przytrzymanemu malcowi nadbiegła matka jego 52-letnia Maria oraz bracia 

Tadeusz 16-lat i Kazimierz 12-lat. Rzucili się wszyscy na policjanta i zaczęli go tarmosić. 

Zaś Kazimierz wydobył z kieszeni nóż. Jak złodzieje kradną i rabują to wy się chowacie, 

a strzelać chcecie do porządnych ludzi. Co chcecie od moich dzieci – krzyczała mamuśka 

godnych synalów. Kazik, wal go majchrem w bebech – zachęcał Tadeusz, który chwycił 

policjanta za rękę skręcił mu ją aż spuchła. Już ja mu dam zobaczysz odpowiedział 

Kazik. Szczęściem nie zdążył dać bo policjant zdołał się uwolnić z rąk rozbestwionej 

rodzinki. Następnie spisano protokół i będzie to sprawa sądowa. Ale fakt ten budzi 

refleksje – jak tak się można zachowywać.   

- 17 letni Dziadek uczeń w fabryce Dratta zauważył w lutym 1927 r. w poczekalni 

leżący na stole zegarek – pokusa, nikogo nie było i trach. Zegarek był własnością stróża 

fabrycznego Dymitra Faszczuka, który narobił rabanu – i tak niefortunny kandydat na 

złodzieja, przyciśnięty przyznał się.  

- Miłośnik kinematografu a zarazem bardzo obiecująca latorośl niejaki 14-letni 

Władysław Zwalewski, znajdując się w poczekalni kina „Wersal” w marcu 1927 r. 

upatrzył sobie, kiedy siedząca przy kasie Łuczkowska odwróciła swą uwagę na jakiś 

przedmiot z zewnątrz on szybko zanurzył rękę w odchylonej szufladzie z pieniędzmi. 

Jednocześnie Łuczkowska i znajdujący się tamże jeden z policjantów spostrzegli ten 

manewr i chwycili młodzieniaszka za rękę, zmuszając go do wypuszczenia pieniążków.     

- Przechodzący obok cerkwi wojskowej za przejazdem 2-policjanci – Luśnia i 

Kostrzewa w czerwcu 1927 r. spostrzegli jakiś chłopców na dachu. Byli to Bolesław 

Szwat, Mieczysław Banachiewicz i Kiryłowicz Aleksander : 12 -14 letni. Zerwali oni już 
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z dachu kilka arkuszy blachy, którą pozwijali w rulony gotowe do wyniesienia. Ze 

strachu pomysłowe łobuziaki schowali się do piwnicy pod cerkwią. Nic nie pomogło – 

powędrowali do komisariatu, gdzie jednak po spisaniu protokołu zostali puszczeni na 

wolność jako małoletni.   

- W hurtowni tytoniowej Ludwika Kochańskiego pracowali czy też przychodzili 

w pewnych godzinach w kwietniu 1928 r. pomagać woźnemu 3 chłopcy – Czesław Pikiel, 

Jan Warchulski i Edward Przeorski. Właściciel podobno nie mógł się nachwalić ich 

gorliwości, byli bardzo chętni, a już najbardziej lubili wysiadywać w sklepie. „Nie ma 

karesa bez interesa” – mówi przysłowie, okazało się bowiem, że chłopcy systematycznie 

kradli pieniądze z kasy i wyroby tytoniowe. Pieniądze używali na kupno kiełbasy i 

czekolady a papierosy wypalali : ponieważ brali sobie więcej niż mogli wypalić a 

sprzedawać się bali, więc nadmiar wrzucali do dołów ustępowych. Według obliczeń w 

ciągu miesiąca zdefraudowali – pieniądze i towar – w sumie ponad 500 zł.  

- Młody Rychter Dawid ul. Lubelska 8, 5 sierpnia 1928 r. zabrał potajemnie 

klucze, udał się do tatusiowego sklepu. Tam, jako pewny siebie dziedzic przyszłej 

fortuny, otworzył drzwi i gruntownie zajął się lustracją kasy. Interesy ojca mu się 

podobały – nazajutrz senior zauważył brak pieniędzy: przepadło 125 rubli rosyjskich, 

120 srebrnych marek niemieckich i 7 rubli bilonem.   

- 8 letni Warman Pinkwas, udający młodocianego żebraka, wszedł do sklepu 

Stapora Stanisława ul. Lubelska 86 z prośbą o jałmużnę 15 kwietnia 1929 r. 

Przyjrzawszy się, skąd kupiec wyjmuje dla niego drobne, podziękował i wyszedł na ulicę 

i, zaczaił się obserwował sklep – kiedy Stapor na chwile go opuścił, mały rzucił się i 

pochwycił z szuflady pieniądze i zderzył się na progu z powracającym właścicielem. Po 

zrewidowaniu zwinnego małego złodziejaszka w Komisariacie – znaleziono w jego 

kieszeni 8 zł. część oddano, następnie oddano małego matce aby go pilnowała.   

- Sfard Zelik Mały Rynek 17 został okradziony. Zabrano mu ze sklepu 36 

diamentów do krajania szkła, łyżki platerowane, widelce, noże, naczynia kuchenne, 

żelazka niklowane i stalowe itd. na sumę 5.150 zł. Policja przy znacznym współdziałaniu 

okradzionego wykryła zabrane rzeczy w nocy 3 maja 1929 r. Aresztowano 16-latków 

Wasermana Szlomę ul. Seminaryjna 5 i Kaufmana Lejzora bez stałego miejsca 

zamieszkania i pasera Goldsztejna Borucha ul. Krzywa 30. Odebrano im łup 

młodocianych zatrzymano – pasera oddano pod nadzór policji.  

- Na przechodzącego targowicą w czerwcu 1929 r. Dymitra Gmutronia 

Depułtycze Ruskie gmina Krzywiczki napadł Chrzanowski Stanisław lat 17 z ul. 

Trubakowskiej. Chrzanowski grożąc Gmutroniowi pobiciem wymusił od niego 5 zł. na 

wódkę. Gmutroń pieniądze dał i udał się do Komisariatu i opowiedział całe zajście – na 

skutek tego zameldowania Chrzanowskiego aresztowano i przekazano władzom 

sądowym, których decyzją został on osadzony w więzieniu.   

- Bezdomny prawie 18 letni Dziadek Piotr kształci się w zawodzie złodziejskim od 

dłuższego już czasu. W czerwcu 1929 r. Kuleszy Antoniemu ul. Pilichonki 14 skradł z 

kieszeni 12 zł. – gdy go złapano powiedział że już stracił. Emilii Kowalczuk ul. Lubelska 

24 skradł w nocy skrzypce, które zdołano mu jeszcze odebrać.   

- 16 letni Władysław Kostelecki pasąc bydło z 12 letnią Efinią Kliniuk z 

Serebryszcz w lipcu 1929 r. w czasie żartów pchnął dziewczynkę tak nieszczęśliwie, że 

trzymany przez nią kij przebił jej lewy policzek – co straszliwie oszpeciło jej twarz.  

- 19 letni Władysław Kloc spotkawszy w lipcu 1929 r. przy ul. Hrubieszowskiej 39 

letniego Piotra Adamsona piekarza, kazał mu się prowadzić na wódkę. Gdy Adamson 

odmówił, Kloc zaczął fundować mu z pięści.  

- Plagą codzienną targowicy miejskiej jest 12 letni wyrostek Lejba Tabak, 

uprawiający kradzieże kieszonkowe i ze straganów. Ponieważ jest małoletni więc zwykle 
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sąd, dokąd po schwytaniu go na kradzieży doprowadzała policja, puszczał go na 

wolność, a on znowu szedł kraść i śmiał się z policjantów. Anna Matczuk z ul. Jordana 

26 złapała go na wyciąganiu pieniędzy z jej kieszeni. Tym razem obiecujący Lejba 

będzie musiał przerwać kradzieże, bo policja wreszcie wystosowała do sądu prośbę, aby 

sąd wysłał go do domu poprawy, co się wreszcie już stało – dla spokoju targowicy.  

- Od dłuższego już czasu po ulicach miasta grasuje kilku dokuczliwych wariatów, 

którzy zagrażają bezpieczeństwu obywateli, narażonych na poturbowanie w czasie 

furiackich napadów. Oprócz niebezpieczeństwa fizycznego, wariaci stanowią 

niebezpieczeństwo moralne dla młodzieży wśród której sieją zgorszenie wystawianiem 

na widok publicznych tego, co każdy normalny człowiek wstydliwie ukrywa i 

wykrzykiwaniem rozmaitych nieprzyzwoitych wyrażeń, albo opowiadaniem potwornie 

pornograficznych bajek. Dzieje się to wśród białego dnia na ruchliwej ulicy Lubelskiej. 

Banda wyrostków przysłuchuje się z lubością bredniom jakiejś zidiociałej  baby, a starsi 

reagują na to głośnym śmiechem, zamiast rozpędzić dzieciaki, a wariatkę oddać w ręce 

Władz Zdrowia. Kiedy nareszcie będzie gotowy szpital psychiatryczny w Chełmie i 

kiedy z jego ulic znikną wariaci ???                       
- Złe wychowanie otrzymał od swych rodziców gagatek 11-letni Jankiel Gehryl ul. 

Pocztowa 52, który w październiku 1930 r. już w tym wieku uderzył nożem w brzuch 

chorego Żyda – spokojnego zresztą wariata.  

- 17 letni Piotr Diakor rodem ze Stanisławowa (w Małopolsce Wschodniej) z 

zawodu włóczęga poznał jesienią 1930 r. w Chełmie dwu kolegów po fachu, z którymi się 

zaprzyjaźnił. Po wypiciu bruderszaftu i pijaństwie w Chełmie włóczędzy udali się razem 

w stronę Rejowca. Na 4 kilometrze za miastem, w lesie towarzysze Piotrusia dali mu 

kilka razy po głowie i zabrali mu wszystkie pieniądze 60 zł. Obrabowany i pobity 

włóczęga dowlókł się z powrotem do Chełma tu zameldował o zajściu policji. Ponieważ 

przy kieliszku jeden z owych przygodnych znajomych pokazał mu swoją książeczkę 

wojskową, z której Diakor zapamiętał nazwisko i miejsce zamieszkania, więc policja 

znalazła go w Lublinie. Jest to Jan Abramowicz z zawodu włóczęga. Nie zaprzecza, że 

wziął 60 zł., ale powiada, że Diakor mu je dobrowolnie podarował – bardzo nieudolnie 

się tłumaczył (kto by teraz dał nieznajomemu 60 zł.).   

- Przejeżdżający w lipcu 1931 r. furmanką przez ul. Obłońską w Chełmie 

mieszkaniec Zdżannego  Janusz Zaboklicki został obrzucony przez wyrostków gradem 

kamieni, jeden z nich ranił go w głowę. Zaboklicki poskarżył się policji, ale co to pomoże 

nawet w razie wykrycia łobuzów. Takim wypadkom można zapobiec jedynie przez 

odpowiednie wychowanie dzieci.   

- W czasie przedstawienia cyrkowego w lipcu 1931 r., na ordynarne zachowanie 

się znanego 18 letniego Jana Króla, zareagował szybko pełniący tu służbę posterunkowy 

Jakimczuk, uznając je za zakłócanie spokoju publicznego i Króla poprosił do ula. W 

drodze Król usiłował się uwolnić i kilka krotnie uderzył policjanta w twarz jak to nie 

pomogło, uderzył go z tzw. byka w nos pozbawiając go przytomności. Jednakże policjant 

dzielnie wytrzymał te ataki i Króla dostarczył do komisariatu, tu spisano protokół i 

sprawę skierowano do sądu o czynny opór policji.  

- Zaginął bez wieści 14 letni Stanisław Nielski, który wyszedł 15 września 1931 r. 

z domu swej opiekunki Heleny Tapałaj zamieszkałej przy Szosie Rejowieckiej i dotąd 

czyli do 22 września nie wrócił. 

- 17 letni robotnik kolejowy Władysław Onyszko straciwszy  pracę, we wrześniu 

1931 r. wpadł na epokowy (jego zdaniem) pomysł zostanie wkrótce bogatym. Złożył on 

na pocztę, na książeczkę drobną sumę, a do niej dopisał 2 zera, zostając od razu 

właścicielem paruset złotych. Dla przekonania się, czy dobrze operacja się udała zażądał 

zwrotu kilkudziesięciu zł., które mu bez kłopotu wypłacono. Zachęcony powodzeniem 
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młodzieniec znów parę razy wniósł po kilka złotych, i znów podjął pewną sumę. W 

Urzędzie Pocztowym była kontrola kont, okazało się, że Onyszko złożonych ma ogółem 3 

zł., a wypłaconych przeszło 100 zł. Zawiadomiono policję przy pomocy której 

utalentowany młodzian został schwytany. W odebranej odeń książeczce Pocztowej Kasy 

Oszczędnościowej było dorobionych jeszcze 500 zł. prócz 100 wybranych. Talentem 

Onyszki zainteresował się prokurator i wysłał go do bezpłatnego  hotelu „Pod Bidą” (tak 

nazywano  chełmskie więzienie). 

- Bez żadnej przyczyny we wrześniu 1931 r. wyszedł z domu ojca swego Jana, 15 

letni Edward Przyczyna i zaginął bez wieści.   

- Dwaj wychowankowie Zakładu Towarzystwa Dobroczynności w Chełmie 14 

letni Kazimierz Mochal i 15 letni Czesław Bajczuk wypuścili się 26 października 1931 r. 

w świat w celu szukania przygód i dotąd jeszcze nie zostali odnalezieni.                       
 - Stanisław Kowalczyk maszynista Młyna p. Lewickiego na przedmieściu 

Pilichonek wyszedł sobie za młyn do budyneczku-wychodka za potrzebą i tam marzył o 

lepszych czasach. W pewnej chwili marzenia jego przerwał wielki wybuch. Nieopodal 

znanych trzech wyrostków: Henryk Badzioł, Edward Łojewski i Wania Dziadko 

potajemnie rozpalili ognisko i napełniwszy kawałek rury prochem, gwoździami i ziemią  

zablokowali otwór i włożyli go ognia – i spowodowali wybuch. Szczęście, że gwoździe nie 

wybiły p. Stanisławowi oka.  

 - Właściciel magazynu z gotową tandetą-ubranie, Josek Fudym ul. Lwowska 40, 

zauważył systematyczną kradzież garderoby. Nie mówiąc nic nikomu, od kwietnia 1932 

r. zaczął obserwować sklep wieczorem już po zamknięciu. Ku swemu zdumieniu, 

kradzieży dokonywał podrobionym kluczem jego najukochańszy synalek Lejba Berek, a 

garderobę sprzedawał sąsiadom. Fudym wobec tych faktów zwrócił się do policji aby 

synka wychowała, nawet gdy jest to ojcowska własność – nawet do Bidy.               

 - Do sklepu Sary Friedman ul. Lwowska 16 w listopadzie 1933 r. wszedł nieznany 

chłopiec i podczas, kiedy mu kupcowa zawijała kupione artykuły, skradł 5 zł. i uciekł. 

Ustalono, że był to znany Mieczysław Dudkowski z ul. Kolejowa 31.  

- Dwóch wyrostków Józef Podgórski i Mieczysław Zacholski we wrześniu 1934 r. 

skradli ze straganu Petroneli Madej 2 obrazki.  
- Czerwiec 1937 r. korzystając z chwilowej nieobecności sklepowej kilkunastoletni 

Kazimierz Kochański z ul. Kolejowa 60 przyskoczył do lady sklepowej i usiłował porwać 

pieniądze z szufladki. Nieoczekiwanie na gorącym uczynku złapał go właściciel sklepu 

W. Mazurkiewicz. Teraz rodzice będą odpowiadać za syna przed Sądem.   

- W styczniu 1939 r. z wystawy owocarni właścicielki Grzesikowskiej niejaki 

Mieczysław Zawiślak z ul. Reformackiej, skradł bombonierkę czekolady. Młodocianego 

obiecującego złodzieja ujął na ulicy przechodzący urzędnik i oddał w ręce policji.                                                 

                                      

                              Tajemnicze zniknięcia 
 

- 15 maja 1933 r. tajemnicze zniknięcie zaginęło dwu letnie dziecko Balickiej 

Pałagi zamieszkałej przy ul. Lwowskiej 5.  

- Z początkiem maja 1937 r. wydalił się z domu ul. Lubelska 68, niejaki 12 letni 

Zbigniew Malewski – w towarzystwie rówieśnika Kolesińskiego. Mały zbieg ubrany był 

w granatową czapkę rogatywkę, sportową marynarkę brązową i jasne spodnie sportowe,  

miał sznurowane trzewiki. Rysopis: wzrost średni, budowa krępa, oczy niebieskie, broda 

owalna, odstające uszy – ktokolwiek wie itd. !!!         
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                             5 – Obyczajowość w tym prostytucja, 

                        wypadki różne, inne ciekawostki.  

  
- Zwracamy uwagę Magistratu w Chełmie na fatalny stan studni położonej tuż 

obok rogatki Hrubieszowskiej – w każdej chwili może tu dojść do wypadku. Faktem 

chwalebną byłoby wykopanie nowej studni. *(07.1923 r.) 

- Na dworcu chełmskim niespodziewanie wywieszono rozkład jazdy Południowo-

Wschodnich Kolei Rosji Sowieckiej (Iugo-Wostocznych żelaznych dorog SSSR). Rozkład 

ten drukowany z zastosowaniem oryginalnej pisowni bolszewickiej, zwraca na siebie 

uwagę przechodni. *(07.1923 r.) 

- 16 lipca 1923 r. wóz naładowany płytami kamiennymi przewożonymi ze 

zburzonej cerkwi na Górce, omal nie stał się przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Otóż 

jadąc ul. Lubelską z góry woźnica Michał Uchański, nie mając hamulca, powstrzymywał 

lejcami konie. Jednemu z koni zleciał naszelnik i nie wstrzymawszy skutkiem tego wóz, 

począł coraz to z większą szybkością staczać się w dół Lubelskiej. Od katastrofy 

wyratował wojskowy, skierował wóz na chodnik, w ten sposób wstrzymał go na ścieku.   

- Do mieszkanki przedmieścia Malowana Rozalii Korbut przybłąkało się ciele 

wzrostu średniego, maści czarnej (około 1 roku). Cielę do odebrania u wyżej 

wymienionej. *(08.1923 r.)   

- Magistrat wystąpił z wnioskiem uprzystępnienia organizacjom sportowym  

korzystania z placu targowicy końskiej przy ul. Lwowskiej. O ile powyższe dojdzie do 

skutku ciekawa rzecz kto na tym lepiej skorzysta. Nasi sportowcy czy sprzedawane 

konie (może sam Magistrat). *(08.1923 r.) 

- Wobec tego, iż sklepy handlujące wodą sodową, handlują również najczęściej i 

produktami spożywczymi i korzystają z godzin handlu, oznaczonych dla sklepów z wodą 

sodową. Wydział Powiatowy postanowił wystąpić do Starosty Chełmskiego o odebranie 

sklepom takim prawa zajmowania się jednym z wymienionych rodzajów handlu.                                                                                                    

- W listopadzie 1923 r. odbył się przegląd dorożek z ramienia Starostwa, przy 

współudziale delegatów Magistratu. Uchwalono wprowadzić stałe dyżury dorożkarskie 

w soboty i święta żydowskie, gdyż większość chełmskich dorożkarzy stanowią Żydzi, 

którzy w te dni uchylają się od pełnienia swych obowiązków.    

- Potęga ciemnoty – święci jeszcze dziś w naszych wioskach wielkie tryumfy. Oto 

niejaki Gawrył Trusz, któremu wściekły pies pokąsał 3 letniego synka  Michała, zamiast 

do lekarza, udał się do znachora Grzyba Jana mieszkańca os. Bukowa Duża i ten po 

odprawieniu różnych czarów i zaklęć wziął zwyczajny kozik, rany wykroił i zalał je 

jakimś gryzącym płynem. Po ukończeniu tej operacji oświadczył Truszowi, że dziecku 

nic nie będzie i rana wkrótce się zagoi. Możemy sobie wyobrazić ile to biedne maleństwo 

wycierpiało, dostawszy się w ręce znachora Grzyba – i jaki byłby skutek jego zabiegu, 

gdyby przypadkowo nie dowiedziało się o tej sprawie Starostwo. Nakazano natychmiast 

dziecko odwieść do Warszawy i jak się dowiadujemy powróciło stamtąd zupełnie zdrowe 

po przejściu odpowiedniej kuracji. Znachorem zainteresowały się władze, ponieważ nie 

tylko że nie posiada żadnego dyplomu, ale nawet nie umie pisać i czytać.       

- Żyjąca w ostatniej nędzy wdowa z dwojgiem małych dzieci zwraca się za 

naszym pośrednictwem z prośbą do chełmskiego społeczeństwa o składanie choćby 

najskromniejszych datków. Jej nadzwyczaj krytyczne położenie zostało stwierdzone 

przez władzę. Ofiary przyjmuje Administracja „Zwierciadła”.   

- Jasełka odegrała grupa teatralna dla chorych i samotnych z okazji św. Trzech 

Króli w szpitalu wojskowym – było bardzo wesoło i rodzinnie.  
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- Zabawa w 2 pac początek lutego 1924 r. Śnieżny wieczór – brzęk dzwonków 

łączyły się poświstem wichury, nęciły srebrzystym śmiechem do zabawy i zapomnienia 

choć na krotką chwilę o troskach życia codziennego, sympatyczna postać ogniomistrza 

Staszka, – delegata korpusu podoficerów, wysłanego z szeregiem sanek przed ogród po 

gości. PAC się bawił ! Wspaniale, pięknie przybrane i rzęsiście oświetlone sale Kasyna 

oficerskiego drgają życiem i weselem. Cały korpus podoficerski, licznie zgromadzeni 

oficerowie, publiczność z miasta nie wiele – z powodu zawiei, no i innych zabaw, 

urządzonych tego samego dnia w mieście. Para za parą jak w kalejdoskopie, przesuwały 

się przed oczami uśmiechnięte i rozbawione twarze, wirujące niestrudzone. Kotylion 

przyniósł prawdziwą niespodziankę. Oto wszyscy tancerze i tancerki zostali ustrojeni w 

różnokolorowe, z bibułki najróżniejszych kształtów czapeczki, dla każdej pary 

odmienne czapeczki. Rogatywki krakowskie, czaka ułańskie, czapki i kapelusze, jakie 

kiedykolwiek istniały i nie istniały – tworzyły stubarwny rój kolorów i fantazji – lub 

zaczarowanego kraju baśni. Ogółem biorąc, mimo różnorodnego towarzystwa nastrój 

panował znakomity, i nosił charakter miłej i sympatycznej rozrywki. Serdeczny nastrój 

był też między oficerami i podoficerami 2 pac. Najcharakterystyczniejszym tego 

dowodem była owacja na cześć bawiącego się dowódcy, którego z dumą i radością 

podrzucali do góry jego rozbawieni żołnierze. Była to przecież tylko zabawa, która 

jednak utwierdziła dobitnie, że wojsko polskie jest nie tylko obroną Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej, ale jednocześnie cementem, który spoi różnorodne społeczeństwo. 

Świadczyć to może o tym, że żołnierze czują się w równej mierze obywatelami.   

- Precz z alkoholem „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie – Jako smakujesz aż się 

zepsujesz” Obecny czas karnawałowy 1924 r., nieodłącznie przywiązany do całego 

szeregu zabaw i alkoholu nastręcza cały szereg smutnych refleksji. Być może, iż temat 

ten nie bardzo przypadnie wszystkim czcicielom Bachusa do gustu. Zdając sobie sprawę 

z tak ważnego problemu przypominam, jakie spustoszenie fizyczne i moralne szerzy 

alkohol. Mimo, że literatura na ten temat przedstawia imponujące ilości literatury, 

wszyscy szukając okazji piją bez opamiętania. Przedstawię kilka przykładów: Dnia 1 

lutego (jak zwykle po każdym pierwszym) odbywała się w „Niespodziance” zabawa, 

polegająca na wlewaniu jak największej ilości alkoholu do żołądka. A trzech panów 

mundurowych (nazwisk nie podajemy, bo byłby to dla nich wielki wstyd) upili się  tak, że o 

mało co nie rozwalili by fortepianu, a przy tym zachowywali się jak ordynusy – dopiero 

po trzech dniach jak wytrzeźwieli przyszli przepraszać właściciela. Utarło się w Chełmie, 

że najwięcej piją kolejarze, bo zabawy ich obfitują w alkohol i bójki. Nawet na ostatniej 

zabawie „Sokoła” najpierw wódka lała się strumieniami, a następnie tak walono się po 

buziach, aż echo niosło się po ul. Lubelskiej – o czym rozprawiali przechodnie. Na 

zakończenie zabawy cichaczem w niedzielę rankiem rozwożono saniami zamroczonych 

biesiadników. Jakież to wstrętne !!!!! Warte jest podkreślenia, że pożegnanie karnawału 

urządzone przez Polski Klub Społeczny w salach Klubu (wstęp za okazaniem zaproszenia 

lub biletu), był godny i jakby ratował dobre imię i kulturę chełmian.   

- Jakby dla ratowania reputacji „Teatru Kolejowego” z początkiem lutego 1924 r. 

wielką zabawę taneczną z bufetem połączoną z loterią fantową dochód na działalność 

Świetlicy Policyjnej zorganizował Komisariat Policji Państwowej w Chełmie. Następną 

zabawę 17 lutego 1924 r. dla uczącej się dziatwy w Szkole Powszechnej im. Królowej 

Jadwigi w Chełmie, zorganizowały Zarządzająca szkołą pani Szmid i nauczycielskie 

grono tejże szkoły. Całej imprezie przygrywała orkiestra kolejowa.   

- Pożegnanie karnawału urządzone staraniem Starosty i Komendanta Policji 

Państwowej – odbędzie się w dniu 3 marca 1924 r. Bal zapowiada się wprost wspaniale. 

Trwają prace nad dekoracją i przygotowaniem lokali w gmachu starostwa – jest  

przewidziane specjalne oświetlenie sal, za pomocą reflektorów które stworzą odpowiedni 
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pełen smaku i gustu nastrój. Tworzone są też zaciszne pawiloniki, w których zmęczone 

tańcem pary będą mogły mile odpocząć. Na parterze urządzono cukiernię i restaurację 

w nowoczesnej formie. Kostiumer specjalnie sprowadzony z Lublina, rozpocznie swe 

urzędowanie już od 1 marca w hotelu „Viktoria” pokój 1. Kierownictwo tańców oddano 

wytrawnym wodzirejom. Bal ten będzie stanowić niewątpliwie sensację dla Chełma.   

-  Grał w trzy karty – na targu niejaki Piotr Buda z ul. Pokrowskiej 27, oszukując 

naiwnych, jak się tylko dało. Został namierzony przez policję i ukarany grzywną na 

sumę 1000 zł. – jak nie zapłaci to jest 2 miesięczny areszt. *03. 1924  

- Służąca Lassotowej niejaka Marianna Buba z ul. Młynarskiej 5, popełniła czas 

jakiś wspólnie ze swoim adoratorem kradzież z włamaniem przywłaszczając sobie na 

szkodę chlebodawczyni, 5 butelek likieru i 6 butelek wódki. Kradzież wykryto, i w 

rezultacie służąca powędrowała do kozy. Niewierny jej adorator zbiegł.  
- Aresztowanie Gołębiowskiego ławnika Magistratu nastąpiło onegdaj, na skutek 

decyzji sędziego śledczego Umińskiego. Powód nadużycia służbowe Gołębiowskiego,  

jakich się dopuścił w Magistracie – został on wypuszczony na wolność za złożeniem 

kaucji w wysokości 500.000.000 m.  *03. 1924 r. 

- Niechlujstwo, brud i brak higieny stwierdzono w piekarni Hersza Berlanda przy 

ul. Lubelskiej 57 – jest to ostrzeżenie dla kupujących.   *03. 1924 r.  

- 17 kwietnia 1924 r. maszynista pociągu  towarowego pod stacją Bzite, zauważył 

wiszącego człowieka u mostu kolejowego. Pociąg stanął. Na alarm maszynisty nadbiegło 

kilku policjantów, jadących tymże pociągiem i przecięli postronek zaciskający szyję 

dyndającemu. Wisielec nie dawał znaku życia, więc zastosowano wszelkie sposoby 

ratowania – po chwili zaczął oddychać i odzyskał przytomność. Desperatem okazał się 

19 letni Bronisław Palikowski ze wsi Bzite. Nie wiadome są przyczyny takiego czynu – 

pewne światło rzuca znaleziony   przy desperacie list, który cytujemy: „Kłaniam się wam 

wszystkim znajomym Kolegom i Krewnym. Ostatni raz mnie widzicie. Macie wesołe święta 

bawicie się to ubranie i ten materiał chutcie sobie sami. Dowidzenia wszystkim. Dowidzenia 

moja Miła. Macie oddać 10 milionów kobiecie leśnieczce. Amen. Bronisław Palikowski”.   

- Z życia kolejarzy – czy możebna jest walka z alkoholizmem wśród kolejarzy – (bo 

piją jak opętani). Wydany okólnik Ministerstwa kolei żelaznych o zwalczaniu pijaństwa 

wśród pracowników kolejowych miałby tylko wtedy rację bytu i mógł spełniać swe 

zadanie gdyby rzeczywiście był wprowadzony w życie na każdym kroku. Wiadomo, że 

kultura i krzewienie zasad wstrzemięźliwości leży przede wszystkim w obowiązku 

związków zawodowych i Zarządów Kół. U nas w Chełmie nic się nie robi dla podjęcia w 

tym kierunku pracy a czas wielki. Stoi pustkami teatr kolejowy, w nim powinny się 

odbywać odczyty lub przedstawienia, a tu ani jednego ani drugiego – a kolejarze tłumnie 

dążą do szynków, knajp i restauracji, zamiast spędzać czas kulturalnie. Najwyższy czas 

wyzwolić masy kolejarskie z tego potwornego smoka imię którego jest – ALKOHOL.  

- 30 października 1923 r. na łące blisko szkoły im. Staszica znaleziono noworodka 

płci żeńskiej. 1 listopada 1923 r. znaleziono również kilkudniowego noworodka na 

targowicy miejskiej. Oba noworodki zostały odstawione do ochronki.   

- W dobre ręce sprzedał Ostrowski swą kamienicę w której mieści się „Zajazd 

Lubelski”. Obecny właściciel zajazdu, Jankiel Mendelzon bardzo często lubi zajeżdżać 

do Bolszewji. Przy powrocie z jednej wycieczki został przyaresztowany jako podejrzany 

o całkiem niewinną rzecz tj. o… handel żywym towarem.   

- Ale się ubawił Eugeniusz Grzybowski urzędnik cementowni w Rejowcu. Po 

smacznym obiedzie i wypiciu paru głębszych w „Caffe de Paris” poczuł w sobie taki 

animusz, że gdy wyszedł z lokalu to stłukł kilka szyb wystawowych. Posterunkowy 

zabrał go do Komisariatu – po drodze wyprawiał takie sztuczki, że policjanci ledwie 

mogli dać mu radę. Najbardziej  ucierpiała jego dolna garderoba – z której zostały 
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jedynie strzępy. Po wytrzeźwieniu wstyd mu było pokazać się na ulicy – cichaczem więc 

udał się do jednego z magazynów i dopiero stamtąd udał się do domu.   

- Wypadek przy braniu wody – miała Maria Czaplanka, gdyż wpadła do bardzo 

głębokiej studni, znajdującej się na Górce Katedralnej i dotkliwie się potłukła. Na 

szczęście wyciągnięto ją żywą, i prawie gołą, upadając bowiem podarła sobie garderobę.   

- Województwo wydało zakaz uprawiania na targach loterii gry w ruletkę itp. – 

co na to naciągacze i szulerzy.   

- Zeszłej soboty z końcem czerwca 1924 r. przy zbiegu ul. Pijarskiej i Lubelskiej 

jacyś żydkowie napadli-napadają na chłopców sprzedających  „Zwierciadło” i dotkliwie 

pobili ich kamieniami po głowie – uważając to pismo za antysemickie. Zajęliśmy się tą 

sprawą i winni za ten postępek stanęli przed sądem. Ogół żydowski powinien wiedzieć, 

że w Polsce panuje wolność słowa, a na siłę będzie odpowiedź siłą. Wielu Polakom też się 

nie podoba robienia z Polski Palestyny – jednak na to pięściami nie reagują. 

- W połowie sierpnia 1924 r. znalazł niejaki M. Huberman, przy ul. Kolejowej 

niemowlę płci męskiej pochodnia żydowskiego – i złożył je w Magistracie. Jest to 

niezwykły wypadek aby podrzutkiem było dziecko żydowskie – fakt ten wywołał wśród  

społeczeństwa wielkie poruszenie.   

- Kuczki na balkonach, to budowla niedozwolona w Polsce. Kilku amatorów tych 

napowietrznych mieszkań pociągnięto za to do odpowiedzialności – są też w Chełmie.  

- Obława na handlarzy wykupujących artykuły pierwszej potrzeby na rogatkach 

i w czasie niedozwolonym – zrządzona przez Komendę policji w Chełmie w dniu 28 

października 1924 r. W ten sposób zatrzymano wielu przekupniów, wykaz ulic sklepów: 

Pilichonki 60, 66 i 78, Kolejowa 48 i 56, Obłońska 14, Wojsławicka 4, Piłsudskiego 3, 

Lubelska 42, Budowska 16 – wszyscy Żydzi opinia publiczna domaga się częstszych takich 

obław na tych niegodziwców.  

- Posterunkowy policji Groszert znalazł pod koniec października 1924 r., przy ul. 

Brzeskiej na polu pomiędzy dwoma kopcami kartofli noworodka płci żeńskiej. Okazało 

się, że niejaka Józefa Nagórna 29 lat, w tajemnicy przed swym mężem już 60-letnim 

starcem, powiła dziecko. Twierdzi ona, że dziecko przyszło na świat nieżywe i przed 

gniewem męża pochowała je tymczasowo na polu, obok domu, mając zamiar następnego 

dnia pochować je na cmentarzu. Śledztwo ma wykazać czy mówi prawdę, faktem jest, że 

znajdują sie wraz z mężem w skrajnej nędzy – co nawet u surowych policjantów 

wyrodna matka wywołała współczucie, a w dodatku Nagórna jest obłożnie chora.   

- Grzeszne myśli (grudzień 1924 r.). Chełm stanowczo się rozwija jest coraz więcej 

kultury – a tu jest (podejrzany moralnie) przy ul. Trzeciego Maja „Bazar Polski”, a na ul. 

Podwalnej „Bazar cnotliwych Zuzanek” stając się ulubionym deptakiem cnotliwych 

duszyczek. Może by tak te sympatyczne targowisko było przeniesione w inne miejsce, 

aby młodzież nie słuchała rozmaitych frazesów nie zawsze cenzuralnych. 

- Na maskaradę Związku Inwalidów w „Polonii” na rozpoczęcie nowego roku 

1925 – przybył także niejaki Maciej Płachecki z ul. Kolejowa 107. Gdy już wódka 

„Dauman” zaczęła go na dobre rozbierać – stało się nieszczęście, bo oto ukryty w 

kieszeni rewolwer wypadł mu na podłogę niespodziewanie. Na widok rewolweru będący 

w pobliżu policjant natychmiast go pochwycił i skonfiskował – bo Płachecki nie miał 

pozwolenia na broń – następnie doniesienie skierowano do Starostwa.  

- Chętnych kandydatów do służby policyjnej zapraszamy do Biura Powiatowej 

Komendy Policji w Chełmie.  

- Wojowniczy gospodarz Józef Kondecki z ul. Sienkiewicza 13, chciał pozbyć się 

swego lokatora Gilewskiego w styczniu 1925 r., i postanowił go eksmitować – i groził mu. 

Jednak policja dopatrzyła się nieprawidłowości i przywróciła poprzedni porządek.   
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- Osławiony Hotel Petersburski co jakiś czas daje o sobie znać, a to z powodu 

panienek lekkich obyczajów tu się umawiających na nielegalne schadzki uprawiania 

tzw. nierządu – ale nasza czujna policja zawsze reaguje na czas. 

- Zabawa taneczna podoficerów 7 pp. Leg. Z inicjatywy D-cy 7 pp. Leg. płk 

Micewicza, korpus podoficerów urządza 31 stycznia 1925 r. coroczną (z nowym rokiem) 

zabawę taneczną w salach Kasyna Oficerskiego. Będzie obfity bufet, przygrywać będą 2-

orkiestry, a wodzirejem będzie chor. Kaucz.                

- Wagenfeld Majer właściciel Hotelu Kolejowego przy ul. Kolejowa 143, 

przyjmował gości i kazał sobie płacić podwójne ceny od wynajęcia pokoju – policja to 

zauważyła i już się tym zajęła, w styczniu 1925 r.  

- Pijacy znani: J. Izdebski ul. Kolejowa 139 i Stanisław Brzozowski z Wygonu 

zostali zabrani w marcu 1925 r. z ulicy dla wytrzeźwienia w Komisariacie.   

- Na parę dni przed świętami Wielkiej Nocy 1925 r., już w okresie świąt Paschy, 

właściciel owocarni ul. Lubelska 70, Józef Brejtenbrod, otworzył sklep, by skorzystać z 

ruchu przedświątecznego aby zarobić. Zawrzeli na to wyznawcy jego i w 7 osób 

postanowili ukarać zuchwalca i – zdemolowali mu sklep na szkodę 540 zł. Traf chciał, że 

obecnym przy tym był, bawiący w Chełmie i w owocarni Prokurator Sądu Okręgowego 

w Lublinie p. Przybylski – i z tego może być sprawa sądowa.  

- Cyryl Namiński kopiąc na podwórku przy ul. Lubelskiej 11, w kwietniu 1925 r. 

natrafił na zakopany tam duży pocisk armatni  32 kg – pociskiem zajęło się wojsko.   

-  Wielki wróżbita w osobie Władysława Szymczaka, rozbił swe namioty w dniu 

10 kwietnia 1925 r. na targu chełmskim – i miał zamiar czarować-oszukiwać. Jednak 

policja się zorientowała i wielkiego „joga” zaprowadziła do komisariatu na protokół.    

- Za jazdę rowerem po chodniku ukarany, Jan Berezecki, ul. Sienkiewicza 18.    

- Nie mają powodzenia wróżbici odwiedzający Chełm, znów policja w kwietniu 

1925 r. aresztowała na stacji PKP za wróżenie z rąk i włóczęgostwo Dąbrowską Ewę. 

- Kapelmistrz do prowadzenia orkiestry potrzebny zgłoszenie przyjmuje Związek 

Zawodowy Kolejarzy w Chełmie.  *maj 1925 r.  
- Zamach na „króla polskiego” w Chełmie – maj 1925 r. Na Pilichonkach pod 

lasem, mieszka gajowy pana Moraczewskiego Feliks Dąbrowski, osobnik nadzwyczajnej 

siły, prawdziwie szlacheckiej fantazji i pewności siebie. Powyższe zalety wśród kolegów i 

przyjaciół od kieliszka zjednały mu tytuł „króla polskiego”, bo coś takiego w sobie ma co 

nakazuje szacunek – szeroka, a zarazem typowo polska gęba, sumiaste wąsy, szerokie 

bary, bawoli kark i potężny brzuch dopełniają całości. Nic też dziwnego, że nasi 

„monarchiści” z przedmieścia Pilichonki uznali, że najgodniejszy z pośród nich na króla 

polski byłby właśnie Dąbrowski – tytuł ten tak przyległ do niego, że on sam zaczął się 

tym chełpić. Ale na króla przyszło nieszczęście: zachorowała mu żona, którą należało 

wysłać do szpitala do Warszawy, a tu w domu grosza nie ma – 13 maja 1925 r. udał się 

Dąbrowski po ratunek do sąsiada Tadeusza Fałkowskiego, który kupił od niego zboże za 

100 zł. Kontent z taniego zakupu, Fałkowski zaprosił króla na kieliszek do drugiego 

podobnego sobie dobrodzieja niejakiego Tomasza Rutkowskiego, właściciela karczmy 

na Pilichonkach. Chociaż miesiąc maj na skutek rozporządzenia starosty jest suchy z 

powodu poboru wojskowego, to Rutkowski biesiadnie raczył gości alkoholem. Do 

pijących przysunęli się inni goście, i niejaki Jan Ciszewski, mający pretensje za to, że 

kiedyś nie pozwolił mu wziąć-ukraść z lasu trochę drzewa po które pojechał kiedyś 

wozem. Porwał się więc z pięścią na króla, który spojrzawszy na niego – chwycił go 

jedną ręką za kark i rzucił go pod stół, nie okazując żadnego gniewu – z prawdziwie 

królewskim spokojem. Po tym obecni na sali poradzili Ciszewskiemu, aby ukorzył się 

przed majestatem – co też uczynił. Po libacji w najlepszej zgodzie wsiedli wszyscy na 

wóz jednego ze współbiesiadników, a Dąbrowski ujął za lejce i powoził końmi. 
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Tymczasem Ciszewski uknuł w swej głowie następujący zamach: wyrwał z wozu kłonicę 

i macnął po głowie Dąbrowskiego, który rozkrzyżowawszy ręce, runął z wozu na ziemię. 

Zabił króla krzyknęli wszyscy z przerażeniem – widząc dziurę w jego głowie. Jednak w 

królu dusza mocna – docucono go i po nałożeniu opatrunku, zawieziono go do domu, 

gdzie powoli przychodzi do zdrowia. Zamachowca po spisaniu protokołu, policja puściła 

na wolność.  

- Nie wiedział, że święto Matwiej Tkaczuk z Józefina i w dzień Wniebowstąpienia 

Pańskiego o 13 w południe gdy ludzie wychodzili z kościoła – naładowaną furą gnojem 

jechał ulicą Reformacką. Policja wytłumaczyła mu, mimo, że jako prawosławny jest 

zobowiązany święcić święta innych i nie powinien w samo południe jechać z gnojem po 

ulicy – sprawą tą powinien się zająć Sąd Pokoju w Chełmie.  

- Wstydzi się swych czynów Dyrektor Państwowej Szkoły Rzemieślniczej w 

Chełmie gdyż w maju 1925 r. na ogłoszeniu o termonie przyjmowania zapisów poobcinał 

firmę żydowskiej drukarni. Przepisy o drukach i drukarniach mówią, że na każdym 

druku wystawionym na widok publiczny winna być umieszczona firma i adres drukarni. 

A Fe, panie dyrektorze. Przez pójście z robotą do Żyda złamał pan tylko swoje własne 

zasady: – „swój do swego po swoje”, „musimy się odżydzać” itd., które pan umie tak 

pięknie wygłaszać przy każdej sposobności. Jednak nie było to przestępstwem 

publicznym, gdy tymczasem przez obcięcie firmy na druku popełnił pan przestępstwo 

wobec praw obowiązujących w Rzeczypospolitej. Przestępstwo takie jest tym jaskrawsze 

bo popełnia je pedagog i człowiek, u którego na ustach siedzi „Bóg i Ojczyzna” i że 

zostało zrobione publicznie, to jest na drukach wywieszonych na ulicy. Sądzimy, że 

referat prasowy przy Starostwie odpowiednio pouczy dyrektora, że takie „obrzezanie” z 

firmy afisza jest karalne.  

- Jest taka w Chełmie w pobliżu „Górki” Kraina ta nosi nazwę „Przedszkole przy 

Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim”. Króluje w nim niepodzielnie pani 

Irena, a w salach królują milusińskich prace, malowidła rysunki, lepianki z gliny, itd. – 

istny raj dla dzieci.  

 - Niefortunni cykliści. Cechowicz Stanisława ul. Pilichonki 38 i Furszefer Szmul 

ul. Reformacka 21 ukarani za jazdę rowerem po trotuarze – sierpień 1925 r. 

 - Boguszewska Janina Wygon-Gubernia ukradła dwie kury S. Popielnickiemu ul. 

Obłońska 18 a przy spisywaniu podała fałszywe nazwisko – odpowie przed Sądem.                                                                                                         

 - Komisariat PP w Chełmie zwrócił się do Magistratu w sierpniu 1925 r. z 

projektem wydania rozporządzenia właścicielom domów, by posesje swoje zaopatrzyli w 

latarki z numerami, które paliły by się przy bramach od zmierzchu do świtu – dla 

porządku, orientacji  i bezpieczeństwa publicznego.    

 - Do źle przykrytej studni należącej do A. Mrozowskiego ul. Hrubieszowska 27, 

we wrześniu 1925 r. wpadły  dwa pasące się konie, własność Michała Skibińskiego – 

wydobyto je szybko, jednak się udusiły.  

 - Mieszka sobie w Chełmie na zesłaniu (pod nadzorem policji) Bronisław Gilewski, 

odznaczający się wybitnie awanturniczym usposobieniem. 21 października 1925 r. dał 

znać o sobie i w jeden dzień wywołał awantury na ul. Szkolnej i ul. Sienkiewicza, 

zdemolował sklep i zabrał z niego co chciał. Pobił też żydówkę, babę wiejską i 

sekwestratorów Magistratu p. Słomińskiego i p. M. Kwiatkowskiego – kiedy wreszcie 

weźmie się za niego policja.                                                                       
- Niejaka Mucha zamieszkała w baraku na wygonie otrzymała w prezencie dwa 

prześcieradła od żołnierza 7 pp. Leg., będące własnością skarbowa: wobec niej został 

spisany protokół a w następstwie tegoż będzie – sprawa sądowa.  

- Rodzinne sprawy sióstr : Bernatkowej, Marii Barańskiej i Konstancji Adamson 

oraz ich bratowej Wiktorii Opolskiej – są przyczyną ciągłych awantur ulicznych przy ul. 
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Obłońskiej. Zwykle kres tym awanturom kładzie policja. Czyżby szanowne damy nie 

miały za dwa grosze wstydu, żeby ciągle się to musiało odbywać publicznie na ulicy.  

- Oprócz oszusta Porajskiego, który naciągał  ludzi na weksle hrabiowskim 

podpisem i Lucjana Iżyckiego komornika, osadzonego za defraudacje służbowe w tej 

samej celi siedzi jeszcze Arkadiusz Artur Szyjanowicz urzędnik szpitala wojskowego i 

Franciszek Doleżko były Komisarz Kasy Chorych (też za defraudacje). I dziwić się tu, że 

ludzie mówią iż u nas „złodziej na złodzieju jedzie i złodziejem pogania” jeżeli 

jednocześnie w takiej mizernej mieścinie jak Chełm wykryto tylu amatorów publicznych 

pieniędzy, piastujących bądź co bądź poważne jak na Chełm stanowiska : Urzędnik 

Wojskowy, Komisarz Kasy Chorych czy komornik. A czy wszystkie nadużycia możliwe 

są do wykrycia w takich warunkach. Jeżeli całe społeczeństwo nie zacznie tępić 

złodziejstw, nie będzie dobrze. Jeżeli ci co mają wielkie pensje jak np. Doleżko, 

wyciągają ręce po dobro publiczne, to co mówić o tych którzy (z powodu mizernych 

pensji i nadużyć Wielkich Złodziei) nie mają naprawdę z czego żyć. Co robił Doleżko ! Na 

asygnacie, za którą pobierał pieniądze z Kasy, do sumy 200 zł. dopisywał skromną 

jedynkę z lewej strony co powiększało sumę o 1 tysiąc, a na asygnacie 50 zł. dopisywał 14 

– różnica 1400 zł.  

- Sacharynę sprzedawał potajemnie Feldman Hersz ul. Lwowska 16. 

- W początkach marca 1926 r. kronika policyjna zanotowała fakt pobicia 

proboszcza parafii Podgórze księdza Tacikowskiego, przez mieszkańca Pilichonek 

Michała Krawczyńskiego. Zajście miało przebieg następujący, ks. Tacikowski jadąc do 

Chełma dnia 2 marca wstąpił do chaty Krawczyńskiego po resztę zaległości za udzielenie 

ślubu. Michał Krawczyński przed ślubem zapłacił 20 zł. – cały ślub miał kosztować 40 

zł., resztę miał oddać po pierwszym. Otóż ksiądz sam osobiście  przyszedł po resztę. 

Krawczyński  zapłaciwszy dług, podobno wszczął awanturę lżył księdza, jest kilka wersji 

tego zajścia, policja odmówiła informacji kronikarskich. W konkluzji, Michał 

Krawczyński pobił dotkliwie ks. Tacikowskiego, którego opatrzył lekarz Parysiewicz i 

zalecił leczenie. Dlaczego ksiądz sam odbierał dług w domu dłużnika – dlaczego itd.  

- Z balkonu domu przy ul. Lubelskiej 52 w pierwszym tygodniu kwietnia 1926 r. 

oderwała się część żelaznej ozdoby wagi przeszło 2 kg, jednak szczęśliwym trafem nikt z 

przechodniów nie doznał obrażeń. Kurator tego domu p. Liszkiewicz Eljasz ul. 

Pocztowa 38 powinien się tą sprawą zająć – do trzech razy sztuka.  

- Płot się kładzie na przechodniów idących prawą stroną ul. Młynarskiej (od 

Ogrodu). Płot ten otacza podwórko narożnego domu przy ul. Lubelskiej 79 – już czas 

aby płot został naprawiony                                                                        *kwiecień 1926 r.  

- Wasze ulice, nasze kamienice, mówią zawsze do Polaków Żydzi, a gdy policjant 

sporządził protokół w czerwcu 1926 r. za stanie na ulicy i tamowanie ruchu, to jeszcze 

Gorn Icek, Waksman Boruch, Lipszyc Daniel i Bukszman Wolf krzyczeli: „Co nawet 

sztacz nie można ?” : Mili żydkowie ! sami mówicie, że ulice są nasze. 

- Najwidniejsze ulice wybierają sobie na teren do popisów chełmskie kapłanki 

wolnej miłości i urządzają zawody, o czcicieli ich kultu. Najzawziętsze współzawodniczki 

Mielniczuk Rufkę (Pocztowa 12), Posturzyńską Marię i Kozłowską Katarzynę policjanci 

w czerwcu 1926 r. sprowadzili do Komendy Policji – czas ukrócić spacery po Lubelskiej. 

- Nie chcieli płacić według taksy, dwaj amatorzy wolnej miłości którzy spędziwszy 

całą noc w lipcu 1926 r. w towarzystwie Marii Posturzyńskiej i Katarzyny Kozłowskiej 

oprócz wstawy dali im po 10 zł. A damy mówiły, że za tyle pracy należy się po 25 zł. 

Skąpi młodzieńcy, nie mając pieniędzy – ratowali się ucieczką, co tak oburzyło te zacne 

niewiasty, iż z kamieniami popędziły za nimi na ulicę, gdzie dopiero policja umitygowała 

je, zabierając do Komisariatu.   
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- Chełm miał już różne plagi, a teraz do kolekcji przybywa jeszcze jedna. 

Wieczorem nie można przejść przez ulicę by nie być potrąconym przez „wesołe kobitki”.  

Pełno ich wszędzie na ul. Lubelskiej, w Ogrodzie Miejskim, na wielu innych bardziej 

uczęszczanych ulicach, a zatrzęsienie ich jest na Podwalnej. Policja nie może dać już 

sobie z nimi rady. Z protokołów nic one sobie nie robią – jeśli się napisze w gazecie, o co 

policja często prosi – są zadowolone, że mają reklamę – głos więc teraz winien  zabrać 

Powiatowy Urząd Zdrowia : bez jego pomocy plagi tej nie wyzbędziemy się, a już chyba 

czas z tym skończyć. Więc – czekamy – lipiec 1926 r.  

- Brak ławek na Górce daje się we znaki spacerowiczom, którzy dążą do tego 

jednego z najładniejszych miejsc w Chełmie, aby napawać się świeżym i jedynie tu może 

u nas zdrowym powietrzem. O.O. Jezuici, pod opieką których znajduje się cały teren 

Górki, winni zająć się tą sprawą i to jak najszybciej – lipiec 1926 r.    
- 20 egzemplarzy jednodniówki kolejowej „Nowy sygnał” znaleziono w lipcu 1926 

r. w bramie domu przy ul. Kolejowej 135. Jednodniówka drukowana była w Krakowie 

w drukarni „Prawdy”. Właściciela tych gazet poszukuje policja.  

- W oczko próbował szczęścia w Chełmie w lipcu 1926 r. Kister Feliks z 

Tomaszówki gmina Rejowiec, grając w karty w restauracji Tuszyńskiego z Tabakiem 

Fajflem ul. Lubelska 90 i Szporerem Szlomą ul. Szkolna 13 – szczęście jednak złym 

okiem patrzyło na Kistera bo przegrał on 700 zł. gotówką i oprócz tego pożyczone od 

Tabaki 300 zł. na weksel.  

- Miłość poczuł nagle na ul. Lubelskiej w lipcu 1926 r. Szpotowicz Feliks z Placu 

Kościuszki 18 do swej żony Zofii i zaczął ją wylewać przy pomocy pięści. Żona nie 

pozostawała także w bezczynności, wobec czego wywiązała się na ulicy bójka, którą 

przerwał policjant, sprowadzając ich do Komisariatu gdzie spisano protokół.   

- Właściciel domu przy ul. Lubelskiej 38, niejaki Birabaum zrobił sobie w swojej 

kuchni kopalnie kredy. Jak to zrobił – w miejscu bardzo ciemnym zrobił drzwi do 

piwnicy, zrobił też schody (trepy) do podziemi, w których jest kreda – a reszta to już 

różnie, czasami kreda sama się waliła do jego piwnicy, czasami walili górnicy za pomocą 

kilofów (a Birabaum zaś ciągle kredę sprzątał) a ponieważ byli kupcy – to sprzedawał. 

Widocznie właściciel kopalni kredy w kuchni, w sąsiedztwie Urzędu Starosty i przy 

głównej ulicy naszego grodu, nie bardzo dobrze żył ze swymi górnikami bo nastąpiła 

nieprzyjemna chwila dla naszego wynalazcy przemysłowego. W lipcu 1926 r. 

dowiedziała się policja – protokół, komisja, opieczętowanie kopalni i wizja techniczno-

sądowa i kryminał. Dalszy ciąg po odbyciu się Komisji technicznej.  

- Przy zbiegu ul. Obłońskiej i Piłsudzkiego znajduje się duży w sierpniu 1926 r. 

przez Magistrat do porządku doprowadzony skwer, który dla tamtej części miasta jest 

prawdziwą ozdobą. Ale ? Skwer ten, otoczony płotem, ma trzy na metr blisko szerokie 

wejście, tylko, że przez te wejście wejść jest trudno – szczególnie dla trochę grubszej 

osoby – bo na środku furtek jest wbity pal, a na nim umieszczony ruchomy krzyżak 

między ramionami którego z trudem można się zmieścić. Naprawdę wejście do skweru 

należałoby zmienić.  

- Towarzystwo walki z alkoholem – stale powiększa swe szeregi. W ostatnim 

tygodniu sierpnia 1926 r. do Towarzystwa wstąpili: Popko Michał ul. Kolejowa 34, 

Korzeniowski Józef ul. Pilichonki 35, Kiwiński Władysław ul. Przedmieście Bazylany i 

Jarosiński Tomasz ul. Kolejowa 133.   

- Do szeregu stowarzyszeń istniejących w Chełmie, przybyło jeszcze jedno w 

sierpniu 1926 r., „Chełmskie Towarzystwo Pijackie”, zwerbowało wielu członków, żywo 

reklamujących Towarzystwo. Wybitną działalnością odznaczyli się: Tymiński Stanisław, 

Paczkowski Konstanty, Mazur Władysław, Kwiatoń Wincenty oraz bracia Jan i Antoni 

Niewiadomscy. Towarzystwo ma stałą siedzibę w areszcie Komisariatu Policji.    
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- Cyclopedeste – kolarski bieg na przełaj odbędzie się w niedzielę 19 września 

1926 r. o 13. Start-meta koło Ogrodu Miejskiego. Bieg  urządza Towarzystwa Cyklistów.                   
- Władze administracyjne winne polecić funkcjonariuszom policji, aby ci kazali 

szoferom w czasie jazdy autem od września 1926 r. przez miasto zamykać tłumiki 

samochodowe, celem zabezpieczenia mieszkańców od zapachu spalin i hałasu motoru.  

- Wyganiał ją po majątek, więc w październiku 1926 r. poszła. Jan Janicki ul. 

Piłsudskiego 1 zameldował policji, że żona jego Anna uciekła do ojca swego Franciszka 

Drzosa w Ostrowie Krupskim. Niepocieszony mąż przyznał też policji, iż dokuczał żonie 

z tej racji, że teść nie wypłacił mu dotąd posagu.   

- 20-letni Ergman Lejba Lwowska 15 zameldował w policji, że na ul. Podwalnej w 

październiku 1926 r. spotkał „bardzo porządne kubitę” no i później okazało mu się w 

kieszeni brak portfela z 5 złotymi a na palcu pierścionka złotego. „Porządną kubitą” 

okazała się 30-letnia Apolonia Kowalczyk, którą policja odszukała. Tylko portfel i 

pierścionek przepadł bez wieści. Takiemu amantowi panienek z Podwalnej słuszna kara 

została wymierzona. Przyznał się on bowiem, że kradzież miała miejsce w czasie… A 

wszystko się to odbyło na podwórku domu nr 3 przy ul. Podwalnej.  

- Między gospodarzami a lokatorami raz po raz wybuchają w Chełmie jakieś 

nieporozumienia; Piotr Dąbrowski ul. Hrubieszowska 31 zameldował w policji w 

listopadzie 1926 r., że gospodarz jego Modzelewski Włodzimierz, zabrania mu wieszać 

bielizny na strychu, odebrał komórkę, rozebrał schody prowadzące do mieszkania a pod 

oknem ułożył kupę gnoju; Anastazja Zwalewska zamieszkała w domu Wacława Tokarza 

na Pilichonkach 107, zameldowała (w tym samym czasie), że jej gospodarz naprzykrza się 

i zakłóca jej życie rodzinne (nie obyło się sądu się); Jan Babiejczuk właściciel domu przy 

ul. Kolejowej. Rozpoczął też rozbiórkę dachu z gontów nad mieszkaniem lokatora. Nie 

wiemy jak było dalej – gdyby nie interwencja policji. 

- Starostwo wydało zarządzenie, aby oczyścić ul. Podwalną ze spacerujących po 

niej panienek. Terenem spacerowym, jak głosi zarządzenie dla kobiet kontrolnych będą 

od dnia 3 grudnia 1926 r. ulice Pocztowa i Lwowska.    

- Powódź fałszywych pięciozłotówek. Od dłuższego już czasu Chełm i cała okolica 

zasypywane są fałszywymi banknotami pięciozłotowymi – fałszerzy jednak dotąd jakoś 

nie wykryto. Gdy Cymek zrobił kilkadziesiąt sztuk pięćdziesięciogroszówek, wnet go 

schwytano i dziś odsiaduje już on zasłużona karę.                                    * styczeń 1927 r. 

- Pocztowa 10, dom znanego Frosta, posiada ciekawych lokatorów i sublokatorów 

jak np. Lejzorowicz Huma, która przetrzymuje u siebie prostytutki i inne „czystości” 

tak, że policja musiała w styczniu 1927 r. sporządzić protokół.   

- Znany w Chełmie awanturnik Broncio Gilewski znalazł wreszcie swego, bo oto 

przed kilku dniami 5 stycznia 1927 r. niejaki Fijałkowski Antoni ul. Hrubieszowska 38 

tak sprał mu skórę, że Broncio aż poskarżył się policji.  

- Nie chcą szpitala – wolą hotel dla złodziei. W Chełmie przy ul. Seminaryjnej 

znajduje się dom noclegowy przeznaczony dla biednych Żydów podróżujących. 

Ponieważ prawie każdy podróżujący Żyd jest kupcem, więc woli sobie parę złotych 

zapłacić za hotel, niż korzystać z jałmużny, więc Hotel ten stoi przeważnie pusty, a tylko 

korzystają z niego opryszkowie. Żydowskie towarzystwo dobro czynne „Linas Hacedek” 

w styczniu 1927 r. zwróciło się do kuratorów owego hotelu z prośbą, aby udzielili 

towarzystwu stojących pustką lokali na urządzenie oddziału izolacyjnego dla dzieci 

chorych na zakaźne choroby – (nie ma odpowiedzi) – właściwie sprawa w toku !   

- Mając pewne zastrzeżenie co do za częstych zatargów z obowiązującymi 

przepisami znanego dorożkarza Gabriela Hipsza, przed wydaniem mu pozwolenia na 

prawo jazdy na 1927 r., Magistrat zwrócił się Komisariatu policji o opinię. Policja z 

kolei zwróciła się do sądu i starostwa. Informacje były złowieszcze, bo Hipsz był karany 
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administracyjnie 16 razy, a sądownie tylko 98 razy. Sądzimy, że Magistrat, ze względu 

na zbliżający się jego setny jubileusz nie odmówi prawa jazdy Hipszowi. Koledzy 

czekają na 100-ukaranie sądowe i wydanie u Lassotowej – przyjęcia.  

- Przy zbiegu ulicy Podwalnej z Lubelską w suterynie mieści się osobliwego 

gatunku tzw. mleczarnia – a po prostu jest to melina sławę zyskała od lutego 1927 r.  – 

gdzie sprzedaje się i pije tak zwane „mleko od wścieklej krowy” ! kto się tego mleka 

napije natychmiast spisze go policjant, właścicielem tej mleczarni jest Lipa Szufmacher.   

- Krótką ale nie pewną drogę wybrała Janina Barczewska z Pilichonek 33. Chcąc 

zaopatrzyć się w garderobę i obuwie, zaciągnęła się do służby. Po krótkim czasie, znikała 

z pracy zabierając swym pracodawcom różne części garderoby. Obrobiła z ciuchów 

kolejno kilka osób.  Gdy obrabiała Leontynę Horowicz – tu spotkało ją nieszczęście bo w 

marcu 1927 r. policja wyśledziła ją i sprowadziła do ciupy.   

- Swawolny piesek nie trzymany na uwięzi przez swego pana Henryka Sztrekiera 

z ul. Hrubieszowskiej 38 pokąsał marcu 1927 r. 10-letnią Kazimierę Bartoszuk. Za te 

figielki zostanie sądownie ukarany właściciel pieska.  

- Na pamiątkę zabrała sobie pantofle i 4 pary pończoch służąca Józefa Szajna – 

Bronisława Gmurkowska i w marcu 1927 r. ulotniła się bez wiedzy właściciela – więc 

Szajn natychmiast zawiadomił policję.   

- Psie figle uprawiali dwaj murarze pracujący przy tynkowaniu Ratusza –  

opryskiwali przechodzące dzieci wapnem. Zobaczył to posterunkowy i teraz Stanisław 

Pietraś i jego towarzysz będą mieli sprawę – czerwiec 1927 r.   

- Zabawił się plutonowy KOP Grynkiewicz Józef, przyjechawszy do Chełma w 

nocy 21 czerwca 1927 r. na urlop, a czując parę groszy w kieszeni, postanowił „użyć 

świata póki służą lata” i w tym celu udał się pod parkan cmentarza kościelnego od 

Lwowskiej tu spacerują panienki lekkich obyczajów. Taką – Marię Humaniuk zaprosił 

na piwko. Po libacji para znalazła się w hotelu Petersburskim. Na drugi dzień Józek 

obudziwszy się spostrzegł, że jest sam i w dodatku goły. Z wielkim lamentem pobiegł do 

policji i dzięki temu z zabranych mu 150 zł. odebrał gotówkę z przedmiotami, które 

dziewoja już zdążyła nabyć 109 zł. reszta przepadła.  

- Żona właściciela restauracji Skibicka załatwiając jakiś interes u komornika tak 

się zirytowała, że urzędnikowi Janowi Białkowskiemu w czerwcu 1927 r. rzuciła w oczy 

kałamarzem z atramentem. Komornik w porę zdołał uniknąć ciosu, lecz atrament z 

kałamarza zalał leżące przed nim dokumenty.  

- Do notki „Krewka niewiasta”, p. Białkowski prosi Redakcję o zaznaczenie, że p. 

Skibicka nie do niego lecz do jego kolegi biurowego Jerzego Sz. rzuciła kałamarzem, on 

zaś tylko zameldował w policji. Podając powyższe wyjaśnienie wyrażamy ubolewanie, że 

wskutek niedokładnych informacji p. Białkowski przez tydzień uważany był za bohatera 

romantycznej historii (tak się w istocie okazało) której przyczyną był kto inny.   

- Do notki „Krewka niewiasta”. Notka ta nie odpowiada rzeczywistości, chcę to 

wyjaśnić Sz. Redakcjo. Nieprawdą jest, że ja urzędnikowi komornika Białkowskiemu 

Janowi rzuciłam w oczy kałamarzem z atramentem, do pana tego nie miałam nigdy 

żadnej urazy. Ja w kancelarii komornika nie miałam do załatwienia jakiegoś interesu, a 

tylko do kancelisty Jerzego Szulakiewicza, szwagra komornika tamże pracującego. 

Sprawa była natury osobistej, o czym dobrze wiadomo było tak Szulakiewiczowi jak i 

jego szwagrowi komornikowi Schejbalowi. Ponieważ pisarczyk Szulakiewicz pomimo 

kilkakrotnych napomnień nie wywiązał się honorowo ze swoich przyrzeczeń i chciał 

broić do czego ja dopuścić nie mogłam więc na miejscu spotkała go doraźna i należycie 

zasłużona kara a nawet i spotka go kara wg prawa. Proszę przyjąć wyrazy wysokiego 

szacunku i poważania – Eugenia Skibicka. 
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- Józef Zalewski Pilichonki 29, mając odsiadywać za jakieś drobne przestępstwo 

w lipcu 1927 r. areszt miejski, udał się tamże zaopatrzony w butelkę gorzały. Dozorca 

aresztu nie badał zawartości kieszeni zamykanego pod klucz – więc Józio rozpoczął 

używanie. Po pewnym czasie Zalewski zaczął jęczeć – oj otrułem (czym się pan otruł) – 

esencja octową. Śmiertelnie wystraszony dozorca pobiegł po policjanta, sprowadził 

dorożkę którą zawieziono desperata do szpitala św. Mikołaja. Tu się okazało, Zalewski 

pijany jest tylko i nic więcej. Wobec tego zabrano go z powrotem do kozy, gdzie po paru 

godzinach trucizna przestała działać.   

- Luksusowy brud w pierwszorzędnym hotelu. Maj. Sztabu generalnego p. 

Andrzej Zieliński, przybywszy w lipcu 1927 r. do Chełma kazał się dorożkarzowi 

zawieść do najlepszego hotelu. Dorożkarz przywiózł go do Wiktorii. Tu otrzymał gość 

numer-pokój w takim stanie, że nie mógł w nim wytrzymać i udał się na policję z prośbą 

o interwencje. W tym czystym pokoju w dyskretnym naczyńku stały sobie odchody 

pozostawione przez poprzedniego gościa, bielizna brudna, pluskwy na ścianach. Jednym 

słowem w pierwszorzędnym hotelu pierwszorzędny porządeczek.  

- Alfons (chyba pierwszy) chełmski. W lipcu 1927 r. wpadła do komisariatu 

posiniaczona Kasia kochanka Jakuba Najmana z ul. Jordana i naskarżyła na niego, że 

zmusza ją do wychodzenia na ulicę na zarobek, a jak nie chce iść to bije ją. Sprawę 

Najmana policja skierowała do sędziego śledczego dla pociągnięcia alfonsa do 

odpowiedzialności – za zmuszanie do nierządu. 

- Niedawno w Chełmie powstała nowa gałąź komunikacji – samochody : a tu 

brak zapasowych kół. Jeżeli pęknie w drodze opona – pasażerowie muszą nieraz całe 

godziny czekać na zdjęcie koła i klejenie gumy. A zdarza się i tak jak np. nie dawno z 

samochodem Błaszczuka i spółki kursującym do Sawina, że pasażerowie muszą pieszo 

iść do celu podróży, a szofer reperuje samochód dopiero na drugi dzień po 

przywiezieniu gumy z Lublina – wiadomość sierpień 1927 r.   

- Znane są wszystkim metody walki konkurencyjnej stosowane przez żydowskich 

furmanów, polegające na truciu koni swym konkurentom. Podobnych metod chwytają 

się żydowscy właściciele samochodów kursujących między Zamościem, Krasnystawem i 

Chełmem. Właścicielami dwóch samochodów są dawni furmani – Żydzi, trzeci należy do 

Polaka Zaruckiego. Zarucki od sierpnia 1927 r. jeździ z szoferem Gromskim. Obaj 

muszą na stacjach i przystankach bardzo uważać, gdyż konkurenci potrafią nie tylko 

grozić, ale groźby w czyn wprowadzać. Parę dni temu podczas przystanku autobusu w 

Rejowcu zebrał się tłum żydków dookoła wozu i mimo pilnowania, jakiś wyrostek 

przebił oponę. Innym razem na moście w m. Zawadówek  przed samym nadejściem 

samochodu, sprawcy ponabijali gwoździe przez całą szerokość mostu. Policja powinna 

szybko zareagować a sąd powinien dać takie kary aby odechciało się takich metod walki 

konkurencyjnej.   

- 5 i 6 sierpnia 1927 r. prezes Sądu Okręgowego w Lublinie w asyście Sędziego 

apelacyjnego – dokonał lustracji we wszystkich instytucjach Sądowych w Chełmie a 

mianowicie: Sądzie Pokoju, rewirach śledczych, notariacie i w hipotece.   

- W Uherce, koło mostu na Lubelskiej co niedziela bez żadnego skrępowania 

piorą żydówki brudne łachy, ale gdy w sobotę 13 sierpnia 1927 r. przyszła prać bieliznę 

jakaś kobieta chrześcijańska, banda żydków z rabinem na czele napadła na kobietę i nie 

pozwoliła jej „gwałcić święta”. Czy rebe nie zastanowił się nad tym, że oficjalnym dniem 

odpoczynku w Państwie Polskim jest niedziela, a sobota przymusowe świętowanie bywa 

tylko w Palestynie. Może sobie rebe tam pojechać, nikt go nie trzyma. 

- 8 sierpnia 1927 r. autobus własność Tomasza Błaszczuka kierowany przez 

szofera Barańskiego wiózł pasażerów z Chełma do Sawina. Na 8 kilometrze od miasta do 

autobusu wsiadła 15-letnia Mindla Porelówna i dała pod opiekę sporych rozmiarów 



149 
 

bańkę z benzyną nieszczelnie zamkniętą – (była to pierwsza karygodna nieostrożność 

kierowcy dla bezpieczeństwa pasażerów). Inny znów cymbał zapalił sobie papierosa a 

niedogaszonego peta rzucił na podłogę autobusu, nastąpił wybuch benzyny w bańce i w 

zbiorniku. Wybuchł pożar autobus spalony 7 osób poranionych i poparzonych 2 zmarły.   

- Dotychczas złodzieje chełmscy mieli opinię bardzo porządnych, znających się na 

dobrym tonie dżentelmenów. Kradli wszędzie i wszystko, ale oszczędzali „Resursę”. Bo 

jakże sobie inaczej wytłumaczyć, wyrywanie zamków w komórkach, aby ukraść parę 

kogutów, a oszczędzanie wiszących bez żadnego nadzoru palt w poczekalni „Resursy”. 

Aż znalazł się jakiś wyrodek w porządnym zawodzie złodziejskim i zabrał stamtąd palto 

gumowe i kapelusz – pana Piotra Krasowskiego.   

- 2 sierpnia 1927 r. robotnik Józef Antkowicz przy remoncie koszar 7 pp. Leg. w 

Chełmie, przy wybijaniu ścianki w jednym z gmachów koszarowych znalazł w lufcie 

zmurszałe kości noworodka zawinięte w szmatki.  

- Lucjan Kozłowski właściciel domu przy ul. Okszowskiej w sierpniu 1927 r. 

zapisał się dwa razy w kronice policyjnej złymi uczynkami – oto lokatorce swej 

Marcinkowskiej chcąc się jej pozbyć, wybił kamieniami szyby, nie pozwolił brać wody ze 

studni oraz korzystać z ubikacji oznaczonej OO, a swą służącą Helenę Kukiet zmuszał 

do kradzieży warzyw z pola swych sąsiadów.    

- W kolekturze loterii państwowej p. M. Dobkowskiego padła wygrana 1 tysiąc zł. 

w obecnym ciągnieniu. Wygranymi fortuny było 5 osób i to wszyscy Żydzi : dwaj to 

buchalterzy młyna, jeden buchalter banku, jeden kasjer banku i jeden kupiec.  

- Ludwik Gołkowski z Białopolu 25 września 1927 r. bawił w Chełmie. 

Spacerując wieczorem po ul. Lubelskiej spotkał dorodna dziewoję która robiła do niego 

oko. Człowiek nie kamień więc przysunął się do dziewuchy, nie wiedział, że była 

głuchoniema. Mimo tego dogadali się, bo wkrótce zniknęli w jednej z ciemnych bram – 

co tam robili ich tajemnica. Jednak wkrótce Gołkowski trzymając niemowę za kark, 

oddał w ręce policji oskarżając o kradzież 210 zł. Policja znalazła przy niemej Anastazji 

Olewińskiej zawodowej złodziejce, pieniądze i oddała właścicielowi.   

- A o tym zapomnieli, że na ulicach a szczególnie na ul. Lubelskiej poniewiera się 

dużo śmiecia ludzkiego – specjalnego gatunku „panienki” które tak się rozpanoszyły że 

zaczepiają arogancko nie tylko starszych ale i młodzież szkolną, biją przechodzące 

kobiety wykrzykując bezeceństwa. Policja jest bezsilna, bo protokoły sporządzone przez 

nią na hetery, są w starostwie traktowane pobłażliwie. Dwuzłotowa kara zapłacona 

przez takie damulki jeszcze je rozzuchwala. – Ja dwa złote zapłacę, ale ci synu mordę 

obiję, jak się patrzy zobaczysz – takie słowa często słychać na pryncypialnej ulicy. 

Dziwna rzecz, że ta zaraza społeczna cieszy się w Chełmie jakimiś specjalnymi 

względami u władz, które wyznaczają takie posterunki, aby jej przedstawicielki miały 

dobry punkt dla swego handlu. Ulica Podwalna, którędy wiedzie droga z miasta do 

stacji kolejowej i którędy młodzież chodzi do gimnazjum. Stamtąd przeniesiono je na ul. 

Lwowską najruchliwszy punkt w całym mieście w bezpośrednim sąsiedztwie z kościołem 

parafialnym. Gdy mieszkańcy tej dzielnicy zwrócili się we wrześniu 1927 r. do starostwa 

ze zbiorowym protestem przeciwko temu, to zabroniło ono wystawanie specjalnie na ul. 

Lwowskiej, a w zamian za to pozwoliło im grasować po całym mieście, zamiast 

wyznaczać jakie mało zamieszkałe uliczki na krańcach miasta.  

- Ogród Miejski leżący w sercu miasta i będący jedynym w mieście miejscem 

spaceru, tonie w ciemnościach. Brak światła w ogrodzie odczuwać się daje szczególnie 

teraz jesienią, gdy na drzewach pozostało jeszcze trochę zieleni, do której ciągnie 

mieszkańców wiecznie brudnych i nagich podwórek chełmskich. Po pracy każdy 

chciałby przejść się trochę wytchnąć na powietrzu – a tu można sobie po ciemku głowę 

rozbić lub cos innego. O, dogorywający w swym żywocie urzędowym „ojcowie” 
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ciemnego niedźwiedziego grodu, każcie jeszcze przed „śmiercią”, postawić kilka latarni 

w ogrodzie miejskim, abyśmy choć na tym jednym jedynym miejscu nie przeklinali 

waszych rządów, waszej gospodarki i waszej pamięci.                             *wrzesień 1927 r.   

- Właściciel piekarni w Chełmie p. Granatowicz wysłał do Siedliszcza na jarmark 

z pieczywem pracownika swego Supryńskiego na sumę 140 zł. Towar został sprzedany 

ale pijany Supryński oddał tylko 42 zł. 90 gr. – a co z resztą.   

- Znalazł się rewolwer w listopadzie 1927 r. w czasie rewizji zarządzonej przez 

Wydział Śledczy w Lublinie u zawodowego złodzieja Mieczysława Zajączkowskiego vel 

Pogorzelskiego – skradziony w 1925 r. mieszkańcowi Chełma Leonowi Dębowskiemu z 

domu przy ul. Szkolnej.  

- Dobrodziejem złodziei, prostytutek i innych zacnych tej profesji ludzi jest 

Wagenfeld, właściciel hotelu „Kowieńskiego” przy ul. Kolejowej w Chełmie. W hotelu 

tym nocuje i przebywa stale dobrane towarzystwo. W listopadzie 1927 r. podczas 

kontroli policja znalazła w hotelu 20 osób bez zameldowania, i zwolenniczkę –  wolnej 

miłości w hotelu – Bronisławę Krzywonos wraz przygodnym jakimś wielbicielem i 

amantem dziewcząt z ulicy. Czy nie byłoby wskazane zamknąć tą norę ?  

- Zimą należy posypywać chodniki piaskiem w czasie mrozów – tylko nosiwody 

spacerują po chodnikach wylewają wodę i robią się ślizgawki – i grozi to kalectwem 

ludziom nieprzyzwyczajonym do „holendrowania”. Co na to policja !  

- Dzika zemsta Katarzyny Szulak ul. Lubelska 126. Ze złość do sąsiada Juliana 

Skibińskiego ul. Lubelska 120 – nalała mu w październiku 1927 r. do studni nafty.  

- Fiszer w swym Hotelu „Angielskim” zrobił przytułek różnym ćmom nocnym, 

które uprawią nierząd, po uprzednim upojeniu gości ulatniają się z „Angielskiego” ze 

zrabowaną gotówką – stało się to prawie codziennością. Co na to władze starościńskie. 

- Drugi przytułek rozpusty znajduje się blisko stacji kolejowej i nosi nazwę Hotel 

„Kowelski” – oprócz tego gnieżdżą się tu lumpy nie posiadający dokumentów a często są 

to złodzieje, opijusy itd. Kto i w jakim celu toleruje istnienie tego gatunku – hoteli ?                                                                                                                                                              

- W celu zaopatrzenia ludności w zdrową wodę Magistrat wierci 2 nowe studnie 

artezyjskie: pierwszą naprzeciw ul. Zakątek (za pocztą) i drugą na Pilichonkach między 

przejazdem kolejowym a ul. Trubakowską. Bardzo potrzebna inwestycja bo mieszkańcy 

tej dzielnicy używają cuchnącej wody zaskórnej pełnej chorobotwórczych bakterii. 

- Dom Ludowy – Ognisko Robotnicze. Włodzimierz Terpitz upoważnił Redakcję 

„Zwierciadła”, że Rada Klasowych Związków Zawodowych zawarła z właścicielem 

„Polonii” rabinem umowę, mocą której wydzierżawiła na 10 lat cały budynek „Polonii” 

gdzie urządzone zostanie Ognisko Robotnicze na wzór – Domu Ludowego. Zorganizuje 

się tu: salę posiedzeń, bibliotekę, teatr, salę do gier towarzyskich, sekcję muzyczną, 

odbywać się tu też będą, odczyty, koncerty i zabawy taneczne ludowe.  

- LOMBARD miejski już czynny! Od poniedziałku 2 kwietnia 1928 r. Magistrat 

uruchomił pożyteczną inwestycję w postaci kasy pożyczkowo zasadniczej (lombard). 

Będzie to prawdziwym dobrodziejstwem dla ludności miasta, gnębionej przez różne 

pijawki lichwiarskie.    

- Regulacja Uherki. Do budżetu miasta na 1928 r. wystawiona jest suma 40 tys. zł 

na regulacje Uherki, której koryto zostanie przeniesione poza młyn Michalenki i tu 

przepływać będzie przez ul. Lubelską pod mniejszym mostkiem obok figury św. Jana –

most ten zbudowany będzie z betonu. Most stary zostanie skasowany, a korytem rzeki 

od ul. Lubelskiej zrobiona będzie nowa ulica którą następnie skręci w lewo i połączy 

zbieg ulic Reformackiej i Jordana. 

- Jedwabnicza stacja doświadczalna w Chełmie. Mamy w Chełmie niedużą stację 

hodowli jedwabników. Znajduje się na terenie Szpitala Okręgowego Nr 2 i prowadzona 

jest przez płk dr Wincza.   
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- Cyrk Barańskich od piątku 10 sierpnia 1928 r. Elastyczne akrobatki parterowe, 

brawurowi mistrzowie figurowej jazdy na rowerach, napowietrzna czwórka czterech 

diabłów, tresura psów i gołębi, komicy Steffi i Janos, jazda wyższej szkoły na koniu.   

- W południe 24 sierpnia 1928 r. pędzący Lubelską autobus najechał obok 

magistratu na 11 letniego Czesława Pikiela ul. Reformacka 16. Rannego w ciężkim 

stanie opatrzył lekarz Iwry – ranny lecz się w domu. 

- 13 września 1928 r. powstała na targowicy wielka trąba powietrzna. Olbrzymi 

słup zabrał w swój wir wszystkie śmieci, unosząc je na niezwykłą wysokość i wywołując 

panikę wśród ludzi.   

- Znana nie tylko w mieście, Anna Gułaś „handlująca miłością” często zwraca się 

do policji ze skargą, że jakiś kupiec, dał jej za dobry „towar” za mało lub fałszywą 

dwuzłotówkę. Niestety policja w tej sprawie nie może pomóc – gdyż określenie „młody i 

elegancki” nie wystarczy do wykrycia przestępcy.  

- 1 października 1928 r. została otwarta Szkoła Muzyczna w Chełmie pod 

kierunkiem prof. muzyki i śpiewu Józefa Zubika, przy współpracy prof. Lubelskiej 

Szkoły Muzycznej z dyrektorem L. Ramułtem oraz innych miejscowych profesorów. 13 

października odbędzie się egzamin wstępny w lokalu szkoły, w Klubie Urzędników 

Państwowych na Górce Katedralnej – rok szkolny od 15 października. Przy Szkole 

została otwarta Klasa Gry Wiolonczelowej pod Kierownictwem Antoniego Rosta, ucznia 

Konserwatorium Warszawskiego. Wyższy kurs gry skrzypcowej prowadzić będzie 

zaproszony prof. Aleksander Wilczyński.       

- Najpilniejsza potrzeba w październiku 1928 r., to stacja autobusów w Chełmie. 

Magistrat musi znaleźć plac na pomieszczenia wehikułów i środki na pobudowanie 

budynku na poczekalnie, gdzie by wywieszane były rozkłady.  

- 3 krawców i 3 szewców przyjmie kwatermistrzostwo 2 Pułku Artylerii Ciężkiej 

w Chełmie – termin zgłoszeń do dnia 28 listopada 1928 r.  

- Od 1929 r. organizacja sądownictwa zamieniono Sąd Pokoju na Sąd Grodzki.  

- 17 marca 1929 r. zgłosił się do sekretariatu Magistratu jako petent 108-letni 

Kazimierz Jagielewicz powstaniec 1863 r., pochodzi z Olchowca ur. w 1821 r., przeżył 2-

żony, ma 2-dzieci. Mieszka ul. Hrubieszowska 68 u Karczmarczyka (słuch b. ostry, wzrok 

słabszy, trzęsący chód). Dokumenty spaliły mu się podczas pożaru w Święcicach przed 30 

laty. Uskarżał się na śmierć, która chyba o im zapomniała i na Rutkowskiego właściciela 

piwiarni obok narożnika ulic Trubakowskiej i Lubelskiej. Nocowałem u niego jakiś czas 

w stodole i przepadło mi 130 zł. uproszonych po ludziach. Nie chce mi oddać, bo mówi że 

żywił mnie. Ale gdzieżbym ja jadł taką zdechlinę, jaką on ma w sklepie. Przecież on 

żywy pomnik i dlaczego nikt nie chce zbadać jego życia-historii. Chciałby po śmierci aby 

pluton żołnierzy zasalutował nad jego trumną – ale teraz nie chce się tułać i chce 

jakiegoś kąta na starość.                         
- Mariowska Maria zatrzymana została w maju 1929 r. wraz z towarzyszką w 

gościnnej firmie Hotel Kowelski ul. Kolejowa w pobliżu dworca wiadomo w jakim celu – 

policja od razu je namierzyła. I co sobie myśli  ten hotel !  

- W niedzielę 26 maja 1929 r. w Ogrodzie Miejskim odbyła się o 16 wielka 

zabawa majowa – szereg atrakcji jak: tańce, koło szczęścia, loterie, poczta francuska, 

duża ilość bawiących się, ogród był oświetlony kolorowymi lampionami.  

- W niedzielę 9 czerwca 1929 r. urządzono czerwcówkę w pobliżu lasu szosy 

rejowieckiej, będzie zabawa przedstawienie, tańce i występy bokserskie.  

- 15 czerwca 1929 r. wystąpiła w Resursie siłaczka Sonia Breitbartówna, siostra 

słynnego siłacza Breitbarta. W programie zginanie żelaznych sztab, rozrywanie 

łańcuchów, łamanie podków, wbijanie pięścią gwoździ, gniecenie żelaza głową, itd.  
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- W sobotę 15 czerwca 1929 r. odbyły się w ogródku przy ul. Obłońskiej (w 

pobliżu Szkoły Powszechnej kr. Jadwigi) zabawy dziecięce dla dzieci od 10 lat – pod 

nadzorem freblanek i Koła LOPP.  

- Stołpiak Jan ul. Obłońska 35 przywiózł 20 czerwca 1929 r. do fabryki Dratta 

przy ul. Lwowskiej żelazo, zrzucił je na podwórzu fabrycznym i zawrócił komie, aby 

odjechać. Kiedy był w bramie, nagle obydwa konie padły. Końce zerwanej anteny 

upadły w nocy na żelazny wał przy bramie, a konie dotknąwszy podkowami 

naelektryzowanego wału, zostały śmiertelnie rażone prądem. Właściciel fabryki Dratt 

podarował poszkodowanemu parę własnych koni – dobrych.  

- 19 czerwca 1929 r. spłoszone konie poniosły i popędziły z góry ul. Szkolną i 

przewróciły wóz na ul. Sienkiewicza w pobliżu budki afiszowej – powożący wieśniak 

wypadł z wozu doznając znaczne rany głowy.   

- 12 letnia Cesia córka Hadacz Marii ul. Zielna 2 bawiła się w ogrodzie miejskim. 

Wałęsająca się w tym czasie Świderska Aleksandra panna o bardzo lekkich obyczajach, 

zbliżyła się do dziewczynki i zabrała jej kolorową dużą chustkę z głowy – złodziejkę 

zatrzymała  policja.  

- Wiśniewski Teofil z Wygonu przywłaszczył sobie gołębie Pietrzykowskiego 

Włodzimierza ul. Trubakowska 45 i nie myśli nawet je oddawać.  

- Dom oficynowy Perela Bursztyna przy ul. Sienkiewicza 36 miał przybudówkę, w 

której urządzona była kuchnia i spiżarnia. Jedna ze ścian była murowana 3 drewniane. 

Tuż pod ścianą murowaną przechodził ściek. Podczas ulewnego deszczu nocnego z 11 na 

12 lipca 1929 r., potok wody spływający pod murem podmył grunt, że cała przybudówka 

rankiem runęła pokaleczona została Bursztynowa. Zjechała  komisja budowlana – 

jesienią zeszłego roku zdarzyła się podobna katastrofa na tejże ulicy naprzeciw 

kancelarii notariusza, w tyle za domem Daumana – sprawa w toku.   

- W Chełmie domy się walą. 12 lipca 1929 r. przy ul. 1-Maja dawna Piłsudskiego 

pod Nr 36 runął domek – cztery osoby zostały ranne.   

- 5 plag komunikacji autobusowej w Chełmie. 1 – w soboty prawie wszystkie 

autobusy należące do Żydów nie kursują zupełnie, dlaczego w ten sposób zmusza się do 

świętowania w szabas. Dlaczego władza tego nie wyegzekwuje, przy wydawaniu koncesji 

i dlaczego nie odbiera się koncesji nie chcącym jeździć w soboty (ale co tu mówić o 

autobusach, kiedy w sobotę na stacji w Chełmie nie dostaniesz zwykłej dorożki); 2 – Nikt w 

Chełmie nie zatroszczył się dotąd aby autobusy stosowały się do rozkładu jazdy. Nawet 

jak wykupi się bilet to z kilkoma pasażerami nie pojedzie bo się nie opłaca; 3 – Nikt nie 

sprawdza czy autobus jest zdatny do jazdy i czy ma zapasowe gumy, bo w razie 

wypadku są na trasie przestoje do kilku godzin; 4 – Jest zapotrzebowanie na większą 

ilość autobusów, bo stanowczo za mało kursuje; 5 – Karoserie są budowane bardzo 

niewygodne i ciasne, a ludzie się pakują jak śledzie do beczki; – Wymaga się więcej 

gwarancji bezpieczeństwa i punktualności.                                      *Chełm sierpień 1929 r.   

- Samochód sanitarny należący do szpitala wojskowego, prowadzony przez 

szofera szeregowca Ogórka, przy zbiegu ulic Lubelskiej z Pocztową wywrócił się do góry 

kołami na chodnik, przygniatając przechodzącego tamtędy Moszka Waksymana u 

którego stwierdzono pękniecie obojczyka. Wypadek miał miejsce 20 sierpnia 1929 r. o 

godz. 23. Przyczyną katastrofy było nie zapalenie się latarni u samochodu i słabe 

oświetlenie ulicy co spowodowało wjechanie na chodnik.  

- Nowa placówka artystyczno-rozrywkowa. W ciszy bez rozgłosu wykończono 

okazały gmach przy ul. 1 Maja (obecnie Mickiewicza) róg ul. Kopernika. Z dniem 1 

września 1929 r. w gmachu tym otwarte zostanie kino pod nazwą „Corso” – oprócz 

seansów filmowych będą tu się odbywały występy artystyczno-rozrywkowe.  
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- Samochód należący do inż. Jodko a prowadzony przez Michała Iwasiuka w 

październiku 1929 r. najechał na słup telegraficzny pod Rejowcem. Słup został 

przełamany a samochód uszkodzony. Gorsza rzecz się stała w Chełmie przy ul. 

Podwalnej, gdzie samochód prowadzony przez właściciela Pitschmana wyszedł bez 

szwanku, ale za to jeden z przechodniów, został ciężko potłuczony aż mu pękła czaszka.  

- Z inicjatywy i w lokalu Magistratu w październiku 1929 r. odbyło się  

organizacyjnego posiedzenie – Towarzystwa Upiększania Miasta.   

- Samochód ciężarowy Moszka Szterna z ul. Pocztowej 33 prowadzony przez 

Władysława Janika, skutkiem popsucia kierownicy, najechał w grudniu 1929 r. na 

wierzbę w pobliżu Stasina gmina Siedliszcze. Szybkość niewielka złamane koło i lekko 

ranny współwłaściciela wozu.                                                                     

- Mieszkaniec Zagrody gmina Krzywiczki niejaki Buta sprzedawszy w Chełmie w 

marcu 1930 r. na jarmarku krowę, dla pocieszenia postanowił się puścić i użyć w 

Chełmie świata i życia, zaczął zwiedzać różne wesołe przybytki szukając damskiego 

towarzystwa. Kto szuka to znajdzie, więc i Buta znalazł urodziwą dziewoję znaną Janinę 

Rzynkiewicz z którą zaczął zwiedzać wódkodajne zakłady. Nie wiemy co było potem, na 

samym jednak końcu Buta pokorniutko poszedł do policji prosić aby odzyskała resztę 

pieniądze które mu dziewoja zabrała. Policja jest czuła na niedolę więc odebrała od 

cnotliwej Jadzi 50 zł. i resztę 215 zł. od jej przyjaciela od serca niejakiego Jana 

Wilhelma – po co mu to było.   

 - Ostatnio zdarza się za dużo wypadków, wynikiem poturbowane dzieci przez 

przejeżdżające samochody – dzieci bawią i przebiegają przez ulicę. 

 - Na 10 kilometrze od Chełma 26 maja 1930 r. skutkiem zerwania się śruby od 

sztangi przy kierownicy wpadł do rowu autobus „Renoma” jadący z Chełma do 

Brześcia, prowadzony przez szofera Józefa Geniusza. Katastrofa nie miała tak wielkich 

rozmiarów, jak niosły plotki. Najciężej poturbowana została Anna Piotrowska 

nauczycielka z Sawina złamany obojczyk – 2 żydówki i młodzieniec zostali przewiezieni 

przez policję do szpitala św. Mikołaja (na drugi dzień zostali wypisani).  

 - Właściciela hotelu „Angielskiego” w lipcu 1930 r. znowu pociągnięto do 

odpowiedzialności za wynajmowanie pokojów do celów obrażających moralność. 

Wypadki takie często zdarzają się właśnie w tym hotelu – tłumaczenie, że on nic o tym 

nie wie, co robią w „numerze” goście.           
- Ubiegłej niedzieli początek sierpnia 1930 r. na stacji samochodowej w Chełmie 

został ciężko pobity kierowca samochodu p. Gromski przez właściciela i kierowcę 

samochodu z Hrubieszowa który uważa, że linia Chełm – Hrubieszów powinna należeć 

wyłącznie do niego. Dobrawszy sobie wspólników do bicia, chciał tym sposobem pozbyć 

się niewygodnego konkurenta. Uważamy, że w tę sprawę powinny wkroczyć władze, 

gdyż Waisbrot już niejednokrotnie napadał i bił szoferów, jeżdżących na tej linii. A co 

będzie, jeżeli zacznie bić pasażerów nie chcących jechać jego autobusem. Takiemu 

łobuzowi za karę należałoby na pewien czas zabronić jeździć. Toby go może opamiętało.   

- 3 września 1930 r. o godz. 20 jadącemu ul. Kopernika dorożkarzowi Jaskowi 

Lazarowi naprzeciw cerkwi raptem padł koń na bruk. Gdy dorożkarz zsiadł z kozła i 

chcąc zobaczyć (było ciemno jak zwykle na naszych ulicach) co się stało, dotknął konia, 

odskoczył i krzyknął – Aj, waj, elektryk ! Nie podchodź ostrzegali, bo i ty padniesz, jak 

twoja szkapa. Nadszedł policjant, ktoś zatelefonował do elektrowni, skąd przyszedł 

monter i z wielką ostrożnością odsunął śmiertelny zwisający drut. Niestety, koń już nie 

żył (szczęście że nikt nie zginął). Winę za ten wypadek ponoszą wspólnie i elektrownia 

Miejska i Zarząd Techniczny telefonów i telegrafów. W miejscu gdzie krzyżują się 

przewodniki telefoniczne z przewodnikami świetlnymi, musi być rozciągnięta siatka 
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ochronna. Przed kilkoma tygodniami, za racji poranienia ucznia przez padający słup, 

zwracaliśmy na niebezpieczeństwo to uwagę.  

- Autobus Lejby Ansztajna z Chełma, prowadzony przez szofera Henryka 

Wiziołka z Lublina, w listopadzie 1930 r. najechał na wóz Jabina Ludwika z Janowa 

gmina Staw, łamiąc koniowi nogi i wywracając się do rowu. Ofiar wśród ludzi nie było – 

katastrofa zdarzyła się w lesie Kumowa Dolina pod Chełmem.                           
- 20 stycznia 1931 r. zmarła Anna Sienkiewicz z Ulanickich, przeżyła 107 lat.   

  - W nocy na 30 stycznia 1931 r. do Magazynu Handlowo-Rolniczego Kazimierza 

Kobusiewicza w Chełmie przy ul. Lubelskiej 17 wyłamali się jacyś specjaliści od kas, 

którzy po rozpruciu rakiem kasy ogniotrwałej zabrali znajdujące się w niej 200 zł. oraz 

15 sztuk rewolwerów. Rozprucie kasy było celem ubocznym całej imprezy, zaś 

właściwym celem kradzieży były rewolwery. Do czego będą służyć opryszkom 

rewolwery, może wkrótce dowiemy się o nowych napadach bandyckich. Należy 

wspomnieć, że magazyn Kobusiewicza jest cały czas w kręgu zainteresowań złodziei – bo 

było już kilka włamań. Miejmy nadzieję, że nasza dzielna policja wykryje złodziei i odda 

w ręce sprawiedliwości.  

 - Domy się walą. Przy ul. Lubelskiej naprzeciw kościoła parafialnego w marcu 

1931 r. zawaliła się ściana rozdzielająca domy.   
 - Przechodząc wieczorem przez ulicę Chełma porucznik Rzepkowski z 2 pac., 

spotkał w marcu 1931 r., płaczącego chłopczyka, nie umiejącego powiedzieć jak się 

nazywa i gdzie mieszka. Zabrał je do domu, nazajutrz zameldował policji – ustalono że 

jest to syn niejakiego Frejlicha – ucieszyła się rodzina.  

 - Monte Carlo w Chełmie. W jednym ze znanych zakładów jadłodajnych w 

Chełmie przy ul. Lubelskiej wykryto potajemny dom  gier hazardowych. Klientami były 

osoby ze wszystkich prawie sfer społeczeństwa chełmskiego.   

 - Szrapnel artyleryjski znaleziono w ogrodzie Państwowego Gimnazjum wiosną 

1931 r. – prawdopodobnie zabłąkał się tam w czasie wojny światowej, i nie był usunięty.  

 - Uwaga cykliści! Policja sporządziła cały szereg protokołów na cyklistów, nie 

posiadających numerków na prawo jazdy po ulicach Chełma.  

 - W maju 1931 r. zawiązał się w Chełmie „Komitet” kupna auta-pogotowia dla 

Straży Ogniowej w Chełmie dla większego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itd.  

 - Zegar na wieży kościoła parafialnego po wielu latach został wyremontowany i 

dziś już nie tylko wskazuje ale nawet i wybija godziny i to tak głośno, że słychać na 

całym mieście. Jest to zasługa Zarządu Parafii Kościoła Rzymsko Katolickiego, że ten 

jedyny w mieście czasomierz publiczny, co przez wieki wskazywał czas naszym 

przodkom chełmskim został zreperowany w maju 1931 r. Szkoda, że nie uruchomiono  i 

drugiej bocznej tarczy widocznej od strony ul. Lubelskiej z dołu. Prócz tego należałoby 

pomyśleć o oświetleniu w porze nocnej tarczy.  

 - W Chełmie została zawiązana – Liga Przyjaciół Zwierząt.  

 - Michałowski Julian kapral KOP przyjechawszy za interesem do Chełma w 

czerwcu 1931 r. pragnął zawrzeć bliższą znajomość z chełmiankami. Jedna Ksawera 

Skibińska z zawodu miłosnego towarzyszyła dzielnemu wojakowi do Kowelskiego 

Hotelu (znany w okolicy jako dom schadzek i rozpusty). Na pamiątkę znajomości z 

kapralem zabrała rankiem jego portfel ze 125 zł., i dlatego oskarżył ją przed policją. 

Panie kapralu a może ona panu też zostawiła jaką pamiątkę w zamian?  

 - We wrześniu 1931 r. gościła w Chełmie Ruchoma Wystawa Prób i Wzorów 

Przemysłu Krajowego, która już przez wiele lat objeżdża Polskę, pod protektoratem 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu, (gościła już w Chełmie w 1925 r.).   

 - WYCIECZKA: od 5 do 9 lipca 1931 r. wycieczka 20 uczniów kl. VI-VII Szkoły 

Powszechnej im. St. Konarskiego w Chełmie do Krakowa i Wieliczki przez Lublin, 
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Strzemieszyce, Kielce, Radom. Kierownik wycieczki nauczycielka Stefania Kutnikowska 

gospodarz finansowy F. Winkler. W Krakowie Schronisko Wycieczkowe Topolowa 22.  

 - Prowadzony przez szofera A. Gromskiego autobus, kursujący na trasie Chełm – 

Hrubieszów w dniu 11 listopada 1931 r. na ul. Lubelskiej w Chełmie w skutek zepsucia 

się kierownicy, wjechał na chodnik przy cukierni  Około –Kułaka. Nie obeszło się bez 

wypadku, gdyż przechodząca tam Petronela Szuwała została przygnieciona do ściany 

błotnikiem wozu. Szczęściem odniosła tylko lekkie obrażenia.                      

- Konie się topią na ulicach Chełma w biały dzień. W dniu 15 kwietnia 1932 r. 

rano na ul. Trubakowskiej ugrzązł na środku ulicy w bajorze wóz wraz z parą koni. 

Jednego konia zdołano wyciągnąć i odratować, drugi się utopił. Fakt utopienia się na 

ulicy w obrębie miasta koni z wozem jest tak potwornym zaniedbaniem władz miasta. 

Tylu ludzi wałęsa się bezrobotnych, a można ich wykorzystać do prac publicznych.  

 - Ciągle ostatnio dyscyplinują się i organizują wiece, powstałe związki: Związek 

Właścicieli Nieruchomości i Związek Lokatorów.  

 - Skutkiem defektu w maszynie samochód ciężarowy zdążający z Hrubieszowa w 

stronę Lublina, we wrześniu 1932 r. wpadł do rowu przydrożnego i wywrócił się pod 

Dorohuczą gmina Siedliszcze – szofer szczęśliwym trafem wyszedł bez szwanku.  

 - Półkolonie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet dla biednych dzieci miasta 

Chełma. Akcja tworzenia półkolonii celem ratowania zagrożonego zdrowia moralnego i 

fizycznego przyszłych obywateli. Siedzibą półkolonii był park przy Gimnazjum, były tu 

łaźnie, szatnie a w nich jadalnia i świetlica. Przynajmniej ta mała grupka dzieci, 

wyrwanych z ciemnych wilgotnych suteryn spędziła wakacje w zdrowym otoczeniu pod 

serdeczną opieką.  

 - Do Władz Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie – listopad 1932 r. Na terenie 

budowy Nowej Dzielnicy Dyrekcji Kolejowej, terenie dziś zamieszkałym i uczęszczanym 

przez bardzo dużą ilość osób, swoich, pracowników, przyjezdnych, włóczęgów, mogą 

być też napady bandyckie, itd. Czy dla bezpieczeństwa tej dzielnicy nie powinien 

powstać tu posterunek policji – tym bardziej, że miasto jest oddalone o kilometry.  

 - 9 listopada 1932 r. w lokalu Związku Zjednoczenia Kolejowców Polskich odbyło 

się zebranie przedstawicieli związków: Zawodowy Związek Kolejarzy, Związek 

Urzędników Kolejowych, Związek Maszynistów Kolejowych i Kolejowe Przysposobienie 

Wojskowe – w sprawie utworzenia w Chełmie Średniej Szkoły Technicznej zamiast 

Szkoły Rzemieślniczej.                        

- Słoma z dachów znika. Nareszcie czerwiec 1933 r. Magistrat przystąpił do 

zrywania dachów, krytych słomą na terenie miasta Chełma. Może reszta właścicieli 

domów po takim przykładzie sama przystąpi do robót.    

 - 15 czerwca 1933 r. dozorca miejski przytrzymał na nowo posadzonym  skwerku 

przy ul. 1 Maja krowę, która stratowała świeżo założone trawniki i klomby. Właściciel 

krowy P. Sk. uważał to za rzecz naturalną i dopiero na skutek interwencji policji krowę 

usunął. Karę Komisarza rządowego zapłaty 20 zł., zamieniono na trzydniowy areszt. 

„Kronika Nadbużańska” będzie na swoich łamach, umieszczać adresy i nazwiska 

obywateli, którzy będą niszczyć skwery, trawniki i drzewa i wypasać krowy na 

skwerkach miejskich. A Komisarz rządowy powinien tępić wandalizm. 

 - Za długi i wystawione weksle żony mojej Aleksandry Nowosad poczynione 

przez nią w stanie chorobowym, nie biorę żadnej odpowiedzialności – Piotr Nowosad.    

 - Do społeczeństwa chełmskiego. W ogrodzie miejskim w lipcu 1933 r. znajdują 

się półkolonie najbiedniejszych dzieci Chełma. Są bez ubrań, bez bielizny, oberwane. 

Apeluje się do ludzi dobrej woli o pomoc w postaci starzyzny – składać w Redakcji.  

 - W niedługim czasie powstanie piękna aleja spacerowa na Pilichonkach wzdłuż 

koszar. Czyni się to ze względu na przyjazd do Chełma prezydenta Rzeczypospolitej.  
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 - Dział Pracy Więzienia w Chełmie ma do sprzedania zarodowe króliki czystej 

krwi – angora i szynszyla.  

 - Magistrat zamierza wzorem wielkich miast po raz pierwszy od sierpnia 1933 r. 

poumieszczać na ulicach kosze na śmieci – pierwsze winne być ustawione na ul. 

Lubelskiej (corso miejskie) po obu stronach od Młynarskiej do Lwowskiej.  

 - We wrześniu 1933 r. bawił w Chełmie cyrk i zwierzyniec M. Hergotta. 

- Zawody TENISOWE. Na korcie Polskiego Klubu Społecznego odbyły się w 

dniach 6 – 9 października 1933 r. zawody tenisowe o mistrzostwo Państwowego 

Gimnazjum – przy udziale 15 zawodniczek i zawodników Gimnazjum. W niedziele i 

poniedziałek rozgrywano finały w poszczególnych konkurencjach. Mistrzostwo w grze 

pojedynczej pań zdobyła Żelińska bijąc w finale Tyszkównę 6:3, 6:0. W grze podwójnej 

pań Żelińska-Rzewuska pokonały Tyszkównę-Wasilewską 6:1, 7:5. W grze mieszanej 

mistrzostwo zdobyła para Tyszkówna-Kotarski zwyciężając parę Żelińska-Rzewuski 

6:2, 6:1. W finale gry pojedynczej Panow Kowalski uległ po pięknej grze Kotarskiemu 

4:6, 4:6. W finale gry podwójnej panów Kotarski-Tronczyński pokonali parę Rzewuski-

Paszyc 6:4 i 7:5. Sędziowali dobrze Roman Papławski i Mieczysław Klimek.                                                          

 - JASEŁKA – jak co roku i w 1934 r. w Chełmie: w sali parafialnej parafii 

Mariackiej i w sali parafialnej parafii Rozesłania św. Apostołów.  

 - 1 lutego 1934 r. komisarz rządowy O. Gordziałkowski długo przebywał w 

Resursie. Wieczorem przy wyjściu oczekiwał go powóz z magistrackimi końmi. W 

pewnej chwili konie spłoszyły się i jak szalone popędziły ul. Lubelską w dół, w stronę 

stajni przy remizie strażackiej za Magistratem. Już skręcały w pędzie na ul. Strażacką, 

aż tu nagle wyrosła im przed oczyma wyjeżdżająca z tej uliczki ponura beka ciężkiej 

artylerii asenizacyjnej Iwrego. Ponowny popłoch, nagle skręt koni w stronę kawiarni 

„SIM” – i lewy koń uderza łbem o narożnik kina „TON” (gmach Magistratu). Prawy 

oszalały, ciągnie ciało konającego towarzysza pod samą kawiarnię „SIM”, gdzie biedne 

stworzenie umiera. Uderzenie było tak silne, że narożny gzyms muru i rynna zostały 

mocno uszkodzone.  

 - TURNIEJ  TENISOWY – Sekcja Tenisowa przy SUM w Chełmie urządza 8, 9 i 

10 czerwca 1934 r. propagandowy Turniej Tenisowy o mistrzostwo miasta Chełma. 

Przewidziane są gry pojedyncze i podwójne pań-panów, mixta, oraz turniej juniorów. 

Dochód przeznaczony na LMK. Wpisowe zawodników 1.50 zł., szatnie dla zawodników 

– gra piłkami Dunlop, w razie deszczu turniej przeniesiony.  

 - Koło Rodzicielskie przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w 

Chełmie, urządza w dniu 23 czerwca 1934 r. w salach Seminarium – Dancing – na 

pożegnanie maturzystek. Bufet własny słynny z taniości i jakości. Dochód na kolonie dla 

niezamożnych uczennic Seminarium. Początek o godz. 21, wejście 99 gr. 

 - Siano dla powodzian: w 2-tygodniu sierpnia 1934 r. wysłany został pierwszy w 

ilości 30 wagonów transport siana z powiatu Chełmskiego, przeznaczony dla powodzian 

z powiatu Mieleckiego województwa krakowskiego.   

 - Straszna katastrofa autobusowa wydarzyła się w maju 1935 r.  pod Lublinem. Z 

Dęblina do Chełma jechał duży autobus, wiózł 12 członków-sportowców Żydowskiego 

Klubu Sportowego Makabi z Chełma, wracali z zawodów sportowych z Dęblina. Kiedy 

autobus znalazł się na 13 km przed Lublinem, z nieustalonej przyczyny samochód runął 

do rowu, wywracając się na bok. Wszyscy sportowcy ulegli obrażeniom jedynie szofer 

wyszedł bez szwanku. Kierowca gdy tylko wydostał się z autobusu sprowadził pomoc 

medyczną z Lublina. Gdy wydobyto wszystkich rannych tylko jeden w ciężkim stanie 

zastał przewieziony do szpitala w Lublinie. Kierowcę autobusu aresztowała Policja. 

 - Na szosie Lublin-Chełm wydarzył się wypadek motocyklowy. Od strony Lublina 

koniec lipca 1935 r. jechał motocyklista mieszkaniec z Siedlec Józef Moskwiak, wiozący 
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pasażera Kazimierza Piwarskiego. Nagle na szosie ukazała się furmanka, na której 

jechał drzemiąc Kielman Nysenkora z osady Pawłów. Kiedy Moskwiak dał sygnał 

woźnica przebudził się, a nie wiedząc gdzie się znajduje, stanął wozem w poprzek szosy. 

Motocyklista zauważywszy niebezpieczeństwo usiłował w ostatniej chwili zatrzymać 

maszynę, było za późno. Nastąpiło zderzenie, Moskwiak uderzony dyszlem w głowę 

doznał ciężkich obrażeń ciała, koń zginął na miejscu, motocykl uległ rozbiciu. Woźnica i 

pasażer motocykla wyszli bez szwanku.  

 - W ramach Święta Chrystusa-Króla jakie odbyło się pod koniec października 

1935 r. w Chełmie, nastąpiło nadanie Placu Św. Ducha uregulowanemu odcinkowi przy 

zbiegu ulic Lubelskiej, Podwalnej i Pirackiego-(Mickiewicza).  

 - Z uchwałą Rady Miejskiej z 10 października 1935 r. o przystąpieniu miasta do 

Związku Elektryfikacyjnego woj. Lubelskiego – nastąpi  elektryfikacja Chełma.  
 - 24 grudnia 1935 r. wieczorem w Polskim Klubie Społecznym wystąpi gościnnie 

po powrocie z Ameryki znany zapaśnik polski mistrz świata Zbyszek Cyganiewicz. W 

programie walki wolno-amerykańskie z udziałem zapaśników Hałanienki (Ukraina), 

Szterlinga (Żyd) i Kornackiego (Gdańsk). Jednocześnie Zbyszek zademonstruje pokaz 

swej fenomenalnej siły – szczegóły na afiszach w mieście.  

 - Do mieszkania niejakiej Janiny Kniaziuk przy ul. Lwowskiej 59 w lutym 1936 r. 

przybyła żona jej kochanka Władysława Głowacka, położywszy na łóżku półroczne 

niemowlę, uciekła ze słowami „zabrałaś męża” – weź i jego dziecko! Wezwanej policji 

Głowacka zeznała, że mąż związał się z Kniaziukową, a ona jest uboga nie ma na 

wychowanie dziecka a mąż nie płaci. Według przepisów jako matka musiała dziecko 

zabrać, zaś ojciec zmuszony  po długich procedurach sądowych będzie płacił alimenty.  

 - Zarząd Miejski w poczuciu obowiązku upiększania miasta już wiosną 1936 r. 

przystąpi do robót na terenie tzw. „stawiska” przy ul. Lubelskiej, by dotychczasowy 

śmietnik zamienić na ogród miejski, będzie 40 gatunków drzew, pracami kieruje 

architekt dyrektor M. Kordusa. Plan robót obejmuje też skwery przy Placu św. Ducha 

(zbieg ulic Lubelskiej, Podwalnej i Pierackiego-(Mickiewicza) oraz w rozwidleniu ulic 

Obłońskiej i Pierackiego-(obecna Mickiewicza). 

 - Stacja autobusowa w Chełmie zostanie przeniesiona w maju 1936 r. z placu 

Kościuszki (przy cerkwi prawosławnej) na plac miejski przy ul. Lubelskiej 84 naprzeciw 

nowo-zakładającego się parku miejskiego. Na placu Kościuszki po rozwaleniu kilka bud, 

pozostawionych na prawach dzierżawy, odnawianych corocznie przez prywatnych 

sklepikarzy – powstanie piękny skwer z kwiatami.  

 - W Twierdzy Berezie Kartuskiej nie zabraknie i chełmian – ale tylko z wyrokami 

sądowymi za działalność komunistyczną, jako pierwszy trafił tu 22 letni Dawid Cwiling. 

 - W 1936 r. otwarty został w Chełmie – w Gmachu Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego ul. Reformacka 13 – Oddział Centralnej Biblioteki 

Pedagogicznej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. 

- 20 stycznia 1937 r. w sali Rady Miejskiej w Chełmie odbyło się  kierowane przez  

prezesa Godlewskiego Plenarne posiedzenie Miejskiego Obywatelskiego Komitetu 

Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Chełmie (dobrze że taka organizacja działa). Działają 

też w terenie i Gminne Komitety Zimowej Pomocy Bezrobotnym.  
 

                                                        Ostatnia przestroga 

     Na początku zimy zadeklarowali,            Hola braciszkowie! Trzeba wyjść z ukrycia.  

     Już  się zima kończy, a dotąd nie dali,     Pomoc bezrobotnym – to jest prawo życia. 

     Myślą, że się uda bez straty, bez kary      Kto go nie wypełni, kto kluczy i zwleka,  

     Przyczaić się w kącie, wymigać z ofiary.  Ten nie zasługuje na miano człowieka.          

                                                                  Chełm 4 kwiecień 1937 r. Henryk Zbierzchowski.  
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- RATUJMY Pieśń i Muzykę Ludową ! Z takim apelem zwróciło się do ogółu 

społeczeństwa „Centralne Archiwum Fonograficzne” Warszawa 1 Krakowskie 

Przedmieście 32 założone latem 1934 r. jako instytucja naukowa przy pomocy Funduszu  

Kultury Narodowej oraz subsydiowane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego i Fundusz Kultury Narodowej, ma na celu zbieranie, 

opracowywanie i ściśle naukowe wydanie muzyki i pieśni ludowej w Polsce. Jest to 

pierwsza placówka naukowa stworzona w Odrodzonej Polsce. Kierownik „CAF” dr Julian 

Pulikowski docent Uniwersytetu J. Piłsudskiego 

- ZWIĄZEK  PAŃ  DOMU w Chełmie podaje do wiadomości, że z majem 1937 r. 

objął opiekę nad Biurem Pośrednictwa Pracy dla Pomocnic Domowych, istniejącym przy 

Stowarzyszeniu Pracownic Domowych pod wezwaniem Św. Zyty na Górce. Związek Pań 

Domu urządza 2 maja 1937 r. w Polskim Klubie Społecznym pierwszą REWIĘ MÓD.   

- W początkach czerwca 1937 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego zawiadomiło o skierowaniu sprawy pożyczki na BUDOWĘ SZKOŁY na 

PILICHONKACH do Ministerstwa Spraw Wojskowych – Zarząd Miasta zwrócił się o 

pożyczkę na budowę szkoły na Pilichonkach do MWR i OP. Byli w tej sprawie w 

Ministerstwie z Chełma płk Muzyka i prezydent T. Tomaszewski. Dostali przyrzeczenie, 

że jeżeli znajdą się fundusze, to Chełm dostanie pożyczkę w pierwszym rzędzie. 

Ponieważ ani MWR i OP, ani Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych nie rozporządzają w tej chwili żadnymi funduszami, skierowano sprawę 

do MSW. Jest bardzo prawdopodobnie, że sprawa weźmie pomyślny obrót, boć przecież 

w szkole na Pilichonkach znaczna część dzieci – to dzieci oficerów i podoficerów obu 

stacjonujących w Chełmie pułków – 7 pp. Leg. i 2 pac.  

- ZWIEDZAJMY PODZIEMIA, 5 maja 1937 r. nastąpiło otwarcie podziemnych 

korytarzy pod miastem (4 piętra, 2 kilometry długości). Dostęp dla zwiedzającej 

publiczności jest więc już zaczęty. Prawo do eksploatacji nowego źródła dochodu 

otrzymała zamiast subwencji na czas do 15 listopada 1937 r. Federacja P.Z.O.O.    

- Taksówka Nr rejestracyjny 74256 w czerwcu 1937 r. najechała na wóz Józefa 

Frabowskiego ze Strachosławia, oba pojazdy doznały uszkodzenia, wypadku w ludziach 

nie było. Policja bada przyczyny.             
- SZACHY. Sekcja Szachowa Polskiego Klubu Społecznego pod Prezesurą 

sędziego A. Ziemskiego i przewodniczącego sekcji płk Chylewskiego zawiadamia, że 

jesienią organizuje mistrzostwa m. Chełma za 1937 r. i nabór do sekcji szachowej.   

- PŁYWANIE  i  PIŁKA  WODNA : w niedzielę 15 sierpnia 1937 r. odbyły się w 

Chełmie międzymiastowe zawody pływackie pomiędzy AZS Lublin i KS „POLONIA” 

Chełm. Zawody były bardzo ciekawe ze względu na udział znakomitej pływaczki 

Bruczównej i pierwszy raz w Chełmie rozegranego meczu PIŁKI  WODNEJ.   

- Skład BRONI i AMUNICJI, K. Kobusiewicz, ul. Lwowska 9. Na składzie 

zawsze świeża dziczyzna, zające, sarny, kuropatwy itd. – październik 1937 r.  

- Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Koło w Chełmie dziękuje Panu inż. arch. W. 

Fąfrowiczowi za bezinteresowne wykonanie planów budowy Domu Dziecka i Matki dla 

najbiedniejszych dzieci rodzin bezrobotnych, który wybudowany zostanie w Chełmie 

przy ul. Szpitalnej staraniem tejże organizacji plan pod budowę domu i na boisko ofiaruje 

miasto, fundusze na budowę są zapewnione – budowa ma ruszyć wiosną 1938 r. ). 

- CZWARTKI i SOBÓTKI tzw. artystyczne będą się odbywały od 1938 r. w 

Klubie Społecznym – każdy mile widziany.   
- Cenną akcję prowadzi sekcja opieki społecznej Koła Rodziny Wojskowej w 

Chełmie. Z własnych funduszów i zapomóg Miejskiego Komitetu Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży prowadzi w ciągu roku dożywianie 66 dzieci najuboższych rodzin. Dla nich 
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organizuje się letnie półkolonie, często otrzymują bezpłatnie odzież i obuwie oraz pomoc 

lekarską – daje to społeczne uznanie – 10 kwiecień 1938 r.  

- Katastrofa  SAMOLOTOWA. Ze Lwowa wystartował w kwietniu 1938 r. na 

nocny lot ćwiczebny samolot jednego z pułków lotniczych z załogą: w niej ppor. rezerwy 

Włodzimierz Jakubowski i obserwator por. Salecki Adam. W czasie lotu przestała nagle 

funkcjonować busola kierunkowa i lotnicy stracili orientację. O godz. 22 min 15 znaleźli 

się nad Chełmem gdyż szukając terenu do lądowania benzyna była na wyczerpaniu. 

Lotnicy postanowili skakać ze spadochronami i oddalili się 15 km od Chełma, gdzie 

wznieśli się na 1500 m i kolejno nastąpiły ryzykowne skoki w ciemności. Pierwszy 

wyskoczył obserwator por. Salecki  z 1500m i drugi pilot ppor. Jakubowski z 1200m, 

samolot też runął rozbijając się doszczętnie w okolicach wsi Czernij gmina Turka pod 

Chełmem. Lotnicy wylądowali szczęśliwie o 1km od samolotu i przybyli na Posterunek 

PP skąd telefonicznie zażądali pomocy z Komendy Garnizonu w Chełmie – i oficer 

dyżurny przywiózł ich do Chełma.  

- Chełmskie Towarzystwo MUZYCZNE – siedziba mieści się od 3 maja 1938 r. w 

lokalu Polskiego Klubu Społecznego, ul. Lubelska 2.   

- ZIOŁA – O potrzebie zbierania i hodowli ziół lekarskich (akcja maj 1938 r.): 

wśród ogromnej ilości roślin dziko u nas rosnących wiele posiada właściwości lecznicze. 

Sprawą tą winny się przede wszystkim zainteresować Koła Młodzieży Wiejskiej, Koła 

Gospodyń, Kółka PR i Kółka Rolnicze. Podstawowe zbiory to: kwiat lipowy, jagody 

jałowcowe, sporysz, rumianek, kminek, piołun, szałwia, podbiał, tatarak, itp.  

- DOMY SCHADZEK Przy ul. Lubelskiej obok młyna Michalenki, znajduje się 

dom schadzek, jest ich sporo w naszym grodzie, a wszędzie prym wodzą córy Izraela, 

widocznie to popłaca, tym bardziej że towaru coraz więcej przybywa i co smutniejsze że 

rekrutują z 15-latek. Dochodzi do tego, że małolaty dziewczynki podbiegają do 

mężczyzn a często do wojskowych namawiając, że są ładne i młode panienki i nie drogo 

– mamy nadzieję, że Władze, zainteresują się tym procederem – 1939 r.  

- ZAPASY żywnościowe na wypadek wojny mają być ze zbiorów plonów 1939 r. 

Jak uchronić żywność przed gazami.                                                  
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               A – OGŁOSZENIA :  najciekawsze w  

               „Zwierciadle”  i  „Kronice Nadbużańskiej”   
                                                                 

- Sprzedam dorożkę w dobrym stanie.    

- Gitara dwugryfowa koncertowa do sprzedania. 

- Kupię dług hipoteczny przedwojenny – suma 6.000 rs. Cena obojętna.  

- Młody inteligentny handlowiec poszukuje posażnej towarzyszki życia zgłoszenia 

tylko poważne – pożądana dłuższa wymiana myśli. 

- Osoba młoda, ładna, wesoła, pragnie zawiązać korespondencję z sympatycznym 

mężczyzną najchętniej z oficerem. Zgłoszenia do Redakcji dla M. 

- Poszukuję się nauczycielki na wyjazd w celu przygotowania dziewczynki do 

klasy 1-2 gimnazjum z początkami muzyki. Uprzejmie proszę zgłosić do Redakcji.  

- Potrzebny fortepian w dobrym stanie.  

- Pragnę nawiązać korespondencję z niezależną wdówką lub separowaną 

paniusią wieku balzakowskiego – dyskrecja zapewniona.  

- Potrzebni chłopcy do sprzedaży „Zwierciadła”. 

- Kto chce mieć łatwy, dobry zarobek – niech się zgłosi do Adm. „Zwierciadła”. 

- W państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy w Chełmie (ul. Lubelska 59) jest 

rubryka „Giełda Pracy” i w niej m.in. wykaz zawodów (dla ciekawości): roboty leśne, 

służba domowa, służba folwarczna, służąca, parobek fornal, robotnik cegielniany, 

kierownik do oddziału karmelków deserowych i drażetek, telefonista, drogomistrz, 

maszynistki, telegrafista.   

- Miła łagodna i inteligentna panna pragnie zapoznać mężczyznę o powyższych 

zaletach – wiadomości dla „H”.  

- Przystojny młody brunet na stanowisku pragnie poznać ładną zgrabną i dobrą 

panienkę – cel matrymonialny – oferty pod „Urzędnik”. 

- Jedynaczka posiadająca 30 tys. zł. posagu, pragnie nawiązać korespondencję z 

inteligentnym młodzieńcem o miłej powierzchowności – cel matrymonialny.  

- Gitara w dobrym stanie jest do sprzedania. Zgłaszać się do p. Lecha w 

Komisariacie policji.   

- Bilardy dwa w dobrym stanie do sprzedania.  

- Inteligentny młody człowiek o miłej powierzchowności i łagodniejszym, lecz 

oryginalnym charakterze – pragnie poznać niewiastę również o powyższych zaletach. 

Cel towarzyski. Głębsze uczucie, i małżeństwo wykluczone.  

- Korespondencję nawiążę z ładną i sympatyczną panienką – najchętniej ze 

sztubaczką. Anonimy do kosza – oferty nadsyłać do redakcji.    

- Dowództwo Garnizonu Chełm poszukuje odpowiedniego maszynisty cywilnego 

do obsługi maszyny parowej w pralni garnizonowej. Zgłoszenia przyjmuje Komisja 

Gospodarcza 7 pp. Leg. (koszary).    

- Komunikacja autobusowa kursuje już z Chełma do Rejowca od lipca 1925 r., 

przejazd od osoby kosztuje 1zł. 50 gr., autobus kursuje kilka razy dziennie, oraz między 

Chełmem i Hrubieszowem. Od 4 września 1925 r. kursuje już z Chełma do Włodawy.  

- Pod kontrolą miejskiej komisji sanitarnej uruchomioną została w Chełmie tania 

łaźnia parowa.                                                                                                        *(07.1923 r.) 

- Uwzględniając prośbę mieszkańców przedmieścia Pilichonki, zarząd miasta 

przystępuje obecnie do kopania tam nowej studni.                                           *(07.1923 r.)    

- Będą pobierane opłaty rogatkowe – 09. 1923 r.  

- W Chełmie działa Komisja Społeczna do Walki z drożyzną i zbytkiem. 
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- Kto może jechać do Ameryki. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Chełmie 

ul. Lubelska 59, podaje do wiadomości zainteresowanych, że: obecnie do Ameryki 

wyjechać może: 1.wszyscy reemigranci, którzy przed upływem 6-miesięcy od chwili 

przyjazdu do Polski chcą powrócić do Ameryki; 2.turyści  udający się tam w celach 

naukowych i krajoznawczych; 3.lekarze udający się na dokończenie studiów; 4.kupcy 

udający się po zakupy. W\w kategorie otrzymują wizy konsulatu Amerykańskiego bez 

ograniczenia w konsulacie należy mieć wszelkie dokumenty  –  grudzień 1923 r.  

- Podatek Majątkowy. Magistrat zarządził spis płatników podatku majątkowego. 

Do spisu wciągnięci będą właściciele i posiadacze majątków, którzy od dnia 1 lipca 1923 

r. mają w Chełmie miejsce zamieszkania.                                                                    

- Cykl pt: „Z naszych lokali rozrywkowych” prowadzi stały bywalec tych lokali 

podpisujący się Lolek. Wymienia tu m.in. „Caffe de Paris”, „Niespodziankę”, opisuje też 

klimat każdego z tych lokali, nazywając je rozrywkowymi.   

- Grozi zawaleniem dom przy ul. Sadowej 17, należący do Kuca Zelmana i 

Czesnera Lejby. Władze wszczęły już w tej sprawie odpowiednie kroki.          *03. 1924 r.  

- Akademie ku uczczeniu Konstytucji 3 Maja w Chełmie i w powiecie chełmskim.  

- Źródło Szczęścia Kolektura Polskiej Loterii Państwowej No 313 J. Omiljanowski, 

Chełm, ul. Lubelska 13, dom p. Bronielda, Wielka Wygrana 200.000 złotych, ciągnienie 

III kl. 10 i 11 czerwca 1924 r., cena losu urzędowa 6 zł.  

-  Aktywnie działa w Chełmie i okolicy – Teatr Garnizonowy.    *04. 1924 r.  

- Biuro pośrednictwa pracy. W sierpniu 1924 r. przy Stowarzyszeniu Robotników 

Chrześcijańskich zorganizowano przy pomocy Starostwa „Biuro pośrednictwa pracy”, 

celem wyszukiwania pracy ludziom bezrobotnym.                                                            
- Zdolny ogrodnik potrzebny jest od zaraz do owocowego ogrodu na wieś – 

Pocztowa 50. Kaling.  

- Dyplomowany buchalter-bilansista korespondent polsko-niemiecki. Na godziny 

lub stałe poszukuje pracy. Zgłoszenia skrzynka pocztowa 45.   

- Dziewczynkę 8-miesięczną ochrzczoną – oddam na własność. Reformacka 12 

(dom p. Sokulera).                                                                  – 

- Wraz z nowym rokiem 1925 „Jasełka” zagrają jak zawsze amatorzy „kółka 

miłośników sceny” przy Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich w jego sali.  

- Czytelnia pism przy Bibliotece ZZK w Chełmie już została uruchomiona. 

Czynna codziennie od 18.   

 - Do sprzedania: 14 morgów ziemi ornej we wsi Ruda, gm. Świerże: wiadomość, 

Chełm, ul. Sienkiewicza 10a – Pomirski.  

 - Wzywam wszystkich moich dłużników kwiecień 1925 r. – do natychmiastowego 

zapłacenia swych rachunków, gdyż w przeciwnym wypadku będę ich ogłaszał z 

nazwiska z wyszczególnieniem sumy długu. Kawiarnia „Nowy – Świat”, Okoń.  

 - „Zwierciadło” – jest jedynym na Chełmszczyźnie niezależnym pismem od 

żadnych partii pismem i dlatego może sobie pozwolić na mówienie prawdy bez osłonek.           
- Tylko 2 zł. 40 gr. kwartalnie kosztuje prenumerata „ZWIERCIADŁA”.  

- Wilczur. Czystej rasy 6-miesięczny do sprzedania, W. Lech Komisariat Policji.    

- Pierwsza taksówka – samochód z taksometrem – już zaczęła kursować po mieście 

od sierpnia 1925 r. Taksa wynosi 50 gr. (trzeba jak najszybciej poprawić stan bruków).   

- Oleandry kwitnące do sprzedania, ul. 3 Maja róg Lubelskiej, Julia Staręgowska.      

- Kanarki (turkoty) do sprzedania. Związek Ziemian – ul. Kopernika 8. 

- Zaginięcie chłopca. Przed  kilku dniami wyszedł z domu rodziców 12 letni Jan 

Jędrzejewski ul. Kolejowa, i dotychczas niema o nim żadnej wieści – wrzesień 1925 r.   

- Uczeń Państwowej Szkoły Handlowej w Chełmie poszukuje stancji za korepetycje.           
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- Na stancji dla uczennic wolne są miejsca. Przyjmuje się również na stołowanie i 

wydaje się obiady domowe. Reformacka 11, oficyna w głębi podwórka.   
- Uprząż do sprzedania z surowca warszawskiego masywnie zrobiono tanio. 

Kwietniewski, ul. Hrubieszowska 23–(25). Tamże stancja dla dwóch uczniów.  

- Poszukuję 6.000 zł. pożyczki na pierwszy numer hipoteki kamienicy murowanej 

w Chełmie w śródmieściu.  

- Sklep galanteryjny zaraz do sprzedania w Chełmie.   

- Bekiesza na baranach białych w dobrym stanie do sprzedania.  

- 2 panienki inteligentne, dobrze wychowane, spokojne, poszukują pracy w 

sklepie, biurze, lub w domu przy dzieciach. Łaskawe oferty nadsyłać do p. Stefańskie, 

Chełm ul. 3 Maja dom p. Staręgowskiego.   

- Buchalterka, korespondentka, pisząca dobrze na maszynie poszukuje posady.  

- Potrzebny wspólnik do interesu zyski. Kapitał wymagany od 3 do 5 tysięcy zł.  

- Otomana bez pokrycia do sprzedania – tanio. Tamże stancja ze stołem dla 

dwóch uczniów lub uczennic. Hrubieszowska 23 – Kwietniewski.  

- Potrzebna jest Freblanka jako siła pomocnicza do Szkółki.  

- Zdolny bufetowy ze świadectwami poszukuje posady od zaraz.  

- Pies do sprzedania (rasa wilcza). Wiadomość Baraki Kolejowe 1.                                                                                    

 - Tą drogą wzywam p. Leona Porębskiego kupca w Chełmie przy ul. Kolejowej 

131 by wykupił zaprotestowane weksle na łączną kwotę 91 zł. 25 gr. oraz koszty protestu 

i odsetek – Fabryka czekolady w Stanisławowie: styczeń 1926 r.      

- Tą drogą wzywam p. Stanisława Okonia, kupca w Chełmie przy ul. Kolejowej, 

by wykupił zaprotestowane weksle na łączną kwotę 188 zł. 35 gr. oraz koszty protestu i 

odsetek W. Krowicki – Fabryka czekolady w Stanisławowie: styczeń 1926 r.   
- Wygodne pomieszczenie dla osoby pracującej ewentualnie uczennicy, przy ul. 

Lubelskiej 50, 2-piętro.  

- Panna lat 18 poszukuje posady zaraz w charakterze maszynistki lub biuralistki.  

- Poszukuję posady pisarza we młynie lub majątku lub jako pracownik handlowy 

kasjera rachmistrza itd. Posiadam praktykę i poważne referencje. Krych Rejowiec.   

- Nauczycielka poszukuje pokoju z kuchnią albo jednego pokoju. Adres Kolejowa 

77 – Szkoła im. Kr. Jadwigi. 

- Freblówka rutynowana poszukuje kompletu z dzieci w wieku przedszkolnym w 

domu prywatnym.   

- Dwa ewentualnie jeden pokój do wynajęcia – ul. Lubelska 50, II p.  

                                                               *               

- Trzęsienie Ziemi i wybuch wulkanu na Pokrówce.  

Pokrówka – 1. IV. 1926 r. Dziś w nocy dał się tu słyszeć poziemny huk, ziemia  

jednocześnie zaczęła drżeć. Na miejscu byłego ogrodu popa utworzyła się szczelina, z 

której bucha dym i leje się ognisty potok lawy, która coraz większe przestrzenie zalewa. 

O godz. 5 rano lawa dopłynęła do rzeźni miejskiej. W sąsiedniej wiosce Bazylany, woda 

w tamtejszym jeziorze zagotowała się i zaczęła kipieć z brzegów, zalewając 3 tys. domów 

mieszkalnych. Wszyscy ludzie zdążyli uciec przed niszczącym żywiołem, a wszystkie 

zwierzęta domowe zostały ugotowane, a mianowicie: 4 tys. świń, 500 cieląt, 2 tys. krów, 

10 tys. baranów, itd. Mięso sprzedawane będzie tanio na targowicy w Chełmie.  

- Bug zmienił koryto i płynie do Chełma.  

1 – DOROHUSK – 1. IV. 1926 r. (tel. własny). O godzinie 1 w nocy wody Bugu 

wyszły ze swego koryta, kierując się w stronę zachodnią; 

2 – PŁAWANICE – 1. IV. 1926 r. godz. 3 rano. Dotarła tu już rzeka Bug i płynie 

dalej na zachód;   
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3 – KAMIEŃ – 1. IV. 1926 r. godz. 5 rano. Z wielkim szumem nadpłynął tutaj 

Bug i bez odpoczynku pędzi do Chełma; 

4 – CHEŁM – 1. IV. 1926 r. o godz. 6 rano na spotkanie i uroczyste powitanie 

Bugu wyjechał niestrudzony działacz i propagator idei zrobienia z Chełma miasta 

portowego p. Henryk Chełmiński, rzeczywisty członek Korespondent Chełmskiego 

Oddziału Ligi Żeglugi Morskiej i Rzecznej.  

- Chełm – siedzibą Ligi Narodów.  

PARYŻ – 1. IV. 1926 r. Tel. Agencji BUJDA. Donoszą tutaj z Londynu, że 

siedziba Ligi Narodów przeniesiona będzie do Chełma Lubelskiego – w Maju.  

                                                               * 

- Odstąpię 2 pokoje z kuchnią i przedpokojem przy ul. Lubelskiej. 

- Tremo i Patefon – sprzedam tanio z powodu wyjazdu.  

- Letnisko nad Bugiem – Pokój z kuchnią, Ogród owocowy i warzywny. Plaża – 

warunki przystępne – do wynajęcia.  

- Na lato do wynajęcia jeden pokój z codziennym utrzymaniem, miesięcznie 130 

zł. – ogród, las, zupełny spokój – Dorohusk gm. Turka, kolonia Istrów – p. Kaling.    
- Zaginął młody szpic, właściciel ul. Lubelską 35 sklep Szajna – nagroda 50 zł. 

- Potrzebna na wyjazd starsza niania do 3-miesięcz. dziecka, zdrowa i uczciwa.  

- Rutynowa biuralistka dobre świadectwa, 9 lat praktyki w pracy biurowej, 

biegle pisze na maszynach kilku systemów, przyjmie odpowiednią posadę w Chełmie.   
- Zamienię mieszkanie 1 pokój z kuchnią na takie same w Lublinie, Aleksander 

Świątek Chełm, ul. Kolejowa 67.   
- Sprzedam auto w dobrym stanie Fort amerykański – wiadomość: Rutkowski 

Pilichonki 70, cena 3.000 zł.   

- Letnie mieszkanie w ogrodzie przy stacji Dorohusk nad Bugiem do wynajęcia 

od zaraz. Wiadomość : kasa bagażowa przy stacji Chełm – Juszkiewicz.  

- Motocykl „Bocha” 1-cylidrowy sprzedam tanio – ul. Kolejowa 65. 

- Faktorka-Chrześcijanka daje służące dla państwa. Cena dostępna zarówno dla 

państwa jak i służących gdyż tylko 2 złote. Elżbieta Litwińczuk, ul. Obłońska 8, w 

mieszkaniu Fryzjera.    

- Do sprzedania Autobus marki Ford 14-osobowy, dobry stan, ul. Sadowa 31.   

- Mleczarz z kilkuletnią praktyką zagraniczną obeznany z urządzeniem  ręcznym 

i parowym, poszukuje posady – Bernard Krużewski ul. Pilichonki 62.  

- Siewnik „SUPERJOR” 17 rzędowy do sprzedania. Wiadomość ul. Sienkiewicza 

2 – Fabryka Maszyn Rolniczych – Bałaziński.  

- Palto karakułowe do sprzedania. Wiadomość: ul. Sadowa 30.  

- Ogród owocowy i warzywny około 28 morgów przestrzeni, 70 okien inspektów i 

cieplarnia w okolicy Brześcia n \ B – 4 km od  twierdzy – do wydzierżawienia od zaraz, 

wiadomość: Chełm, ul. Młynarska 5, S. Białkowski.      

- Cyrk Ciniselli”ago byłego dyrektora cyrku w Warszawie, znanego trenera 

zwierząt, przybył na 4 dni do Chełma i rozpoczął przedstawienie 25 czerwca 1926 r. w 

budynku własnym przy ul. Obłońskiej 1. Przy cyrku jest otwarty zwierzyniec, który 

można zwiedzać za niską opłatą codziennie.   

- Koncert orkiestry 7 pp. Leg. połączony z paradą i loterią amerykańską odbędzie 

się w niedzielę 25 lipca 1926 r. w Ogrodzie Miejskim.  

- Stacja benzynowa. Na chodniku koło Ogrodu Miejskiego znana firma „Bracia 

Nobel” lub „B-cia Nobel” zbudowała pierwszą w Chełmie stację benzynową (czas tej 

wiadomość w „Zwierciadle” obejmuje) 1-tydzień 1926 r. Nowo zbudowana stacja będzie 

bardzo użyteczna dla wszystkich miejscowych i przez Chełm przejeżdżających 
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samochodów, którzy nie będą zmuszeni szukać benzyny po różnych składach i aptekach 

– a oprócz tego będzie ona prawdziwą ozdobą miasta.    *„Z” 7 sierpień 1926 r. nr 41.s. 3.                                                                                      
 - Magistrat Chełmski a prasa. Od 12 stycznia 1927 r. Magistrat rozpoczyna 

nadsyłanie do Red. „Zwierciadła” komunikatów, w których podawać będzie ważniejsze 

wyniki dokonanych prac oraz ważniejsze uchwały z posiedzeń Zarządu Miasta.  

 - Poszukuję pracy jako zarządzająca domem do osoby pojedynczej, albo 

bezdzietnego małżeństwa ewentualnie innej odpowiedniej.  

 - Poszukuję 2 względnie 1 pokój z kuchnią – Pilne – Czynsz zapłacę z góry. 

 - Poszukuję lokalu sklepowego lub restauracyjnego. 

- Dziecko 3-miesięczne chrzczone oddam na własność, ul. Lubelska 54 u dozorcy.           

- Towarzystwo Gimnastyczne Stern (Żydowskie) – zostało rozwiązane w czerwcu 

1927 r. z powodu niezałatwienia formalności urzędowych, związanych z rejestracją 

Towarzystwa. Zarząd w osobach Cnaima Bibla, Szwarcbiera Jakuba i Bruna Szyji 

pociągnięty został do odpowiedzialności.   

- Domy się walą. W czerwcu 1927 r. w domu Farbensztejna Motla przy ul. 

Krzywej (dawniej Adrjanowska) 22 zarysowała się ściana szczytowa grozi zawaleniem – 

dają znać o sobie chełmskie podziemia kredowe.  

- Zawody piłki nożnej odbędą się w niedzielę 3 lipca 1927 r. między ŻTGS 

„Hakoach” Lublin a WKS Chełm.  

- Cyrk Warszawski pod dyrekcją Mroczkowskiego zjeżdża w dniu 29 lipca 1927 

r. do Chełma na 5-dni. Przedstawienia odbywać się będą w specjalnym zbudowanym 

budynku przy ul. Obłońskiej.  

- Miłośniczka kwiatów Anna Homaniuk wkradła się nocą do ogrodu Męczyńskiej 

ul. Lubelska 76 w czerwcu 1927 r. skradła dużą ilość kwiatów, teraz stanie przed Sądem.         
- Cyrk Staniewskich przybył do Chełma na kilka dni. Pierwsze przedstawienie we 

wtorek 19 lipca 1927 r.: specjalna uwaga to tresura koni – Aleksander Ciniselli i popis 

cyklistów 5-braci Barańskich.  

- Do sprzedania szczeniaki 6-tyg. wilczury czystej i dużej rasy, ul. Wojsławicka 9.  

- Motor ropowy 10 HP, w ruchu i bardzo dobrym stanie do sprzedania. Obejrzeć 

można w kinie „Wersal” w Chełmie.    
- Stacja autobusów została wyznaczona przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Podwalnej 

na skwerku przy zbiegu tych ulic ma być wybudowany dworzec – *lipiec 1927 r.     
- Hafciarka Podstępska ul. Siedlacka 3, poszukuje roboty w domach prywatnych.   

- Fortepian do sprzedania dobrze utrzymany starej konstrukcji. Wiadomość : 

Dworzec, dom kolejowy inż. Kukiel  

- W kolekturze M. Dobkowskiego (kiosk gazetowy na wprost ul. Lwowskiej), są 

do nabycia losy Loterii Państwowej na raty.    

- Pokój z oddzielnym wejściem w ogródku dla 2 – 3 uczniów lub stołowników , ul. 

Reformacka 24 m 9.  

- Poszukuje posady ogrodnika ojciec z synem. Syn zna się na pasiece. Chełm ul. 

Kolejowa 18 – Mieczysław Królikowski.                                                       

- Podaję do wiadomości Szanownej Publiczności, że z powrotem uruchamiam 

dorożkę samochodową. Postój ul. Lubelska 57 w garażu – A. Pawłowski.  

- Sprzedam dwa morgi gruntu i zabudowania gospodarcze, Chełm – Wygon, 

Pilichonki : Stefan Skibiński.  

- Potrzebna bufetowa do restauracji Lassotowej Chełm ul. Lubelska 70.  

- Chłopca do nauki przyjmie Elektrotechnik –  M. Klepacki ul. Reformacka 18.   

- Sypialnia oczkowa – warszawska mało używana do sprzedania, ul. Pijarska 10.  

- Dom drewniany 3 pokoje z kuchnią z dużym piecem w Chełmie do sprzedania 

przy ul. Lubelskiej 65 (gmach Magistratu).   
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- Panienka z wykształceniem 4 klas obeznana z handlem – poszukuje posady.  

- Letnie mieszkanie do wynajęcia – ul. Narutowicza.  

- Na mieszkanie przyjmę pojedyncze osoby z utrzymaniem lub bez – Zofia Paszyc 

ul. Lubelska 90.   

- 7 pp. Leg. w Chełmie przyjmie : 5 szewców, 4 krawców, 1 stelmacha i 1 rymarza 

do pracy w warsztatach na terenie koszar do celów wojskowych.  

- Fortepian do wynajęcia na godziny. Informacje Górka Katedralna, lewa oficyna 

Janina Kabalowa.   

- Wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez moją żonę Eugenię Głowacką 

regulować nie będę – Wacław Głowacki.  

- Sprzedam fortepian mało używany z mechaniką krzyżową. Wiadomość: Dom 

Kolejowy 104, u inżyniera między 13 – 15.  

- Szofer Władysław Kozaczuk, ul. Kolejowa 58 – poszukuje posady.  

- 30 października 1928 r. została otwarta w Chełmie Strzelnica Amerykańska i 

atrakcje zręczności przy ul. Lubelskiej 36.                                                                                      

- Potrzebna gospodyni, umiejąca smacznie gotować oraz sklepowa. Wiadomość 

W. Czujkowski, ul. Strażacka 22.  

- Czwartkowe dancingi w Klubie Społecznym urządza Sekcja Dramatyczna.  

- 10 maja 1929 r. przybył do Chełma pociąg z grupą (z za Bugu) tzw. 

zabużniaków – najętych na roboty rolne – była to biedota.                                                                                                

 - Czerwiec 1929 r. – dom z ogrodem owocowym i warzywnym studnia na placu – 

sprzedam z powodu wyjazdu: wiadomość ul. Koszarowa 3, Al. Miedziany.      

- MATCH  PIŁKI  NOŻNEJ. W niedzielę 14 lipca 1929 r. o godz. 17 odbędą się 

na wojskowym boisku sportowym zawody piłki nożnej między drużyną AZS Lublin a 

drużyną 7 pp. Leg. Chełm – o mistrzostwo okręgu lubelskiego „A”.  

- Bezdzietnemu małżeństwu kochającemu dzieci, oddam półroczne dziecko na 

własność – matka (wiadomość ul. Lubelska 10) – lipiec 1929 r. 

- Psycholog i medium W. Messing kilka dni w Chełmie Hotel Centralny: 

przepowiada przyszłość, sugestia, telepatia, porady itd. – lipiec 1929 r.  

- „Sekretne sposoby małżeńskie” książka Marguerit de la Bloisa – cena 5 zł.  

- Nasi znajomi z Chełma, Album karykatur linoleorytowych, Władysława Paska, 

do kupienia we wszystkich księgarniach w Chełmie – cena 2 zł. 50 gr. – lipiec 1929 r. 

- Folwark – 112 morgów do wydzierżawienia od zaraz – 3 km od Chełma.   

- Młody emeryt major, 39 lat zupełnie zdrów, energiczny, samodzielny, dobry 

organizator i administrator, wiadomości techniczne, poszukuje posady.  

- Poszukuje się sklepowego lub sklepowej z praktyką i kaucją do wysokości 2.000 

zł. oraz wykwalifikowanego piekarza – wynagrodzenie do omówienia.  

- Przyjmuję uczennicę do kroju i szycia na dogodnych warunkach, ul. Pocztowa 

46 – Podmistrzyni Warszawskiego Cechu A. Iljaszczuk.  

- Obiady domowe w cenie 1.20 zł.  

- Poszukuję dobrej i zdolnej kucharki – Lakutowicz ul. Lubelska 75.  

- Szofer poszukuje posady na taksówkę prywatną osobową lub ciężarową.  

- Potrzebny korepetytor na wieś od zaraz który by przygotował panienkę na 4 

kurs Seminarium                                                                             

 - Zginęła suka ponterka francuska wabi się RUTA, biała gęsto nakrapiana 

brązowo, łeb z białą strzałką na środku i gwiazdką brązową w skórzanej obroży. Za 

odprowadzenie lub udzielenie wiadomości nagroda. Ostrzega się przed nabyciem. 

Sknurzyl Budowa Dyrekcji – styczeń 1930 r.   

 - 2 morgi ziemi przy Rampie Brzeskiej Nr 4 – w całości lub na działki wg planu 

sprzedam tanio – wiadomość Antoni Błaszczuk, dom Mileszkiewicza.        
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- Uczeń potrzebny do pracowni rzeźbiarsko-stolarskiej, ul. Zacisze 16.    

- Do sprzedania bilard piramidkowy duży w dobrym stanie marki „Georg Stark 

Wiedeń” – wiadomość Spółdzielnia Spożywców 2 Szpitala Okręgowego w Chełmie.    

- Dla sfer urzędniczych i nauczycielskich – obiady obfite i smaczne po 1.60 zł. i z 

leguminką 1.80 zł. 

- Sprzedam dorożkę parokonną w dobrym stanie.  

- Zginął pies wilk 9-miesięczny wabi się Rolf, odprowadzenie za wysokim 

wynagrodzeniem – ul. Narutowicza 16, dr Beatus.   

- Wielki Mieszczański Bal Maskowy w salach Kino-Teatru „Wersal”.  

- Pozna młody 29 letni mierniczy (dyplom zagraniczny) przystojny, blondyn, 

średniego wzrostu, bez wad, inteligentną pannę do 24 lat blondynkę lub szatynkę w celu 

matrymonialnym ze sfer pracowniczych lub mieszczańskich, stan materialny obojętny.   

- Do sprzedania budka na Dyrekcji kolejowej składająca się ze sklepu i pokoju. 

- Do wydzierżawienia ogród warzywny, ul. Lubelska 86, Piwiarnia P. Markowy.  

- Korpus Podoficerów 7 pp. Leg. ogłasza przetarg na wydzierżawienie kasyna.   

- Króliki sprzedam rasa wiedeńska niebiesko szare, ul. Ogrodowa 38, H. Grabe.    

- Szofer z dobrym świadectwem poszukuje posady przy samochodzie prywatnym 

lub ciężarowym – wieś Zagroda gmina Krzywiczki, Józef Myśliwiec.   

- Młoda, inteligentna i bogata panienka pragnie nawiązać korespondencję z 

młodym inteligentnym panem. Pierwszeństwo mają szatyni.  

- Największa Zabawa – Najbogatsza Loteria Fantowa dzisiaj 1 czerwca 1930 r. w 

lesie na 5 kilometrze przy Szosie Lubelskiej. Dojazd z miasta i powrót autobusami po 

cenach konkurencyjnych co parę minut. Kto będzie na Zabawie „Rodziny Policyjnej”.   

- Co roku w Ogrodzie Miejskim w okresie wiosenno-letnim organizowane są 

wielkie imprezy kulturalno-sportowe w tym festyny, zabawy, loterie fantowe itd.   

- Zawiadamiam wszystkich z którymi jeszcze nie skończyłem rachunków aby do 

dnia 8 lipca 1930 r. zgłosili się do mnie z wydanymi przeze mnie kwitami celem 

ostatecznego załatwienia. Po tym dniu żadnych pretensji nie będę uwzględniał. Chełm 21 

czerwiec 1930 r. Jan Mieszczyński uk. Kolejowa 8.  

- Sprzedam 3 i pół morga pola obok fabryki Gassnera lub 9 morgi łąki 

„Świdowice”. Wiadomość ul. Kolejowa 56.   

- Sierpień 1930 r. przy ul. Lubelskiej 54 naprzeciw Magistratu rozbił swe namioty 

CYRK  RECKICH – na krótki pobyt – będą emocje !   

- Ogrodnik poszukiwany do prowadzenia ogrodu warzywno-kwiatowego w 

Chełmie. Na miejscu mieszkanie – wynagrodzenie do omówienia.  

- Zarząd Spółdzielcze Mieszczańsko-Rzemieślnicze Stowarzyszenie Budowlano-

Mieszkaniowe w Chełmie ul. Lwowska 35, dnia 12 sierpnia 1930 r. organizuje przetarg 

na budowę studni artezyjskiej na terenie działek Spółdzielni. Do ofert – zapieczętowane 

koperty – dołączyć pokwitowanie Kasy Spółdzielni (skarbnik Mazurkiewicz Wiktor  ul. 

Kolejowa 74) na wpłacone 5% wadium od zaoferowanej sumy.  

                                                      Sekretarz Józef Sentkowski,  Prezes Jan Baran.  

- Do wynajęcia: 4 pokoje z kuchnią i łazienką I piętro; 2 pokoje z kuchnią; 2 

sklepy lub lokal na restaurację – wiadomość u stróża – ul. Kolejowa 64 b.  

- Amerykanka 20 letnia blondynka, zamożna, rodowita Polka, wracająca na 

krótki czas do kraju, życzy sobie korespondencji z inteligentnym rodakiem w celu 

ożenku. Zamiary materialne są wykluczone. Panowie o szczerych poglądach i 

zdolnościach organizatorskich mogący ewentualnie objąć działalność w ojcowskim 

przedsiębiorstwie przemysłowym złożą oferty nie anonimowe i nie restante do 

sekretariatu „ATLAS-UNION”, Hamburg 30, Eldelstedterweg 29.  
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- Do sprzedania za 135 zł. powielacz aparat do powielania model kancelaryjny  

raz używany – kosztuje 165 zł. Opieka Szkoły Konarskiego w Chełmie.  

- Potrzebna pomocnica sklepowa branży spożywczej z małą kaucją-gwarancją.  

- Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią – Trubakowska 16.  

- Sadzawki na ulicy Nadtorowej. Mieszkańcy ulicy Nadtorowej skarżą się na 

olbrzymie doły na samej jezdni. Przejechanie dorożką lub wozem grozi połamaniem lub 

ugrzęźnięciem w dole z wodą lub błotem, jest to niebezpieczne – co na to Magistrat. 

- Młoda panienka z dobrej rodziny znająca haft biały, kolorowy i szycie. 

Poszukuje pracy ewentualnie na wyjazd. 

- Poszukuję posady kasjerki, sklepowej, pracowniczki biurowej lub innej pracy.   

- Do sprzedania spichrz murowany kryty blachą z 1\2 ha. gruntu w Białopolu, 

tanio, wiadomość na folwarku w Dryszczowie.   

- Pokój kawalerski do wynajęcia – ul. Reformacka 15.                                                                         

- Tanio do sprzedania maszyny trykotarskie i pończosznicze. Może być z nauką. 

Wiadomość ul. Kolejowa 75, M. Sudoł – styczeń 1931 r.  

- Buchalter-korespondent poszukuje zajęcia wieczorowego.  

- Plac przy ul. Lubelskiej, obszaru 4060 m2 sprzedam niedrogo w całości lub 

częściach – wiadomość: ul. Lubelska 98.   
- Kredens i szafa w modnym stylu, rzeźbiona do sprzedania.  

- Szofer-mechanik z praktyką i kaucją przyjmie posadę. Wiadomość w sklepie z 

nabiałem Spółdzielni Mleczarskiej w Nowosiółkach, Chełm ul. Lubelska 67 Z. Brodziak.  

- Restauracja A. Lassotowej ul. Lubelska róg\Narutowicza potrzebuje bufetową.  

- W niedzielę 29 marca 1931 r. Oddział Chełmski PCK otwiera w Sali Parafialnej 

(Starostwo) Wielką Wystawę Obrazów wybitnych malarzy polskich. Wejście od 50 do 10 

gr. Wszystkie obrazy będą do nabycia, również na raty – po wystawie.  

- Do sprzedania lub wynajęcia za procent drewniany dom ze sklepem 2-pokoje z 

kuchnią, przy ul. Pilichonki 24 (naprzeciw szkoły powszechnej).  

- Poszukuję obowiązku wszystkiego, lub do dziecka, mam 38 lat, umiem gotować, 

prać, jestem uczciwa, sumienna, domatorka – może być na wyjazd. Łaskawe zgłoszenia 

na ul. Ogrodową 38, St. Gałczyńska.   

- W każdą niedzielę i sobotę (o ile nie będzie innych imprez dobroczynnych) w 

Ogrodzie Miejskim w godzinach popołudniowych odbywać się będą popularne – 

Koncerty  Orkiestry  Straży Ogniowej Miejskiej – początek w soboty i niedzielę o godz. 

16. Wejście 20 gr. dla młodzieży i szeregowych 10 gr.  

- Sprzedam dom murowany przy ul. Hrubieszowskiej 21 – Stanisław Polakowski. 

- Sprzedam 1.000 – 5.000 m2 ziemi pod budowę w pobliżu Dyrekcji Kolejowej po 

75 gr. za m2. Wiadomość Fałkowski, ul. Hrubieszowska 58.  

- Pianino krzyżowe pierwszorzędnej firmy, prawie nowe, sprzedam tanio byle 

zaraz – ul. Lubelska 57, róg 3 Maja I p. FRONT.  

- Obiady domowe po 1.50 zł. ul. Ogrodowa 27 m1.  

- Potrzebny chłopiec do nauki na operatora w kinie „Corso”.   

- Tanie Letnisko w pięknej miejscowości nad Bugiem będzie mógł otrzymać 

każdy, kto się zwróci do M. Dzięcioła w Bytyniu, stacja kolejowa Uhrusk, lub do Hersza 

Klera, Chełm, ul. Narutowicza 15.  

- Radio 3 lampowe w dobrym stanie do sprzedania – ul. Kopernika 21.  

- Żniwiarkę Wiking Szwecką – sprzedam, Bałaziński, ul. Kopernika 32.   

- Sprzedam lokal nadający się na warsztat, składający się ze sklepu, pokoju i 

kuchni – wiadomość ul. Hrubieszowska 33 u Waksa.  

- Przedszkole Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, ul. Gimnazjalna 2 przyjmuje 

zapisy dzieci lat 4-7 (u Przew. ZPOK W. Dąbrowskiej w gmachu gimnazjum państwowego) 
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opłata 5 zł. miesięcznie, wpisowe 2 zł., w dni pogodne zajęcia w ogrodzie – rozpoczęcie 

roku szkolnego 9 września 1932 r., o godz. 9 rano.  

- Była Nauczycielka poszukuje jakiegokolwiek zajęcia bony, pielęgniarki (posiada 

ukończone kursy akuszeryjne), lub coś w tym rodzaju.                   
- 6 pokoi wygody w centrum miasta wynajmę, informacje: ul. Reformacka15 m I.  

- 25 września 1933 r. przybywa do Chełma Cyrk „Francesco”. 

- Pokój z osobnym wejściem do wynajęcia, ul. Reformacka 27 m 1.  

- Gilzy do papierosów po 5 gr. pudełko, niezastąpione to są „Kryzysowe – 

Paschalskiego”, do nabycia A. Rychter ul. Krzywa 20 i „Herbatopel” ul. Kopernika 10.  

- Święty Mikołaj przyjeżdża na Górkę Katedralną (jak co roku) w dniu 6 i 10 

grudnia o godz. 13.30 przedstawienie bardzo urozmaicone. Podarki dla dzieci można 

wcześniej składać w Kancelarii Parafialnej.   

- Za długi mej żony Heleny z Kowalczyków Chileckiej nie biorę żadnej 

odpowiedzialności i spłacać ich nie będę. Stanisław Chilecki, ul. Okszowska rampa 

wojskowa – luty 1934 r.    

- Potrzebny jest dzierżawca do wydzierżawienia stołowni podoficerskiej 7 pp. 

Leg. – informacje u prezesa kasyna podoficerskiego 7 pp. Leg. 

- List do Redakcji  listopad 1934 r. – Od dłuższego czasu daje się zauważyć w 

godzinach rannych i wieczornych przeprowadzania aresztantów chodnikami w grupach 

po 50 ludzi i więcej, ulicami: Lubelską, Obłońską i Kolejową, niosących kotły, kołki, 

siekiery, łopaty i inne narzędzia pracy. W czasie przejścia tak licznej grupy aresztantów 

publiczność zmuszona jest schodzić na jezdnię. Wśród publiczności znajdują się niania, 

mamy z wózkami i dziećmi, starcy, poważni obywatele – wszyscy zmuszeni są usuwać się 

z chodników, dając drogę aresztantom. Czy tak być powinno. Czynniki ładu i porządku 

powinny zwrócić na to uwagę.  Obserwator.   

- Administracja „Kroniki Nadbużańskiej” poszukuje akwizytora do zbierania 

ogłoszeń. Od kandydata wymagana według umowy kaucja bankowa lub poręczenie 

dwóch osób – styczeń 1935 r.  

- 6 maja 1935 r. w „Apollo” wystąpi Hanka Ordonówna (Ordonka).  

- Cyrk „Francesco” da 2 przedstawienia w niedzielę 16 czerwca 1935 r., w 

Chełmie przy ul. Lubelskiej 54.  

- Letnisko Kolemczyce-(p-ta Dubienka) malownicza miejscowość nad rzeką Bug, 

piaskowa plaża, sosnowy las.  Do stacji Dorohusk 6km., stała komunikacja: A. Krasun.  

- Oświadczam, że za zaciągane długi żony Walerii z domu Bryś – nie odpowiadam 

i ich płacić nie będę – Władysław Wróblewski. 

- Fortepian w dobrym stanie do sprzedania, ul. Pierackiego 39.  

- Gospodyni potrzebna do internatu przy Państwowym Liceum Pedagogicznym 

Męskim w Chełmie ul. Reformacka 13 – 1935 r.   
- Przyjmę zdolną sekretarkę-rza osobistą względnie kierowniczkę-ka biura 

prawego na miejscu oraz na wyjazd do 50 lat. Pożądane: inicjatywa, kultura, wydajność, 

maszyna, prezentacja, itd. – wiadomość w Redakcji 1937 r. 

- Kupię skrzypce z nutami, motocykl z przyczepką, szafę biblioteczną i odzieżową 

dębową, smoking, urządzenie biura, maszynę, otomanę, piecyk kaflowy, szczeniaka 

doga, rewolwer i dyktę – wiadomość w Redakcji 1937 r.              
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      B – Kontrowersyjne wątki odnowy moralnej w społeczeństwie 

            propagowane w „Zwierciadle” i „Kronice Nadbużańskiej” 

                            : wyrafinowane afery i oszustwa. 

 
- Żyjemy w chwilach grubej materializacji pojęć i ciężkiej walki o byt. Zacięta 

walka o kawałek chleba codziennego absorbuje umysły wysilające się dla jego zdobycia. 

Wytwarza to atmosferę wzajemnych nienawiści i społeczeństwo powoli zbliża się do 

przysłowiowego stanu: człowiek dla człowieka wilkiem. Przyczynia się do tego też  

polityczna gorączka, która ogarnia coraz szersze warstwy nie wyłączając młodzieży 

szkolnej. Politykowanie rozpanoszyło się od góry do dołu. To są opary które tamują 

wolny oddech. Drożyzna i polityka są tematem który panuje w rozmowie niepodzielnie 

od ognisk rodzinnych, aż po najogólniejsze zebrania ludzi – dlatego trzeba szukać 

odskoczni, duchowej, kulturalnej i rozrywkowej – zapisujcie się do wielu takich 

organizacji działających w Chełmie.                                               K. FL. – listopad 1923 r. 

 - Jak można zapobiec brakowi pracy ? Redukcje urzędnicze oraz stagnacja w 

przemyśle pozbawia bardzo wielu osób pracy. Dotknięci są tym bezrobociem 

inteligencja i robotnik polski. Coraz częściej zwracają się ludzie z prośbą o pracę – gdzie 

ją znaleźć ? 

- Rozpusta i zaraza pod płaszczykiem hotelowym (i tzw. pokoi umeblowanych) w 

Chełmie – to są kwestie nierządu i prostytucji.                                                    *06. 1924 r. 

            - Dozorcy domowi a czystość i porządek w mieście – czerwiec 1924 r.  Może 

niewiele osób wie, że dozorcy domowi w Chełmie nie pobierają od właścicieli domów 

żadnego wynagrodzenia. Spełniają  swe czynności jedynie za mieszkanie, oddane im 

bezpłatnie. Bardzo często mieszkania te przedstawiają obraz najskrajniejszej nędzy, są 

bez podłóg, pełne zatęchłej wilgoci i pełne – małych dzieci, zmuszonych fatalnym losem 

stać się pastwą gruźlicy i innych chorób. Stróż domowy, nie wynagrodzony przez 

właściciela domu, musi oddać się ubocznemu zarobkowaniu, bo przecież musi jakoś 

utrzymać siebie i rodzinę. Ten stan rzeczy trwający od wieków stworzył w Chełmie 

fatalne wprost stosunki zdrowotne. Nasze domy i kamienice kipią wprost od brudów, nie 

mówiąc już nic o ustępach, itd. – i to dzieje się w mieście, nieposiadającym kanalizacji 

ani wody w dostatecznej ilości. Gospodarze domów zasłaniają się ustawą o ochronie 

lokatorów, nie chcą słyszeć aby wynagrodzić dozorcę, dozorca zaś pozbawiony środków 

materialnych, pozostawia powierzony jego pieczy dom swemu losowi. Dziś doszło już do 

tego, iż każdy z nas drży na myśl, co by się stało – gdyby tak wybuchła w mieście jakaś 

epidemia. Z mocy prawa i urzędu sprawą powinien się natychmiast zająć Inspektor 

pracy czy higieny, i Związek dozorców domowych. Czekamy na ustawy i postanowienia.  

 - Posiedzenie Rady Miasta koniec 1924 r. Wydanie nadzwyczajne „Zwierciadła”  

a na jego łamach: Epopeja posiedzenia zawarta w tytułach sentencji – albo sentencje 

zawarta w tytułach: Oj, ciemne, ciemne miasto !; Rewelacyjne posiedzenie Rady 

Miejskiej; Anarchia stosunków w Magistracie; Kilogram chleba i pół kilo bułek dzienny 

dodatek do pensji pana ławnika Strockiego; Chełm pozostaje nadal bez światła; 

Skandaliczne popieranie elektrycznych krętaczy; Radny Niewiadomski gwałtownie 

usiłuje ratować zagrożone dolary Uszera Pojasa; Smutny Magistrat; Radny Filipowicz 

nie chce grać pod batutę Wiceburmistrza Terpitza; Nowa komisja elektryfikacyjna; Co 

z tego będzie (i chyba wszystko jasne) a społeczeństwo: Żądamy bezwzględnego  zerwania 

umowy z dotychczasowymi dzierżawcami elektrowni – Chełm musi być oświetlony ! – 

Domagamy się powołania Sekwestratora-Kuratora, by prowadził elektrownię do czasu 

orzeczenia sądowego !!! *Dnia 2 grudnia 1924 r. o godz. 19, w Sali Klubu Społecznego 

Redakcja „Zwierciadła” organizuje – Zgromadzenie publiczne w sprawie elektrowni. 
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- Z chełmskiego bruku: kwiecień 1925 r. Gazy trujące ! – Artykuł przedstawia  

stan higieny miasta-ulic – smród i odór jaki powodują zanieczyszczenia, niesprzątnięte 

podwórka, wysypiska śmieci, wylewanie nieczystości oraz pomyj na ulicę do rynsztoków, 

wylewanie nieczystości przez zakłady produkcyjne, firmy prywatne, itd. – i co dalej !!!!!                                                   

 - Hasło z tego okresu „KASA  CHORYCH  czy  CHORA  KASA” styczeń 1926 r.  

 - Prowadzone wykłady : O potrzebie szerzenia zasad higieny w Społeczeństwie.  

 - Co roku z okazji świąt odbywają się „Jasełka” i „Maskarady – Bale maskowe ”.   

 - Czy ofiarność publiczna zapobiegnie nędzy wśród bezrobotnych – Rada Miejska 

niby pomaga ale wycofuję się z pomocy – i spada to na komitety społeczne !!!   

 - Pogadanki : O znaczeniu i pielęgnowaniu zdrowia !!!  

 - Uporządkowanie ulicy Kolejowej jest jedną z najpilniejszych potrzeb naszego 

miasta. Podnieść też stan sanitarny i zdrowotny mieszkańców.    
- Ulica Hrubieszowska tonie w ciemnościach.                                                                

- Magistrat Chełmski w walce z drożyzną – styczeń 1927 r.  

- W brudzie, smrodzie i gnoju toną Chełmianie, a Magistrat za to chce im nogi 

połamać. Wylewanie pomyj i kału ludzkiego na ulice w Chełmie jest zjawiskiem 

codziennym i na każdym kroku spotykanym. Piszemy więc nie pod adresem policji a 

pod adresem Magistratu, żeby przyjął więcej ludzi do sprzątania ulic. Do was więc, 

którzy będziecie badać i dociekać przyczyn różnych przeminionych rzeczy piszemy, że 

Roku Panieńskiego 1927 w mieście 27-tysięcznym na ulicach leżały sterty gnoju, a na 

chodnikach ludzie nogi łamali.    

- Nie zamykajmy oczu i  nie łudźmy się ! Tak. Nie łudźmy się. Zobaczymy prawdę 

w swej nagości. Nasze życie społeczne opiera się na nielicznych bardzo jednostkach. 

Ogół martwy. Ogół drzemie. A jednostki z trudem dźwigają na swych barkach ciężar 

pracy dla dobra ogółu, zamiast szarpać sumieniem tegoż ogółu, budzić go do pracy – 

nucą mu usypiająca piosenkę o pomocy rządu, o pomocy samorządu. Zawsze się gdzieś i 

na kogoś oglądamy, kogoś z niedokonaną pracę czynimy odpowiedzialnym. Tylko nie 

sami siebie.    

- Pijawki. Lichwiarz jest taką pijawką, która wysysa ostatnią kroplę krwi z 

biednego człowieka – chodzi tu przede wszystkim o powracających z Rosji w latach 

1921-23 tułaczy – ale i nie tylko.   

- Związek Lekarzy Chełmskich w sprawie stanu higienicznego w Chełmie i w 

powiecie pisze do Przewodniczącego Sejmiku. Powiat chełmski jest upośledzony pod 

względem sanitarnym, szczególnie brakuje opieki nad dziatwą szkół powszechnych w 

Chełmie i w powiecie. Związek lekarzy obwodu chełmskiego, któremu zdrowie 

mieszkańców miasta i powiatu w pierwszym rzędzie leży na sercu, przypomina o tym – 

przedstawiono memoriał.                                                                 

- Dzięki staraniom oraz dobrej woli 2 radnych a zarazem profesorów z 

gimnazjum – Polskiego Klubu Gospodarczego – chrześcijańska ludność Chełma będzie 

mieć gdzie obmyć swe grzeszne a brudne ciało przynajmniej raz w rok około Wielkiej 

Nocy. Oto w wielkim tygodniu 1928 r. otwarte zostanie dla wszystkich kąpielisko im. 

Bolesława Prusa, znajdujące się w obrębie i dyspozycji Gimnazjum Państwowego im. S. 

Czarnieckiego w Chełmie. Kąpielisko czynne będzie w środę, czwartek i piątek od 8 do 

21 oraz w sobotę do 14 – oplata 1 zł. od osoby. Czysty dochód Dyrekcja przeznaczy na 

Fundusz Gier i Zabaw za niezamożnych uczniów Gimnazjum. Były obiekcje lekarza 

szkolnego, że dla higieny szkolnej nie powinno się do kąpielisk dopuszczać ludzi z miasta 

ale co się nie robi dla demokracji (tak przecież uczniowie gimnazjum też są z miasta) – w 

najbliższym czasie ma powstać miejskie kąpielisko.  

-„RESURSA” – W maju 1928 r. powróciła sprawa Resursy. Już każdy w Chełmie 

wie, że sala Resursy nie nadaje się do przedstawień teatralnych i że miasto musi mieć 
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inną większą salę. W tym celu poprzedni Magistrat rozpoczął budowę teatru wraz z 

ratuszem – Ratusz ukończono a teatr. Ale teatr musi być skończony – tak pojmuje tę 

sprawę obecny Magistrat, tak samo Rada Miejska i władze nadzorcze. Z chwilą 

ukończenia sali teatralnej upada potrzeba i znaczenie Resursy. Prawda, że oprócz 

przedstawień odbywają się tam zebrania i zabawy towarzyskie, co krócej da się wyrazić 

– karty i bilard. Z tych jednak zabaw korzysta tak szczupłe grono, że pomieścić je 

będzie można śmiało w podziemnych ogrzewanych centralnie salach pod teatrem 

miejskim, przeznaczonych właśnie na restaurację, sale bilardowe i gabinety karciane, w 

których wszak zbierają się ludzie tylko w nocy i obojętne im jest światło słoneczne – bo 

Resursa staje się właściwie ruderą. Budynek i plac Resursy jest własnością Rządu, który 

oddał go w czasowe posiadanie tzw. Klubowi Społecznemu. Ponieważ ów Klub jest tylko 

z nazwy społeczny, a z istoty karciany – bilardowo – wódczany, przeto można z góry 

przypuszczać, że prędzej, czy później Rząd odbierze swą własność. Wiedzą o tym dobrze 

niektórzy ludzie i dziś już czynią starania o uzyskanie posesji Resursy od Rządu na inne 

bardziej pożyteczne cele. O Resursę stara się dyrektorka Państwowego  Seminarium 

Nauczycielskiego Żeńskiego dr Jadwiga Młodowska. Po pierwsze dlatego, że sąsiedztwo 

Resursy, gdzie odbywają się zabawy z orgiami pijackimi, demoralizująco wpływa na 

wychowanki, a po drugie chciałaby tam umieścić internat. Ze względu iż szkoły średnie 

tak seminaria jak i gimnazjum mają wspaniałe warunki lokalowe, dlatego jest potrzeba 

umieścić w Resursie Szkołę powszechną – co będzie dalej z Resursą.  

- Ciemna ulica. Mieszkańcy ulicy Wojsławickiej napiętnują niedbalstwo Władz 

Miejskich o brak nadzoru – ulica jest ciemna i tonie w błocie – a przecież Magistrat 

pobiera podatki takie same jak od ulic zabrukowanych i oświetlonych. 

- Inwazja chrabąszcza majowego w 1931 r.  W związku z przewidywaną rójką 

chrabąszcza majowego na terenie woj. lubelskiego, zachodzi potrzeba zorganizowania 

powszechnej akcji zbierania i niszczenia owadów w okresie ich lotu. Z uwagi na duże 

szkody, jakie wyrządzają w uprawach rolnych, ogrodowych a także i leśnych (szkółki 

kultury) pędraki chrabąszcza, które żyją w ziemi i podgryzają pędy. Akcja będzie 

prowadzona i korygowane przez instytucje Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium OSL.   

- Dla najbiedniejszych Chełma odbędzie się dziś, w niedzielę 24 maja 1931 r. w 

Kumowej Dolinie wielki Festyn, organizowany przez Komitet niesienia pomocy 

najbiedniejszym – program i piękny cel przyczyni się do wielkiego powodzenia zabawy.  

- Nareszcie skończy się smród Daumana. Od kilku dni maja 1931 r. prowadzone 

są roboty ziemne odwodnienia łąk położonych między torem kolejowym a ul. Kolejową i 

Obłońską. Na łąki te spływają odchody z fabryki Daumana, a nie mając odpowiedniego 

spadu do Uherki, zasmradzają od wielu lat całą północną dzielnicę Chełma.   

- W Olchowieckiej gminie działo się jeszcze gorzej niż pisze „Zwierciadło” – 7 

sierpień 1931 r. – już od dłuższego czasu ukazywały się artykuły w niekorzystnym 

świetle przedstawiające gospodarkę zarządu gminy Olchowiec – w tym zawieszenie 

wójta a sekretarz ma sobie szukać innej posady – w gminie Olchowiec, kradną, piją i 

kupują majątki. 

- 100 tysięcy złotych nagrody dadzą katowane przez nielitościwych dorożkarzy i 

furmanów konie oraz łapane codziennie przez rakarza pieski temu kto wskaże, gdzie się 

podziało w Chełmie tak szumnie założone Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Zgłaszać się „pod zdechłą szkapę” dorożkarska codziennie, byle prędko !   

- Sprawa komunikacji w Chełmie wrzesień 1931 r.? Miasto nasze od jednego 

krańca do drugiego lub od stacji do stacji kolejowej zajmuje przestrzeń ładnych kilka 

kilometrów, które ludzie mający swe miejsca pracy z dala od mieszkania, dzień w dzień 

muszą przemierzać piechotą tą odległość lub stać ich aby codziennie płacić po 2 zł. za 

dorożkę. Chełm jest już tak dużym miastem, że mogłoby się tutaj utrzymać jakieś 
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przedsiębiorstwo autobusowe do wożenia pasażerów w granicach miasta – i na pewno 

przyniosłoby poważne zyski dla przedsiębiorcy. Sprawą uruchomienia komunikacji w 

mieście powinna zając się Rada Miejska, która powinna polecić Magistratowi kupno 1 

lub 2 autobusów i uruchomienie ich w Chełmie.   

- Pamiętajmy o dzieciach. Zbliża się zima. Liczne rzesze najuboższych nie będą w 

stanie zapewnić swym, najbliższym ciepłego pomieszczenia, dostatecznego wyżywienia, 

ciepłej odzieży. Rodzice z rozpaczą w sercu wysyłać będą do szkoły swe dzieci głodne, 

bose, nawet nagie. Troska o dobro dzieci nie tylko rodziców serca nękać musi. My 

wszyscy jesteśmy obowiązani stwarzać dzieciom jasny, radosny okres dzieciństwa, bo 

tylko wzrastanie w beztroskiej radości daje ludziom dorosłym moc i tężyznę, budzi ich 

ducha, uczy miłować bliźniego i potrzebującego – wychowuje dzielnego obywatela 

państwa. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi istnieje od 2-lat (czyli od 1929 r.) na terenie 

miasta Chełma. Wydało w ciągu miesięcy zimowych 13.500 śniadań (kawałek chleba i 

kubek ciepłego mleka lub kawy). W r.\szk. 1930\31 wydało T-wo nowych 37 par bucików 

37 par pończoch, kilkanaście ubranek. W wakacje organizuje w mieście półkolonie dla 

66 osób. Towarzystwo prosi Red. „Zwierciadło” aby na łamach prosiło wszystkich o 

pomoc i w tym 1931 r., prosi też Przewodnicząca Towarzystwa Maria Bagińska ul. 

Reformacka (róg Młynarskiej) i skarbniczka Wilenkowa ul. Sienkiewicza 2.    

- Walka z bezrobociem.                                                                        

- Czy na takiego nie ma Prawa? 11 lipca 1932 r., w czasie gdy ja z żoną poszedłem 

do pracy spotkała mnie wielka krzywda, wyrządzona przez żyda, Zysta Szerera, majstra 

od wywożenia beczek. Ten majster, dobrawszy sobie 2 znanych na Hrubieszowskiej tzw. 

obywateli świeżego powietrza – Jana Sztrejcha i Rudolfa Lidtkę, rozwalił przybudówkę 

przyległą do drzwi mieszkalnych służącą mi za spiżarkę. Gdy żona moja dowiedziawszy 

się o tym przybiegła na miejsce i zaczęła prosić o nierozwalanie, została brutalnie 

odepchnięta i zrzucona ze schodów. Nim dobiegła do Magistratu prosić inżyniera o 

ratunek i nim nadszedł wysłany strażak – z przybudówki pozostała kupa gruzów, wśród 

których walały się moje naczynia kuchenne, pobite butelki i inne rzeczy potrzebne mi do 

dorywczej pracy murarskiej, gdyż pracuję zaledwie 2 – 3 dni w tygodniu. W biały dzień 

na ludnej i ruchliwej ulicy gwałci sobie żyd Prawa i Ustawy o poszanowaniu cudzego 

mienia. Miał rzekomo pretensję, że nie płacę komornego jemu, tylko swemu bratu, który 

jest właścicielem pięciu części – a ten żyd jest właścicielem tylko szóstej części domu, a 

korzyści chciałby brać całe. Czy już w naszej Polsce do tego dochodzi, że żydzi 

właściciele 6-części domów uważają, że wszystko ma do nich należeć, i czy władze nie 

znajdą prawa gdy się dzieje krzywda jednemu obywatelowi. To czy nie może wkrótce 

nadejść taki czas, że żydzi będą nas chcieli zupełnie wszystkich z całej polski wypędzić 

tylko dlatego, że mają oni w Polsce jakąś tam część własności domów i majątków. Moja 

sprawa jest najlepszym dowodem żydowskiego rozpanoszenia się w kraju. Oleszczuk 

Leon. Chełm, ul. Hrubieszowska 44 a.  

- Czy sami nie potrafimy piec i zjadać swego chleba? Szanowna Redakcjo! 

Uprzejmie proszę o udzielenie mi miejsca w poczytnym piśmie abym mógł 

współobywatelom Chełma zwrócić uwagę na istniejącą tutaj od 2 lat piekarnią turecką 

która założyła w mieście kilka filii, odbierając tym sposobem zarobek obywatelom 

naszego miasta. W dzisiejszym ciężkim czasie, kiedy robotników naszych wysiedla nawet 

zaprzyjaźniona z Polską Francja, utrzymywanie przez małe miasto (Chełm) 

przedsiębiorstwa będącego własnością i utrzymującego personel wyłącznie złożony z 

obywateli tureckich, jest karygodnym wprost. Uważam że tradycyjna przyjaźń polsko – 

turecka nic by na tym nie ucierpiała, gdyby tureccy piekarze wypiekali chleb dla swoich 

azjatyckich rodaków, a nasz polski chleb żeby piekli dla nas i sami jedli przy tej 

sposobności, nasi Chełmscy obywatele rasy aryjskiej, czy semickiej, ale ci semici, którzy 
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się tu urodzili i tu swoje zarobki wydają, a nie wywożą z Polski. Tymczasem dzieje się 

tak, że z naszego polskiego zboża wypiekają dla nas i sami zjadają chleb, Turcy a pewna 

ilość naszych piekarzy tylko łyka ślinkę. Turcy ci, po za spożywaniem polskiego chleba, 

nie dają nic w naszym kraju zarabiać, gdyż mają oni bardzo ograniczone potrzeby 

osobiste, które zresztą załatwiają nie u nas. Może by tak, przeczytawszy te kilka słów, 

obywatele Chełma pomyśleli, kto ma nasz chleb polski wypiekać. Obywatel, lipiec 1932 r.      

- „Tasiemki” chełmskie ! Co to jest Tasiemka, zdaje się nie potrzebuję wyjaśniać, 

ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, powiem krótko, że w Warszawie na 

placu, gdzie handluje się starzyzną, zwanym „Kercelak” (Plac Kercelego), grasowała 

banda szantażystów i łobuzów, która wymuszała datki, nakładała podatek stały na 

wszystkich właścicieli straganów. Kto nie płacił podatku lub uchylał się od dawania 

doraźnych datków – płacił swoim zdrowiem albo i życiem, gdyż członkowie bandy bez 

litości znęcali się nad opornymi. Przywódcą bandy był Łukasz Siemiątkowski – mający 

pseudonim „Tata Tasiemka”. Ktoś z pokrzywdzonych ryzykując zdrowiem albo życiem 

zdemaskował Tasiemkę w redakcji jednego z miejscowych dzienników. Sprawa stała się 

głośna, na podstawie śledztw, odbył się sąd który członków bandy oraz samego tatę 

ukarał więzieniem. W Chełmie również istnieje taka banda, której miejscowi kupcy 

płacą stały określony z góry podatek miesięczny, a czasem wynajmują do załatwienia 

porachunków ze swymi bliźnimi. W 1931 r. znany był zatarg dwu znanych w mieście 

kupców z ul. Lubelskiej na tle budowy piętra nad domem. Sąsiad budującego wynajął 

miejscowe tasiemki do wypędzenia z placu murarzy i pobicie właściciela. Wtedy ten 

pobity wynajął drugich do pobicia tamtych. Ponieważ byli członkowie jednej i tej samej 

bandy, operującej pod dowództwem jednego i tego samego osobnika więc nie stracili 

zarobku, a jednocześnie nie zrobili krzywdy ustalono metodę bicia: wolno było się bić 

wzajemnie, ale gołą ręką i to nie w głowę. Gdyby zaś przypadkiem do bójki wmieszał się 

którykolwiek z zainteresowanych kupców, wolno było bić stronie przeciwnej 

czymkolwiek i gdziekolwiek popadło. Tym sposobem, członkowie bandy bili tylko 

naprawdę zainteresowanych, z których jeden nawet oberwał, że dłuższy czas chodził z 

obandażowaną głową. Zabawa trwała kilkanaście dni z rzędu, a zawsze wygrywała ta 

strona która ostatni raz zapłaciła lub postawiła wódkę. Później następował rewanż itd. 

Wreszcie zainteresowani się obejrzeli i pogodzili sami. Kto jest przywódcą, tym 

chełmskim Tasiemką, na razie nie wiadomo, jednak ostatni wypadek pobicia na ulicy 

Chełma niejakiego Ajzena z Uchań, na którym został wykonany wyrok „Dintojry” za 

nie podporządkowanie się bandzie, może da możność policji naszej wykrycia samego 

Taty. Aresztowano bowiem dwie grube ryby w osobach Mendla Birmana i Perka Karpa. 

Gdyby tylko nasi chełmscy kupcy byli mniej tchórzliwi, a przyznali się ile komu z bandy 

płacą podatek większy, niż do Urzędu Skarbowego, chełmska tasiemka czy tasiemki 

zostałyby porwane. Oprócz tych tasiemek zwykłych ordynarnych jest kilka jeszcze 

Tasiemek jedwabnych, których kończyny zaopatrzone są w rękawiczki. A wspólnego z 

warszawską tasiemką mają bardzo wiele, gdyż wyznają tę samą ideologię polityczną. 

Dla ścisłości jednak trzeba zaznaczyć, że nasze jedwabne tasiemki robią wymuszenia na 

razie ideowe nie dla własnej korzyści. Ale bądź co bądź to wymuszenia.  Lipiec 1932 r.  

- Częściowy rozkład zajęć zawodowych złodziei! Nieraz drobne na pozór wypadki 

pociągają za sobą wielkie skutki. W piątek wieczór 22 lipca 1932 r. z szafki w korytarzu 

przy mieszkania M. Sztajnera przy ul. Lubelskiej 40 jakiś nieznany na razie sprawca 

zabrał przygotowane na szabas bochenek chleba i 3 chały za 3 zł. Kradzież szybko 

spostrzegł i alarm wszczął  Sztajner a przechodzący ulicą posterunkowy Wesołowski 

schwytał złodzieja. Schwytany powiedział, że się nazywa Stanisław Mościcki i jest 

dalekim krewnym Pana Prezydenta Rzeczypospolitej a kradzieży dokonał spowodowany 

ostatnią nędzą. Ponieważ była to kradzież artykułów spożywczych do konsumcji i małej 
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wartości, więc można było sprawcę po wylegitymowaniu puścić. Jednak posterunkowy, 

mimo przedstawienia dowodów osobistych przez rzekomego Mościckiego, na wszelki 

wypadek poprosił go do Komisariatu. A tutaj jeden z przybyłych za interesem 

posterunkowych powiada do złodzieja: – A cóż ty, Gumiński, już odsiedziałeś kozę i 

znowu się złapałeś. To on nie Mościcki się nazywa ? – On się nie nazywa ani Mościcki, 

ani Gumiński, tylko Jan Sawuła – ozwał się znów inny policjant. – Dobrze, żeś go Pan 

przyprowadził, bo to on ukradł rower Grzywaczewskiemu z podwórka szkoły im. 

Staszica! Wzięty w obroty i krzyżowy ogień pytań jegomość o trzech nazwiskach 

przyznał że naprawdę nazywa się Jan Sawuła i jest z zawodu złodziejem. Dzięki 

energicznemu śledztwu pod kierunkiem starszego przodownika Szeląga przy 

współudziale przodownika Maliszewskiego i starszego posterunkowego Czyżyka i 

posterunkowego Kostrzewy udało się ustalić częściowo tzw. rozkład zajęć Sawuły z 

ostatnich paru miesiącach oraz wykryć jego pomocników w wykonaniu tych zajęć. 

Spólnikami okazali się: Jan Sztrejch, Roman Wojciechowski, Stanisław Brzeziński, 

Piotr Zawadzki i Aleksander Kosicki. Razem z Sawułą stanowi to jaczejkę, złożoną z pół 

tuzina dobrych numerów. Oto częściowy  rozkład zajęć tych panów z 1932 r.: 1) 

najdawniejsza kradzież, którą policja udowodniła to okradzenie Jana Dziaduszyńskiego 

jeszcze w kwietniu – kradzież różne rzeczy 2) 3 czerwca włamanie do Michalczuka 

Michała – zegarek i wyprawione skórki cielęce; 3) 4 czerwca okradziono Rojsza Josfa – 

zegarek, lustro, garderoba; 4) 8 czerwca Piotrowi Słomińskiemu – kury; 5) 8 czerwca 

okradziono drugi raz Jana Dziaduszyńskiego; 6) 10 czerwca okradziono Erlicha Hersza 

– różna garderoba; 7) 11 czerwca włamanie do Kierszencwajga – garderoba i biżuteria; 

8) 15 czerwca okradziono Marię Winklerową – garderoba i skrzypce; 9) 17 czerwca 

kradzież roweru Grzywaczewskiemu; 10) 8 lipca włamanie do Arji Gutharca – portfel 

zawód złodzieja bo było tylko 2.50 zł.; 11) 16 lipca włamanie do sklepu Leontyny 

Nafalskiej przy ul. Hrubieszowskiej – wódka i wędliny na sumę 280 zł.; 12) też 16 lipca 

okradziono sklepik Giecala Halperyn – słodycze; 13) tą kradzież (wykrytą) właśnie 22 

lipca na pieczywie szabasowym. Właściciel chał, Sztajner stwierdził, że sam Pan Bóg 

chciał ukarać Sawułę za to, że chciał zabrać biednemu ostatni kawałek chały.  

- Kara za fałszywą litość! Jak świat, tak starym jest brzydki nałóg ludzki 

wykorzystania swego bliźniego, będącego w nieszczęściu (zastawić przynętę i ograbić z 

ostatniego grosza). Do Komisariatu Policji Państwowej w Chełmie wpłynęło w tych 

dniach (lipiec 1932 r.) zameldowanie Wiery Łacówny, zameldowanej ul. Jordana, że 

została oszukana przez jakąś niewiastę, która płacząc prosiła o kupienie od niej obrączki 

ślubnej złotej z wybitą 56 próbą (przedwojenną) za 5 zł., rzekomo mąż sprzedającej miał 

się znajdować w ciężkiej chorobie i pieniądze potrzebne jej były na lekarstwo dla 

umierającego. Łacówna (tak jak i wielu innych ludzi) jest ogromnie czuła na niedolę 

bliźniego i nie wahała się dać 5 zł. na poratowanie, ale oczywiście w zamian za obrączkę 

złotą wartości kilku dziesięciu zł. Ale gdyby tak ktoś będący naprawdę w potrzebie a nie 

mający złotej obrączki, przyszedł prosić o pomoc, na pewno współczucia nie znalazłby. 

Tymczasem obrączka okazała się tombakową, a biedna zwykłą oszustką. Po Łacównie 

wpłynęło wiele innych zameldowań – Orzech Michał ul. Lubelska 109, za dwie takie 

obrączki zapłacił 8 zł., Jusiuk Antonina ul. Obłońska 8, zapłaciła za jedną obrączkę 4 zł. 

W pewnej instytucji publicznej, gdzie przyszła w grubej żałobie wdowa ze sprzedażą 

dwu obrączek, podobno nawet doszło do nieporozumień, gdyż było więcej chętnych do 

nabycia. Ale wdowa potrafiła zażegnać nieporozumienie, przyprowadzając swoją 

znajomą, również wdowę i to będącą w daleko posuniętym stanie błogosławionym – 

również posiadającą dwie ślubne obrączki. Policja mając rysopisy zdołała przyłapać 

obie tzw. wdowy oraz jednego tzw. wdowca, u których znaleziono jeszcze pewien zapas 

takich samych obrączek. Powędrowała do Bidy ta cała oszukańcza trójka, z której  
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niedługo 4, gdyż jedna wdowa Jankowska Maria z Łodzi spodziewa się w najbliższych 

dniach „pogrobowca”. Towarzyszem jej był również z Łodzi pochodzący Rajsacher 

Zygmunt. Druga wdowa pochodzi z Warszawy i nazywa się Natalia Adamkowska.   

- Grube ryby w sieci ! W nocy na 4 lipca 1932 r. Przodownicy Policji Chełmskiej 

urządzili zasadzkę na nocujących w stogach siana na łąkach żótanieckich, 3 tuzów 

znanych złodziei. Połów udał się gdyż z 3 zapędzonych w matnię złodziei pochwycono 2 z 

bronią w ręku. Są to Wiktor Kazimierz Ścieranka vel Grybuś i Zygmunt Pacholczyk. 

Udowodniono im następujące okradzione osoby: 1) Elster Goldman Rejowiec; 2) 

Bałaziński Władysław ul. Obłońska 19, garderoba i biżuteria za 1.063 zł. część 

odzyskana; 3) Wasilewski ul. Obłońska 7; 4) Halpering Gocel ul. Hrubieszowska 10; 5) 

Nafalski Bronisław ul. Hrubieszowska 20; 6) Jałochowski Aleksander ul. Okszowska 8; 

7) Karp Mordko Lejba ul. Ogrodowa 10; 8) Langner Fryderyk kolonia Kamień; 9) 

Kaiło Jan Rożdżałów; 10) Czesny Icek ul. Kolejowa 24; 11) Jakubowiecz ul. Kolejowa 

43; 12) Abzenger Halena ul. Ogrodowa 4\6; 13) Wolska Klementyna ul. Kolejowa 22; 

14) Sobol Wolf ul. Pocztowa 46; 15) Kirszencwajg Ruwin ul. Katowska 40; 16) Soja 

Michał ul. Obłońska 21; 17) Michalczuk Michał ul. Zamojska 17; 18) Barchnolc Aron 

ul. Zacisze 6; 19) Szymański Wojciech  Krzywiczki; 20) Rul Franciszek Rampa Brzeska; 

21) Czupryński Czesław Okszowska 4; 22) Krongolderówna Łaja Rejowiec; 23) Siennica 

Michał Żółtańce; 24) Goldman Sejwa Sawin; 25) Żórawiecki Feliks ul. Kolejowa 7; 26) 

Nelkenbaum Nuchim ul. Seminaryjska 19; 27) Pochówna Róża ul. Lubelska 118; 28) 

Wysoczyński Piotr Szkoła im. Kościuszki; 29) Manzys F. ul. Narutowicza 6; 30) 

Epelbaum Jojne ul. Zacisze 10; 31) Elster Szymon ul. Nadrzeczna 14; 32) Zemelman 

Jozef ul. Ogrodowa 20; 33) Glejzer Hersz ul. Lubelska 86; 34) Tan Jojna ul. Ogrodowa 

12; 35) Wrzos Józef ul. Lubelska 92; 36) Cechsztajn Dawid ul. Ogrodowa 26; 37) Kozioł 

Stanisław ul. Kolejowa 134; 38) Tuszewska Natalia ul. Kolejowa 19. Kradzieży tych 

dokonano w ostatnich dwu miesiącach. Wykrycie sprawców to praca chełmskiej policji. 

- Czy tylko ławnik Kalwary winien? Któż i kiedy nareszcie osuszy bagno korupcji 

 i złodziejstw w Magistracie. W środę 10 sierpnia 1932 r. został aresztowany ławnik 

Magistratu m. Chełma Willi Kalwary. Równocześnie z nim zatrzymano dzierżawców 

kina miejskiego Binsztoka i Zylbermana, których po przesłuchaniu na drugi dzień 

wypuszczono. Natomiast Kalwary został przed upływem 48 godz. oddany do dyspozycji 

władz sądowych. Po przesłuchaniu przez sędziego śledczego, w piątek wieczorem z jego 

lokalu Kalwary odprowadzony został przez policję do więzienia nad Uherką a 

towarzyszył im tysięczny tłum ludzi (przeważali żydzi) dzielących się na dwa obozy na 

jego przeciwników i zwolenników – jego aresztowanie odbiło się głośnym echem w 

Chełmie. W czasie swego urzędowania miał popełnić cały szereg przestępstw: 1) 

Wymusił łapówkę od Edwarda Łuczkowskiego za to, żeby się nie sprzeciwiał zapłaceniu 

szacunkowej sumy w zamian za zrzeczenie się do dzierżawy kina miejskiego; 2) Przy 

prowadzeniu kina na rachunek Magistratu popełnił cały szereg nadużyć, przynoszących 

mu osobistą korzyść; 3) Zajmował się skupem weksli wydanych i zaprotestowanych 

przez Magistrat za cenę niższą od szacunku o kilkadziesiąt %, a następnie tak kierował 

sprawy, że weksle te były wykupywane w pierwszej kolejce przez Magistrat za pełny 

szacunek; 4) Był cichym wspólnikiem kina i wpływał na decyzje wydzierżawienia swej 

spółce, popełniając z ofertami szereg nieprawidłowości, jak przychowanie ich we własnej 

kieszeni, co przy zapieczętowaniu kopert odciskiem 50 gr. nasuwało przypuszczenie, że 

poznał ich treść i dlatego jego wspólnicy mogli podać cenę wyższą od konkurentów co 

jeszcze bardziej jest prawdopodobne że oferta ich wpłynęła w ostatniej chwili. Po zatem 

podobno najważniejsza oferta nie została wcale oddana pod obrady komisji 

przetargowej; 5) Nie prowadził z ramienia Magistratu żadnej kontroli nad sprzedanymi 

przez swych wspólników biletów wstępu do kina, co narażało miasto na stratę podatku 
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od widowisk; 6) Przy oddawaniu w dzierżawę opłat na targowicy miejskiej popełniono 

również cały szereg nieprawidłowości o charakterze kryminalnym. Itd., itd. Wobec tego 

rodzaju przestępstw niemożliwym jest, aby popełnić je mógł jeden tylko człowiek. 

Trudno bowiem przypuszczać, aby Kalwary był tak wielkim spryciarzem, a inni 

członkowie Zarządu miasta tak ograniczonymi, aby tego wszystkiego nie widzieć. Do 

sprawy tej powrócimy jeszcze w następnych numerach „Zwierciadła”.  

*O nadużyciach w Magistracie chełmskim pisała nawet prasa centralna.  

*Największym nadużyciem – tolerowanie nadużyć !!!!    

*Po 2 miesiącach siedzący w więzieniu ławnik Kalwary został wypuszczony za 

kaucją kilkuset zł. na wolność: (natomiast współuczestnicy przestępstw Kalwarego mieli 

tylko nadzór policyjny).                                                                  

- Znaczenie poradni wychowawczej dla młodzieży w ramach opieki wychowawczo 

lekarskiej: widać postęp na polu fizycznej i psychicznej higieny, współczesna pedagogika 

społeczna i lecznicza w zakresie opieki społecznej nad dzieckiem.   

- Dziecko ma do dyspozycji dwa czynniki które wpływają na jego wychowanie: 

dom i szkołę. Dom u nas swego zadania wychowawczego najczęściej z wielu przyczyn nie 

spełnia – wychowanie dziecka bierze zatem w swoje ręce, niestety ulica. Pozostaje więc w 

życiu naszych dzieci jako pierwszorzędny czynnik wychowawczy szkoła.  

- Ze względu na przyjazd Prezydenta RP do Chełma w czerwcu 1933 r. Magistrat 

m. Chełma wezwał 30 właścicieli nieruchomości do otynkowania kamienic. Apeluje się w 

tej sprawie i do innych właścicieli domów, aby Magistrat nie był zmuszony do 

zastosowania środków przymusowych.  

- W Chełmie prowadzi działalność – „Trzeźwość” Polskie Towarzystwo Walki z 

Alkoholizmem Koło w Chełmie – urządza spotkania, odczyty z członkami, itd. – 1934 r.   

- Machinacje oszusta Fajwla TABAKA – Na podstawie otrzymanych informacji 

Policja ustaliła, że do Urzędu Pocztowego w Chełmie nadeszła przesyłka pocztowa 

wartości 500 zł. na nazwisko Józefa Bukowskiego, ustalono, że nadawcą tej przysyłki był 

znany oszust Fajwel Tabak który w swoim czasie proponował różnym osobom kupno 

fałszywych dolarów i polskich złotych, po otwarciu przesyłki ustalono, że zawiera ona 

żargonowe gazety i czysty papier. Po zbadaniu Bukowskiego, okazało się, że Tabak w 

swoim czasie pożyczył Bukowskiemu 200 zł., za co tenże wydał mu weksel na 300 zł. w 

niedługim czasie dług został spłacony lecz weksli Tabak mu nie zwrócił po pewnym 

czasie Tabak pożyczył od Bukowskiego 300 zł. obiecując w zamian później pożyczyć 

Bukowskiemu 1.000 zł. na skutek upomnienia się o zwrot weksli Tabak oświadczył iż 

wyśle weksle pocztą wraz z 1.000 zł. i właśnie w tej paczce rzekomo były te weksle i 1.000 

zł. naturalnie w postaci gazet i papierów jak stwierdziła Policja. Tabaka aresztowano – 

dalsze dochodzenie w toku.  

- Czy naprawdę fabryka (gorzelnia i rektyfikacja) Daumana przestanie zatruwać 

powietrze ?  *lipiec 1935 r.  

- ŚLIMAKI – komuż do głowy szczególnie dla bezrobotnych u nas, może przyjść, 

że na ślimakach można zarobić, i się zbogacić, gdyby tak ktoś bezkonkurencyjnie 

zorganizował zbieranie. W Hiszpanii, we Włoszech i Francji są jadalne, a nawet jako 

przysmak przez naszych rodaków – turystów jedzone. W Niemczech są poważne firmy 

które ślimaki eksportują. Na szczęście jest i u nas jedna firma w Bydgoszczy 

Arkanowski, która przyjmuje ślimaki w każdej ilości tj. od kilku kilogramów – 1936 r.  

- Kiedy mieszkaniec miasta Chełma chce odetchnąć świeżym nieco powietrzem, 

wybiera się za miasto. Miejscem, gdzie całe masy mieszkańców płuca odświeżają, jest 

przede wszystkim las Borek. Dziś jest on wprawdzie przetrzebiony, zawsze jednak 

pozwala mieć złudzenie, że się jest w lesie, no i jednak powietrze świeże. Tymczasem 

chełmianie pielgrzymujący do Borku w Zielone Świątki 1937 r., dowiedzieli się od 
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strażników, że za wstęp w obrąb lasu zapłacić mają 20 gr. Są tacy, którym to różnicy nie 

robi, cóż jednak mają zrobić ci, którzy tych 20 gr. nie mają, a chcieliby płuca także 

odświeżyć? Spodziewamy się wyjaśnień tej dziwnej sprawy – Redakcja.  

- HIGIENA i ZDROWIE, ruch na świeżym powietrzu nieodzownym warunkiem 

zdrowia. Chodzenie jest tak nieodzowne dla organizmu człowieka, jak oddychanie. Jest 

to jedna z najistotniejszych jego potrzeb. Chodzenie powinno być pierwszym z 

uprawianych sportów. W ciągu godziny marszu człowiek wdycha 1200 litrów powietrza. 

Godnym polecenia jest tzw. krok gimnastyczny, szybki i równy. Jeżeli nie można znaleźć 

godziny czasu na chodzenie, należy je zastąpić kilkunastoma minutami biegu. 10 minut 

biegu równoważy 40 minut marszu.                               
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Tzw. Okrąglak 
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                      C – CO  W  DUSZY CHEŁMIAN  GRA – wiersze  
 

 

                                                 Z chełmskiego bruku   !!!! 

                                                                  Kto to  

                                          Ongi fortunę miał magnata, 

                                          Jeździł powozem, trzaskał z bata 

                                          Hulał, używał długie lata 

                                                             Aż kiedyś spuścił grosz ostatni 

                                                            Wnet stracił uścisk dłoni bratniej 

                                                             I znalazł się jak ryba w matni 

                                           Dzisiaj, niestety, w lat jesieni, 

                                           Gdy tylko płótno ma w kieszeni, 

                                           Ogromnie przeszłość swoją ceni, 

                                                            Wspomina dawne świetne czasy, 

                                                            Kiedy zajadał ananasy 

                                                            I ręką czerpał z pełnej kasy 

                                             Dzisiaj, choć bajka się to wyda, 

                                            Gdy go w swych szponach ściska bieda 

                                             Parobkiem został gdzieś u Żyda. 

                                                            Czy to nie hańba, nie ohyda.   Ryś  *(08.1923 r.) 

 

                                                          Z chełmskiego bruku   !!!! 

                                      Panienka ma piętnaście lat 

                                      Już duszę swą zabrudza 

                                      Już wie co życie, co jest świat, 

                                               Co cnota, ale….  Cudza.    

                                                                 „Wielkości” w Chełmie nie brak nam, 

                                                                   Nadętych jak pęcherze –  

                                                                   Tylko w ich głowach, to nie kłam, 

                                                                   Trociny, albo pierze ! 

                                     I Krasomówców nie brak też, 

                                    Pełne ich nasze kąty, 

                                    Tylko mnie Panie od nich strzeż  

                                    Bo mówią: „osiem fonty”.       Ryś.    *(08.1923 r.)  

 

                                     Z chełmskiego bruku  !!!!         

                               Ledwie wyjdę na ulicę, 

                                    By się przyjrzeć kobiet czarom, 

                                    Wnet cni Srule i Moryce, 

                                     Stają w poprzek mym zamiarom. 

                                                               Bo gdy wezmą się pod ręce 

                                                               I zagrodzą chodnik cały, 

                                                              To się spacer równa męce,  

                                                              To jest kawał nad kawały. 

                                     Lub gdy zaczną „szczebiot miły”, 

                                     Po rosyjsku, bądź w żargonie, 

                                     Gdzie pieprz rośnie śpiesz co siły, 

                                     Albo zawsze chodź w „ogonie”.     Ryś.   *(08.1923 r.) 
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                                                             Kto winien  

                                       Szare nici życia przędzy 

                                       Wiją nam pasmo niedoli 

                                       Jesteśmy w przededniu nędzy 

                                       I zło szerzy się dowoli 

                                                           Co jest, pytam za przyczyna 

                                                           Skąd powstaje ta zgnilizna 

                                                           Każdy zgodnie, nie nowina 

                                                           Sprawcą złego jest drożyzna 

                                     Dziś o każdej życia dobie 

                                     Słychać same narzekania 

                                      Dolar sobie, marka sobie 

                                     E, za dużo tu gadania  

                                                          Po co związek integralny  

                                                          Obca naszą ma walutę 

                                                          Choć nie jestem muzykalny 

                                                           Lecz fałszywa jest ta nuta 

                                    Aby więc zapobiec złemu 

                                    Trzeba użyć separacji 

                                    I doktorowi zacnemu 

                                    Oddać markę do kuracji.   St. Ch.       *(08.1923 r.) 

 

 

                                                 Z chełmskiego bruku  

                                                                      Gdy chcesz ujrzeć  Żydów stada,  

                                                                      Jak zawzięcie wietrzą cielska, 

                                                                      Skoro tylko zmierzch zapada 

                                                                      Na ulicę spiesz Lubelską. 

                                      Tam zaledwie rzucisz okiem, 

                                      Ujrzysz Srulów całą zgraję, 

                                      Jak powolnym suną krokiem, 

                                      Przejścia gojom już nie dają.  

                                                                       Niby żywa barykada, 

                                                                      Ruch tamuje prawidłowy, 

                                                                     Ale jakaż na to rada, 

                                                                     Gdy policja jest bez głosu. 

                                      Jaka rada – już ją daję, 

                                      Bardzo prosta, słuchaj zatem, 

                                      Kiedy spotkasz Srulów zgraję, 

                                      To ją rozpędź, ale batem !!!       Ryś      *(08.1923 r.) 

 

 

                                                          TYPY   CHEŁMSKIE 

                                                                    Kto to 

                                      Na krzywych nogach  artretyzmowany  

                                      Zblazowanego „dandy” grać by rolę chciał, 

                                      Choć zewsząd za to odbiera nagany, 

                                       Nic nie pomaga – jakby fiołka miał. 

                                                            Krótkie spodenki i długie pończochy, 

                                                             Swego pomysłu pantofelki miał, 
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                                                            Choć kurtka w plamach, wielkopańskie fochy, 

                                                            Bo na pochodzie z myśliwymi stał. 

                                      Zawsze zajęty, chociaż nic nie robi, 

                                      Ongiś w Resursie, pierwsze skrzypce grał, 

                                       Dziś swą osobą własny kantor zdobi, 

                                       Myśląc, czy teraz ktoś by się go bał.    ELF      *(08.1923 r.)     

   

                                                    TO  I  OWO 

                 Różnie się plecie na tym bożym świecie, 

                 Jednemu chwila daje stosy zysku, 

                 Drugi w rozpaczy, w nędzy w przepaść leci, 

                 I los go smaga boleśnie po…… buzi.  

                                                                   Aby głodowej ulżyć trochę męce,  

                                                                   Urzędnik nosi z przodu, z tyłu łaty, 

                                                                   A gdy poznają, że ma długie ręce,  

                                                                   W asyście straży wędruje za kraty. 

                 Po całodziennym, mozolnym frasunku, 

                 Niejeden traci zarobione marki, 

                 By przy butelce szkodliwego trunku, 

                 Wypić kieliszek „Jeszcze raz” lub „Starki”.  

                                                                 Natomiast chełmskich modnych żydków chmary, 

                                                                  Nic nie robiących – po Lubelskiej chodzi, 

                                                                  I czy to młody, czy też wiekiem stary –  

                                                                  Giełdziarskie szepty w towarzystwie wodzi. 

                  I tak wśród ścisku podczas dnia i zmroku, 

                  Kursują giełdy i przeróżne banki 

                  I często ujrzysz w mniejszościowym tłoku 

                  Huk marek polskich, dolary lub franki. 

                                                                  Na zbożu, chlebie ciągle „paski” robi, 

                                                                  W szabas powozem po ulicy jedzie, 

                                                                   Na przyszły tydzień geszefta sposobi. 

                  Jeden wciąż goły w swoim własnym kraju, 

                  Wicher drożyzny coraz silniej miecie, 

                  Drugi – pasożyt – czuje się jak w raju…. 

                  Różnie się plecie na tym bożym świecie.    Zagończyk       *(08.1923 r.) 

      

 

                                                             Z chełmskiego bruku 

                                                                              Buchalterką jest młodziutką, 

                                                                              Ale ma ogromne szanse, 

                                                                              Liczy świetnie, mówiąc krótko, 

                                                                             A najlepiej…  swe romanse. 

                                      Jeden, drugi, trzeci czwarty, 

                                      Felek, Zygmunt, Stach, Antoni, 

                                      Tylu chłopców, to nie żarty, 

                                      Tyle imion w uszach dzwoni. 

                                                                             Buchalterką jest nie lada  

                                                                              Lekcje bierze od swej Cioci, 

                                                                              A więc mundur chętnie bada, 

                                                                              Głównie taki co się złoci. 
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                                     Dziś już o niej krążą baje, 

                                     Ach ci ludzie wstrętne płazy, 

                                     Że za mundur – serce daje 

                                     Odepchnięte tyle razy.             Ryś   *(10.1923 r.)    
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Rozdział II : Powiat Chełmski  

                                            

                   1 – Przestępstwa pospolite:  

  kradzieże, pijaństwo, awanturnictwo, oszustwa, itd.                                                            
                          
 - Oszusta skrzywdzili nieznani złoczyńcy, zabierając mu w lipcu 1923 r. klacz ze 

stajni. Poszkodowany jest mieszkańcem wsi Majdan Leśniowski, gminy Rakołupy.  

- W lipcu 1923 r. skradziono parę koni Józefowi Filipczukowi w Rejowcu.                  
- Dnia 9 lipca 1923 r. w mieście Chełmie skradziono 500.000 mk. i kartę na prawo 

posiadania broni na imię Piotra Kowalczyka z folwarku Krupe, gmina Rutka.  
- 17 lipca 1923 r. w kasie skarbowej w Chełmie został zatrzymany kieszonkowiec 

Moszek Borensztajn lat 18 z Rejowca podczas okradania kieszeni Pilipczuka i Górnego.                            
- W sierpniu 1923 r. pociągnięci zostali do odpowiedzialności karnej właściciel 

dóbr i gorzelni Żmudź Mierzejewski wraz z wspólnikami Frydmanem i Birnbaumem, za 

potajemną sprzedaż z magazynu gorzelnianego 20 litrów spirytusu, bez uiszczenia 

należnej opłaty oraz załatwienia innych formalności skarbowych.                                  

- Z 16 na 17 sierpnia 1923 r. na drodze Żmudź – Wólka Leszczańska, zatrzymano 

Sztejnwurcera Wolfa, wiozącego dużo ilość spirytusu kradzionego – śledztwo w toku. 

- 9 września 1923 r. o 23 w nocy do mieszkania Fajgla Bajtronbla zamieszkałego 

we wsi Nowosiółki gmina Staw wtargnęli wyłamując okno Jan Pękala i Konstanty 

Stangreciuk, żądając pieniędzy i wódki. Wobec odmowy siłą dokonali kradzieży wynieśli 

butelkę wódki, 1 funt oleju i 5 milionów marek gotówki. Zostali ujęci przez policję.   

- Z 27 na 28 września 1923 r. niejaka Józefa Mazur, nocując u Michaliny 

Pawłowej we wsi Borowiny skradła jej garderobę wartości 2.990.000 mk. Dochodzenie 

ustaliło, że sprawczyni kradzieży jest zawodową złodziejką i mieszka we wsi Józefów 

pow. Biłgoraj – i dotychczas nie była zatrzymana.   

- Nauczycielkom Zofii Szymczakowskiej i Marii Kossowskiej zamieszkałym we 

wsi Kanie gmina Pawłów w czasie ich nieobecności skradziono z mieszkania garderobę 

wartości 4.400.000 mk. O kradzież podejrzewa się zawodowego złodzieja, zamieszkałego 

w Kaniach Eugeniusza Bykowskiego – dochodzenie w toku.    
- Z 14 na 15 września 1923 r. we wsi Rakołupy Szymonowi Chitremu skradziono 

z mieszkania ubrania na sumę 15.600.000 mk. *z 15 na 16 września 1923 r. we wsi 

Mszana gmina Bukowa Mariannie Kazaruk również z mieszkania skradziono ubrania 

na sumę 20 milionów mk. *z 17 na 18 września 1923 r. w miejscowości Syczyn gmina 

Olchowiec Aleksandrowi Sidorczukowi skradziono 3 konie na sumę 125 milionów 

marek. Policja poszukuje winnych.  

- Z 5 na 6 października 1923 r. nieznani sprawcy skradli Feliksowi Czerniakowi, 

zamieszkałemu we wsi Dorohucza gmina Siedliszcze z komory za pomocą podkopu 

garderobę wartości 13 milionów mk. Tejże nocy również nieznani sprawcy skradli 

Maksymowi Małkowi mieszkaniowi wsi Nowosiółki też za pomocą podkopu, garderobę i 

obuwie wartości około 14 milionów mk.  

- Z 4 na 5 października 1923 r., nieznani sprawcy skradli Maczewskiemu kolonia 

Poraj gmina Horodło z niezamkniętej stajni 2 konie. 7 października 1923 r., w folwarku 

Czułczyce S. Moraczewskiemu również z niezamkniętej obory skradziono 3 owce.    

- We wsi Dobromel gmina Siedliszcze, nieznany sprawca w listopadzie 1923 r. 

ukradł Stanisławowi Mazurowi parę koni wartości 300 milionów – śledztwo w toku.                       
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- Kradzieży ogiera dokonano w grudniu 1923 r. we wsi Chojno Nowe gmina 

Siedliszcze na szkodę Zawiślaka Jana – policja wszczęła dochodzenie.                                     

- Pawłów zaczyna być sławnym bo oto w osadzie tej dokonano w grudniu 1923 r. 

kradzieży: dzierżawcy folwarku skradziono 17 indyków i większą ilość kur; Mielniczuk 

Karolinie 121 funtów miodu; Cieślińskiemu Stanisławowi 8 gęsi i zarządowi tartaku w 

Pawłowie 3 pasy maszynowe.                                                                              
- Właścicielowi kolonii Michałówka gmina Turka Józefowi Grzywnie ukradziono 

w lutym 1924 r. 4 konie. Na skutek natychmiastowej interwencji Powiatowej Komendy 

Policji w Chełmie, zatrzymał te konie posterunkowy policji w Hrubieszowie .     

- Pawłów słynie z kradzieży drobiu, znowu ukradziono w lutym 1924 r. z 

zamkniętego chlewu niejakiej Katarzynie Szewczuk 6 sztuk gęsi – śledztwo trwa.                                               

- Chciwość ludzka, gdy się rozpęta nie zna często żadnych granic. Obce są dla niej 

nawet węzły rodzinne, chęć posiadania majątku, przy dążeniu do celu drogą zbrodni 

zdarza się dość często, zwłaszcza u mieszkańców wsi. Dowiadujemy się znowu o 

potwornym czynie Władysława Jakubca ze wsi Weremowice gmina Krzywiczki, który z 

chęci zagarnięcia majątku usiłował pozbawić życia własną siostrę Aleksandrę. Ofiarę 

bestialskiego brata przywieziono do szpitala św. Mikołaja w Chełmie z końcem lutego 

1924 r., gdzie walczy o życie. Sprawcę aresztowano i osadzono w więzieniu. 

- Służący Radziszewskiego w Uchaniu fornal Adam Magdziak niósł 50 milionów 

mk., za sprzedaż zboża. Pieniądze te miał oddać swemu chlebodawcy. W drodze jednak 

wykombinował, że dziedzic ma dość pieniędzy, więc go ta suma nie zbawi – i 

zasymulował napad bandycki. W tym celu podrapał sobie twarz i poszarpał ubranie – a 

następnie poszedł na posterunek policji i zgłosił napad 2 bandziorów uzbrojonych w 

rewolwery w wojsławickim lesie, że strzelano do niego i bito i skradziono mu pieniądze. 

W trakcie przesłuchania policyjnego cała prawda wyszła na jaw. Sprytny Magdziak  

tłumaczył, że pieniądze zgubił w Chełmie, i bojąc się kary dziedzica – umyślił sobie tą 

całą historię. Teraz rozmyśla co z tego będzie.                      

- 16 marca 1924 r., zeszło się przy kieliszku paru radnych gminy Bukowa i 2 

gajowych w restauracji w Sawinie. Gdy sobie dobrze popili od rozmowy doszło do 

rękoczynów – aż pojawiła się krew bo w ruch poszły pałki i kolby strzelb. I czegóż tu 

żądać od zwykłych śmiertelników skoro radni tak się bawią.    

- Dzikiego myśliwego Kazimierza Świderskiego z Syczyna gmina Olchowiec, 

przechwycił na sprzedaży zająca, upolowanego w niedozwolonym czasie Gustaw Szulc  

ul. Sadowa 18, i sprawę skierował do policji. Biednego zajączka skonfiskowano.  

- Wielką kradzież popełniono w marcu 1924 r. na folwarku Chojeniec gmina 

Siedliszcze. Jakiś nieznany sprawca ukradł na szkodę służby folwarcznej 8 sztuk 

nierogacizny taka sama kradzież już tu miała miejsce – nigdy sprawców nie wykryto.                    

- Nowo wybrany komendant posterunku Policji w gminie Staw, dowiedział się, że 

niejaki Ostrowski pełniący obowiązki gajowego w lasach rządowych jest maskującym 

się bandytą i złodziejem. O tym natychmiast zameldował Komendzie Policji w Chełmie, 

skąd otrzymał rozkaz, aresztowania gajowego. Rewizja dała nadzwyczaj pomyślny 

rezultat, znaleziono bowiem mnóstwo kradzionych rzeczy, wśród nich zakopane w ziemi 

trzy młocarnie. Ostrowski ma podobno na sumieniu także udział w bandzie. 

Niebezpiecznego rzezimieszka osadzono w więzieniu.                                        

- Mieszkaniec Halicza Sydor Denis, przy każdej awanturze, które mu się zdarzają 

dość często, używa stale jako broni własnych zębów. W maju 1923 r. pokąsał w rękę 

Jana Giermczaka. Ostatnio 28 kwietnia 1924 r., wracając z chrzcin od Grzegorza 

Michalczuka o godz. 24 w nocy, na drodze koło domu Piotra Symoniuka rozpoczął ze 

żoną jakieś porachunki małżeńskie połączone z biciem jej. Na krzyki Sydorowej wybiegł 

z domu Symoniuk i jego sąsiedzi oraz brat Denisowej, Helczuk który chciał bronić swej 
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siostry. Symoniuk nie widząc kto kogo bije, pochwycił Helczuka za ramię. Skorzystał z 

tego Denis odgryzł szwagrowi palec u lewej ręki. Może by gromada Haliczańska kupiła 

kaganiec na mordę Sydora.    

- Łapał zające w sidła, niejaki Józef Kowalski z Pławanic gmina Turka i sam się 

złapał z towarem w Chełmie w czerwcu 1924 r. – za tą pasję stanie przed Sądem.                  

- Z dnia 19 na 20 i 20 na 21 sierpnia 1924 r., napadli rabusie na czuwających w 

ogrodzie owocowym w kolonii Mała Bukowa Melra Szmula i Herszka Abusia i ciężko 

ich pobili, a następnie skradli większą ilość owoców. Pobitych przewieziono do szpitala, 

a sprawców napadu wyśledzono i aresztowano.               

- Kolonistów niemieckich Michela i Sigismunda Pelzów z kolonii Teosin pow. 

Chełmski za zdemolowanie szkoły polskiej, Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał po 6 

miesięcy więzienia ze zmniejszeniem kary do połowy. Może teraz tym kulturtragerom 

odechce się czynić w Polsce zbójeckie napady na polskie szkoły !!!! 

- Z 18 na 19 października 1924 r. ukradziono Pawłowi Chybińskiemu ze wsi 

Mielniki gmina Świerże, dużą ilość garderoby, bielizny, jak również rubli  srebrnych i 

złotych – niewykryci dotąd sprawcy podkopali się pod komorę i tą drogą wydostali łup 

na zewnątrz – śledztwo w toku.                                                            

- Na stacji Chełm w styczniu 1925 r. skradziono 5 kłonic żelaznych, 5 łańcuchów i 

2 sworznie. Po kilku tygodniach wykryto, że kradzieży tej dokonali bracia Ignacy, Józef 

i Walenty Sadowscy, oraz Antoni Dycha ze wsi Małe Wereszcze, gmina Rejowiec – 

wszystkich pociągnięto do odpowiedzialności.   

- 15 lutego 1925 r. powracającego z kościoła w Borowicy, Władysława Łusiaka z 

Liszna, napadli go i ciężko pobili: Czesław Szambelan i Józef Lewczuk za to, że umizgał 

się do dziewcząt z Borowicy. 

- Zawiązali spółkę złodziejską – Ludwik Rabusiewicz z kol. Gołąb i Stefan 

Zabielski z kolonii Toruń. Jednak interes od razu się nie udał bo za kradzież jaką 

dokonali w marcu 1925 r., 11 indyków u Franciszki Kasprzyckiej w Toruniu, dostali 

obaj wspólnicy do kozy – a indyki powróciły do właścicielki.          
- 7 kwietnia 1925 r. gajowy leśnictwa Sawin Jan Kurowski, był na sprawie 

sądowej w Chełmie jako oskarżyciel. Po przegraniu sprawy tak się upił, że w drodze do 

Sawina kogo tylko napotkał mierzył do niego z rewolweru i strzelał. Również gdy po 

drodze spotkał siostry Czekierdy: Alinę, Helena i Wiktorię również do nich strzelał – 

nawet uciekające gonił i do nich strzelał. Dwa dni później awanturniczy Jasio jeszcze 

bardziej się upił i rozpoczął polowanie z rewolwerem na ludzi – jednak był do takiego 

stopnia pijany, że zgubił rewolwer. Gdy wytrzeźwiał udał się do bawiącego w tym czasie 

w Sawinie nadleśniczego Starzyńskiego z raportem zażalenia, że stała mu się wielka 

krzywda, bo zgubił rewolwer. Starzyński wysłuchał Jaśka (i inne strony) i wydał 

werdykt – natychmiastowo zwolnił Jaśka z pracy w leśnictwie, polecił też sawińskiemu 

leśniczemu aby na miejsce Jaśka przyjął nowego gajowego. Gdy Jaśko zrozumiał co się 

stało wpadł w rozpacz i chciał popełnić samobójstwo – ale zgubił rewolwer. Co z ludzi 

robi alkohol !!!!    

- Na posterunek policji w Siedliszczu w maju 1925 r. zgłosił się Jan Grzesiuk z 

alarmem, że pasący się na łąkach za wsią Janowica koń jego został skradziony przez 

nieznanych złodziei. Natychmiast telefonicznie została zawiadomiona komenda policji w 

Chełmie która wysłała do wszystkich posterunków rozkazy w tej sprawie, zawiadomiono 

też komendę wojewódzką w Lublinie i Ekspozytura śledcza wszczęła dochodzenie – 

jednym słowem wszyscy poszukiwali złodzieja. Tymczasem po mozolnych 

poszukiwaniach policjanci z Siedliszcza znaleźli wałacha w torfowiskach, dokąd zaszedł 

nie pilnowany przez nikogo i ugrzązł-utonął. Niedbały Grzesiuk ukarany został za 

pozostawienie zwierzęcia bez opieki i fałszywy alarm.  
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- Z niezamkniętej stodoły Mieczysława Godnego w czerwcu 1925 r. skradziono 

300 kg żyta. Policja ma już złodziei, są to Józef Zając i Stefan Zakielski – zajmą się nimi 

władze sądowe. W tejże samej wsi Gołąb po otwarciu wytrychem złodzieje wyprowadzili 

ze stajni Jana Suniawskiego klacz i 14 dniowe źrebię – złodziei poszukuje policja.  

- Z komory Jana Skubija w Sajczycach w lipcu 1925 r. przez wyrwanie strzechy 

skradziono przedmioty na sumę 400 zł. Przestępca na miejscu zgubił woreczek od 

tytoniu, który dla spostrzegawczego policjanta służył jako dowód do znalezienia 

właściciela w osobie Juliana Gaja ze wsi Łowcza gmina Bukowa.   

- Okradł swą małżonkę niejaki Stanisław Kapłan, który założył w 1925 r. sklep w 

Leonowie a że interes szwankował – to w czasie nieobecności swej żony spakował jej i 

swoje rzeczy i wyjechał do stacji Zawadówek, skąd wyjechał w nieznanym kierunku.    

- Mieszkanka Mołodutyna gmina Żmudź Marianna Oszust czuła wielką urazę do 

Kazimierza Płatwy i Bartłomieja Harcela, zamieszkałego w tejże wsi, za to, że będąc 

pełnomocnikami przy komasacji wyznaczyli dla niej złą kolonię. Długo Oszust 

planowała zemstę, kiedy zobaczyła na ich polu pszenicę, ustawioną w tzw. półkopki, to w 

dniu 2 sierpnia 1925 r. w nocy podpaliła je i spaliła – straty 40 zł. i 20 zł. Sprawę 

skierowano do Sędziwego Śledczego II regionu w Chełmie.  

- Nożem załatwiał swoje porachunki niejaki Józef Chroniak wieś Czułczyce 

gmina Staw, z Heleną Szerepańską – za teraz odpowie przed sądem.  

- Za opilstwo sprowadzeni do Komisariatu: J. Roszkowski z Uchania, A. Drobik i 

D. Mikołajczuk z Siedliszcza.  

- Mieszkaniec wsi Kulik Władysław Kozigora tak ciężko pobił Aleksandra 

Oleszczuka, iż musiano go odwieść do szpitala w Chełmie. Następnie w listopadzie 1925 

r. Oleszczuk wyprawił lanie Kozigorze, za bałamucenie panny.                     
- 18 listopada 1925 r. na drodze publicznej wiodącej ze wsi Radzanów do szosy 

Chełm-Włodawa w lesie na Andrzeja Opolskiego napadł gajowy Jan Malikowski i pod 

osłona rewolweru, pobił go pałką grubości kłonicy od wozu. Był to akt zemsty gajowego, 

gdyż jest oskarżony ze strony ludności za kradzież lasu rządowego, do którego mocno 

przyczynił się wspomniany Opolski. Nie tak dawno Posterunek Policji Państwowej w 

Sawinie przeprowadził dochodzenie, które dowiodło niezbicie, że systematycznie kradnie 

drzewo – ładnego mamy stróża dobra. Jednocześnie trzeba dodać, że gajowy 

Malikowski bardzo często przychodzi do wsi Radzanów pijany, i z przyzwyczajenia 

strzela z rewolweru na oślep na wiwat – jest oburzenie społeczne pod adresem władz, 

jak to toleruje. Był też gajowy na imieninach u Katarzyny Bisko, upił się, strzelał na 

wiwat i obiecywał, że jak mu da gorzałeczki to jej coś z lasu rządowego utarguje.                             

Sawin – korespondencja z dnia 19 grudnia 1926 r.  

- Wóz ukradziono Michałowi Budynkiewiczowi z kolonii Wydmuchów gmina 

Siedliszcze – strata 150 zł.   

- Bronisław Zebura mieszkaniec wsi Anusin udał się 28 października 1925 r. na 

pole celem wypędzenia ze swej koniczyny dobytku bratańca swego Józefa Zebury. Józef 

Zebura zobaczywszy kochanego wujaszka wypędzającego bydło, zawołał do pomocy 15 

letniego braciszka Antoniego i szwagierka Podzickiego i wszyscy trzej z cepami rzucili 

się na stryja, w wyniku czego poobijali go aż mu pękło żebro.  

- Wielka sensacja miała miejsce w Wojsławicach pod koniec grudnia 1925 r. 

Zofia Pochwiczuk była kierowniczką Urzędu pocztowo telegraficznego w Wojsławicach, 

a jej mąż Stanisław nic nie robił. Zdarzenie wielkie, Stanisław przeczytał w 

warszawskiej gazecie, że wszyscy kradną nawet sam Linde były minister skarbu obecnie 

prezes PKO. Jak inni kradną pieniądze, to czego ja nie mogę. Jak pomyślał tak zrobił i 

ukradł z kasy pocztowej 8.580 zł. – gdy wykryto kradzież, sam pojechał do Dyrekcji do 

Lublina i szlachetnie przyznał się, że nieopacznie pompnął z kasy powyższą sumę. 
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Sprawa ta wywołała szok – w konsekwencji Stasia posadzono za kratki. A o Zosi, krążą 

prawdziwe pogłoski, że z mężulkiem była w zmowie miało być wesoło a jest smutne.   

- Mieszkaniec wsi Sielec gmina Rakołupy, Józef  Firan pod koniec grudnia 1925 

r. zameldował policji, że do domu poborcy podatkowego Hipolita Gontarskiego zakradli 

się złodzieje, którzy skradli 356 zł. pieniędzy skarbowych i usiłowali podpalić dom 

mieszkalny. W toku śledztwa policja wykazała, że Gontarski wymyślił kradzież, gotówkę 

przehulał na birbantkach a dom chciał podpalić dla zmylenia uwagi – kiedy wreszcie 

będą surowe kary na złodziei publicznych pieniędzy.                                                               
- Nieznani sprawcy włamali się do urzędu gminnego w Stawie w styczniu 1926 r. i 

zabrali kasę ogniotrwałą, i rozbili ją w ogrodzie Kozerskiego. Łupem złoczyńców stało 

się blisko 5.000 zł. Na pocieszenie złodzieje zostawili wójtowi, na którego spada wina za 

niezakratowanie okien, rozbita kasa i małą sumę pieniędzy.   

- Jan Bednarski gospodarz w Mościskach gmina Turka zaalarmował posterunek 

policyjny w Dorohusku, że przez rozebranie części ściany w stodole skradziono mu 3 

metry żyta 30 kg prosa i rzeczy wartości 200 zł. Przy pomocy policji z Lubomla złodzieje 

zostali schwytani w marcu 1926 r. przy sprzedawaniu zboża na targu. 

- Zawodowy amator szynek został schwytany przez posterunek policji w Żmudzi 

w marcu 1926 r. Był nim niejaki Antoni Białkowski mieszkaniec wsi Radziejów gm. 

Białopole. Białkowski skradł: z komory Anny Niedźwiedź garderobę oraz 23 kłębki 

przędzy zaś u Zofii Ostapiuk z komory wyniósł 3-szynki, trochę mięsa garderobę itd. 

Jednak policja go wytropiła i święta spędzi w kozie.   

- Z niezamkniętej stodoły Pawła Grudnia z kolonii Nowy Folwark gmina 

Rakołupy ulotniło się w marcu 1926 r. 100 kg koniczyny nasiennej na sumę 270 zł.  

- Z niezamkniętego chlewa Antoniego Korniaka z Busówna gmina Olchowiec 21 

kur ukradł w marcu 1926 r. Mikołaj Dragon z Dobromyśla gmina Siedliszcze, ale wpadł.  

- W lesie Rozencińskim pod Wojsławicami mieszkał Teodor Czerniej. Sława 

braciszka rozeszła się szeroko po okolicy to też przed jego chatą można było spotkać tyle 

furmanek co na jarmarku. Te pielgrzymki dały zbrodniczym jednostkom domysły, że 

pustelnik musi mieć dużo pieniędzy. W nocy 9 marca 1926 r. do pustelni zapukało 

dwóch bandytów pod pozorem bólu zęba. W rezultacie zabrali 90 zł., a trzęsącemu się 

pustelnikowi przyłożywszy lufę karabinku, i zabronili zawiadamiać policję. Ten nie 

wytrzymał i historie opowiedział znajomemu, a ten policji. Pustelnik opisał dokładnie 

policji i zaczęto poszukiwania. Jednego z domniemanych schwytano w Hrubieszowskim, 

to niejaki Gajewski, wypierał się – to nie on. Dwóch innych schwytano w Krasnymstawie 

to: Stanisław Jakubiec i Józef Zawada. Tych Czerniej rozpoznał natychmiast, a 

przyciśnięty w śledztwie Zawada przyznał się.  

- Mieszkaniec Depułtycz Królewskich Stefan Oniszczuk przyjął w marcu 1926 r. 

na nocleg jakiegoś podróżnego, który w nocy wyciągnął z kufra różne wartościowe 

przedmioty, w tym portfel z wekslami i pieniędzmi itd. Zabrał też 3 garnce grochu i 

znikł. Zawiadomiona o kradzieży policja, schwytała złodzieja na stacji kolejowej w 

Chełmie. Jest to Michał Cabała bez stałego miejsca zamieszkania. Oprócz grochu który 

zdążył sprzedać wszystkie przedmioty skradzione odebrano Cabale.  

- Stanisław Wolnicki z synem Janem zakradli się do sąsiada Leopolda Krupy w 

Pławanicach i wynieśli mu w marcu 1926 r. z sieni żyto w workach. Traf chciał, że jeden 

worek był dziurawy i policję ślady doprowadziły do złodziei.   
- W Siedliszczu podczas jarmarku 26 marca 1926 r. mieszkańcowi wsi Majdan 

Zachorodyński Władysławowi Okoniowi skradziono z kieszeni 67 zł. Dochodzenie 

ustaliło, że kradzieży dokonali, Fikkelsztajn Symcha i Woch Kielman, obaj z Siedliszcza, 

zostali aresztowani.      
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- Na Wielkanoc 1926 r. ukradł leśniczemu St. Matuszyńskiemu, 8 kur Baryluk 

Bazyluk Bazyli z Pobołowiec gmina Żmudź. Kury ukrył w lesie, policja je znalazła i 

Baryluk święta spędził w areszcie – gdzie nie musi już się starać o wikt i opierunek.  

- Fałszywą pięciozłotówkę usiłował puścić w obieg w kwietniu 1926 r. Emilia 

Tymczuk z Depułtycz, lecz posterunkowy przeszkodził jej – sprawę skierowano do Sądu.  

- Niścioruk Jan ze Świerż, zameldował na posterunku policji w Rejowcu, że jadąc 

w kwietniu 1926 r. ze Świerż do Rejowca po wódkę, wstąpił w Chełmie do restauracji 

Rutkowskiego i tam przy piciu poznał jakiegoś osobnika, który go poprosił o zawiezienie 

do Rejowca. W czasie jazdy, w lesie koło Zawadówka, ów nieznajomy uderzył go w 

głowę kamieniem i zrabował mu 358 zł. Przeprowadzone śledztwo ustaliło, że Nieścioruk 

w Chełmie poznał jakiegoś osobnika i pił z nim, lecz do Rejowca pojechał sam, a będąc 

pijanym przewrócił się z wozem do rowu i pieniądze zgubił – a napad symulował.  

- Pod 5 żebro uderzył Koperski Józef ze wsi Chojno-Nowe gmina Siedliszcze, w 

kwietniu 1926 r. nożem  Szulakowskiego Al., zadając mu dwie rany, został aresztowany.   

- Z szuflady w sklepie Nisenbojn Estery wieś Małków gmina Siedliszcze, w 

kwietniu 1926 r. ukradła Szpiro Estera – podczas nieobecności kupcowej – 100 zł. i 

schowała je gdzieś tam, lecz policjant i tam gdzieś znalazł je i oddał właścicielowi. 

- Jakiś smakosz wdarł się zrobioną dziurą na strych Caruka Wasyla we wsi 

Roztoki gmina Żmudź w kwietniu 1926 r. i ukradł: 3 szynki, 2 pudy słoniny, 6 kiełbas, 2 

żeberka i 2 butelki wódki – policja jest już na tropie.  

- Do domu Guzeli Gustawa w Wólce Korybutowej gmina Siedliszcze wpadli w 

kwietniu 1926 r. Milanowski Jan z Dąbrowy pow. Lubelski i Lewczenko Sawa kozak i 

szukali pieniędzy. Nic nie znaleźli pobili Guzelę, zabrali butelkę wódki i uciekli. 

Zawiadomiona policja, wszczęła dochodzenie, winnych aresztowała i przekazała 

sędziemu śledczemu II rewiru do dyspozycji.  

- Przez okno po wybiciu szyby w kwietniu 1926 r. dostali się złodzieje do domu 

Ryszarda Michała we wsi Chojeńce gmina Siedliszcze i ukradli 2 koszule i 120 zł.     

- Grzywna Piotr z Zawadówka gmina Krzywiczki powracał do domu od swej 

lubej ciemnym wieczorem, gdy nagle znienacka dostał w kwietniu 1926 r. potężny cios 

pięścią w twarz od swego rywala Panasiuka Stanisława z Pilichonek 67. Panasiuk za 

ciężkie uszkodzenie ciała został aresztowany i osadzony w więzieniu.   

- Jarmarki w Sawinie przywrócono na skutek zabiegów mieszańców Sawina. 26 

kwietnia 1926 r. w Sawinie jak zwykle po jarmarku pijacy robią burdy i awantury. 

Kiedy zastępca sołtysa Jan Bisko zwrócił uwagę pijakom to Piotr Kiszowara pobił go.  

- Z komory Ostapiuk Zofii Wołkowiany gmina Żmudź w kwietniu 1926 r., Kość 

Wincenty ukradł: 1 1\2 puda mąki, kożuch i 3 kopy jaj.    

- Nieznany sprawca skradł w kwietniu 1926 r. w nocy z komory Walentego Koca 

w Woli Korybutowej gmina Siedliszcze, 5 kg sadła i garderobę wartości 346 zł.  

- Franciszkowi Kozakowi w Krasnem gmina Pawłów skradziono w kwietniu 1926 

r. z chlewa wieprza wartości 240 zł. – śledztwa w toku.  

- Piotr Prokopiuk marzył o rowerze ale nie miał pieniędzy. Więc znalazł rower w 

maju 1926 r. stodole W. Tremieckiego w Lipinkach gmina Żmudź. Po powrocie do 

domu rower schował , policja go znalazła, zamiast roweru dostał kozę.    

- 27 maja 1926 r. w Siedliszczu posterunkowy Stanisław Cieślik zatrzymał 

znanego pijaka Aleksandra Dobosza przewalającego się na ulicy. W drodze na 

posterunek za pijakiem upomniał się jego kolega Stanisław Mularczyk, który rzucił w 

policjanta kamieniem. Z pomocą nadbiegł drugi policjant i obu pijaków doprowadzono 

na posterunek i do kozy.  

- Podczas kłótni w Rakołupach w czerwcu 1926 r., Jan Ostaszuk mocno uderzył 

szpadlem w głowę Teodora Maruszkiewicza, aż ten padł na ziemię tracąc przytomność.  
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- Janowi Hipszowi w Brzeźnie w czerwcu 1926 r. skradziono 5 m żyta. 

Złodziejami okazali się niejacy Rewiński i Jakub Kotowski, policja ich aresztowała.  

- Udawało się Pawlik Agacie, bo zdążyła w czerwcu 1926 r. już okraść Mariannę 

Puto z Woli Korybutowej z garderoby na sumę 50 zł., Padarachę Józefę na sumę 96 zł. i 

Ciotka Jana ze Staroście gmina Jaszczów na sumę 130 zł., lecz do trzech razy sztuka i 

wpadła. Teraz mało tego, że musiała oddać skradzione rzeczy, jeszcze każą iść na 

przymusowe bezrobocie do kozy.   

- Błotnickiemu Franciszkowi dzierżawcy jezior w kolonii Ostrów Nadrybski w 

nocy w czerwcu 1926 r. skradziono z komórki 5 pudów ryb oraz z jeziora czółno wartość 

180 zł. Dochodzenie wykazało, że kradzieży dokonali mieszkańcy wsi Czarnolasu gmina 

Ludwin powiat Lubartów, Stanisław Zaleski i Bolesław Sytka, których aresztowano. 

Skradzione rzeczy zwrócono poszkodowanemu. 

- Czy leśnictwo w Sawinie wie o tym, że gajowy Jan Malikowski sprzedaje drzewo 

rządowe, a pieniądze do swej kieszeni.  W jesieni 1925 r. sprzedał on obrobione sztuki 

materialne: 2-sosny, 3-dęby i 2-brzozy. Drzewo kupili: Józef Bartos z Radzanowa, 

Franciszek Szymczak z Bukowej i Wincenty Chromiak z Sajczyc. Następnie Malikowski 

sprzedał nieodebrany metr drzewa dębowego. Gdy Paweł Biernacki z Radzanowa, który 

wyrąbał ów metr zauważył, że go brak (miał wszystkich 15), zwrócił się do 

Malikowskiego z zapytaniem, co to znaczy, Malikowski mu odpowiedział : – Co tam 

macie krzyczeć o jednego metra ! Ja wam dam za robotę dęba na płozy do sań. I tak się 

stało, Biernacki dostał płozy, a metr zginął. Malikowski systematycznie sprzedaje 

drzewo które pilnuje a nawet do nierządu namawia innych jak gajowego Syka. Kiedy 

Malikowski zostanie zawieszony i kiedy się nim zajmie prokurator.  

- Gościnne występy w Siedliszczu w lipcu 1926 r. Szyfer Lilii z Chełma nie udały 

się, to ją nakryli przedtem jednak zdążyła ukraść Grzesiuk Stanisławie 77 zł., Janowi 

Kazanowskiemu 5 zł., i Skibińskiej Mariannie 5 zł. 10 gr. – złodziejkę aresztowano.   

- Gajowy rządowy uroczyska Petryłów gmina Bukowa Lenard Tomasz wzbraniał 

zbierać nieprawnie zasiane żyto przez Bolesława Gratowskiego, na co ten ostatni 

zareagował w ten sposób, że z pomocą synów Dionizego i Mieczysława oraz żony  w lipcu 

1926 r. napadł na Lenarda, pobił go,  podarł ubranie i rozbroił. Na skutek doniesienia 

Lenarda, zostali aresztowani.  

- Wałęsając się po wsiach bracia Stanisław i Wincenty Babczyńscy, dokonali na 

terenie gminy Staw i Krzywiczki szereg kradzieży w lipcu 1926 r. I tak skradli: 

Stanisławowi Kamieńskiemu z Ochoży ubranie za 100 zł.; Mielniczukowi Wasylowi 

słoninę, pierzynę i bieliznę wartości 240 zł.; Janowi Chodarze z Leśniczówki 58 zł., 

zegarek, ubranie i bieliznę wartości 30 zł.; Eugeniuszowi Szczerbie z Żółtaniec garnitur 

wartości 43 zł., – złodziei aresztowano.   

- Po wydarciu strzechy złodzieje dostali się do domu Stanisława Klimka Chojno 

Stare gmina Siedliszcze w lipcu 1926 r. i skradli palto pluszowe, jesionkę i ubranie oraz 

bieliznę, wartość 400 zł.   

- Po wyjęciu okna dostali się złodzieje do mieszkania Kanclerz Marii, Malinówka 

gmina Bukowa w lipcu 1926 r. i skradli ubranie i bieliznę na 100 zł.                                                                                                                                                 
- Do mieszkańca Rudy-Huty w sierpniu 1926 r. przybył w odwiedziny jego 

znajomy z Chełma Władysław Czerkas ul. Kolejowa 46, który zobaczywszy rower Pióra 

chciał go wypróbować. Siadł więc na rower i pojechał, ale jak pojechał to i słuch o nim 

zaginął. Pióro o tym doniósł na policję, wszczęto poszukiwania. 

- Do domu Rozenmana Moszka Kroczyn gmina Turka w sierpniu 1926 r. włamali 

się w nocy złodzieje, skradli bieliznę i ubranie wartości 409 zł. Tejże nocy, zapewne ci 

sami sprawcy, zakradli się do kuźni Ferdynanda Sztyby, mieszkańca kolonii Pogranicze, 

skradli różne narzędzia kowalskie wartości 276 zł. – dochodzenie w toku.  
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- Od dłuższego czasu grasował w powiatach Chełm, Luboml, Hrubieszów i 

Zamość zuchwały złodziej Władysław Linkiewicz – wymykał się policji. Z początkiem 

października 1926 r. komendant posterunku w Rakołupach przodownik Szentag 

otrzymał wiadomość, że Linkiewicz ma przybyć do Kamienia do rodziny. Przodownik 

Szentag wraz z posterunkowym Kurusiem udali się dnia 9 października w nocy 

przebrani w cywilne ubrania i urządzili zasadzkę: po drodze spotkali przodownika 

Kluczyka i posterunkowego Wawra. Około godz. 10 Kuruś zauważył złodzieja 

Linkiewicza stojącego na drodze – który błyskawicznie wyjął rewolwer. Policjant 

spostrzegłszy to uprzedził go i strzelił ale chybił, złodziej Linkiewicz zaczął uciekać. Na 

strzały przybiegli inni policjanci nastąpiła krótka strzelanina – dopiero gdy dobiegł as 

powiatowy przodownik Wawer (ten który zastrzelił przestępcę Mintza w Siedliszczu) 

jednym strzałem ranił go w rękę. Wtedy ranny złodziej wbiegł do zabudowań P. Hurki i 

tam rzuciwszy rewolwer do obory, został schwytany. Po przewiezieniu go do szpitala Św. 

Mikołaja zaszła potrzeba amputowania lewej ręki. Po wyzdrowieniu, czeka Linkiewicza 

kilkanaście spraw sądowych za kradzież.  

- Antoniego Wójtowicza z Majdanu Stajeńskiego gmina Rejowiec, wypuszczono 

niedawno z więzienia, odsiadywał karę za kradzież. Dobrze się tam musiał wykształcić, 

skoro przeszedł na wyższy stopień i ze złodzieja stał się bandytą. W kilka dni później w 

październiku 1926 r. znów narozrabiał i został w obławie schwytany przez policję.            

- Z 4 na 5 listopada 1926 r. w kolonii Klesztów gmina Żmudź dokonano kradzieży 

3 m. pszenicy w zagrodzie Jana Wojtiuka. Śledztwo policyjne wykazało, że kradzieży 

dokonali: P. Szostak, Kuchta Władysław, Borys Antoni i Steciuk Piotr – wszyscy z 

Klesztowa. Dnia 8 listopada kiedy już wszyscy złodzieje znajdowali się w ręku policji i 

mieli być odesłani do Chełma, do prywatnego mieszkania komendanta posterunku 

przodownika Sawickiego przyjechał Mikołaj Borys, ojciec jednego z ptaszków i 

zaproponował 200 zł. łapówki za zatuszowanie sprawy. Komendant  Sawicki przestrzegł 

Borysa o odpowiedzialności za proponowanie łapówki, ale Borys myślał, że Sawicki 

tylko się tak droczy. Więc zabrał się i poszedł, a 200 zł. zostawił na stole i narobił sobie 

nieszczęścia, bo pieniądze powędrowały do prokuratora, aby świadczyć o usiłowaniu 

dokonania przez Borysa przekupstw policjanta. A złodziejom doli nic nie ulżyły. 

- 28 listopada 1926 r. o 23 do chaty Jana Uszały w kolonii Gołąb gmina Pawłów 

za pomocą wydarcia strzechy dostali się do sieni  2 osobnicy, którzy zażądali od niego 

pieniędzy bijąc go butelka po głowie. Na krzyk wyskoczył na pomoc jego syn Aleksander 

a bandyci ze strachu dali drapaka. Bandyci byli zamaskowani – musieli być też jacyś 

bliscy, bo wiedzieli, że sprzedał Uszała grunt i miał 850 zł. zadatku. Śledztwo trwa.   

- Łukasz Osoba z Czechowego-Kąta gmina Pawłów zawiadomił, że 21 listopada 

1926 r. napadli go mieszkańcy tejże wsi Toros Jan, Kuźma Julian i Wdowicz Stanisław, 

którzy pobili go, łamiąc mu lewą nogę oraz zrabowali 40 zł. Wszyscy zostali aresztowani 

i  osadzeni w więzieniu, gdzie oczekiwać będą sądu doraźnego – kwalifikacja tego czynu.   

- Z 2 na 3 grudnia 1926 r. z niezamkniętego chlewa Mariannie Hady w Maryninie 

gmina Rejowiec skradziono prosię wartości 100 zł. Tejże nocy Feliksie Ragaman w 

Adamowie gmina Rejowiec też skradziono prosię za 100 zł.   
- Józef Sumiga z Rudy gmina Świerże i Bieliński Wiktor, jego lokator wyjechali 

przed kilku miesiącami z Rudy na zarobek. Kilka tygodni temu wrócili do Rudy, a 

każdy przywiózł z sobą po parę funtów złota, biżuterię i trochę gotówki. Wszystko 

byłoby dobrze, gdyby z Sarn nie przyszły za nimi listy gończe. Okazało się, że Zieliński i 

Sumiga założyli w Sarnach biuro próśb i ponaciągali ludzi i zwieli.  Staną przed sądem.                                             

- Z 6 na 7 lutego 1927 r. w folwarku Kukawka gmina Rakołupy z niezamkniętego 

chlewa Jana Parda skradziono 2 wieprze za 60 zł. Policja wieprze odnalazła, a złodzieje 
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Jerzy Joachimink i Aleksander Wizawski ze wsi Cieszyn gmina Skierbieszów powiat 

Zamojski, zostali oddani do sędziego śledczego. 

- Franciszkowi Pawłowskiemu w folwarku Chylin w lutym 1927 r. Hilary Mitura 

ukradł krowę. Policja nie mogła odzyskać krowy bo ją sprzedał a pieniądze po część 

wydał – nie chce też powiedzieć komu sprzedał krowę.  

- W młynie w Kamieniu znajdują się dwie wagi do ważenia jedna kilogramowa 

druga funtowa. Na kilogramowej waży się zboże przywożone do młyna na funtowej 

licząc 100 kg 250 funt. Zboże po zubrze tak że na każdym metrze młynarz zarabia 6 

funt, gdyż po zmieleniu mąkę oddaje podług wagi kilogramowej. Na zwróconą 

młynarzowi uwagę w lutym 1927 r. – młynarz odpowiada, że tak mu się podoba i już.  

- Licho wiedziało że on tam stoi – powiedziała sobie Łukaszukowa Kazimiera z 

Nowego Chona gmina Siedliszcze, gdy w czasie rewizji w lutym 1927 r. wyrzuciła przez 

okno worek zawierający 30 butelek wódki. Podczas gdy inni szukali w mieszkaniu 

podejrzanej o potajemny wyszynk jeden z posterunkowych stał na czatach na zewnątrz 

domu i wyrzucony worek podniósł. Takie to już szczęście prześladuje nieraz człowieka.  

- Paweł Baryła z Kaniego gmina Pawłów z 19 na 20 lutego 1927 r. po rozebraniu 

ściany wyciągnął ze sklepu 40 kg kiełbasy, nie dość że został spłoszony i kiełbasę zostawił 

w stodole sąsiada, jeszcze go policja wyśledziła i powędrował na ostatki do kozy.  

- 16 lutego 1927 r. w Sawinie rodzina Czerwińskich, składająca się z małżonków 

Adama i Rozalii i syna Bronisława i córki Felicji,  napadła na swą lokatorkę Draganową 

żonę policjanta, która uratowała się od kalectwa albo i śmierci rozpaczliwym wołaniem 

o pomoc, dzięki czemu nadbiegli ludzie, co powstrzymało rozjuszoną rodzinkę od 

znęcania się nad bezbronną kobietą. Powodem napaści stało się przerzynanie nie 

rąbanie drzewa na opał ręczną piłeczką, co miało bardzo szkodzić podłodze, jak 

następnie brzmiała skarga do Powiatowej Komendy Policji, wniesioną przez tegoż 

Adama Czerwińskiego. Śledztwo wykazało, że podłoga znajduje się w porządku. Do 

czego to podobne – jak panu nie wstyd panie Czerwiński.  

- Bracia Aleksander i Stanisław Pałka oraz Stanisław i Władysław Miłkowscy i 

Władysław Brzeziecki z Sawina w marcu 1927 r., zawarli spółkę złodziejską która 

dokonała we wsi Stolin pow. Włodawski kradzieży wieprzka gospodarza Dołgańskiego. 

Policja szybko ich namierzyła, a Palka na policji przyznał się do winy, za wyjątkiem 

Stanisława Pałki wszyscy poszli do więzienia.   

- Z 8 na 9 marca 1927 r. z obory Jana Bobca powiat chełmski skradziono krowę. 

Sprawcą był Jan Sankowski z kolonii Dobry Kraj powiat Włodzimierski. Policja 

złodzieja oddała pod opiekę Bidy naczelnika więzienia.                                 

- Z 19 na 20 marca 1927 r. do mieszkania dzierżawcy folwarku Stajne zakradli 

się Władysław Kukiełka stelmach dworski i Jan Koper cieśla, którzy zrabowali z biurka 

rzeczy wartości 500 zł. Zatrzymani przez policję powędrowali do kozy.  

- Z 24 na 25 marca 1927 r. złodzieje dostali się do spichrza Raczyńskiego w 

kolonii Marynin gmina Pawłów. Ukradli zborze i inne przedmioty na 1.000 zł. Jeden ze 

złodziei Jakub Martynin został wyśledzony i osadzony w więzieniu.         

- W kolonii Kamień gmina Turka ze sklepu Borucha Lempla w marcu 1927 r. 

skradziono materiały łokciowe na sumę 600 zł.  

- Na Jana Szweda z Sielca gmina Rakołupy sporządzony został w czerwcu 1927 r. 

protokół za to, że tak niemiłosiernie skrępował nogi świniom aż sznurek poprzecinał im 

skórę. Będzie teraz tłumaczył się ze swego postępku przez Sądem.   

- Józefowi Juszczakowi z kolonii Wojniaki skradziono 2  klacze. Pościg policyjny 

zarządzony zaraz po kradzieży w lipcu 1927 r. oddał w ręce sprawiedliwości dwóch 

specjalistów końskich aż z Lublina na specjalne zamówienie spółki złodziejskiej 

składającej się z porządnych gospodarzy Antoniego Semeniuka i Stanisława Łozy z 
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Niedziałowic i Stanisława Pawelca i Paula Nowosada z Borowicy. Konie powędrowały do 

swego właściciela a złodzieje pod klucz.  

- Agnieszka Librowska z Leśniczówki ukradła 12 kur w lipcu 1927 r. Andrzejowi 

Wałuckiemu z przedmieścia Nowiny – policja odebrała 5 kur. 

- W lipcu 1927 r.: w kolonii Adamów gmina Rejowiec Janowi Szymczakowi 

skradziono, ubranie, 100 zł. i 5 dolarów; Janowi Bejdzie z Wólki Czułczyckiej 

skradziono 100 zł. i 14 kg sadła; w Sielcu gmina Rakołupy skradziono z chlewa Jana 

Niemca i Władysława Haryniuka 3 prosiaki.  

- Podczas zabawy weselnej w sierpniu 1927 r. u Foryszuka Pawła w Święcicy 

gmina Olchowiec został pobity nożem jeden z uczestników wesela Karol Gargol, do 

którego mieli jakieś pretensje bracia Stanisław i Jan Foryszukowie, a może to zemsta.  

- 5 sierpnia 1927 r. w Krobonoszy gmina Staw ze stajni Jana Grzywaczewskiego 

nieuchwytni złodzieje wyprowadzili parę koni i źrebię, śledztwo wykazało, iż konie 

uprowadzono w kierunku Włodawy; z 6 na 7 sierpnia 1927 r. we wsi Alojzów gmina 

Wojsławice z domu Ludwika Okoniewskiego nieuchwytni złodzieje skradli kożuch, 60 

łokci płótna i bieliznę na sumę 300 zł.; tejże nocy we wsi Wolawce gmina Żmudź z domu 

Józefa Nowaka złodzieje wynieśli garderobę na 800 zł.  

- Z 9 na 10 sierpnia 1927 r. w kolonii Toruń gmina Pawłów złodzieje-zawodowcy 

skradli podczas snu z domu Ignacego Kapicy garderobę na sumę 500 zł. W tej sprawie 

aresztowano zawodowego pasera Jana Gołębiowskiego z tej samej miejscowości już 

karanego więzieniem za paserstwo i przechowywanie kradzionych rzeczy. 

- Fryderyk Kuc z kolonii Janów gmina Staw, zobaczywszy w sierpniu 1927 r., że 

żona jego Karolina w czasie kłótni rzuciła się na matkę jego Augustynę, odpiął rzemienie 

i tak mocno bil ucząc ją szacunku do teściowej, że aż się żona rozchorowała obłożnie.   

- W Strupinie Małym urządzili już pokaz dnia 23 września 1927 r. dwaj złodzieje 

Grabiński i Śmigielski, którzy niedawno opuścili więzienie. Włamali się do mieszkania 

Watrakiewicza i Ducha – skąd zabrali garderobę wartości 500 zł.  

- Mieszkaniec Pławanic gmina Turka Stanisław Świaluk, we wrześniu 1927 r., 

powróciwszy z odpustu w Chełmie do domu pijany, zauważył brak pieniędzy na 

podatek. Zgłosił to na policje, że został napadnięty przez braci Palonków którzy zabrali 

mu 110 zł. Śledztwo wykazało, że pieniądze te przepił na odpuście.  

- 17 września 1927 r. z kolonii Bekierzy gmina Olchowiec ojciec i syn Michał i 

Ernest Albrecht pobili ciężko szpadlem i kłonicą Edwarda i Juliannę małżonków 

Krentów w czasie kłótni o zaoranie miedzy przez Krentów na gruncie Albrechtów.   

- Z 10 na 11 września 1927 r. skradziono Janowi Siemińskiemu ze wsi Bezek 

gmina Staw, 2 klacze po 5 lat, źrebna, druga ze źrebakiem – za zwrot 1.000 zł.  

- W grudniu 1925 r. okradziono kasę gminną w Stawie. Żmudne śledztwo ustaliło 

w październiku 1927 r., że kradzieży dokonali mieszkańcy Czułczyc: Antoni Klimiuk, 

Dymitr Skubij i Wasyl Krzywicki,  zrabowali wówczas 4.008 zł. Przy podziale Krzywicki 

otrzymał tylko 1.000 zł. i groził głównemu hersztowi Skubijowi, że wyda całą robotę, 

jeżeli nie zostanie wynagrodzona mu krzywda. W maju 1927 r. Skubij zamordował 

Krzywickiego dla zatarcia śladów podpalił dom, gdzie pozostawił jego zwłoki, zbrodnia 

została wykryta i Skubij znalazł się w więzieniu. Aresztowano też Klimiuka i osadzono w 

więzieniu. Z ich majątków zostanie ściągnięta skradziona kwota i zwrócona gminie.   

- Adamowi Bajer w Rudzie Hucie skradziono w październiku 1927 r. ze sklepu 

towary łokciowe na sumę 415 zł. Złodziej Bronisław Kiedzierawski został wykryty i 

osadzony w więzieniu. W Pawłowie skradziono manufakturę za 400 zł. 

- Z 14 na15 grudnia 1927 r. w kolonii Chromówka gmina Świerże Dawidowi 

Karmanowi skradziono różnej manufaktury ze sklepu za 2.278 zł. Śledztwo sprawiło że 

towar odnaleziono w całości u Władysława Matczuka w Serebryszczach i oddano 
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właścicielowi, a złodziejami byli Antoni Raczyński i Władysław Linkiewicz z Kamienia 

gmina Turka oraz Franciszek Grela i Stanisław Wojtyła gmina Świerże – zostali oddani 

pod klucz p. Bidy w więzieniu.                                                                                                                                    

 - Józef Nafalski ze Strupina gmina Krzywiczki kupił w sklepie różnych towarów 

manufakturnych na sumę 29 zł. Dał 100 zł. otrzymał resztę i poszedł. Dopiero przy 

zmianie u sąsiada w styczniu 1928 r. kupcowa Huna Jungman dowiedziała się, że klient 

dał jej nie 100 złotych, a dawne 100 marek polskich.   

 - Z 15 na 16 stycznia 1928 r. zwrotniczy ze stacji kolonii Bzite Nikodem Zając na 

moście kolonii na 7 kilometrze od stacji Rejowiec, został napadnięty przez 3 nieznanych 

osobników którzy zażądali pieniędzy – on nie miał – sprawdzili i puścili go. Mimo to 

policja wysłuchała Zająca rozpoczęła poszukiwania i z chwilą aresztowania Stanisława 

Pawelca i Józefa Rokitę z Borowicy gmina Pawłów skonfrontowała z Zającem który ich 

poznał a oni przyznali się wpadł też i trzeci Jan Lisek – wyszły też ich dawne sprawki 

kradzieży itd. Teraz oczekują na kary.   

 - 24 stycznia 1928 r. Antoni Guz z Natolina gmina Turka w mieszkaniu teściowej 

Adamczyk w Czerniejowie tejże gminy w czasie sprzeczki wyjął rewolwer i zaczął 

strzelać. Pierwszy strzał zranił szwagra Adamczyka w rękę, drugi chybił oddany do swej 

żony – w tym czasie ranny Adamczyk rzucił się na szalonego szwagra i jedną ręką ciężko 

go poturbował, że obu odwieziono do szpitala św. Mikołaja w Chełmie.  

 - 24 stycznia 1928 r. do przechodzącego drogą w kolonii Rudka gmina Świerże 

Fryderyka Mekelberga strzelił jakiś niewyśledzony sprawca. O zamach podejrzani są 

bracia Mach. Gustaw i Wilhelm z którymi miał spór sądowy – śledztwo trwa.  

 - 20 lutego 1928 r. o godz. 14 Michał Kubacki z Depułtycz Ruskich zostawił przy 

ul. Lwowskiej w Chełmie na chwilę bez opieki parę koni z saniami. Gdy wyszedł ze 

sklepu, koni już nie zastał. Zawiadomił policję, zarządzono pościg. Na drugi dzień na 

targu w Krasnymstawie znalazły się konie i sanie – do kradzieży przyznał się Stanisław 

Kupiński z Żółtaniec gmina Krzywiczki – za to powędrował do kozy. 

- Na 24 lutego 1928 r. w Bezku Janowi Huszczukowi złodzieje skradli garderobę, 

mąkę i inne rzeczy na 200 zł. Tej nocy ci sami złodzieje skradli Ludwikowi Brydy w 

Stołpie przedmioty i alkohol na 50 zł. Policja jest już na ich tropie.   

- Na 8 marca 1928 r. trzech zamaskowanych osobników napadło na dom Tatiany 

Gierm w kolonii Janików gmina Świerże, i zrabowali 50 zł. Tej samej nocy ci sami 

bandyci złożyli wizytę Janowi Kalicie zabierając mu 20 zł. Podczas śledztwa Kalita 

przyznał, że w nocy 29 lutego ci sami bandyci zrabowali mu 349 zł. – nie meldował 

policji bo bał się o życie. Na podstawie poszlak aresztowany został jeden z mieszkańców 

wsi Rudka gmina Świerże. Podczas konfrontacji został rozpoznany – a przyciśnięty do 

muru wyśpiewał nazwiska swych towarzyszy. Tak też cała trójka początkujących 

bandytów powędrowała do więzienia: Stefan Kuźmicz i Maksymiuk z Rudki gmina 

Świerże oraz Joachim Kruk z Siedliszcza.  

- W nocy 19 marca 1928 r. w Łowczy gmina Bukowa z nie zamkniętej stajni Jana 

Jurgielewicza złodzieje wyprowadzili parę koni. Syn Jurgielewicza Bolesław, zbudzony 

ujadaniem psów, przekonawszy się o kradzieży obudził sąsiada Walerego Gaja i 

skoczywszy obaj na konie popędzili za rabusiami, którzy widząc że nie umkną pogoni, 

pozostawiali konie a sami ratując się uciekli w las.  

- Woźny Urzędu gminnego w Stawie Franciszek Puchajdowicz w kwietniu 1928 r. 

przenosząc listy z poczty w Chełmie do gminy, zabierał do domu listy z Ameryki i 

otwierał je w poszukiwaniu dolarów. Gdy się sprawa wydała znaleziono przy nim 7 

listów. Podczas śledztwa oświadczył, że otwierał listy po to aby się dowiedzieć co słychać 

w Ameryce – a dolary jeżeli w liście znalazł, zabierał przy okazji tylko.   



193 
 

- Mieszkaniec wsi Sielec gmina Rakołupy Jacenty Niemiec i syn jego Stanisław 

oraz Jan Podkański w kwietniu 1928 r. napadli na orzącego w polu Adama Niemca i tak 

go poturbowali, że w stanie ciężkim musiano go odstawić do szpitala w Chełmie, a 

napastników oddała policja do dyspozycji sędziego śledczego.  

- W nocy 9 kwietnia 1928 r. we wsi Krobonosz gmina Staw okradziono 2 domy 

Józefa Oleszczuka i Dymitra Bajdy. Poszukiwania policyjne wykryły w stercie na polu 

należącym do Kamiennej Góry gmina Olchowiec skradzione przedmioty. Zastawiono 

sidła w które wpadły 2 ptaszki, bracia Józef i Julian Radziccy z tejże gminy. Tak dostali 

pomieszczenia w klatce nad Uherką w Chełmie.                                                                        

- Podczas włamania w maju 1928 r. do domu Mikołaja Wójtowicza w Wólce 

Czułczyckiej gmina Staw zostali schwytani 2-opryszki. Śledztwo wykaże czy podane 

przez nich nazwiska Mikołaj Worobiej i Jan Śmigielski – to prawdziwe nazwiska.    

- 17 maja 1928 r. do domu Joachima Michalczuka w Kleszczowie gmina Żmudź 

dostali się przez strzechę złodzieje i skradli słoninę, sadło i mięso oraz garderobę na 

sumę 520 zł. Słoninę i mięso odzyskano a garderoba przepadła.   

- 24 maja 1928 r. na jarmarku w Siedliszczu schwytano ze skradzionymi 

rzeczami małżonków Baranów, którzy kradli ze straganów różne przedmioty.    

- Złodziejski terror w Pokrowce – bezkarnie kradzieże powtarzają się od szeregu 

lat i nie tylko w zagrodach i w polu. Zuchwalstwo wzrosło do niemożliwego stopnia. 

Złodzieje są identyfikowani ale na groźby, policji się często nie zawiadamia. Powstaje 

pytanie dlaczego złodzieje nie są tropieni – kiedy się to skończy.                

- Rankiem 23 lipca 1928 r. w Lisznie pod Kaniem bracia Gruntkowscy dochodzili 

swoich racji w sprawach rodzinno-majątkowe na koniec poszło o drzewo. Kiedy jeden z 

braci chciał zabronić, drugi pobił go i pokaleczył mu głowę i pobił mu żonę. Po godzinie 

przyjechali do Chełm do doktora Sagatowskiego, na Lubelskiej budzili sensację, on 

obandażowany i głowa też – co na to policja.    

- Heftowi Wilhelmowi Teosin turecki, skradziono we wrześniu 1928 r. konie i 

worki pszenicy – straty 330 zł. Złodziejem okazał się służący Matyjczuk Tomasz. 

- Dla upamiętnienia radosnego dnia ukończenia domu, urządził Jan Baran 

Ostrów gmina Rakołupy, 13 września 1928 r. większą libację. Po pijatyce – jak to 

zwykle – zaczęła się bijatyka. Maksymiuk Jan oraz dwaj Tomaszowie Grzesiuk i Oleksa 

pobili Pilipczuka Władysława. Stan ofiary beznadziejny – żwawą trójkę zaaresztowano.  

- Gradus Marcin z Kamienia i Gradziński Aleksander ze Strupina, podkopawszy 

się w nocy 16 września 1928 r. pod sklep „Stowarzyszenia Spożywców” w Kumowie, 

zabrali rozmaitych towarów na 750 zł. Złodziei złapano dzięki energii komendanta 

posterunku Rakołupy – Sawickiego. Część towaru już sprzedali. Gradziński okazał się 

starym bandytą, skazanym niegdyś przez sąd na karę śmierci i ułaskawionym.  

- W nocy 28 września 1928 r. schwytano w Wojsławicach podczas kradzieży 

Józefa Rymarskiego. W trakcie rewizji znaleziono u niego dużo rzeczy które kradł w 

ciągu wielu lat – a uchodził za pożarnego człowieka.  

- 10 października 1928 r. Jan Durko z Józefina gmina Turka, dostał się pod koła 

autobusu z Hrubieszowa prowadzonego przez Puchlewskiego Józefa i doznał dotkliwych 

obrażenia – był kompletnie pijany.   

- Szponar Piotr z Leśniowic zameldował w policji, że na żonę jego idącą z Chełma 

napadli bandyci i zrabowali jej 270 zł. Dochodzenie ustaliło, że Szponarowa będąc na 

jarmarku w Grabowcu w listopadzie 1928 r., została oszukana przez jakiś opryszków – 

a bojąc się gniewu męża wymyśliła bajeczkę o bandytach.   

- Na targowicy w Chełmie schwytano podczas kradzieży kurtki z wozu Gustawa 

Abrama z Bielizna gmina Żmudzi, mieszkańca Pławanic gmina Turka Ludwika Króla – 

teraz Król posiedzi sobie jakiś czas za kratkami.   
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- W domu Agaty Teodorowicz kolonia Wygnańce gmina Wojsławice odbywało się 

na Trzech Króli 1929 r. wesele. Wesele bez bójki – upity 19 latek Kasprzak Bolesław 

wszczął awanturę, o którą przy hucznej zabawie nie trudno. Od kłótni do pięści itd. 

Pomysłowość Kasprzaka była niesamowita, podczas bójki porwał żelazny sagan i zdzielił 

przez łeb Kołodzieja Franciszka, krew, krzyki, ale co to na weselu, bawiono się dalej.  

- Para Kalistaków Jan i Stefan z Sawina oraz para Jawornickich Józef i Jan mieli 

ze sobą porachunki – wynikiem czego 10 stycznia 1929 r. Kalistowie zostali pokaleczeni 

nożami przez Jawornickich – Józefa aresztowano.  

- 20 stycznia 1929 r. miała się odbyć zabawa weselna u Władysława Kota Ochoża 

gmina Staw na którą zaproszony był gajowy z majątku Serebryszcze – Lewenda  Karol. 

Kiedy orszak weselny wyruszył do ślubu, Lewenda z uciechy wystrzelił na wiwat – 

niefortunnie sanie podskoczyły, a strzał ugodził w pierś 18 letnią Kister Walerię – którą 

w stanie groźnym odwieziono do szpitala. 

- Z 14 na 15 stycznia 1929 r. z modlitewnego domu babtystów w Rudzie gmina 

Świerże złodzieje skradli zegar ścienny i inne na sumę 58 zł.                                                                                                                  

- Sieciechowicz Edward z Sawina, jadąc 4 lutego 1929 r. z wieprzkami, zgubił 

jednego. Wkrótce za nim przejeżdżali Banach Jan z Nowosiółek gmina Staw, Grabowski 

Hipolit z Reformackiej 31 i Wasiuta Bazyl z Wierzbowic gmina Olchowiec. Natrafiwszy 

na taką zgubę, zabrali ją ze sobą i sprzedali. Po jakimś czasie Sieciechowicz dowiedział 

się o nieuczciwych znalazcach i oskarżył ich przed policją.  

- Szer Jankiel z Horodyska gmina Rakołupy handlował cielętami nie posiadając 

świadectwa przemysłowego – policja spisała – luty 1929 r.  

- Sochaczewska Karolina wieś Hruszów gmina Rejowiec w marcu 1929 r. skradła 

Błaszewskiej Bolesławie Górka Katedralna palto i poduszkę – teraz będzie musiała jakiś 

czas sypiać na poduszce ale więziennej.  

- Czubara Władysław wieś Alojzów gmina Rakołupy wypożyczył w październiku 

1928 r. u Manzysa Owsieja rower firmy „Puch”, który tak przystał do Czubary, że 

dopiero w marcu 1929 r. odebrano mu rower w Alojzowie i zdeponowano na policji. 

- 22 letni Wójcik Krzysztof wieś Liszno gmina Pawłów w marcu 1929 r. wszczął 

awanturę i bójkę z Józefem i Janem Wawrzyszuk. Stojąca obok i przyglądająca się 62 

letnia Psujowa Rozalia została podczas szamotania walczących ugodzona nożem w lewą 

łopatkę. Psujową odwieziono do szpitala św. Mikołaja a winnego Wójcika Krzysztofa 

(zwolnionego w lipcu z więzienia po 3 latach kary za podobna sprawę) odesłano do 

sędziego śledczego. 

- Podczas zabawy weselnej w marcu 1929 r. w Pławanicach gmina Turka wszczęli 

bójkę 3 krewcy młodzieńcy: Czarnecki Sergiusz 20 lat, Stepaniuk Michał 21 lat i 

Polanka Piotr 26 lat. Wspólna ich animozja dotyczyła Muchy Antoniego 22 lat, który 

został zraniony nożem w rękę i ugodzony tłuczkiem w głowę. Na koniec najbardziej 

winnego Sergiusza Antoniego osadzono w więzieniu.   

- Bartoszowi Józefowi wieś Bukowa gmina Rakołupy skradziono w lutego 1929 r. 

z obory krowę. Dochodzenie policyjne ustaliło, że gajowy zatrzymał w lesie w pobliżu 

wsi Poczekajki gmina Staw 2 osobników wiozących mięso i skórę do wsi Zarudni gmina 

Świerże. Wiozących przetrzymano mięso przejął sołtysa – nazajutrz po mięso zgłosił się 

Sobiepan Andrzej z Sajczyc gmina Staw – i został aresztowany, jak się okazało to on był 

sprawcą kradzieży z dwoma wspólnikami. Po 4 dniach ujęto wspólnika był nim 

Majewski Michał z Chełma Baraki (wypuszczony z więzienia  miał już takie 3 sprawy).   

- Gryczyna Wasyl wieś Żółtańce gmina Krzywiczki zakradłszy się po nocy w 

marcu 1929 r. do zagrody Gryczyna Filipa, zaczął brać ze stogu siano. Spostrzegł 

właściciel, zawołał żonę i cicho podeszli z widłami, i dźgnęli go widłami. Raniony złodziej 

z 2 złamanymi żebrami odszedł, zapalczywi małżonkowie stanęli przed sędzią śledczym.  
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- Z obory Białasa Antoniego wieś Mszana gmina Bukowa w marcu 1929 r. 

skradziono 5 metrów żyta wartości 160 zł. Po niedługim czasie policja wykryła to żyto w 

stodole Polaka Józefa kolonia Saski gmina Sobibór powiat Włodawa.    

- 25 letni Symczuk Wasyl ze wsi Syczyn gmina Olchowiec w kwietniu 1929 r. 

wszczął awanturę z żona, która zwabiła krzykiem teściów i sąsiadów. Rozjuszony Wasyl 

przebił teściowi dolną wargę nożem a sąsiadowi 70 letniemu Kondratiukowi Wasylowi 

odgryzł serdeczny palec u prawej ręki.   

- Chełmianie Skibiński Jan i Lipiński Mieczysław, w maju 1929 r. przybyli do 

kolonii Ignatów gminy tureckiej do znajomych Wernera  Hermana i Grodowskiego 

Wacława. Gdy popili, przyszły im humory do swawoli. Rozpoczęli od nocnego najścia na 

zagrodę Ginterowej Wandy, tu wywalili płot itd. Następnie Szwarcowi Jakubowi 

wytłukli szyby w chałupie. Zaatakowali Albrechta Karola, zaczął się bronić – nie 

wytrzymał wyskoczył z domu i sam jeden zbił  całą czwórkę pijaczków. Poturbował ich 

do tego stopnia, że uląkł się odpowiedzialności natychmiast zameldował o wypadku 

policji – przedstawiając burdę pijacką jako klasyczny napad bandycki.  

- 22-letni Miller Gustaw i 21-letni Buss August kolonia Pograń gminy tureckiej 

pokłócili się w maju 1929 r. we wsi Konotopach. Doszło do bójki i Miller pchnął nożem 

w brzuch Bussa – rannego odwieziono do szpitala a sprawcę do więzienia.  

- Dwóch Michałów Antoniuk i Janicki oraz Skrzypa Jan nocą w maju 1929 r. 

ukradli z domu Prus Anny wieś Majdan gmina Rakołupy 2 worki pszenicy. Policja 

wykryła złodziei – pszenicę zwrócono a trójką zajęła się władza.  

- W Świerżach mieszka Wasyl Hajczuk znany w gminie jako pijak i awanturnik. 

10 czerwca 1929 r. wieczorem Hajczuk wracał upity do domu po drodze spotkał 19 

letniego Stanisława Hawryluka. Czy miał jakieś porachunki – bo nagle rzucił się na 

Hawryluka i począł go bić. Kiedy chłopak ogłuszony od ciosów padł na ziemię zaczął go 

kopać. Na rozpaczliwy krzyk katowanego chłopca nadbiegli przechodnie, widok był 

przerażający – pobity leżał na ziemi ledwie dyszał zęby miał powybijane a nad nim stał 

jego kat, jego stan był ciężki. Policja Hajczuka aresztowała.   

- Podczas zabawy w czerwcu 1929 r. u Chmielowca Ignacego wieś Depułtycze 

Królewskie gmina Krzywiczki dwukrotnie strzelił do Klajnerta Józefa szeregowca 2 

pułku strzelców konnych w Hrubieszowie, niejaki Jagiełło Władysław. Klajnert będący 

na urlopie został ranny w rękę i nogę – nielegalny posiadacz broni został aresztowany. 

- Poliszuk Józef wieś Zalesie gmina Pawłów w czerwcu 1929 r. przyszedł po 

kryjomu do zarybionego stawu w majątku Krasnem tej gminy i zaczął łowić ryby. Lokaj 

Stus Stanisław zobaczywszy figurę nad stawem, strzelił z dubeltówki i ranił Poliszuka – 

później tłumaczył że to tylko nieostrożność.    

- 70 letni Marcyniuk Józef i 30 letni Andrzejewski Józef obydwaj ze Stołpie 

gmina Staw posprzeczali się w czerwcu 1929 r. o zasiew. Zapalczywy Andrzejewski 

zadał starcowi w trakcie kłótni szereg potężnych ciosów, powodując w kilu miejscach 

złamanie ręki – winowajcę osadzono w więzieniu.  

- Janowie Fedorowicz i Kołtuniak ze wsi Chylin gmina Olchowiec okrutnie się 

pobili w czerwcu 1929 r., Kołtuniak miał złamaną ręką a Fedorowicza aresztowano.  

- Właściciel majątku Wólka Leszczyńska gmina Żmudź Tadeusz Dziewicki 

ofiarował 30 m\ sześć. drzewa budulcowego na budowę szkoły w Alojzowie w czerwcu 

1929 r. Drzewo pozostawiono pod nadzorem sołtysa Mazurka Franciszka. Drzewo to 

przywłaszczył na cele istniejącego kościoła narodowego ksiądz Zygmunt Ancerewicz. W 

czasie dochodzenia ksiądz odmówił wszelkich zeznań i oświadczył kategorycznie, że 

drzewa nie zwróci. Policja drzewo opieczętowało i oddało pod dozór sołtysowi wsi 

Majdan Leśniewski, Stanisławowi Michalczukowi, sprawę skierowano na drogę sądową.  
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- Wyjąwszy szybę, przedostali się w nocy w czerwcu 1929 r. do mieszkania 

Czachary Karoliny wieś Buza gmina Olchowiec Mazur Jan i Bakaj Marcin wieś 

Dobromyśl gmina Siedliszcze i zabrali jej garderobę na 400 zł. Część garderoby wykryto 

u Mazura i osadzono go w więzieniu a na Bakajem nałożono dozór policyjny. 

- Wojcieszynowi Józefowi wieś Stare Chojno gmina Siedliszcze w czerwcu 1929 r. 

skradziono garderobę i artykuły spożywcze. Złodziejem okazał się Jan Bereza ze wsi 

Liszno gmina Pawłów.  

- Na wracającego w lipcu 1929 r. po pracy z leśniczówki w Żulinie do Brzyźna 

Madzina Mikołaja napadło 2 mężczyzn, którzy grożąc rewolwerami, zażądali pieniędzy. 

Madzin miał tylko 5 zł. które oddał – niezadowoleni pobili go i zabrali mu buty. 

Sprawcami okazali się Wilczuk Antoni z kolonii Stefanów i Gałowski Aleksander z 

Pławanic – i zostali osadzeni w areszcie.  

- Lontowi Władkowi z Rudy gmina Świerże skradziono w lipcu 1929 r. wołu za 

800 zł. Za złodziejami puszczono się konno w pogoń i zatrzymany został Stefan Kuźmicz 

vel Zdun z Rudki który furmanką wiózł mięso ze skradzionego wołu. Osaczony przez 

miejscową ludność i pobity, przyznał się do współudziału i też wydał wspólników: 

Pokorskiego Pawła z Rudy, Piszcza Jakuba z Sobiboru pow. Włodawa i Abrama 

Akiermana z Siedliszcza – sprawcy kradzieży zostali aresztowani.   

- Z młyna motorowego w Rożdżałowie gmina Krzywiczki własność Jana 

Polakowskiego Chełm ul. Sienkiewicza 17, w lipcu 1929 r. złodzieje skradli 3 pasy 

skórzane i gazy z walców maszyn „Dufora” – wartość 900 zł.  

- Ze sklepu Grzesiaka Andrzeja w Wólce Leszczańskiej w lipcu 1929 r. złodzieje 

skradli towary na sumę 800 zł. – śledztwo trwa.  

- Odpust dla wieśniaka tak samo jak jarmark jest okazją, do upicia się ze 

znajomymi i załatwienia pretensji. W niedzielę 14 lipca 1929 r. na odpuście tym w 

Olchowcu, mieszkaniec Olchowca Julian Radzicki, zajmujący się kradzieżą i rozbojami, 

postanowił załatwić swe porachunki z gospodarzami ze Święcicy, co kiedyś 

przeszkadzali mu przy kradzieżach. Dobrawszy sobie kilku kompanów takich jak on 

bandziorów: Aleksiejuka z Zyngierówki, Jana Fedorowicza z Chylina, Bolesława 

Miłkowskiego z Serniaw, Józefa Szachuna z Nowosiółek rozpoczęli bójkę. Jednak czujne 

oko policji zapobiegło bójce. Przy rozpędzaniu, opryszki rzucali się na Komendanta 

posterunku Szajdziuka chcąc go rozbroić. Na pomoc nadbiegł posterunkowy Winiarski 

z karabinem z nasadzonym bagnetem – do niego doskoczył Szachun i chwycił karabin za 

lufę, chcąc go wydrzeć. Winiarski widząc, że to nie przelewki pchnął go karabinem, gdy  

ostrze bagnetu ugrzęzło w brzuchu opryszka, puścił lufę karabinu i począł się słaniać. 

Zajście zlikwidowano, bandziorów zakuto w kajdanki i dostarczono do sędziego 

śledczego. Ciężko ranny Szachun wynajętym przez matkę autobusem przewieziony 

został do szpitala w Lublinie, walczy o życie. Po dochodzeniu wstępnym władze sądowe 

wypuściły na wolność Fedorowicza i Miłkowskiego – Herszt szajki Radzicki i Aleksiejuk 

pozostali w więzieniu. Spokojni mieszkańcy gminy Olchowiec obawiają się jednak że i ci 

dwaj opryszki odzyskają wolność po złożeniu kaucji i będą jeszcze zuchwalej uprawiać 

swoje niecne rzemiosło złodziejsko- bandyckie. Bo już tak nieraz bywało. Niedawno 

Radzicki ukradł gospodarzowi Koziegórze pierze, zawiadomiona policja odebrała mu na 

jarmarku podczas sprzedawania i oddała właścicielowi (zaraz Radzickiego zwolniono z 

aresztu bo kradzież była bez włamanie). Opryszek przyszedł zaraz do Koziegóry: - 

oddawaj ….synu pierze, bo ci mordę skuję, a jak piśniesz co przed policją, to moi 

koledzy upieką cię w twoim własnym domu…! Jak się dowiadujemy Rada Gminna ma 

się zwrócić z prośba do władz sądowych o unieszkodliwienie herszta szajki przez 

zatrzymanie go w areszcie prewencyjnym – zobaczymy co będzie dalej !!!   
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- Kazimierzowi Krukowi lub Krukowskiemu z Bachusa gmina Bukowa w lipcu 

1929 r. skradziono z domu walizkę z ubraniami i bielizną – na sumę 350 zł. Walizkę 

znaleziono w krzakach – a złodziej znikł.  

- 1 sierpnia 1929 r. ze stajni Józefa Goluka Serebryszcze gmina Krzywiczki 

skradziono parę koni – śledztwo w toku, jest też nagroda dla znalazcy.   

- Latem 1929 r. na cmentarzu w Olchowcu pogrzebana została w grobach 

rodzinnych obywatelka ziemska Maria Lechnicka matka posłów Felicjana i Zdzisława 

Lechnickich. W sierpniu córka przyszła pomodlić się przy grobie, a tu grobowiec wejście 

do podziemi otwarte. W obecności policji stwierdzono, metalowe trumny były otwarte 

ciała sprofanowane złodzieje szukali złota, obrączki palce były pozrywane, łańcuszki 

pozrywane sukna porwane. Oprócz grobu Lechnickich sprofanowano również grób 

Załuskiego dziedzica z Kulika – śledztwo w toku. 

- 8 sierpnia 1929 r. powracał z Chełma do Chylina gmina Olchowiec kolonista 

Grzegorz Tkaczyk wraz ze swym sąsiadem. Gdy się znaleźli w Pniównie, było już dobrze 

ciemno, a obawiając się zabłądzenia, wstąpili do jednego z domów, pytając o drogę. – A 

tu ty ….synu z Chylina, jesteś i nie umiesz do Chylina trafić! Jak ja ci pokaże drogę, to 

cię cholera weźmie! Koloniści siedli szybko na wóz i zacieli koni. A za nimi z 

przekleństwami pogonili jacyś ludzie. Droga była zła, więc napastnicy rychło ich 

dopadli. Posypały się strzały. Tkaczyk runął bez życia na wóz. Gdy napastnicy 

spostrzegli skutek strzałów, zawrócili z powrotem. Zawrócił również i kolonista z 

postrzelonym sąsiadem, który dopiero po sześciu godzinach w chacie sołtysa odzyskał 

przytomność – ma przestrzeloną głowę i rękę – śledztwo w toku. 

- Nożem pod łopatkę dostał Emilian Esman kolonia Pogranicze, Turka od kuzyna 

Stefana Esmana w sierpniu 1929 r. w czasie sprzeczki o pasienie bydła na ściernisku.   
- 20 letni Józef Zając z gminy Pawłów bałamucił Zofię Czubkowską, ojciec jej 64 

letni Adolf robił mu wymówki. Rozgniewało to tak wojowniczego Zająca, że nie bacząc 

na wiek starego Czubkowskiego  we wrześniu 1929 r., pobił go okrutnie łamiąc rękę.          

- Jan Marks z Teosina gmina Turka w październiku 1929 r. przechodząc przez 

wieś Zalisocze w tejże gminie, został znienacka napadnięty przez Ludwika Bruchno z 

Zalisocza i poraniony ciężko nożem – nie wiadomo jakie były przyczyny napadu. 

- W październiku 1929 r. do bufetu na stacji kolejowej w Dorohusku zakradli się 

jacyś nieznane rzezimieszki i zabrali cały, niewielki zapas żywności, bułki, kiełbasę, ser 

szwajcarski i butelki piwa. Stąd udali się jeszcze do składu wódek Janiszewskiego, gdzie 

zaczęli odrywać deski z okiennicy aby się dostać do wódki. Jednak Janiszewski narobił 

okropnego krzyku, że złodzieje uciekli w popłochu, zostawiając swoje skradzione rzeczy.  

- 4 października 1929 r. w Zawodówce pod Chełmem w czasie sprzeczki na tle 

porachunków osobistych 27 letni Józef Kukieła ze wsi Staw dźgnął nożem w pierś 

Andrzeja Semeniuka z Wereszcze Dużych gmina Rejowiec. Ciężko rannego w prawe 

płuco Semeniuka przewieziono do Szpitala św. Mikołaja w Chełmie, a napastnikiem 

zajęły się władze sądowe. Natomiast – 11 października w Nowosiółkach sołtys tejże wsi 

Stefan Sereda został pchnięty nożem w brzuch przez swego szwagra Jana Pilipczuka z 

Wereszcze Dużych gmina Rejowiec. Ofiarę przewieziono do Szpitala św. Mikołaja, a 

szwagier przeniósł się na mieszkanie do więzienia.   

- 24 letni Andrzej Nowosad z Busówna gmina Olchowiec z 21 letnim Teodorem 

Szymczukiem z Syczyna tejże gminy postanowił w październiku 1929 r. zostać bandytą. 

Uważał na napady bandyckie 2 będzie za mało  napotkawszy Józefa Kołaczkowskiego z 

kolonii Wygoda, po zażądaniu pieniędzy i zrewidowaniu jego kieszeni, gdzie nic nie było, 

powiedział. Jak i ty nie masz pieniędzy, to chodź z nami, będziemy napadać i odbierać 

tym, co mają. Kołaczkowski chcąc się pozbyć bandytów powiedział, że się namyśli. 

Hultaje zaś udali, się do Tarnowa gmina Olchowiec, gdzie napotkawszy Zygmunta 
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Dorosza pod groźbą pobicia kazali sobie kupić butelkę wódki. Na drugi dzień wtargnęli 

w tej samej wsi do domu Józefa Wolińskiego, któremu rozkazali postawić kolację z 

wódką. Nocującemu u Wolińskiego szmaciarzowi Szymonowi zabrali 4 kg włosienia i 2 

kg wosku warte 50 zł. Tak pięknie zapowiadająca się kariera została na razie 

przerwana, gdyż policja oddała początkujących bandytów do kryminału. Czyż takie 

drągi poza bandytyzmem i wódka nie mają nic do roboty. Co to za społeczeństwo 

wyrośnie z tego młodego wojennego i powojennego pokolenia.   

- W sierpniu 1928 r. ze sklepu niejakiego Borucha S. w Kamieniu pod Chełmem 

złodzieje za pomocą włamania skradli pewna ilość mydła i o tym zapomnieli. Ponieważ 

była to kradzież z włamaniem, śledztwo prowadzono z wielką drobiazgowością, 

rezultatem którego było teraz w października 1929 r. wykrycie złodziei, i przypomnienie 

tą sprawę – a byli to: Mazurek Wasyl i Mazurek Aleksander oraz Demczuk Mikołaj 

mieszkańcy Ignatowa – teraz przenieśli się na mieszkanie nad Uherką (do kryminału).  

- Bójka na weselu zdaje się, że zyskała sobie takie samo prawo istnienia, jak i 

ceremonia ślubu. Oto znów wypadek ciężkiego poranienia w grudniu 1929 r. jednego z 

uczestników wesela u Bycia Michała. W ciężkim stanie przewieziono do szpitala św. 

Mikołaja Grzegorza Florka z Rozkoszówki gmina Uchanie powiat Hrubieszów. Sprawca 

poranienia Być Stanisław z Popław gmina Wojsławice został osadzony w więzieniu.   

- Mieszkańcowi Horodyszcza gmina Staw, Wasylowi Litwinowi skradziono w 

grudniu 1929 r. z chlewa 2-świnie na 500 zł., które policja odnalazła u dróżnika 

szosowego Bogumiła Franke i mieszkającego z nim Stanisława Toruń. Świnie wróciły do 

właściciela a złodzieje poszli nad Uherkę pod opiekę Bidy (czyli do więzienia).        
- Wiejskie łobuzy bracia Jan i Feliks Marcyniukowie z kolonii Krobonosz gmina 

Staw, zawsze mieli do kogoś pretensje. Ostatnio polowali na Jana Sawę z tej samej wsi. 

Taka okazja nadążyła się w święta Bożego Narodzenia 1929 r. Dobrze sobie popili i 

napadli na wracającego z zabawy Sawę, i tak go pobili, że ledwie żywego przywieziono 

go do szpitala św. Mikołaja (walczy o życie) a bandziorów sędzia śledczy przeniósł na 

dłuższy pobyt do Bidy czyli do ciupy.    
 - Zygmunt Salamoński z Sawina, Edward Miłkowski i bracia Aleksander i 

Franciszek Pałka z Serniaw gmina Bukowa, napadli w styczniu 1930 r. na dwóch 

mieszkańców Rudy gmina Świerże 30 letniego Wasyla Smala i 60 letniego Grzegorza 

Kurysa na jarmarku w Sawinie i ciężko ich poturbowali. Ofiary bestialskiego napadu w 

stanie ciężkim przywieziono do szpitala św. Mikołaja w Chełmie. Bandziory 

powędrowali do Bidy. Smutne to i zastraszające jest, że młodzi chłopcy wiejscy są tak 

zepsuci, iż za kieliszek wódki czy też za parę groszy podejmują się odebrać zdrowie 

swym bliźnim, napastnicy bowiem wynajęci przez kogoś, nawet nie znali osobiście swych 

ofiar i zdaję się, pobili ich przez pomyłkę, zamiast kogo innego.  

 - 31 stycznia 1930 r. w kolonii Jagodno skradziono wieprza za 300 zł. i drugiego w 

nocy Stanisławowi Nestorowiczowi. W nocy 12 lutego 1930 r. w Horodyszczu skradziono 

trzy świnie Oleksiejczukowi Janowi za 500 zł. Śledztwo policyjne wykryło złodziei 

odebrać część mięsa i oddano poszkodowanym a złodziei oddano do dyspozycji władz 

sądowych – są to: Stanisław Rogucki, Szmidt Edward, Głowacki Józef i Borys Wacław – 

wszyscy z Chełma, nie udały im się łowy.  

 - 16 lutego 1930 r. w Pławanicach gmina Turka mieszkańcy tej wsi: Smoluk 

Stefan, Niemirowski Jan i Stepaniuk Michał, napadli mieszkańca Pławnic Piotra 

Palonkę i tak go okrutnie poranili nożami i dłutem, że po przewiezieniu dogorywa w 

szpitala – czy wyżyje. Napastnicy zamieszkali nad Uherką pod czułą opieką p. Bidy. 

 - Władysław Górny z Czechowego Kąta gmina Pawłów, został schwytany w 

Sawinie na jarmarku w chwili sprzedawania złotego zegarka pochodzącego z kradzieży 

z domu Podolaka Piotra, reemigranta z Ameryki, zamieszkałego w Horodyszczu pod 
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Chełmem w lipcu 1930 r. Cały łup, składający się z różnej biżuterii wartości 1.297 zł. 

zwrócono właścicielowi, a złodzieja oddano pod opiekę Bidy naczelnika więzienia.  

 - W nocy 6 sierpnia 1930 r. do domu Jaszyńskiego Marcina w Ladeniskach gmina 

Turka zakradł się jakiś osobnik w czasie snu mieszkańców, ukradłszy klucze od komory, 

otworzył ją i wyniósł kufereczek w którym było 350 zł., monety srebrne rosyjskie 

wartości 63 zł., weksel na 1.000 zł., i różne drobiazgi. Policja widząc ze sposobu 

kradzieży, że złodziej był dobrze obznajmiony, gdzie co schowano, przeprowadziła 

rewizję obok u sąsiada Wincentego Kulińskiego – tu   znalazła kuferek i różne drobiazgi. 

Pieniędzy było tylko 100 zł. – resztę wydał.   

 - Na 28 sierpnia 1930 r. Leonowi Dziurzyńskiemu w Leśniowicach gmina 

Rakołupy skradziono wszystkie drobne części do młocarni. Złodziejami okazali się 

mieszkańcy sąsiedniej wioski Janówka: Szkudziński Stanisław i Krassowski Jan   

 - Zbrodniczej napaści dopuściła się we wrześniu 1930 r. Aleksandra Usydusowa 

ze Strachosławia z córką na sąsiadkę Jozefę Bochnową, którą pobiły do nieprzytomności  

żelazem i kołkiem po głowie. Zięć Usydusowej opodal czatował na męża Bochnowej, 

jeżeliby przypadkiem powrócił i chciał bronić żonę. Nieszczęśliwą ofiarę zbrodniczych 

sąsiadek, okrutnie pobitą przewieziono do szpitala św. Mikołaja w Chełmie.   

 - Józef Dubij z Łukówka Górnego gmina Bukowa we wrześniu 1930 r. 

naładowawszy w składzie hurtowym p. Palewskiej przy ul. Kopernika w Chełmie furę 

towarów kolonialnych dla Nuty Gotliba jechał sobie ul. Podwalną i rozmyślał nad tym, 

ile też on można jechać do domu z takim ciężarem. Wtem podszedł do niego jakiś 

„poczciwy” jegomość i powiada, gospodarzu wyście jeszcze jedną paczkę towaru 

zostawili w sklepie, ale nie fatygujcie koni, bo to nie duża sztuka, tylko sami pójdźcie po 

nią a ja koni popilnuję. – Bardzo dziękuję panu, że chce pomóc,  ja w te pędy powrócę ! 

W sklepie u p. Palewskiej spojrzano na niego, jak na wariata ! Tu się nic nie zostało. Wy 

lepiej zobaczcie, czy wam co z wozu ten złodziej nie ściągnął. I rzeczywiście, ten 

„poczciwy” człowiek okazał się zwykłym złodziejem, który skorzystał z łatwowierności 

Dubija i skradł mu skrzynkę wartości 400 zł.  

 - Piotrowi Polakowskiemu z Sajczyc gmina Staw w październiku 1930 r. 

skradziono z zamkniętej stajni 2 klacze – wartość 400 zł.  

 - Z zamkniętego mieszkania Jozefa Szterma w Sawinie w październiku 1930 r. 

skradziono różne rzeczy na sumę 150 zł. – śledztwo w toku.   

 - Koło stacji Zawadówka wieczorem 28 października 1930 r. spacerowała 20 

letnia X.X. z 26 letnim Edwardem Mielniczukiem z Żółtaniec gmina Krzywiczki. Po 

chwili krzyki, Edek drapnął, ona płacze – oprócz tego, zabrał jej jaszcze pieniądze.                                           

         - Do proboszcza parafii w Czułczycach gmina Staw, ks. Ludomira Tutlisa zgłosił 

się jesienią 1930 r. bosy i obdarty 10 letni chłopiec, prosząc o przyjęcie go do służby. Ks. 

Tutlis zaopiekował się biednym dzieckiem, szukającym w tak młodym wieku pracy, 

rozpytując jak się nazywa, skąd przywędrował itd. Okazało się, że jest to Szymon 

Szulakowski, któremu w dzieciństwie zmarła mama a niedawno ojciec – po śmierci 

którego zła macocha wypędziła go z domu i ze wsi Józefin gmina Pawłów. Śledztwo w 

sprawie ukarania okrutnej macochy prowadzi Posterunek PP w Pawłowie. 

 - Jankiel Baum z Uhruska w listopadzie 1930 r. zameldował w policji, że został 

okradziony w Chełmie przez prostytutkę.  

 - Plagą Olchowca jest rodzina niejakich Radzickich, znanych awanturników. W 

dniu 9 grudnia 1930 r. jeden z członków tej „zacnej” rodzinki Julian Radzicki w 

okrutny sposób poturbował Jana Zarębę mieszkańca tejże wsi.                                                                                                       
- Władysławowi Kowalczykowi z Leszczan gmina Żmudź w styczniu 1931 r. 

skradziono z wozu na ul. Pocztowej w Chełmie skrzynkę z wyrobami tytoniowymi .   
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 - Józefowi Buta z Kobylego gmina Rejowiec w styczniu 1931 r. jacyś złodzieje 

skradli parę bardzo dobrych koni.  

 - Do jadącego służbowo posterunkowego Ławnika Józefa zgłosił się na stacji w 

Rejowcu Abracham Rozenfeld, meldując że spostrzegł złodzieja, wszczęto poszukiwania. 

Gdy pociąg dojeżdżał do Trawnik, spostrzegł wyskakujących dwu osobników, za 

którymi rzucił się w pogoń, używając przy tym broni palnej. Jeden z osobników został 

schwytany – jest to zawodowy złodziej Jan Gałat z Lublina.   

 - Mieszkańcowi kolonii Wesołówka Stefanowi Kościuk skradziono na targu w 

Świerżach portfel a w nim 80 zł. i weksel na 100 zł. 

 - Stanisławowi Jędruszakowi z kolonii Liszno gmina Pawłów skradziono tucznika 

na święta 120 kg wieprzka – podejrzani są dobrzy sąsiedzi. 

 - Złodzieje skradli z magazynów Spółdzielni Rolnik 107 kg koniczyny za 360 zł.   

 - Mieszkaniec wsi Alojzów gmina Wojsławice Feliks Oszust wobec stale 

powtarzających się kradzieży drzewa w jego lesie, postanowił urządzić na złodziei 

zasadzkę i doraźnie sam wymierzyć im sprawiedliwość. W tym celu uzbroiwszy się w 

fuzję, urządził zasadzkę. W nocy 20 kwietnia 1931 r. pilnujący lasu Oszust spostrzegł 

mieszkańców tejże samej wsi: Witolda Kamińskiego Franciszka Ożoga jak 

najspokojniej w świecie zajechali sobie furmanką i poczęli nakładać na nią już gotowe 

drzewo. Zawrzała krew w chłopie: „Czekaj, powiada, już ty tu więcej po drzewo nie 

przyjedziesz”! zmierzył i wypalił, zasypując Kamińskiego całym ładunkiem śrutu raniąc 

go po całym ciele – w terminologii prawniczej „ciężkie uszkodzenie ciała”. 

- Na 24 kwietnia 1931 r. mieszkańcowi Strupina Dużego gmina Krzywiczki, 

Stefanowi Nafalskiemu i Józefowi Fałkowskiemu skradziono z komory 10 metrów zboża 

i pewien zapas wędlin na ogólną sumę 475 zł. Sprawcami kradzieży okazali się Babiuk 

Władysław z Weremowic i Waszkiewicz Stefan z Żółtaniec, u których policja wykryła 

część skradzionych wiktuałów. 

- Amatorzy monopolu włamali się w kwietniu 1931 r. do sklepu z tytoniem i 

wódką Janiszewskiego w Dorohusku i skradli towaru na sumę 1.000 zł. Śledztwo trwa.    

 - Na 11 maja 1931 r. nieznany sprawca (wyjął okno i oderwał kratę) dostał się do 

cerkwi prawosławnej w Sawinie i skradł stamtąd pół butelki wina cerkiewnego.    
 - W nocy na 6 maja 1931 r. Antoninie Olewińskiej w Siedliszczu skradziono z 

obory krowę – wartości 190 zł.   
 - 3 kożuchy i 6 worków skradł złodziej, który włamał się na strych domu 

Władysława Wasta w Antoninie gmina Krzywiczki. 

 - Ze sklepu Walerii Oleszczyńskiej w Sielcu gmina Rakołupy w maju 1931 r., 

włamywacze skradli wódkę i papierosy-tytoń  na sumę 858 zł. 

 - 1 maja 1931 r. w Starym Majdanie gmina Wojsławice wybuchła sprzeczka 

która zamieniła się w bójkę, między Aleksandrem Solakiem, a braćmi Michałem, 

Franciszkiem i Ludwikiem Radoniami z Huty tejże gminy. Wynikiem czego pobity 

został Solak któremu też złamano żebro.  

 - Ciężkie uszkodzenie ciała zadali sąsiadowi swemu Kędzierawskiemu Janowi w 

Bukowej Dużej, mieszkańcy tejże wsi Antoni i Władysław Łubkowscy.   

 - Przez strzechę słomianą 16 maja 1931 r. okradziono Aleksandra Niedopada w 

Weremowicach gmina Krzywiczki, złodzieje zabrali słoninę, mięso wieprzowe, kostiumy 

damskie na 350 zł. Złodziei spostrzegł Józef Hurko, szybko znikli w ciemności. Również 

przez strzechę ukradziono kożuch wartości 60 zł. Kicy Janowi w kolonii Pokrowka.  

 - Złodzieje włamali się i skradli Maksymowi Nowosadowi w Serebryszczach 

gmina Krzywiczki, kożuch, słoninę i różne rzeczy na sumę 185 zł.  

 - Rower skradziono z przed domu Stanisława Hoczyka w Pokrówce za 350 zł.  
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 - Ciężkie uszkodzenie ciała w czerwcu 1931 r. zadał tępym narzędziem w głowę 

Jan Oleszczuk Szwocowi Władysławowi w Rejowcu. 

 - Obie ręce połamał-przetrącił drągiem Antoni Wajner Grzegorzowi Dubielowi w 

Wólce Rejowieckiej w czerwcu 1931 r. w bójce wynikłej na tle osobistych porachunków.  

 - Nocą 6 czerwca 1931 r. złodzieje wyjęli bal w ścianie i dziurą dostali się do 

sklepu Lindenbauma Moszka w kolonii Korczyn i wynieśli ze sklepu co się dało, wyroby 

tytoniowe, materiały bławatne, itd., na sumę 4.300 zł. 

 - Za pomocą podkopu dostali się złodzieje do komory Łukasza Darmorosa w 

Wólce Petryłowskiej gmina Bukowa i zabrali wiktuały i garderobę na sumę 220 zł. 

 - Przez strzechę do komory Szajdziuka Józefa w Pokrówce pod Chełmem wdarli 

się złodzieje i wynieśli garderobę i obuwie na sumę 210 zł.   

 - Do kuźni Hieronima Olewińskiego w Pawłowie włamali się złodzieje i zabrali 

narzędzia kowalskie wartości 200 zł. 

 - Czerniej Antonina z Weremowic gmina Krzywiczki znalazła sobie moskala 

Budakowa Michała, przebywającego w Polsce na prawach azylu, z którym dzieliła się 

przez pewien czas wszystkim co miała. Widać moskalowi więcej zależało na tym 

wszystkim, 500 zł. gotówki, pościeli itd. niż na kochanej Antosi, bo zabrawszy to, 

drapnął – pozostawiając za sobą łzy i rozpacz. 

 - W Bogdance gmina Cyców z zamkniętego mieszkania niejakiego Ludwika Liske 

skradziono w czerwcu 1931 r. różne rzeczy wartości 500 zł.   
 - Do sklepu Szejwy Goldmana w Sawinie w czerwcu 1931 r. zakradli się jacyś 

opryszkowie, którzy poranili ciężko nożem właścicielkę, stojącą w obronie swego mienia 

i nic nie zabrawszy uciekli.   

 - Wieprza i 2 kury skradziono w czerwcu 1931 r. przez otwarte okno w chlewie 

Józefa Mazurka w Wólce Kańskiej gmina Pawłów.      

 - Kto jest tak bogatym jak Hersz Weber w Dorohusku, któremu skradziono z 

mieszkania srebrne monety rosyjskie i biżuterię za tysiąc zł. ten nie powinien zostawiać 

mieszkanie z otwartym oknem i to bez dozoru z czego skorzystał jakiś złodziej. 

 - Przez strzechę do komory Józefa Fałkowskiego w Strupinie Dużym dostali się 

nieznani sprawcy i zabrali stamtąd 50 kg słoniny. 

 - Zamknięte drzwi też nie są przeszkodą, po sforsowaniu ich złodzieje dostali się 

do sklepu Wermana w Wojsławicach i skradli garderobę i obuwie za 360 zł. W ten sam 

sposób dostali się złodzieje do komórki Zachariasza Pikuły w Chylinie gmina Olchowiec 

zabierając wszystko, produkty spożywcze, garderobę itd., na sumę 690 zł.   

 - Przez podkop okradziono sklep Władysława Zawadzkiego w Hutczy gmina 

Bukowa, straty 285 zł. 

 - Nawet ściana nie chroni od złodzieja, bo po wyjęciu bala ze ściany komory Czyż 

Karoliny w Nowym Majdanie gmina Wojsławice, skradziono różną garderobę za 260 zł. 

 - Na 26 lipca 1931 r. nocą do mieszkania samotnej 70 l. staruszki Marii Puch w 

Starym Chojnie gmina Siedliszcze wdarło się zamaskowanych dwóch drabów, którzy 

pod groźbą zabrali napadniętej cały majątek 72 zł. Śledztwo przeprowadzone przez 

posterunkowego PP w Siedliszczu, doprowadziło do wykrycia i aresztowania sprawców, 

którymi okazali się dwaj sąsiedzi 20 letni Franciszek Mojski i 24 letni Stanisław Wójcik, 

wprawiający się w bandyckie rzemiosło, skromnie na razie. Ale po odsiedzeniu kary na 

pewno wyjdą już z więzienia jako bandyci zawodowcy.                                                                                                
- Grzegorz Demczuk z Koczowa gmina Żmudź dotąd nie wierzył w cuda, aż się 

sam nie przekonał. Posiadał on wspaniały rower i dlatego w obawie kradzieży na noc 

wprowadzał go zawsze do mieszkania, w którym wszyscy spali. I oto pewnej nocy lipca 

1931 r. rower ulotnił się cichutko, przez okno.  
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- Na 28 lipca 1931 r. z mieszkania Jana Lizera w Mszanie gmina Bukowa za 

pomocą wyjęcia szyby w oknie skradziono 720 zł., 400 zł. w wekslach i garderobę na 110 

zł. –  jak tu spać przy otwartym oknie, przed złodziejami zamknięte okno nie chroni.                                                             

- W dobrach Kanie gmina Pawłów w lipcu 1931 r. wynikła bójka między dwoma 

parobczakami, w czasie której został zraniony nożem w bok w  okolicach serca Józef  

Żołądź przez Stanisława Iwaniuka.  

- W Wolawcach gmina Żmudź jacyś niewykryci dotąd złodzieje oczyścili w ciągu 

jednej nocy szereg komórek kradnąc garderobę i płótno domowego wyrobu. I tak 

skradli u Jana Kiryła 200 m płótna, a u Michała Nachwatiuka 75 m 

- W kuźni Bolesława Krasnodębskiego w Mszanie gmina Bukowa skradziono 

różne narzędzia wartości 223 zł.  

- Spłoszony złodziej w sierpniu 1931 r. przez Jana Kalitę z Rudna gmina Świerże, 

uciekając oddał 2 strzały rewolwerowe, na szczęście kule chybiły – poszukuje go policja. 

- W czasie bójki w sierpniu 1931 r. na tle osobistych porachunków między 

mieszkańcami Żulina gmina Pawłów, braćmi Franciszkiem (ten sam co podpalił), 

Ludwikiem i Władysławem Jakubowskimi oraz Aleksandrem Terchem z jednej strony, 

a Aleksandrem Wdowiczem z drugiej strony, (4 na jednego). Wdowicz został pchnięty 

nożem w plecy otrzymując bardzo ciężka ranę.   

- Tak silnie kopnął w brzuch Teresę Jaroszczuk Paweł Jasiuk (sierpień 1931 r.) w 

Chylinie gmina Olchowiec, cudem przeżyła. Sprawca będzie odpowiadał przed sądem za 

ciężkie uszkodzenie ciała a Teresę czeka dłuższa kuracja.  

- Mieszkaniec Strachosławia gmina Krzywiczki, Paweł Janczuk pobił w sierpniu 

1931 r. ciężko swego stryjecznego brata Józefa Janczuka ze Strupina tejże gminy, 

powodując ciężkie uszkodzenie ciała, za co będzie odpowiadał przed sądem.  

- Drągiem po głowie uderzył w czasie sprzeczki mieszkaniec Rozdżałowa gmina 

Krzywiczki, w sierpniu 1931 r. mieszkańca tejże wsi Dżamana Józefa, który stracił 

przytomność i odzyskał dopiero w szpitalu św. Mikołaja w Chełmie – cudem wyżył.  

- Horszkowi Feldbaumowi w Lisznie gmina Pawłow skradziono w sierpniu 1931 

r. pościel i bieliznę za 380 zł.; w tejże samej wsi Józefowi Kowalikowi i zapewne ten sam 

złodziej skradł również pościel za 110 zł.  

- Przez wydartą strzechę skradziono w Rudce gmina Świerże gospodarzowi 2m 

prosa i garderobę. Dochodzenie policyjne w sierpniu 1931 r. wykryło że złodziejami byli 

Borys Blady i Aleksy Maksymiuk, mieszkańcy tej samej wsi – i poszli siedzieć do ciupy.   

- Wirówkę firmy „Diabolo” oraz różne artykuły spożywcze o łącznej wartości 260 

zł. w sierpniu 1931 r. skradziono Joskowi Blechowi w Brzezinach gmina Świerże. 

- Basojewski z Krasnegostawu w sierpniu 1931 r. zostawił na chwilę bez opieki na 

Pilichonkach furmankę, szybko skonstatował kradzież obrazu oleodruku za 10 zł.  

- Przez wyrwaną strzechę ze strychu Wojciecha Struskiego w Starej Wsi gmina 

Bukowa w sierpniu 1931 r. skradziono różną garderobę wartości 398 zł. 

- W czasie rewizji u podejrzanego o kradzież Jana Gołębiowskiego w Toruniu 

gmina Pawłów w sierpniu 1931 r. wykryto wielki magazyn towarów, maszyn i narzędzi 

rolniczych skradzione od gospodarzy z okolicy.  

- Mieszkaniec kolonii Julianów gmina Staw Edward Tyde zameldował we 

wrześniu 1931 r. w policji, że niedawno kupiony przezeń na jarmarku koń korzystając z 

tego, że nie był uwiązany w stajni uciekł ku jego wielkiemu strapieniu.       

- Przez podkop jacyś złodzieje z komory Jana Bochena w Strachosławiu wynieśli 

230 łokci płótna domowej roboty. 

- Emanuel Berg z Władysławowa gmina Olchowiec, mając pretensje do sąsiada 

Gotliba Mellera wybił mu we wrześniu 1931 r. lewe oko widłami. Gdy Mellerowa 

przybiegła na pomoc mężowi została ciężko poturbowana też widłami.   
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- Z kuferka Włodzimierza Dudka z Poniatówki gmina Wojsławice we wrześniu 

1931 r. jego dobry znajomy Urban Flawjan skradł 302, 50 zł. Kradzież została wykryta i 

Urban będzie teraz za to „doić kozę”.  

- W całej gminie Żmudź słynął z umiejętności gospodarowania niejaki Tomasz 

Grusza. U niego zawsze wszystko było ładne wzorowe, nigdy nie brakło mu grosza. Jego 

budynki blachą kryte. Pasieka, gdy inni musieli dokupować cukru – u Tomasza 

dostarczała miodu. Wielu z sąsiadów nieraz zapytywało Gruszę, jak się to dzieje, a on 

odpowiedział: trzeba się umieć rządzić! Jak później wykryto to w obejściu  miał min 

dużo ramek z miodem, a we wrześniu 1931 r. śledztwo wykazało, że od dłuższego czasu 

kradł miód i ramki z okolicznych pasiek – ot wzorowy gospodarz.   

- Drugi taki wzorowy mieszka w Bachusie gmina Bukowa a nazywa się Brzezicki 

Włodzimierz. Do niego znów niewiadomym sposobem przybłąkała się w nocy wprost do 

obory krowa we wrześniu 1931 r., która okazała się własnością Andrzeja Szewczyka z 

Grochowisk gmina Huszcza powiat Luboml.   

- W związku z popełnioną w Żmudzi w sklepie Sadurskiego kradzieżą wódki 

zatrzymano na szosie pod Chełmem Panasiuka Józefa mieszkańca Józefina gmina 

Turka, u którego na wozie pod siedzeniem znaleziono 40 butelek wódki z tej kradzieży. 

Podczas rewizji we wrześniu 1931 r. w domu Panasiuka znaleziono sporo butelek 

alkoholu oraz worek różnej kradzionej garderoby. Wspólnikami okazali się, Jakub 

Tymczuk i Józef Kiełmiacz z tej wsi – odpowiedzą.   

- Rower firmy „Fuch” we wrześniu 1931 r. skradł jakiś złodziej z mieszkania 

Władysława Trojnickiego w Teresinie gmina Wojsławice.   

- 9 października 1931 r. o 18.30, 2 nieznani osobnicy z usmolonymi twarzami 

weszli do domu Franciszka Szymanko w Żalinie gmina Świerże, grożąc rewolwerami. 

Sterroryzowali domowników i zażądali pieniędzy. Szymanko oświadczył, że pieniędzy 

nie ma, wtedy przeprowadzili rewizję. Gdy nic nie znaleźli w mieszkaniu, powiedzieli że 

przyjdą powtórnie, po czym szybko zbiegli w nieznanym kierunku.   

- Na 8 października 1931 r. w kolonii Poczekajka gmina Staw na szkodę 

Semeniuk Anny, nieznani sprawcy podkopem dostali się do komory i skradli 4 weksle in 

blanko z podpisem Woźnickiego Marcelego i Korenz Franciszki na sumę 350 zł., różną 

bieliznę i materiały spożywcze na sumę 504 zł. 

- 10 października 1931 r. w czasie rewizji u Orzeł Katarzyny we wsi Strupin Mały 

gmina Krzywiczki znaleziono części garderoby z kradzieży z 1929 r. na szkodę Wróbla 

Michała i Krzecia Stanisława, ze wsi Józefów gmina Pawłów.  

- Na 11 października 1931 r. w kolonii Pogranicze gmina Turka Szymczukowi 

Franciszkowi z nieogrodzonego podwórka skradziono wóz za 70 zł. – podejrzany jest 

Kowalski Jakub bez stałego miejsca zamieszkania.   

- Papieros uprzyjemnia życie przeczytali w gazecie  październikowej 1931 r., 10 

letni Adam Hubert i Waldemar Sokołowski i 15 letni Jan Heja ze wsi Ruda gmina 

Świerże. Chcąc zażyć przyjemności palenia a bojąc się rodziców, udali się na łąki gdzie 

stał stóg siana Marty Truszowej i tam tak palili, aż cały stóg siana puścili z dymem.                  

- Wódka dodaje odwagi i 16 letni Władysław Linkiewicz z kolegami się upili 

napadli Maksymiuka i poczęli go bić. To Maksymiuk w obronie własnej scyzorykiem 

poranił Linkiewicza i Harmacza. Oto są skutki propagowania przez Monopole 

Państwowe pijaństwa i palenie tytoniu.   

- W Toruniu gmina Pawłów Janowi Kowalczykowi w październiku 1931 r. jakiś 

nieznany złodziej skradł z mieszkania rożną garderobę.  

- Mieszkaniec Rudy gmina Świerże, niejaki Waldemar Grimm, był znanym 

zawadiaką i amatorem cudzej wódki. 5 października 1931 r. w kolonii Leśniczówka 

gmina Staw, Grimm przyczepił się do przybyłego tamże w konkury 20 letniego Feliksa 
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Karandy, żądając fundowania wódki i grożąc pobiciem w razie odmowy. Po kilka 

krotnym żądaniu odczepienia się Karanda widząc, że Grimm zabiera się do bicia dobył 

rewolweru i oddał strzał. Kula dostawszy się nosem do gardła, wydostała się tyłem szyi. 

Grimm na razie jeszcze zipie, ale zdaję się, że już wódki więcej pić nie będzie, chyba, że i 

na tam tym świecie jest Monopol Spirytusowy.   

- Na drodze z Mszanny do Mszanki gmina Bukowa nieznane draby w listopadzie 

1931 r. napadli na Gorszona Kaca z Sawina, i grożąc mu nożem zabrali 1.50 zł. gotówki i 

4 kg liści tytoniowych (machorki). Dochodzenie policyjne ustaliło, że bandytami są: 

Stanisław Czyżyk i Władysław Kofel z Mszanny – oddała ich do władz sądowych.  

- Pilnujący magazynów ze zbożem i mąką pod Okszowem własność Rolnika i 

Sztula, dzierżawców kilku młynów w Chełmie, stróż Filip Broński, zawiadomił swych 

pracodawców, że w nocy na 19 listopada 1931 r. zajechało wozem 2 nieznanych mu 

osobników i pod groźbą rewolwerów zażądali 29 worków z mąką. Po zabraniu mąki 

wartości 127 zł., złodzieje odjechali.                                                         

- Złodzieje w Święta Wielkanoc 1932 r. wdarli się do mieszkania Józefa Stasiny, 

nauczyciela w Pniównie gmina  Olchowiec w czasie jego świątecznego pobytu u rodziny. 

Zrabowali różne przedmioty, garderobę i rower na sumę 1.752 zł. Policja prowadzi 

śledztwo – a przysłowie mówi „wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”. Jest w gminie Olchowiec 

sporo sąsiadów lubiących zaglądać do cudzych mieszkań – policja powinna sprawdzi.  

- Gajowy majątku Kulik Marcin Lis został w kwietniu 1932 r. ciężko pobity przez 

schwytanego na kradzieży Michała Poliszuka z Dobromyśla gmina Siedliszcze. Lis ma 

sparaliżowaną połowę twarzy, natomiast Poliszuk zbiegł i dotąd ukrywa się.   

- Ze sklepu wódczanego Abrama Feldmusa w Świerżach w kwietniu 1932 r. 

skradziono 80 butelek wódki zwykłej, 7 butelek spirytusu i 20 butelek wódki słodkiej.   

- Między rodziną Koguta Jana w Husynnem gmina Turka w kwietniu 1932 r. 

powstała kłótnia o pole, która zakończyła się ciężkim pobiciem Mikołaja Banady i Tekli 

jego żony, których mocno poturbowanych odwieziono do Szpitala w Dorohusku – i 

wsadzeniem samego Koguta oraz jego kuzyna Cyryla Katola do kozy.  

- Nocą 8 maja 1932 r. we wsi Bukowa Duża gmina Bukowa okradziono z mąki, 

zboża itd., stodołę Józefa Grzyba. Złodziejami okazali się Wincenty Celiński i Stanisław 

Suchoń z Podpakula. Skradzione rzeczy znaleziono zakopane na polach wsi Średni Łan.  

- W Petryłowie gmina Bukowa złodzieje okradli ze zboża Maksyma Dudkę. Byli 

to: Aleksy Pikuła z Hutcza, Stanisław Pałka i Edward Milkowski z Sarniew.  

- Aleksander Skowronek mieszkaniec Bachusa gmina Bukowa został w nocy na 7 

maja 1932 r. doszczętnie ogołocony ze wszystkiego, co posiadał: zabrano mu zboże, 

mięso z wieprzka, kartofle, garderobę, a nawet buty – i rodzina nie miała co jeść ani w 

czym chodzić. Policja posterunku w Sawinie  szybko wykryła sprawców kradzieży, byli 

to: Stanisław Kożuch, Mikołaj Samojłowicz i Julian Blech z Bachusa oraz Józef Pirożek 

z Hutcza i Jan Kiełbasa z Koziej Góry – będą się teraz tłumaczyć przed Sądem.  

- Józef Babiejczuk ze Stawu w maju 1932 r. wraz z innymi pasł konie w rowie 

przydrożnym przy szosie włodawskiej obok gruntów Seweryna Moraczewskiego 

właściciela majątku Czułczyce. Nie spodobało się to dziedzicowi i zamiast posłać jednego 

człowieka, zorganizował całą ekspedycję karną, uzbrojoną w strzelby, drągi, widły, itd. 

Babiejczuk widząc nadciągający oddział, skoczył wraz z kolegami do koni i w nogi. Ale 

oni nie zaprzestali gonić mimo że ci już uciekali i na rozkaz dziedzica zaczęli strzelać do 

uciekających. Najbardziej ucierpiała szkapina Babiejczuka która krwawiła, a trafił ją 

Ignacy Nastoruk pachołek Moraczewskiego.  

- Widłami rozmawiał ze swym przeciwnikiem Wasyl Onyszczuk z Tarnowa 

gmina Olchowiec. Ofiara tej przyjacielskiej pogawędki  Onufer Paszczuk żyje jeszcze 

wprawdzie – ale poniósł (medyczne sądowe określenie) bardzo ciężkie uszkodzenie ciała. 
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- Widły, kłonice i siekiery oto argumenty, jakimi się posługują mieszkańcy 

naszych wiosek. Twarde mają ci ludzie łby skoro wypadki śmierci są bardzo rzadkie. 

Taką samą twardą głowę ma i Michał T. mieszkaniec Wólki Kańskiej poczęstowany 

obuchem siekiery przez zięcia swego A. Małysza. O głowę mniejsza, zagoi się, tylko teraz 

trzeba się będzie Małyszowi  tłumaczyć przed Sądem.   

- W maju 1932 r. do szpitala miejskiego w Chełmie został przywieziony ze słabą 

nadzieją utrzymania przy życiu z Krobnoszy gmina Staw Feliks Brzoza, którego 

poturbował jego kolega Ignacy Buraczuk.  

- 25 maja 1932 r. Michał Blacharz z kolonii Kroczyn gmina Turka, pobił w 

nieludzki sposób Annę Ilczuk, powodując – ciężkie uszkodzenia ciała.  

- 28 maja 1932 r. został postrzelony kilkakrotnie z broni krótkiej mieszkaniec 

Olchowa Michal Stopa, który schwytał na kradzieży znanych złodziei i awanturników 

braci Radzickich z Olchowca – takich wyrzutków wysyłać na odludzie.    

- Rycerstwo kłonicy kwitnie sobie w naszych wioskach w najlepsze. Oto znów w 

czerwcu 1932 r. w Rożdżałowie gmina Krzywiczki, został pobity (ciężkie uszkodzenie 

ciała) kłonicą Leonard Sztyler przez Józefa Koreckiego.  

- Na jarmarku w Sawinie skradziono rower Janowi Klimkowi. Złodziejem okazał 

się Wacław Kowalski ze Skierbieszowa – rower zwrócono.  

- Niech cukier stanieje, a nie będzie się opłacać przemytnikom roznosić po wsiach 

sacharyny – na tym przestępstwie przyłapano w Strachosławiu Ajzen Hersz Lejba.  

- Podkopem pod piwnicę Jana Bejdy w Sajczycach gmina Staw jacyś (na razie) 

nieznani sprawcy w czerwcu 1932 r. wynieśli garderobę wartości 200 zł.  

- Hipolit Bamburski z Wojsławic w czasie sprzeczki przy podziale miodu z 

ojcowskiej pasieki, nagle dobył rewolwer strzelił i ciężko ranił swego ojca. 

- W Zagrodzie gmina Krzywiczki skradziono Tomaszowi Sobowskiemu wóz.  

- Z komory Stanisława Ćwikły w Nowym Majdanie skradziono różną garderobę 

za 175 zł., którą odnaleziono w lesie pod Wojsławicami i oddano właścicielowi. 

- W Wojsławicach w lipcu 1932 r. okradziono sklep z wędlinami własność Tosia, 

na sumę 156 zł. Policja sprawców wykryła to: Wasyl Turowski, Michał Czajkowski i 

Władysław Górny – teraz siedzą w kozie. Wędliny rodziny zdążyły skonsumować.  

- Włóczęga Michał Kapica ze wsi Sieprawce pow. Lubelski w lipcu 1932 r. wszedł 

do mieszkania Stanisława Suchonia w Podpakulu gmina Bukowa podczas nieobecności 

domowników, skradł garderobę za 200 zł. Szybkie wykrycie kradzieży i pościg za 

Kapicą, doprowadziły do schwytania go w Sawinie wsiadał do autobusu do Chełma.  

- Z szuflady u stołu w mieszkaniu Mikołaja Lichotopa w Turce w lipcu 1932 r. 

skradziono 116 zł. i 1 dolara USA. Złodziejem okazał się Józef Woźny z Leszczan gmina 

Żmudź – dobry znajomy poszkodowanego.  

- Przez wydartą strzechę skradziono z komory Wincentego Sztajnera w Majdanie 

Ostrowskim różna garderobę na 200 zł.  

- 80 kg słoniny wartości 120 zł. skradziono z piwnicy Antoniego Mazurka w 

kolonii Siedlisko gmina Bukowa.  

- W Małej Bukowie z komory skradziono garderobę Aleksandra Rosłowskiego. 

- W Nadleśnictwie Stańków i na jarmarku w Sawinie skradziono rowery.  

- Po wyjęcia 2 desek w ścianie domu (ale musiał być tęgi dom!) w lipcu 1932 r. 

dostał się złodziej do mieszkania Abrama Bajcza w Rudzie Hucie gmina Świerże. Tu 

zdjąwszy z nóg buty cichaczem udał się do przyległego sklepu z wódką i dalej stamtąd 

wynosić towar, a podawać swemu wspólnikowi. Czynność tę zauważyła żona Bajcza, 

czym spłoszyła złodzieja. Dla odstraszenia od ścigania złodziej uciekając oddał strzał z 

karabinu, czym obudził i mocno przestraszył całą rodzinę państwa Bajcz. Po upływie 

półtorej godziny zapukał ten sam złodziej do okna. Panie Bajcz, pan jesteś porządny i 
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uczciwy człowiek, pan nie będzie chciał krzywdy biednego człowieka. Ja tam w 

mieszkaniu jak szedłem do sklepu, pozostawiłem swoje buty. Niech mi je pan poda. Ale 

Bajcz zamiast podać buty, podniósł wielki krzyk. Złodziejowi nie pozostało nic innego, 

tylko szybka ucieczka aby go nikt nie spostrzegł. Nie na wiele się to przydało, gdyż 

skutkiem oddania przez Bajcza butów do policji, odnaleziono ich właściciela w osobie 

Piotra Śmigiela vel Koczury z Rudy i zaproszono na dłuższy wypoczynek do więzienia.  

- Do mieszkania Konstantego Papacza w Dorohusku włamał się Aleksander 

Gołębiowski kuzyn właściciela mieszkania dzięki dobranemu kluczowi, i skradł 100 zł. 

Zanim policja zatrzymała złodzieja wydał już 20 zł.  

- Mieszkaniec wsi Barbarówka gmina Turka Piotr Chyliński spostrzegł na polu 

swym we wrześniu 1932 r. Stefana Esmana z Pogranicza, który kopał jego kartofle. Na 

krzyk Chylińskiego złodziej zamiast uciekać, zaczął się stawiać i wymyślać, wreszcie jął 

go okładać kijem. Goniony Chyliński pochwycił z podwórza orczyk od wozu i tak nim  

uderzył  Esmana, że przetrącił mu rękę.                                                               
- Dzierżawca sadu w folwarku Bezek gmina Staw, Srul Kramer posłyszał pewnej 

nocy września 1932 r. jakieś szmery w miejscu składowania do wysyłki 24 kg jabłek. 

Zaalarmowawszy stróża, Kramer poszedł sprawdzić te szmery. W odległości kilkunastu 

kroków spostrzegł dwie skradające się postaci. Stój żydzie, bo cię zastrzelę, ozwał się 

wśród nocy głos opryszka, a po chwili rozległ się strzał – przestraszeni Srul i stróż 

zaprzestali pościgu, złodzieje zabrali jabłka. Jednego ze złodziei po głosie poznał stróż – 

był to mieszkaniec wsi Bezek, Jerzy Lizera.  

- 10 września 1932 r. przy cegielni Dawidsona w Zawadówka w czasie bójki 

wynikłej na tle osobistych porachunków został niebezpiecznie zraniony (pękniecie 

czaszki) Zygmunt Sobański przez kolegę swego Antoniego Ciemińskiego. 

- Bez żadnego powodu Wasyl Miszczyński ze Żmudzi zadał ciężkie uszkodzenie 

ciała Mordce Frajmanowi z Dyszewa.   
- Złodziej włóczęga okradł 16 września 1932 r. mieszkanie z całej garderoby 

Józefa Kociuby w Wólce Kańskiej gmina Pawłów – złodziej wszedł przez okno.  

- W czasie sprzeczki październik 1932 r., że źrebię Jakuba Hacia Depułtycze 

gmina Krzywiczki, weszło i zrobiło szkodę w polu Sergiusza Karpińskiego, tenże kłonicą 

wybił Haciowi zęby i złamał szczękę.  

- W kolonii Andrzejów gmina Turka z domu gajowego Mikołaja Kucyka 

skradziono rewolwer i 25 zł. Śledztwo wykazało, że kradzieży dokonał 18 letni Stanisław 

Watrakiewicz, przyznał się tylko do kradzieży rewolweru, jak zeznał był mu „potrzebny 

na jedną rzecz”. Czy tylko nie na bandytyzm.  

- 10 października 1932 r. został ciężko pobity w Wólce Kańskiej Jan Wójcik 

przez zaczajonych w nocy w czasie jego powrotu do domu Władysława Masiarczuka i 

Stanisława Kociubę. 11 października 1932 r. na środku drogi pod Brzeźnem gmina 

Świerże został ciężko pobity Michał Grzelak przez nieznanych osobników, oprócz tego 

rozbito mu głowę butelko po piwie i złamano dwukrotnie prawą rękę. 15 października 

1932 r. Albina Borysowa z Klesztowa gmina Żmudź potłukła nowiutkie grabie na głowie 

sąsiadki Olgi Litwin.  

- Kradzieże: Nieznani sprawcy w październiku 1932 r. ukradli mieszkańcowi 

Podpakula gmina Bukowa, kultywator; inni skradli z korytarza szkoły w Kaniem rower 

należący do nauczyciela p. Winiarskiego.  

-  23 października 1932 r. na powracającego wieczorem do domu w Poniatówce 

gmina Wojsławice Józefa Pizonia napadł jakiś osobnik, grzmocąc go kijem po głowie. 

Pizoń w odpowiedzi na to zrobił również użytek z okutej laski, jaką miał przy sobie i 

pchnął napastnika w pierś tak, aż tenże padł na ziemię z jękiem – okazało się, że był  to 

jego bliski sąsiad Jan Stelmasiewicz. Pamiętaj, że kij ma dwa końce. 
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- 14 listopada 1932 r. w lesie pod Klesztowem gmina Żmudź bezrobotny 

podróżny Jan Spytkowski ze Skarżyska, został pobity do nieprzytomności a następnie 

obrabowany ze wszystkiego przez przygodnego znajomego, również bezrobotnego.  

- Gajowy Leśnictwa Państwowego Pawłów spotkał pasącego bydło w kulturach 

leśnych Klemensa Nestorowicza, zamiast zapisać nazwisko pasącego sam wymierzył 

karę, strzałem z fuzji raniąc śrutem. Zamiast jednej sprawy o pasienie bydła, będzie 

druga o usiłowanie zabicia człowieka. Ostrożniej panowie gajowi z fuzją, sąd jest od 

wymierzania kary – a nie gajowy.   

- 8 listopada 1932 r. powracającemu do domu w Horodyszczu, pod Chełmem 

Wacława Kołtuna napadli dwaj mieszkańcy tegoż Horodyszcza, Pawłowski Grzegorz i 

Kowalczyk Antoni i pobili go, powodując ciężkie uszkodzenie ciała. 

- Na 9 listopada 1932 r. na starym domu Antoniego Wołoszyna w Sajczycach 

gmina Staw zakradli się jacyś złodzieje, którzy po zbudzeniu się gospodarza oddali kilka 

strzałów z broni palnej i zbiegli. Śledztwo policyjne ustaliło ich tożsamość, byli to 

mieszkańcy tej wsi: Wsiewołod Sobiepan, Mieczysław Domański, Serafin Bajda, Józef 

Bakun i Eliasz Kościuk.      

- 19 listopada 1932 r. spłonęły 2 stogi z siana własność gajowych – jeden gajowego 

Antoniego Lewkowicza i drugi gajowego Józefa Uljasza w Zarzeczu gmina Staw. 

Przyczyną pożaru podpalenie przez zemstę na gajowych.                                                  

- Nóż na zabawie zaczyna w naszych wioskach coraz bardziej zastępować 

narodową kłonicę. 19 listopada 1932 r. na zabawie w Leszczanach gmina Żmudź Aleksy 

Demczuk zadał nożem pod żebra cios Stanisławowi Żubrowi z Wólki Leszczańskiej, 

powodując ciężkie uszkodzenie ciała.  

- Orensztajn Chana z ul. Lubelskiej 12, zameldowała w policji, że 29 listopada 

1932 r. jakaś nieznajoma kobieta wiejska skradła z jej sklepu przy Małym Rynku 19, 12 

m płótna. Po pewnym czasie Orensztajn poznała ową kobietę na ulicy i wskazała policji. 

Okazało się, że jest to Helena Nowosad z Koziej Góry gmina Olchowiec, która przyznała 

się do kradzieży i wskazała szefa spółki złodziejskiego interesu Michała Krawczyńskiego 

z Podgórza. Policja płótno odebrano w całości a sprawę przekazała do sądu.   

- We wsi Majdan gmina Wojsławice 1 maja 1933 r. wybuchł krwawy spór o 

miedzę między Franciszkiem Sędłakiem a Malanami Antonim i Józefem. W czasie bójki 

skatowano Sędłaka, że trzeba było odwieźć go do Szpitala Miejskiego.  

- 20 maja 1933 r. nieznani sprawcy z niezamkniętej stajni zagrody Zakrzewskiego 

Jana we wsi Garbatka gmina Wiszniewice, skradli: klacz, wóz, świnię i uprząż za 270 zł.  

- Stanisław Watrakiewicz ze wsi Dryszczów uważa, że najlepszym sposobem 

przekonywania drugiego są widły więc w czasie kłótni z Łukaszem Krasoniem nie mogąc 

go przekonać słowem zadał mu cios widłami. Ciężko rannego Krasonia przewieziono do 

szpitala, zaś Watrakiewicza na kilka miesięcy do więzienia.   

- Pomiędzy Natalią Giran a jej synem Wiktorem Demczukiem w kolonii Jazików 

gmina Świerże, zaszła 21 czerwca 1933 r. bójka, w trakcie której syn ugodzony w głowę 

żelaznym narzędziem, otrzymał kilka ran i dostał wstrząs mózgu. 

- We wsi Petryn gmina Bukowa w lipcu 1933 r. posprzeczali się podczas koszenia 

łąki Semen Bondar i Anastazja Wołosiuk. W trakcie kłótni Bodnar skaleczył Anastazję 

kosą w nogę. Następnie Anastazja z synem boleśnie Bondara pobiła. 

- Władysław Zieliński i Jan Kapka z Horodyszcza gmina Staw skradli w lipcu 

1933 r. Janowi Sobańskiemu kolonia Rudki gmina Krzywiczki dwa prosiaki. 

- W Sawinie zatrzymano 14 lipca 1933 r. niejakiego Wincentego Babczyńskiego z 

Garwolina, który niósł rzeczy pochodzące z kradzieży u Jana Bisko z Sawina.  

- Józef Burjan wieś Radzanów gmina Bukowa w sierpniu 1933 r., podczas 

sprzeczki z siostrą Walerią Dubijową wieś Czerniejów gmina Turka spowodował u niej 
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uderzeniem widłami po lewej ręce złamanie kości łokciowej – sprzeczka powstała z 

powodu rzekomego wyżęcia mu przez siostrę wyki.  

- Franciszek Gaj 9 sierpnia 1933 r. zauważywszy w zbożu swym jedną z krów 8 

letniego Kazimierza Michalskiego kolonia Średni Łan gmina Bukowa, popędził za 

pastuszkiem by go ukarać. Przestraszony chłopiec przewróciwszy się w pędzie, złamał 

sobie kość przedramienia u lewej ręki.  

- Stanisławowi Sadłowskiemu wieś Syczyn gmina Olchowiec 15 sierpnia 1933 r. 

Józef Maksymiuk ukradł ze stajni parę koni i wóz.  

- 12 sierpnia 1933 r. Pelagii Krzywickiej wieś Wólka Czułczycka gmina Staw, 

skradł ze stajni klacz jej zięć Władysław Siemiakowski ze wsi Chojna i sprzedał ją 

niejakiemu Fajersztajnowi z Piasek Luterskich.  

- W lutym 1933 r. Ignacy Janek ze Świerża zabrawszy 116 zł. i kożuch żony za 

100 zł, wyszedł z domu i udał się do Lubomla na jarmark pod pozorem kupna krowy – i 

nie ma go do sierpnia 1933 r. Pozostawił żonę z trojgiem dzieci.  

- Ignacemu Łatce wieś Teresin gmina Wojsławice w sierpniu 1933 r. Józef Kalisz 

z Alojzowa gmina Wojsławice ukradł z niezamkniętej stodoły pług żelazny. 

- Do sklepu Hersza Ajchonholca wieś Alojzów gmina Wojsławice 3 sierpnia 1933 

r. zakradł się zawodowy złodziej Michał Tryniecki z tejże wsi i usiłował ukraść tytoń z 

pomocą kolegi. Właściciel sklepu przyłapał ich jak wyciągali za pomocą tyczki z 

gwoździem przez wyjętą szybę wyroby tytoniowe.  

- Dnia 26 sierpnia 1933 r. napadło na dom Jana Czajki wieś Chojenice gmina 

Siedliszcze 3 uzbrojonych jeden w rewolwer. Po związaniu gospodarza domu, bandyci 

zrabowali 65 zł. 85 gr. i zbiegli. Wkrótce potem napadnięty poznał w Józefie Nóżce 

jednego z bandytów – Nóżkę aresztowano.  

- Na 29 sierpnia 1933 r. został okradziony doszczętnie z towaru i gotówki 

znajdującej się kasie, interes handlowo-kolonialny Chaima Jurfesta w Sawinie.  

- W czasie kłótni o Ośnicę od wozu wynikłej we wrześniu 1933 r. w Czerniejowie 

między, Domańskim Franciszkiem jego żoną Zofią i Aleksandrą Kowalczuk a Wnukiem 

Władysławem – ten ostatni został tak ciężko poturbowany, że w stanie groźnym 

odwieziono go do szpitala. 

- Zabrawszy złamaną gałąź z gruszy, rosnącej na wspólnej miedzy, wiózł ją Jan 

Pikuła Nowa Wieś gmina Bukowa 26 sierpnia 1933 r. do domu. Po drodze spotkał go 

brat cioteczny Aleksy Pikuła, który szedł wraz z Michałem Sasem. Powstała sprzeczka 

co do zabranej gałęzi, podczas której Aleksy Pikuła uderzył pałką Jana Pikułę, ten zaś 

uderzył go siekierą w plecy.  

- Janowi Sidorczykowi wieś Ruda 7 września 1933 r. skradziono rower.  

- Janowi Krzysztukowi 10 września 1933 r. Cygan z pastwiska skradł wałacha.   

- Do dzierżawcy sadu w majątku Krasne gmina Pawłów Moszka Blajera przyszli 

we wrześniu 1933 r. w nocy kraść owoce 23 letni Franciszek Bryła i 19 letni Myśliwiec. 

Kiedy Blajer zaczął ich ścigać, ci go nabili i zabrali mu 92 złote z groszami.     

- Franciszkowi Wikierowi z Izbicy rozpruto podczas pobytu jego w Chełmie we 

wrześniu 1933 r. kieszeń i zabrano weksle na sumę 2.000 zł.  
- Jan Dulba, Karpiuk i kilku innych wszyscy z Horodyszcza gmina Staw, 

spotkawszy 9 października 1933 r. obok piwiarni Wincentego Chromiaka ul. Lubelska 

156, Mikołaja Harkę z Czułczyc gmina Staw, ciężko go poranili nożem.  

- Marczuk Jakub wieś Koza Gotówka gmina Krzywiczki, spotkawszy w polu 

Józefa Adamczewskiego, ciężko go pobił w głowę 11 października 1933 r. 

- Franciszkowi Tokarzowi Wojsławice skradziono 12 października 1933 r. 6 m 

zba, a Annie Kwiecień tartak obok Zawadówka skradziono garderobę i 140 zł.  
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- Jadącemu szosą 15 października 1933 r. Aronowi Micflikierowi z Rejowca 

skradziono z wozu skrzynię z obuwiem, a Józefowi  Durce wieś Strachosław gmina 

Krzywiczki skradziono kierat; natomiast 18 października 1933 r. Aleksandrowi 

Prażmowskiemu kolonia Poniatówka gmina Wojsławice skradziono pług i pierzynę.  

 - 20 października 1933 r. zostali okradzeni z Sarniawa gmina Bukowa, Paszczuk 

Jan uprzęż, Michał Struski wieprz i Antoni Sokuliński pług. Złodziejami okazali się 

Zygmunt Łopąg i Stanisław Mazurek Bachus i Sarniawa gmina Bukowa.   

- Znanym i cenionym pszczelarzem w okolicy jest stary Szczepan Koszuk kolonia 

Łukówek gmina Bukowa. Ale oto zaczęła od kilku lat grasować w okolicy niezwykła 

szajka miodokradów – banda niszczycieli pszczół i uli. Kradzieże miodu stały się coraz 

częstsze. Aż oto doszła kolej i do Koszuków. Staremu Szczepanowi skradziono 1 pień, a 

synowi Stanisławowi 6 pni. Nazajutrz znaleziono rozbite i ogołocone z miodu pnie w 

pobliskim zagajniku – a pszczoły wytępiono. Niedaleko kolonii Łukówek jest wieś tejże 

nazwy – ta sama banda splądrowała też ule Mariannie Wasyńczukowej. Ale nie natrafili 

na miód bo pszczoły zamieszkały tylko 5 pszczelich domków. Następnie powędrowali 

złodzieje do Roztoków gmina Bukowa, gdzie skradli 2 ule Wacławowi Kałużnemu. W 

końcu znaleźli się w kolonii Mszana tejże gminy i zabrali 2 ule Janowi Dąbrowskiemu.   

- Pospolitymi są złodzieje plądrujący cudze chlewy. W listopadzie 1933 r. okradł 

taki Stanisławę Pastuszak kolonia Sarniak gmina Wojsławice,  z okazałej świnki.   

- Podłymi są też złodzieje kradzieży odzieżowych. Ofiarą w listopadzie 1933 r. 

padły Wanda Wilczańska folwark Kazimierówka gmina Bukowa skradziono  garderobę 

oraz Aleksandra Brodacka Plisków gmina Rakołupy skradziono z wozu worek z odzieżą 

podczas przeprowadzki, kiedy przejeżdżała przez las koło Sawina. 

- Podczas bójki na tle osobistych nieporozumień między Władysławem a 

Mieczysławem Wosiami z kolonii Antonin gmina Krzywiczki, służący Michała Wosia 

Ignacy Krolczuk przebił widłami rękę i bok Władysława Wosia.     

- Władysław Lipski gajowy Zalesia Kańskiego, lasu pod Kaniem spotkawszy Julię 

Wasilewską, która niosła szuwar, pobił ją laską. Kiedy po południu tego dnia spotkał się 

w sklepie z jej mężem powstała bójka, i Lipski poturbował Wasilewskiego.   

- Leonowi Stawackiemu wieś Toruń gmina Pawłów w listopadzie 1933 r. przez 

podkop złodzieje skradli z komory garderobę za 350 zł. 

- Paweł Brodasiński z Majdanu Skordjowskiego i Paweł Potocki z Ostrowa gmina 

Turka skradli  Wilhelmowi Rahnowi z pasieki miód w ramkach na 150 zł.  

- Józefowi Adamczukowi wieś Kamień gmina Turka skradziono wódkę na 150 zł.  

- Moszkowi Bajerowi Ruda Huta gmina Świerże złodzieje za pomocą wycięcia 

filunków u drzwi skradli ze sklepu spożywczego papierosy na 150 zł.  

- Janowi Sidorczukowi wieś Ruda Opalin gmina Świerże skradziono dubeltówkę. 

- Wójtowicz Aleksy syn Wasyla Czułczyce Pierwsze gmina Staw, okradziony 

został w biały dzień. W chwili kiedy domownicy pracowali w pobliżu domu, złodzieje 

wyłamali okno, dostali się do komory i skradli 245 zł., weksle, umowę itd.  

- 23 listopada 1933 r. Grzegorzowi Szuranowskiemu z Liszna gmina Pawłów, 

rozebrali w nocy ścianę w chlewie i ukradli mu 3 wieprze na 500 zł.      
- Walentyna Kowalczuk ze Strachosławia gmina Krzywiczki, 27 listopada 1933 r. 

przywieziono jej ze Szpitala Św. Mikołaja do domu zwłoki męża, aby go pochowała – 

fakt ten zwabił tłum gawiedzi – na widok męża zemdlała. Wielu ludzi przewinęło się 

wokół niej jedni ratowali i cucili, znaleźli się tacy, że ktoś wyciągnął jej 400 zł. z kieszeni.                                                       

- Antoni Panasiuk, fornal z majątku Dryszczów gmina Żmudź, wracał furmanką 

29 listopada 1933 r. do majątku z 15 kg bakiem benzyny. Za Borkiem pod Chełmem 

napada nań nieznanych 3 zbirów i zabiera benzynę.  
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- W Ajencji Pocztowej w Sawinie leżało 1 grudnia 1933 r., 7.935 zł. i 34 gr., suma 

pensji dla nauczycieli. Korpulentna kierowniczka Agencji Kamila Sentkowska, skuszona 

wielką sumą, kradnie i decyduje się na sfingowanie napadu. Alarmuje posterunek policji 

w Olchowcu, że o północy napadło Ajencję 3 bandytów i zrabowało kasę wraz z listem 

wartościowym na 90 zł. Pościg, śledztwo, badania itd., i Sentkowska przyznaje się. 

- Dwie krowy po 150 zł. Jedną skradziono Stanisławie Kowalczuk w Rożdżałowie, 

drugą Bolesławowi Gromeckiemu w Putnowie w styczniu 1934 r.      

- Ruda Huta. Julia Muchowa właścicielka sklepu wódczanego i Matys Wajnzehn 

dostawca towaru – wspólnicy. Zwlekała z oddaniem gotówki za partię trunków. 

Zniecierpliwiony Matys robi najście na sklep przy pomocy chłopca – zabrali wódkę. 

Nocne rozliczenie w stylu napadu wciągnięto do ksiąg policyjnych w styczniu 1934 r.   

- 10 stycznia 1934 r. podczas kłótni rodzinnej Jakub Tymczuk 23 lat kolonia 

Józefin gmina Turka, strzelił z karabinu do swego szwagra Józefa Panasiuka, ale chybił.        

- Podczas bójki 8 stycznia 1934 r. w Weremowicach gmina Krzywiczki kumple 

Jan Panasiuk, Józef i Władysław Hurkowie oraz Hipolit, Władysław i Mieczysław 

Korkoszowie napadli na  Michała Niedopada i dotkliwie go pobili, a jeszcze do tego 

Władysław Korkosz (żołnierz 23 pp. Leg. na urlopie), dźgnął go bagnetem w brzuch.  

- 9 stycznia 1934 r. Andrzej Krzywina wieś Serebryszcze gmina Turka zaczął 

gwałtem usuwać z mieszkania Józefa Krzywina wraz z żoną. Za pobitym ujął się 

szwagier Józefa Karol Nafalski, ale został wystraszony z mieszkania rewolwerem. Kiedy 

napastowani wraz ze swym obrońcą wybiegli na podwórze, Andrzej Krzywina strzelił z 

rewolweru do nich, na szczęście tylko trafił w rękaw kurtki Karola Nafalskiego.  

- Gajowy lasu gromadzkiego w gminie Rakołupy Jan Demczuk, obchodząc rejon 

w styczniu 1934 r., zauważył skradającą się w zaroślach sylwetkę – nieznajomy gwizdnął 

i na znak ten wybiegł z zarośli jego kompan z dubeltówką. Rzucili się na gajowego, 

powalili na ziemię i zaczęli go bić pałką i strzelbą po głowie (2 rany głowy i rana lewej 

ręki). W końcu zabrali mu dubeltówkę i uciekali – gajowy pobiegł za nimi prosząc o 

zwrot broni, napastnicy związali mu pasem od strzelby ręce i nogi, na błagania zwolnili 

go z więzów, ale wymusili przysięgę milczenia. W krótkim czasie okazało się że byli to 

Dionizy i Aleksander Sydorowie 38 i 28 lat ze wsi Haliczan gmina Żmudź.  

- Mikołajowi Ćwikle wieś Wólka Putnowiecka gmina Wojsławice w styczniu 1934 

r. skradziono parę koni, sanie i uprząż, odnaleziono je potem w lesie koło Białopola. W 

tym samym czasie skradziono sanie z uprzężą Leonowi Andrzejewiczowi wieś Turów 

gmina Wojsławice.  

- Stanisławowi Duchowi wieś Strachosław gmina Krzywiczki w styczniu 1934 r. 

skradziono z przed sklepu przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie sanie i parę koni, które 

dopędził w pobliżu Strupina – ale były już bez uprzęży.  

- Kradzieże luty 1934 r.: Kazimierzowi Palorowi wieś Nowy Folwark gmina 

Rakołupy skradziono 2 świnie, a Stanisławowi Skibickiemu kolonia i gmina Bukowa 1 

świnię; Michałowi Goździowi wieś Majdan Leśniowski gmina Rakołupy skradziono 26 

indyków; Atanazemu Dudce wieś Wygnańce gmina Wojsławice skradziono 8 gęsi; 

Janowi Mazurkowi wieś Teresin gmina Wojsławice skradziono 7 m pszenicy a Karolowi 

Oszustowi z tej samej wsi Andrzejowie Tymczyński i Okoniewski ukradli z komory 5 m 

pszenicy.  

- Napisane w rubryce SPRAWY i LUDZIE (Kronika zdarzeń i wypadków) „KN” 18 

luty 1934 r., Nr 7, str. 2. Wydawcy z zamiłowania mający w dzisiejszych czasach gotówkę 

na zbyciu, mogliby się pokusić na wydanie ciekawej książki dla prowincji. Byłby to 

mniej więcej rodzaj ostrzegawczej encyklopedii pt. „Aferzyści, hochsztaplerzy i 

niebieskie ptaki, czyli najrozmaitsze sposoby nabijania w butelkę”. W stolicy Chełmie, 

gdzie publika jest już w tych sprawach otrzaskana, książka taka może by nie miała 
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powodzenia, ale poczciwa prowincja, będąca w tym kierunku absolutną dziewicą, 

mogłaby się tym pożytecznym wydawnictwem bardzo zainteresowana. Co najmniej 

wróciłyby się koszty nakładu. Podręczna taka encyklopedia przydałaby się na przykład 

w Urzędzie Gminnym Krzywiczki, gdzie przydarzyła się następująca przygoda. Zawitał 

tu jakiś czas temu (wakacje 1933 r.) nieznany młodzian z kategorii błąkających się po 

Rzeczypospolitej „bezrobotnych inteligentów”. Podał się za studenta Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, podróżującego po Polsce w celach krajoznawczych. Przedstawił się jako 

Władysław Śliwiński, wręczając z nonszalancją swe dokumenty panu wójtowi. Gładkie 

obejście wymowa światowca, nie budzące podejrzeń zachowanie się – rychło zjednały 

mu sympatię całego otoczenia. A jak się jeszcze dowiedziały o nim gminne piękności – 

stabilizacja pana Śliwińskiego była przesądzona. Ponieważ kawaler dopuszczał się 

swych krajoznawczych wyczynów na własny koszt (i bez gotówki w kieszeni), zarządził 

więc w duchu krótki postój, aby uczciwą pracą zarobić na dalszą marszrutę i nie dać w 

ten sposób zmarnieć rodzimemu krajobrazowi. Wójt zaangażował wykształconego 

młodzieńca do pracy biurowej. Biuralista sypiał w lokalu Urzędu Gminnego, z 

obowiązków dziennych wywiązywał się jak najstaranniej. Pewnego dnia wójt wziął 

starannego krakowskiego studenta ze sobą do zbierania podatków. Wysokość sumy z 

którą wracali z odległych wsi natchnęła studenta do pewnych przedwstępnych 

improwizacji. Przeprosił wójta za swój zły stan zdrowia i zatrzymał się pod samotną 

polna gruszą. W domu choroba go nie opuszczała. O świcie oświadczył, że musi 

niezwłocznie udać się do Chełma na kurację. Stał się tego rana wyjątkowo subtelny i za 

nic nie chciał się myć w mieszkaniu przy niewiastach. Wolał to zrobić w jakiejś innej 

ubikacji, no chociażby w archiwum gminnym. Dano mu klucz, aby się tam swobodnie 

odświeżył do miasta. Młody krajoznawca rzucił się do archiwum jak lis do kurnika. 

Otworzył gdzie co należało, zabrał około 800 zł. świeżo zebranej gotówki, załączył do 

powyższego swój dokument, nie chcąc go pozostawiać na pamiątkę gminie, po czym 

spokojnie i w porządku wybrał się do miasta, i to nawet w towarzystwie jednego z 

gminnych funkcjonariuszy. Szli sobie i gawędzili aż do samego Borku. Tu krakowskiego 

krajoznawcę nagle zainteresowała rzadka flora, więc czmychnął gminnemu z przed nosa 

niby zając. Podejrzewając coś złego, gminny zaalarmował Urząd Gminny – tu szybko do 

archiwum – brak gotówki i dokumentów Śliwińskiego. W omawianej encyklopedii 

powyższy przypadek można by umieścić w rozdziale „nabieranie na biegunkę”. 

*Do tej grupy można byłoby odnieść wypadek, jaki miał miejsce w podmiejskiej 

wsi Zawadówek. Bogaty gospodarz Maciej Auguściuk zgodził sobie na wszystkich 

świętych 1933 r., żeby mu było lżej, parobka. Parobek, trafił się bardzo dobry, bo aż z 

Jaworowa ad Lwów, przy tym co niedzielę lubił sobie pójść na nabożeństwo. Minęło 

kilka miesięcy. Auguściuk obdarzył go takim zaufaniem, że dał mu pewnej niedzieli do 

kościoła swoje nowe palto, sweter i buty – ale nabożny Michał Dubkowski już nie wrócił.                                                               
*Tego samego mniej więcej doznał Aleksander Klempkowski, inspektor firmy 

maszyn do szycia „Singer” z Chełma, ul. Ogrodowa 52. Inkasent jego Jude Gojcherman 

ul. Kopernika 40, przywłaszczył sobie zebrane 630 zł. i więcej się już nie pokazał.  

*A oto prawdziwy napad i to z tragicznym końcem. 32 letni Władysław Kosiński 

z Terpicówki (vel Koziej Góry) zadał cios nożem w brzuch na ul. Kopernika Tadeuszowi 

Przędziukowi z Chojna gmina Siedliszcze – rannego zabrano do szpitala.  

*Też do szpitala odwieziono Ester Buchmacher ul. Pilichonki 132. Pomagając 

ojcu krawcowi w pracy, połknęła przez nieostrożność igłę, która zatrzymała się poniżej 

krtani. Też smutny wypadek zdarzył się Barbarówce gmina Turka. U Konstantego 

Paczkowskiego rznięto sieczkę, 13 letni Stanisław Mil, nadając słomę, nie zdążył wyrwać 

ręki, wciągniętej wraz ze słomą między zębate walce – i ucięło mu 4 palce.  
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*Świadkami niezwykłego zdarzenia byli mieszkańcy cegielni Horodyszcze pod 

Chełmem. Julia Chodzikowa, wyszedłszy na korytarz (dom właścicielki cegielni Justyny 

Szejnborgowej) ze swym 6-miesięcznym Henrykiem, nie zauważyła otwartej piwnicy (3m 

głębokiej), i wpadła do niej – piwnicę zapomniano zamknąć służąca Szejnborgowej 

Stanisława Matuszakowa. Dziecko uderzyło się głową o schody i po kilku godzinach 

zmarło, kobieta potłuczona.  

*Prócz nieszczęśliwych matek są jeszcze matki bez serca. Do Pauliny Matczuk ul. 

Hrubieszowska 42 A, przyszła nieznana kobieta z 2-tygodniowym dzieckiem, prosząc o 

chwilowy przytułek dla dziecka, sama musi udać się do Magistratu celem zameldowania 

się. Meldowanie trwało tak długo, że Matczuk musiała zameldować o tym władzom – 

gdyż dziecko pozostało na jej opiece.  

*Huragan który szalał nad Polską, pozrywał wiele połączeń telefonicznych. Na 

szosie Chełm – Włodawa zerwał druty, które pokradziono na odcinkach I-60m, II-100m, 

III-70m, i IV-85m.  

*Ofiarą kradzieży zakończonej strzelaniną był Andrzej Skowronek kolonia Kozie 

Błoto gmina Pawłów. Przyszli w nocy, oderwali kłódkę i zabrali 4-gęsi. Zbudziło 

Skowronka ujadanie psa. Miał wyskoczyć na podwórze, złodzieje zagrozili strzelaniem. 

Skowronek skoczył na strych, rozsunął strzechę i zaczął alarmować sąsiadów. Jeden ze 

złodziei strzelił ale chybił. Kiedy połapano ich, rozpoznano w nich, Kazimierza Borusa, 

Jana Oleksiejczuka i Józefa Mazurka wszyscy z Zyngierówki gmina Rejowiec.  

                                                             *  

- Kradzieże luty 1934 r.: Stanisławowi Pieczonce wieś Majdan Stary gmina 

Wojsławice skradziono ze stodoły garderobę; Józefowi Klajnowi kolonia Stadarnia 

gmina Wojsławice skradziono ze sklepu artykuły spożywcze; Leokadii Jarzębskiej wieś 

Ludwinów gmina Wiszniewice skradziono na jarmarku w Siedliszczu 2 weksle in blanco 

na 250 zł.  

- 22 lutego 1934 r. osławiony Chaim Hipsz skradł z furmanki na ul. 3 Maja w 

Chełmie, Borysowi Basakowskiemu z Brzeźna gmina Świerże wiązkę siana. Kiedy ten 

chciał mu odebrać, Hipsz potłukł mu leżące na wozie garnki. 

- Daniel Tenenbaum z Siedliszcza dowiedziawszy się, że Bronisława Wiącek ze 

Stańkowa ma sprawę karną, wyłudził od niej w podstępny sposób (na rzekome prezenty 

dla władz sądowych w jej obronie w marcu 1934 r.): 306 zł., 7m żyta, 6 kur, 33 snopków 

słomy, 50 kg jęczmienia, butelkę oleju i 4m kartofli. Oszustem zajął się sędzia śledczy. 

- 4 marca 1934 r. Seweryn Pietrak z Tytusnia zbliżył się na szosie lubelskiej do 

Wojciecha Borucha (z ul. Kolejowej) żądając od niego z nożem w ręku pieniędzy na 

wódkę. Awanturę zażegnali koledzy napastnika.  
- 15 kwietnia 1934 r. do zagrody 86 letniego Jana Wilka w kolonii Piaski gmina 

Bukowa przyszedł podróżny prosząc o jałmużnę. Gospodarz dał mu kawał chleba, ale 

ten domagał się pieniędzy. Wówczas Wilk usiłował zuchwalca usunąć z sieni, w 

odpowiedzi podróżny począł go okładać okutą pałką. Na krzyki przybyli sąsiedzi i 

napastnika zatrzymali i odprowadzili na posterunek PP w Sawinie. Bezczelnym 

zuchwalcem okazał się 35 letni Jan Rzepecki z pińczowskiego, bez miejsca zamieszkania 

a podróżujący od 1928 r. 

- W czerwcu 1934 r. na cmentarzu Rzymsko-katolickim w Wojsławicach jakiś 

barbarzyński opryszek ukradł żelazne ozdobne ogrodzenie, postawione przez Walentynę 

Kisielewską na grobie syna.     

- Podczas odpustu w Wojsławicach w lipcu 1934 r. z kieszeni Adama Wojtasiuka 

z Podwysokie gmina Skierbieszów skradziono dwa dowody tożsamości koni, wystawione 

na wałacha i klacz. Istnieje przypuszczenie, że kradzieży dopuścili się koniokrady w celu 

zaopatrzenia w paszporty kradzionych koni.  
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- Z niezamkniętej stajni Władysława Fajksa w Świerżach złodziej w sierpniu 

1934 r. skradł 2 klacze wraz z całą uprzężą  

- W sierpniu 1934 r. Zofia Klimiuk z Serebryszcz upomniała sąsiada Maksyma 

Stecia, że ten jest jej winien 50 gr. Steć na te żądanie wpadł w szał porwał tłuczek do 

kartofli i walił kobietę między oczy aż zadał jej ciężkie uszkodzenie ciała.  

- Kradzieże sierpień 1934 r.: Adamowi Wasyńczukowi Chełm, Podgórze 11, 

skradł nieznany 2 kopy pszenicy, taki sam los spotkał S. Brachę Poniatówka, któremu 

skradziono 1 kopę pszenicy; Jozefowi Oberdzie w Wojsławicach skradziono z pola 54 

snopki pszenicy (jak się okazało w dochodzeniu kradzieży dokonał B. Jabłoński z 

przezwiskiem „Świerszcz”); Łukaszowi Prończukowi kanceliście ze stacji Dorohusk 

skradziono rower firmy „Kaiser”; z niezamkniętej stajni F. Adamczukowi  z Ostrowa 

gmina Rakołupy skradziono 2 klacze; podczas snu z szafy Abrama Bronera Wojsławice 

skradziono 206 zł.; Feliks Rozwód z Leszczan, służący u Piotra Nafalskiego w Strupinie 

Dużym, skradł swemu panu 967 zł. i zbiegł, (gdyby Nafalski zamiast w pończosze 

trzymał by pieniądze w Komunalnej Kasie Oszczędności nie miał by straty a nawet, 

zarobiłby %); podczas nabożeństwa spod domu modlitewnego w Piaskach gmina 

Bukowa skradziono 2 rowery pobożnym Rudolfa Lidtke i Edwarda Kujata, kradzieży 

dokonali nie oby ale też pobożni; ze stajni Piotra Skiby w Starym Majdanie gmina 

Wojsławice skradziono parę koni a Pawłowi Fikowi z kolonii Rudno gmina Żmudź 

skradziono wóz; w kolonii Lipówki gmina Siedliszcze został pokrojony nożem 22 letni 

Tomasz Balke przez rówieśnika swego Jana Jankowskiego; w nocy za pomocą wyrwania 

strzechy strychu domu Ignacego Malinowskiego w Kaniem gmina Pawłów skradziono 

garderobę za 300 zł., gotówkę 167 zł. i weksle na 8.300 zł. (kto trzyma weksle na strychu).  

- We wrześniu 1934 r. ze sklepu Joska Bluma w Piaskach gmina Bukowa, 

skradziono wyroby tytoniowe i inne za 150 zł. Tejże samej nocy i kto wie, czy nie ci sami 

sprawcy usiłowali dostać się do sklepu spółdzielczego w Rudzie Hucie gmina Świerże, 

lecz zostali spłoszeni przez sklepowego, jednak zdążyli zabrać gitarę z korytarza. 

Józefowi Bardobuszowi w Putnowicach Dolnych gmina Wojsławice skradziono krowę.  

- We wrześniu 1934 r. w czasie kłótni majątkowych między Janem Siudakiem a 

Wincentym Bieganowskim z Gałęzowa gmina Żmudź, wzburzony Bieganowski w 

afekcie pretensji użył noża i zadał ciężkie uszkodzenie ciała żonie Siudaka.  

- W czasie bójki w Sawinie we wrześniu 1934 r. między 20-latkami Janem 

Kowalskim i Sergiuszem Kolisto, 17 letni Mieczysław Urbanowicz chcący ich uspokoić 

został uderzony czymś w rękę tak mocno, że może zostać kaleką do końca życia. 

- 7 września 1934 r. skradziono konia, Annie Łuszczyk z Wólki Rejowieckiej.  

- Adamowi Zduńczukowi we wrześniu w Zalesiu Krasińskim gmina Pawłów 

skradziono różną garderobę i 980 zł. – tyle się mówi żeby pieniądze trzymać w Kasie.  

- Nocą 10 września 1934 r. w kolonii Chylin Wielki skradziono deski z podwórza. 

Kradzież zauważył szwagier Guza Jan Mazurek, zbudził go i udali się w pościg, za 

odjeżdżającymi furmanką złodziejami. Odwagę Mazurek ciężko odpokutował, gdyż 

złodzieje uderzyli go drągiem w głowę, i szwagier musiał go co prędzej wieść do szpitala,  

złodzieje na razie umknęli, ale zostali wyśledzeni przez policję. Są to: Jan Fedorowicz i 

Zachariasz Kołtuniuk  z Chylina oraz Jan Oleszczuk z kolonii Magdzinek i Skibicki z 

Krupudry. Okazało się, że to towarzystwo powracało z wesela furmanką. Gdy 

przejeżdżali koło zagrody Guza, zobaczyli bielejące w ciemności deski, nie mogli 

wytrzymać, lecz naładowali je na wóz i powieźli na sprzedaż w stronę Chełma.   

- Gajowy lasów państwowych Michał Mazurek obchodząc we wrześniu 1934 r. 

swój rewir, spostrzegł wiozących kradzione drzewo jakiś osobników. Gajowy złożył się 

do strzału, jednocześnie wzywając złodziei do podniesienia rąk do góry. Złodzieje nie 

usłuchali wezwania, lecz podbiegli do gajowego, chwytając za lufę – nastąpił wystrzał – 
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po wyrwaniu gajowemu z rąk fuzji, złodzieje uciekli odciągając przedtem konia od 

wozu. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez policję, okazało się, że w zagrodzie 

niejakiego Kropfa w Malinówce gmina Bukowa został dobity koń – był to właśnie koń, 

zraniony z fuzji gajowego Mazurka. Ustalono, że koń został wypożyczony przez Kropfa 

Bolesławowi Brzezickiemu i Franciszkowi Paliwodzie, którzy udali się na kradzież do 

lasu, gdzie ich spotkał gajowy Mazurek.  

- We wrześniu 1934 r. skradziono 2 klacze ze stajni Adama Szurka w Nadrybiu; a 

w kolonii Pogranicze gmina Turka niewykryty złodziej okradł Spółdzielnię Spożywców i 

zabrał z pomieszczenia prawie cały towar.  

- Mieszkaniec kolonii Krzywice gmina Krzywiczki Śluz od dłuższego czasu znęcał 

się nad swoją żoną Ewą, bijąc ją i zmuszając do wykonywania ponad jej siły robót. 

Ostatnio 4 października 1934 r. kazał żonie wejść po drabinie na ułożone w stodole 

zboże wysokości 6m i układać tam podawane snopki. Po skończonej robocie postawił 

drabinę w ten sposób, że w czasie schodzenia drabina się wywróciła a Ewa spadła na 

ubite klepisko łamiąc sobie nogę w trzech miejscach. Następnie podły zostawił swą ofiarę 

bez żadnej pomocy i wyszedł z drwami ze stodoły. Jęki usłyszał brat jej Tomasz Szykuła 

i udzielił jej pomocy, następnie złożył meldunek na policji na zwyrodnialca. Fakty 

znęcania się Śluza nad żoną potwierdzili sąsiedzi i świadkowie – i został aresztowany. 

- Nocą z 4 na 5 października 1934 r. z kościoła w Olchowcu skradziono puszki do 

komunikantów, monstrancję i 2 kielichy mszalne. W związku ze świętokradztwem 

zostali aresztowani zostali 2 tamtejsi złodzieje – Julian Radzicki i Tadeusz Maślanka.  

- Pomiędzy braćmi 34 letnim Stefanem Kościem z Nowej Wsi gmina Bukowa a 26 

letnim Włodzimierzem i 24 letnim Wasylem z kolonii Bachus tej gminy w październiku 

1934 r. wybuchła na polu bójka w rezultacie której najstarszy został przewieziony do 

szpitala w stanie bardzo ciężkim. 

- 9 października 1934 r. schwytano na kradzieży w pałacu Xawerego Stanisława 

Wojciechowskiego Kanie gmina Pawłów cygankę Bronisławę Kowalską. Wróżyła 

dworskiej służbie szczęścia – a sama sobie nie wywróżyła szczęścia, że pójdzie do kozy.  

- Nocą 13 października 1934 r. nieznany osobnik dostał się wyjętym oknem do 

Spółdzielni Spożywców w Nowym Majdanie gmina Wojsławice i skradł różne towary. 

- Do mieszkania szewca Dawida Elstera w Lisznie gmina Pawłów zakradli się 

nocą 2-złodzieje, którzy w przyniesioną płachtę naładowali cały zapas obuwia. 

Obudzona podejrzanymi hałasami żona Elstera, spłoszyła ich – uciekli a łup zostawili.  

 - Z mieszkania lekarza Wojtowskiego w Dorohusku nieznany typek skradł 170 zł. 

z biurka. Złodziej dostał się przez wyjęty ze strzechy snopek – październik 1934 r.   

 - Karolowi Matule z Chylina w czasie zbirów polowych w 1934 r. skradziono na 

polach wsi Chutcze zegarek i marynarkę, którą zdjął w czasie pracy. Sprawcą kradzieży 

okazał się Józef Piróg z Nowej Wsi gmina Bukowa.  

 - Z mieszkania Józefa Jarzyny w Podgórzu (Spas) gmina Staw jakiś złodziej w 

październiku 1934 r. skradł futro i inną zimową garderobę.   
 - Helena Frajdówna z Brzeźna zameldowała w policji, że właściciel sklepu z 

obuwiem Fajwel Wojnsztejn, ul. Lubelska 58, w czasie opakowywania kupionych 

bucików tak ja czarował, że zamienił je na gorsze – listopad 1934 r.  

 - Mieczysław Grodzicki z kolonii Bachus gmina Bukowa, miał piękny i słynny na 

całą okolicę gramofon. Ta sława spowodowała, że jacyś nieznani dotąd amatorzy muzyki 

przy pomocy wydarcia strzechy wdarli się w listopadzie 1934 r. i zabrali cenny 

instrument wraz z 45 doborowymi kawałkami muzycznymi uwieńczonymi na płytach. 

Przy okazji zabrali też trochę garderoby.  

- W listopadzie 1934 r. Grzegorzowi Wronie z kolonii Zarubka gmina Wisznice z 

zamkniętej obory skradziono krowę.   
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- W listopadzie 1934 r. Monter Urzędu Teletechnicznego Stanisław Siwiec 

zameldował Policji, że ktoś na 2 km Rejowca ukradł 1200 m już zerwany drut brązowy.     
- 14 listopada 1934 r. do mieszkania Franciszka Żytkiewicza cukrownia Rejowiec 

za pomocą wyjęcia szyby z werandy dostał się złodziej zostawił swoją starą marynarkę i 

w zamian zabrał 2 garnitury męskie oraz jeden płaszcz. 

- Na 8 listopada 1934 r. w Spółdzielni „Jedność” w Leśniowicach gmina Rakołupy 

dokonano kradzieży manufaktury i innych towarów. 

- 18 listopada 1934 r. w Syczynie gmina Olchowiec pomiędzy mieszkańcami tejże 

wsi Pawłem Kolasiński, Grzegorzem Dworakiem i Zygmuntem Kędlowskim powstała 

kłótnia podczas której Kędlowski i Dworak oddali kilka strzałów z broni myśliwskiej 

raniąc ciężko dwoma strzałami Kolasińskiego.  

- 6 listopada 1934 r. podczas jarmarku w Sawinie z mieszkania Hersza Bluma 

skradziono rzeczy Jana Grzesia ze wsi Petryłów które tam czasowo zastawił 3 skórki 

owcze, płachtę, 2 postronki. Ustalono, że kradzieży dokonał Józef Łopong z wsi Wygoda.  

- Na 10 października 1934 r. ze sklepu manufaktury Nuty Gotliba w Łukówku 

Pięknym skradziono różne materiały na 325 zł. – policja jest już na tropie.  

- Jan Czerniak ze wsi Chojno Stare gmina Siedliszcze zameldował w Policji, że 18 

grudnia 1934 r. przyjechał do Chełma po zakupy mając przy sobie 103 zł. Czyniąc 

zakupy zaszedł do Moszka Szwarchijera, gdzie kupił paczkę drożdży i zapłacił 41 zł., i 

przez nieuwagę dał 4 banknoty po 20 zł. i 1 zł. bilonem. Kiedy Czerniak zauważył 

omyłkę zwrócił się do Szwarchijera o zwrot nadpłaconych 40 zł., ten się wyparł, 

twierdząc że dostał co się należało – spór ten rozstrzygnie sąd. 

- 30 listopada 1934 r. w Siedliszczu ze strychu Szulklapera skradziono garderobę, 

a 1 grudnia we wsi Okopy gmina Świerże z komory Marii Lewczuk też garderobę. 

- Z 7 na 8 grudnia 1934 r. przez wydarcie strzechy złodziej dostali się do komory 

Piotra Ostapiuka w Hniszowie i ukradli garderobę.  
- 18 grudnia 1934 r. z domu Stemplewskiego Wiktora dyżurnego na stacji 

kolejowej Bzite, złodzieje skradli 11 zł., brzytwę i jedna chusteczkę do nosa.  
- Kradzieże styczeń 1935 r.: nocą 1 stycznia we wsi Sajczyce gmina Staw, Skubij 

Grzegorz ukradł Andrzejowi Sobipanowi sieczkarnię ze stodoły, przy pomocy policji 

zwrócił ją właścicielowi; 12 stycznia Strzałce Tomaszowi skradziono 7m drzewa, 

dokonali tego Siedlecki Paweł z Wojsławic, Kapita Szczepan, Józef, Kazimierz i Tadeusz 

Zielińscy z Majdanu Ostrowskiego gmina Rakołupy. Policja drzewo odebrała a złodzieje 

będą odpowiadać przed sądem.    

- 11 lutego 1935 r. Józef Poliszuk lat 27 wraz ze swoją żoną Marianną z Zalesia –

Kańskiego gmina Pawłów stawiali opór grożąc siekierą, posterunkowemu Sobińskiemu 

który przybył zabrać sosnę z kradzieży u Abrama Feldmana. 

- Z 7 na 8 kwietnia 1935 r. Ickowi Mielnikowi ze wsi Liszno gmina Pawłów, 

skradziono z wiatraka sporo zboża – złodziejami okazali się Józef Kudyń i Edward 

Serej, Policja przekazała ich Władzom Sadowym; w tym czasie z drogi Sejmikowej na 

odcinku Wierzbica skradziono 6 sztuk drzewek czereśni.   

- 8 maja 1935 r. Gajowy lasu państwowego Borek nadleśnictwo Pobołowice, 

Paweł Banach spotkał w lesie przy kradzieży Jana, Stanisława i Henryka Sztrejchów, 

których wezwał do opuszczenia lasu. Sztrejchowie w odpowiedzi rzucili się na gajowego, 

który w obronie własnej wystrzelił z dubeltówki raniąc śrutem w łydkę Jana Sztrejcha.         
- 10 maja 1935 r. z nowo wybudowanej szosy Chełm – Wojsławice nieznani 

sprawy skradli 15 sztuk szyn wąskotorowych. 

- Jan Taczało kolonia Popówka gmina Siedliszcze przybył do Chełma 22 maja 

1935 r. na rowerze który pozostawił w podwórzu przy ul. Kopernika 20 na jakiś czas, po 

tym roweruze ślad nie zastał.  
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- W stodole Wołka Józefa w kolonii Bachus pod koniec maja 1935 r. ujęto z 

bronią w ręku, Serafina Bejdę który zbiegł z aresztu Włodawskiego. Bejda podejrzany 

jest również o kradzież zbrojną u Anny Semeniuk w kolonii Poczekajka.  

- 7 czerwca 1935 r. na szosie pod Sawinem ujęto z bronią w ręku i bagnetem 

Wacława Borysa, jako oskarżonego o dokonanie kradzieży w Urzędzie Skarbowym, 

oraz udział w kradzieży razem z Bejdą u Anny Semeniuk w kolonii Poczekajka.  

- Paweł i Jan Koguty ze wsi Ostrów gmina Turka w sierpniu 1935 r. ciężko pobili 

siekierą i nożem swego szwagra Potockiego Pawła lat 26. Bójka wynikła na tle 

nieporozumień rodzinnych.  

- 4 października 1935 r. o północy idącego obok zagajnika naprzeciw wsi 

Aleksandria Niedziałowska Andrzeja Zdana z Rejowca, napadł Władysław Stadyra,  

pobił go dotkliwie i zabrał mu 15 zł. Policja napastnika ujęła i gotówkę mu odebrała.  

- W październiku 1935 r. we wsi Leonów gmina Staw Stanisławowi Mazurkowi 

skradziono konia a Ludwikowi Wlaczowi wóz parokonny. Natomiast we wsi Ostówek 

Władysławowi Biwanowi 90 zł. i weksle na sumę 850 zł. 

- Na początku listopada 1935 r. Paweł Jaczyński wieś Turka z zemsty kilka razy 

ugodził nożem Lejzora Jabłonowicza lat 49 i ciężko uszkodził jego ciało.  

- W listopadzie 1935 r. Wacławowi Baranowskiemu z kolonii Wojsławice 

skradziono klacz, a Ludwikowi Woźniakowi ze wsi Toruń gmina Pawłów świnię.  

- Garderobę za 200 zł. i 2 końskie paszporty skradziono w styczniu 1936 r. Zagraj 

Magdalenie we wsi Święcica gmina Olchowiec.   

- W styczniu 1936 r. Stanisławowi Wawrzyniakowi w Kumowie skradziono ze 

stodoły sieczkarnię. Widocznie złodzieje są pewni bezkarności skoro nie obawiają się 

kraść tak dużych i rozpoznawalnych przedmiotów.   
- Józef Nafalski ze wsi Teresin wszczął 10 marca 1936 r. na targowicy miejskiej 

bójkę z chłopami i podczas likwidowania sprawy targnął się z nożem na posterunkowego 

Modrzejewskiego, następnie stawiał opór przy doprowadzeniu go do komisariatu.   

- Adam Kloc 62 lata z Pawłowa powracał 8 stycznia 1937 r. z Chełma do domu, w 

drodze napadło go 3 osobników którzy go sterroryzowali i pobili zabierając mu 1 zł. 50 

gr. Sprawców napadu szybko ujęła policja są to: Edward Haubus, Wilhelm i Rudolf 

Waingieltowie z kolonii Janów.  

- W styczniu 1937 r. Adam Fint z Kępy Brzezińskiej spotkał kłusownika na łące, 

podszedł by poznać go, ten zaś strzelił do Finta, raniąc go w głowę a sam zbiegł.  

- Do sklepu spółdzielczego w Olchowcu w kwietniu 1937 r. dostali się złodzieje i 

dokonali kradzieży towarów na kwotę 480 zł. śledztwo trwa; również sklep spółdzielczy, 

okradziono  w Andrzejowie gmina Turka. 

- Policja ustaliła w kwietniu 1937 r., że niejaki Jan Hibner trudni się w Kumowie 

gmina Rakołupy wyrobem cegły nie posiadając karty rzemieślniczej – sporządziła też na 

niego doniesienie do Starostwa.   

- Majer Apfelbaum z Pniówna gmina Olchowiec, za pozwolenie w swym lokalu 

gry w karty, skazany przez władze starościńskie na 2 tygodnie aresztu.  

- Dmiterczuk Ignacy wieś Helenów gmina Olchowiec tak się uraczył na jarmarku 

w maju 1937 r. wódką, że wsiadając na wóz sąsiada dostał się właściwie pod wóz. Ciężko 

pokaleczony został przewieziony do szpitala na kurację.   

- Niejaki W. Bałucki z przedmieścia Nowiny złożył w Komisariacie PP meldunek 

według którego Józef  Kuchta z Okszowa usiłował wymusić w czasie jarmarku w 

Chełmie w maju 1937 r. butelkę wódki. Sprawa niebawem znajdzie się w Sądzie.  

- W maju 1937 r. do śpiącego w mieszkaniu Rudolfa Szepke kolonia Bieleckie 

gmina Wiszniewice ktoś strzelił i ranił go w pierś z rewolweru przez okno – niedoszłe 

zabójstwo miało podłoże romantyczne.   
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- W maju 1937 r. nieznany złodziej skradł z kościoła w Sawinie z tabernakulum 

srebrną monstrancję z Hostią  z 1726 r. – świętokradcy poszukuje policja.  

- W pobliżu obozowiska cyganów pod Sajczycami gmina Staw w czerwcu 1937 r. 

do cyganki Katarzyny Janowskiej podbiegł jej ziomek Jan Batura, usiłując zerwać z jej 

uszu złote kolczyki. W obronie napadniętej stanęła jej matka Anna, którą Batura zranił 

nożem a Janowskiej wykręcił i złamał środkowy palec u ręki. 

- W czerwcu 1937 r. w Czerniejowie w czasie kłótni rodzinnej na tle majątkowym 

21 letni Stanisław Watrakiewicz ciężko zranił wystrzałem z uciętego karabinu swoją 

matkę 50 lenią Rozalię – sprawę skierowano do prokuratora.  

- W sierpniu 1937 r. do mieszkania Eugeniusza Raczyńskiego w Mościskach 

gmina Turka, dostał się w nocy przez otwarte okno złodziej, którego spłoszył w czasie 

plądrowania w szafie zbudzony ze snu gospodarz. Złodziej uciekł przez okno i wsiadłszy 

na furmankę z kompanem uszedł pościgu. Oddali oni kilka strzałów do Raczyńskiego.   

- Na jadącego 19 sierpnia 1937 r. szosą włodawską Władysława Słomińskiego 

kolonia Nowosiółki gmina Staw napadło rankiem na 2 kilometrze od Chełma 2 drabów, 

którzy zrabowali mu 7 kg masła.  

- 16 sierpnia 1937 r. Józefowi Fijale wieś Ostów gm. Turka skradziono 2 klacze. 

- Na podstawie obserwacji policyjnych w sierpniu 1937 r. zakwestionowano u 

Lejzora Nudela z Brzeźna gmina Świerże 416 kg mięsa pochodzącego z nielegalnego 

uboju – Nudel dostarczał potajemnie mięso do Chełma.  

- Wałęsające się konie: 7 sierpnia 1937 r. zatrzymano konia w Rejowcu a 10 

sierpnia 1937 r. zatrzymano konia w kolonii Bukowski Las gmina Bukowa.  

- We wrześniu 1937 r. niejaki Józef Oleszczuk z Koczowa gmina Żmudź wracając 

do domu wozem, napadnięty został przez Józefa Janickiego z Kumowa gmina Rakołupy.  

Janicki pobił go ściągnął z wozu, i odjechał nim w nieznanym kierunku – na razie.   

- Niejaki Stanisław Bielecki z Rudy Huty gmina Świerże w październiku 1937 r. 

pobity został przez nieznanych sprawców, doznając ciężkich obrażeń i musiano umieścić 

go w szpitalu. Natomiast we wsi Buza gmina Olchowiec, bandziory wiejskie J. Gajewski 

i Tadeusz Dudek ciężko pobili Walentego Bakaja którego przewieziono do szpitala – a 

bandziorów skierowano do prokuratora.  

 - W październiku 1937 r. w pobliżu osady Siedliszcze, autobus ciężarowy wjechał 

na furmankę Józefa Sochackiego – skutkiem wypadku zginął koń.   

 - Mieszkaniec wsi Pławanice gmina Turka złożył w październiku 1937 r. w 

Komisariacie PP zameldowanie, iż Gustaw Fogel przywłaszczył sobie jego wieprzka.  
 - Niejaki Jan Franc podstępny kmiotek a właściwie Hanc z Ochoży gmina Staw 

sprzedał w styczniu 1938 r. w spółdzielni „Rolnik” w Chełmie 22 kg zboża wartości 4 zł. 

75 gr. Żądza pieniędzy pchnęła go na drogę występku, i do wagi dopisał na kwicie jedno 

zero a do kwoty cyfrę 6. Wydało się jednak fałszerstwo i sprawę skierowano do Sądu.  

 - Antoniemu Sturgonowi ze wsi Macoszyn jakiś osobnik zaproponował w Chełmie 

w kwietniu 1938 r. kupno patefonu, naiwny Sturgon udał się z nim do Rejowca celem 

dokonania transakcji. Już pod Rejowcem nieznajomy wyraził gotowość udzielenia 

pożyczki pod zastaw weksli które otrzymał od Sturgona weksel na kwotę 300 zł. Naiwny 

do zmroku czekał na pieniądze po które udał się do domu nieznajomy. Oczywiście 

pieniędzy nie otrzymał a weksle odnaleziono w Chełmie u niejakiego Woźniaka, 

pokątnego pisarza próśb, które policja zakwestionowała. 

 - Na tle nieporozumień rodzinnych we wsi Barbarówka gmina Turka w kwietniu 

1938 r. w czasie kłótni Julian Śmiech cisnął fajerką która trafiła o płytę kuchni, a 

odpryski raniły twarz i oczy Julianny Popek – grozi jej nieuchronnie utrata wzroku.       
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                      A – BROŃ : nielegalne arsenały  

 
- Policja powiatu chełmskiego śledzi ustawicznie ukrytą broń po wsiach i w 

miesiącu grudniu 1924 r. surowo ukarała za posiadanie nielegalnie broni następujące 

osoby: Syk Dymitr gmina Bukowa, Niewęgłowski A. i Kaczor Ignacy gmina Świerże, 

Zborowski Jan gmina Pawłów, Gros F. i Borys Piotr gmina Staw, Kandział Łukasz i 

Wójcicki F. gmina Rakołupy, Cybulski Wasyl, Sobczak Ignacy, Burdzyński Wł. i 

Olejnik Jan gmina Żmudź.  

- Podczas inspekcji Komendanta Policji Powiatowej Puchajdę i przy wsparciu-

współudziale posterunku Czerniejów i oddziału konnego chełmskiego  w dniu 14 

stycznia 1925 r. znaleziono w rejonie posterunku Czerniejów – prawdziwy arsenał broni 

w tym: karabiny, rewolwery, kilkaset sztuk naboi ostrych, kilkaset łusek, zapalniki, 2 

granaty ręczne, 2 ładownice i rozmaite części od naboi armatnich – winnym posiadania 

powyższych przedmiotów czekają surowe kary. 

- Nielegalny arsenał skonfiskowano w marcu 1925 r. przez Władze na terenie 

powiatu chełmskiego: 11 karabinów, 5 luf, 5 bagnetów, 122 sztuk naboi karabinowych, 2 

szable, 5 rewolwerów, 8 fuzji i 1 dubeltówka.  

- Niejaki Szelaskowski Ignacy z Alojzów gmina Wojsławice, przyjechał w 

pierwszym tygodniu sierpnia 1926 r. do Chełma poszaleć i urżnął się potężnie, aż 

sprowadzono go do Komisariatu. Tutaj znaleziono przy nim 50 naboi rewolwerowych. 

Natychmiast zatelefonowano do Wojsławic, aby w jego domu przeprowadzić rewizję. 

Przeprowadzona rewizja w domu Szelaskowskiego dała nadzwyczajne wyniki: 

znaleziono dubeltówkę (kaliber 16), nowiutki rewolwer systemu Walter, 33 sztuki naboi 

do dubeltówki, gilzy, kapiszony, śrut – cały arsenał. Teraz  Szelaskowski  będzie miał 

dwie sprawy: za upicie się, i nielegalne posiadanie broni.  

- Dnia 10 listopada 1926 r. posterunkowy Winiarski Franciszek patrolując 

okolicę, wstąpił do Wygnaniec i wziąwszy ze sobą sołtysa za świadka, udał się na rewizję 

do domu Wójcickich, gdzie według posiadanych informacji przechowywano broń 

myśliwską, w tym fuzję. W czasie rewizji policjant zauważył, że matka Wójcickich 

ukryła pod ubraniem fuzję, chce ją wynieść. Gdy fuzja znalazła się w jego ręku, 

podskoczył doń Franciszek Wójcicki i chwycił policjanta za ręce, a brat jego Franciszek 

Wójcicki szarpnął za fuzję i wyrwawszy ją uciekł z nią. Policjant chciał za nim biec ale 

matka z córkami zagrodziła mu drogę. Puścił go dopiero kiedy syn i brat ich Mieczysław 

powrócił do mieszkania z pustymi rękoma. Wójciccy zostali aresztowani i następnie 

oddani do dyspozycji prokuratora – za opór władzy i ukrywanie broni.  

- W znanym w Chełmie zakładzie krawieckim Tabaka w grudniu 1926 r. 

policjant przytrzymał Jana Łukaszczuka z Wierzbicy gmina Olchowiec, przy którym 

znalazł naładowany rewolwer. Broń skonfiskowano, a nie mający na noszenie jej prawa 

– Łukaszczuk został posadzony na 5 dni aresztu.  

- Na 2 lipca 1931 r. spalił się młyn wodny w Pobołowicach należący do Feliksa 

Śliwińskiego i Józefa Wysockiego. Młyn zapalił się z niewiadomej przyczyny, ale łatwo 

można by go było uratować, gdyby nie to, że jeden ze wspólników Śliwiński, będący 

jednocześnie komendantem miejscowego Oddziału Związku Strzeleckiego, na strychu i 

we młynie miał ukrytą amunicję karabinową i inną oraz pocisk armatni, która raz po raz 

wybuchała odstraszając ratujących a wybuch pocisku poczynił popłoch między 

ratującymi. Ten magazyn amunicji, pożar i plany Śliwinskiego do budowy nowego 

młyna nasuwały podejrzenia w kierunku wykrycia właściwego sprawcy pożaru młyna – 

Śliwińskiego?   
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- Tej kradzieży mógł dokonać kandydat na bandytę. Z mieszkania gajowego 

Misiury we wrześniu 1931 r. skradł jakiś nieznany sprawca stary niemiecki niezdatny 

(na razie) do użytku karabin i rewolwer.     

                                            

                                Zabawy bronią : 
 - 18-letni Franciszek Gajewski Nowosiółki gmina Staw, bawiąc się w czerwcu 

1930 r. nielegalnie posiadanym rewolwerem spowodował wystrzał, kula ugodziła i raniła 

lekko Franciszka Suchonosa.  

 - Mieszkaniec Wólki Świerżowskiej niejaki Ekiert, bawiąc się w październiku 

1930 r. nielegalnie posiadanym rewolwerem spowodował wystrzał, zraniony został jego 

stryjeczny brat Jan Ekiert. Rana ciała była lekka, za to nie będzie odpowiadał natomiast 

czeka go kara za nielegalne posiadanie rewolweru, który policja skonfiskowała.   

 - W Aleksandrii Niedziałowskiej gmina Rejowiec w maju 1931 r. jeden z jej 

uczestników Stanisław Świerszcz ze Stajnego tak się przejął swą rolą strzelca, że ni z 

tego ni z owego wystrzelił z rewolweru raniąc nogę Jarockiego Michała z Żółtaniec.  

 - Podczas ładowania rewolweru w maju 1931 r. postrzelił się przez nieostrożność 

w brzuch Ludwik Potliński, rządca majątku Żmudź – ciężkie uszkodzenie.   

 - Michał Pilarski z Pniówna w czerwcu 1933 r. postrzelił Jana Romaniuka z tejże 

wsi – w lesie, należącym do majątku Zdzisława Lechnickiego.  

 - 15 letni Grzegorz Haranicz wieś Stasin Dolny gmina Siedliszcze manipulując 

samodzielnym pistoletem z rur, 8 października 1933 r. spowodował strzał którym ciężko 

poranił przez okno Annę Koniukową i Andrzeja Stecuna.  

 - 7 stycznia 1934 r. Edward Stasiuk z folwarku Dobryłów gmina Świerże, bawiąc 

się fuzją, ranił nieostrożnym wystrzałem 5 letniego brata swego Seweryna.   

 - Wprawiający się w strzelaniu z floweru do celu Jan Lisiecki leśniczy z majątku 

Wojsławice, mierzył w cel a postrzelił w październiku 1934 r. w kolano rządce tegoż 

majątku Leona Woźniaka.   

 - 30 listopada 1934 r. mieszkaniec wsi Ludwinowa gmina Krzywiczki będąc we 

wsi Bańkowszczyzna gmina Rejowiec został postrzelony z fuzji przez gajowego leśnictwa 

majątku Rejowiec Andajenowa Jana – powód na razie nie znany. 

 - 19 maja 1935 r. Władysław Sawicz lat 17 ze wsi Wólka Cycowska, manipulował 

przy pistolecie własnej konstrukcji i zranił w udo 15 letniego Jana Waszkiewicza.                                  
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         B – POŻARY : podpalenia, burze-pioruny, wady komina 
 

 - 27 czerwca 1923 r. pożar wybuchł w Spasie. Pastwą płomieni stała się stodoła 

należąca do zabudowań parafii Rzymsko-Katolickiej. Przyczyną zbrodnicze podpalenie.                                                                                                

  - W nocy o  godz. 23 dnia 11 sierpnia 1923 r., we wsi Ostrów gmina Rakołupy, z 

niewiadomych przyczyn wybuchł pożar. W ogniu stanęło: 9 zabudowań gospodarczych i 

4 domy mieszkalne oraz zborze i ruchomości. Budynki kryte słomą stały obok siebie, co 

ułatwiło szybkie przenoszenie się ognia.  

  - 10 września 1923 r. o godz. 8 rano, we wsi Święciany gmina Olchowiec 

wybuchł pożar wskutek długotrwałej suszy. Płomienie błyskawicznie objęły świeżo 

wybudowany napełniony szczelnie pszenicą dom J. Mazurka i stodołę Gaponiuka. 

Zaalarmowana straż miejscowa pod dowództwem druha Bartnickiego po 4 godzinach 

ugasiła pożar. Wykazało śledztwo było to podpalenie – policja aresztowała podpalacza.   

- Z 14 na 15 października 1923 r. wybuchł groźny pożar w kolonii Ludwinów w 

zabudowaniach braci Patyków, który błyskawicznie objął 2 stodoły i 8 obór. Tylko przez 

szybkie działania Miejskiej Straży Ogniowej zaalarmowanej przez Komisariat PP w 

Chełmie, ocalały przyległe domy. Ogień zaprószyli podchmieleni biesiadnicy chrzcin.     

- W Wigilię Bożego Narodzenia 1923 r. o 4 rano w kolonii Nowosiółki gmina 

Staw, spalił się dom należący do Antoniego Gajewskiego. Następnie dnia 28 grudnia 

1923 r. w kolonii Średni Łan gmina Bukowa spaliła się stodoła należąca do Andrzeja 

Szymczyka – w obu przypadkach nieostrożne obchodzenie się z ogniem.    

- Znaczny pożar wybuchł jeszcze w 1923 r. w Rudzie gmina Świerże w domu 

Antoniego Sawickiego, niszcząc kompletnie dom mieszkalny i całe urządzenie domowe. 

- We wsi Serebryszcze gmina Krzywiczki w maju 1924 r. pożar niszczył dom oraz 

zapasy zboża w zagrodzie Jana Dżamana. Podpalenia dokonał Józef Zakrzewski z 

Okszowa na tle zemsty osobistej – zastał aresztowany.  

- We wsi Żalin gmina Świerże 11 maja 1924 r., wybuchł pożar, którego pastwą 

padło kilkanaście domów, stodół, obór i większa ilość inwentarza żywego i martwego, 

zboża, siana, itd. Strat w ludziach na szczęcie nie było. Przyczyn pożaru nie ustalono. 

Piętnaście rodzin włościańskich pozostało bez dachu nad głową i bez środków do życia. 

- 9 czerwca 1924 r. w kolonii osad żołnierskich gmina Świerże, wybuchł z 

niewiadomej przyczyny pożar w zabudowaniach Jana Oleszczuka. Spłonął doszczętnie 

dom mieszkalny, stodoła, przybudówka i cały martwy inwentarz.   

- 28 czerwca 1924 r. o godz. 10 rano wybuchł pożar w folwarku Kamienna Góra 

gmina Olchowiec. Wskutek braku dozoru kuchni, na której miesięcznicy gotowali obiad, 

spadły na podłogę żarzące się węgle. Od których zajęła się zgromadzona w izbie słoma i 

wkrótce mieszkanie (położone na poddaszu) a dalej i cały dom stanęły w ogniu. Silny 

wiatr i wysuszony upałami materiał, mimo alarmu mieszkańców tzw. czworaków, nic 

nie udało się uratować. Wszystkie rodziny służby folwarcznej straciły w jednej chwili 

cały swój dobytek, a nawet pokoleń – straty ogromne. W gaszeniu pożaru uczestniczyła 

pod dowództwem druha Łomota straż ochotnicza ze Święcicy. Zadaniem jej po 

przybyciu na miejsce była ochrona sąsiednich budynków, rozbieranie płonących części 

materiału, i resztek słomy, utrudniał też brak miejscowej wody i branie jej z pobliskiego 

bagniska. Mimo trudnych warunków i braku osprzętu do gaszenia, wytrwałością i 

odwagą odznaczyli się zwłaszcza prądownik druh Semczuk, topornicy: Kiełbasa, 

Jakubowicz, Kowalski, Semczuk J., Kwiatkowski i inni.   

- Znaczny pożar wybuchł w czerwcu 1924 r. w Rudzie gm. Świerże, w mieszkaniu 

Antoniego Sawickiego niszcząc kompletnie dom mieszkalny.  

- Jakiś nieznany zbrodniarz podpalił w nocy z 1 na 2 czerwca 1924 r., w folwarku 

Uchanie majątku Żulin gm. Pawłów, należącym do Budnego, zabudowania gospodarcze, 
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skutkiem czego spłonęła stodoła, 3 sterty żyta i narzędzia rolnicze. Ten sam osobnik 

następnie podpalił w folwarku Elżbiecin stojące na polu sterty żyta.  

- Podpalacze (plagą są podpalenia) wybierają zwykle czas po żniwach, gdy stodoły 

są pełne zboża, słomy i siana. Dnia 27 lipca 1924 r. w kolonii Rudolfin gmina Turka w 

wyniku zbrodniczej ręki podpalacza (zazdrość o kupno gruntu) spłonęły zabudowania 

gospodarcze dom mieszkalny inwentarz 11 świń, 5 cieląt, 11 sztuk drobiu, należący do 

Aleksandra Rotholca. Gdyby nie pomoc młodzieży Szkoły Rolniczej z Okszowa, pożar 

by się rozprzestrzenił.    

- W kolonii Kleszczów gmina Żmudź wybuchł z 1 na 2 września 1924 r. groźny 

pożar, który zniszczył część domu mieszkalnego stodołę z parą koni, oborę i inwentarz.   

- 12 września 1924 r. wybuchł pożar w majątku Żmudź, należącego do T. 

Mierzejewskiego. Była obawa, żeby ogień nie przeniósł się do sąsiadującej gorzelni i jej 

zabudowań. Przybyła też – oprócz straży miejscowej – straż z Białopola. Spaliła się tylko 

stodoła i parę stogów z sianem.       
 - Podczas obchodu 2-policjantów posterunku Chełm pod koniec września 1924 r. 

zauważyło pożar 5-stert zboża na polu Zdzisława Lechnickiego. Jeden podszedł do stert, 

a drugi pobiegł na wieś zaalarmować ludzi. Trzej osobnicy przy stertach zauważyli, że 

są ścigani przez policjanta, zaczęli uciekać w stronę lasu, następnie oddali dwa strzały z 

karabinu i dwa z rewolweru – policjant odpowiedział też strzałami, nieskutecznie. Zaraz 

na miejscu zjawił się Starosta Dębski i zarządził obstawienie lasu, zawiadomił Komendę 

policji w Chełmie. W niedługim czasie zjawił się komendant Puchajda z oddziałem 

pieszym i konnym, rozpoczęli akcję. Nad ranem przybył kierownik ekspertyzy śledczej z 

Lublina Wojakowski wraz z psem policyjnym. Przybył również zastępca komendanta 

policji IV okręgu Zakrzewski wraz podprokuratorem Przybylskim.  W trakcie obławy 

zatrzymano dwóch osobników i odstawiono ich do więzienia. Śledztwo trawa – czy jest 

to akt zemsty czy sabotażu wrogich sił, czy co!!!!    

- W naszym powiecie – pod koniec września 1924 r. miał miejsce już drugi 

wypadek podpalenia dwóch stert ze zbożem. W majątku Heleny Załuskiej, a śledztwo 

wykazało, że zbrodni tej dopuściła się ręka ukraińskiego wywrotowca. Natychmiast po 

zawiadomieniu o pożarze udał się na miejsce Starosta Dębski, Komendant Policji 

Puchajda, Komendant Okręgu Gallera i Kierownik ekspozytury śledczej w Lublinie 

Wojakowski. Dzięki bardzo energicznemu śledztwu zdołano wpaść na trop sprawców i 

paru z nich osadzono już pod kluczem – informacje po zakończeniu śledztwa. 

- 26 września 1924 r. wybuchł pożar we wsi Wereszce Duże gmina Rejowiec – 

cztery rodziny zostało bez dachu nad głową, spłonęły też zabudowania gospodarcze.                                   

- 30 września 1924 r. w nocy wybuchł pożar w zabudowaniach Stefana Madeja, 

mieszkańca wsi Wólka gmina Świerże. Spłonął dom, zabudowania gospodarcze, 8 szt. 

bydła rogatego, parę sztuk nierogacizny i inny żywy i martwy inwentarz. Śledztwo 

wykazało, że podpaliła Zofia Mil, która od 4 lat przegrywa w toczącym się procesie – 

została aresztowana grozi jej sąd doraźny.    

- W październiku 1924 r. spaliła się w lesie własność Poletyłły w Wojsławicach 

szopka kryta gontem – to chyba nieostrożność pastuchów którzy zapalali ognisko.  

- 13 listopada 1924 r. rano wybuchł w domu Jana Fryszeka, kolonia Obinoska-

(Ohiroska) gmina Świerże pożar, który zniszczył dach domu. Spaliła się także obora, 

zborze, garderoba, bielizna i inne przedmioty. Jak ustaliło śledztwo policyjne, palono w 

piecu wiórami, a silny wiatr porwał iskrę i wszystko zaczęło się palić – pożar z trudem 

zdołano zlokalizować.  

- Historia jakich wiele początek stycznia 1925 r. We wsi Chojno gmina Siedliszcze 

mieszkają bracia Walenty i Ignacy Pietrzak, w sąsiedztwie swych siostrzeńców Jana i 

Franciszka Woźniaków. Obie rodziny wiodły już od dłuższego czasu ustawiczne spory, 
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na tle majątku. Aż pewnego dnia nad wioską zajaśniała łuna. Trzy stogi siana, należące 

do braci Pietrzaków paliły się silnym ogniem. Padło podejrzenie, że ta zbrodnia 

podpalenia to sprawa braci Woźniak. Natychmiast wszczęte dochodzenie wykazało, że to 

poszkodowani nie mają alibi i podstawili fałszywego świadka, który nie porozumiawszy 

się z nimi, zaznał na ich niekorzyść. Tak osadzono ich w areszcie – sprawa tryb doraźny.  

- Z 1 na 2 stycznia 1925 r., o godz. 23 wybuchł pożar baraku, własność T. 

Czechowskiego właściciela majątku Hruszów. Był on zamieszkiwany przez biedną 

wyrobnicę Zofię Haponiak. Barak spłonął doszczętnie, pozbawiając ją dachu nad głową 

i niszcząc cały jej majątek – przyczyną wadliwy komin. Szczęściem, że barak stał z dala 

od zabudowań dworskich.    

- Pożar w zagrodzie Jana Świecy wieś Leszczanka gmina Pawłów wybuchł z 7 na 

8 stycznia 1925 r., który całkowicie zniszczył dom, obory, stodoły, meble i narzędzia 

rolnicze. Ogień prawdopodobnie od papierosa.  Pożar spowodował, że miejscowa szkoła 

straciła swoje lokum, gdyż mieściła się w dwóch izbach zniszczonych pożarem domu, 

spaliły się też sprzęty szkolne i ławki.   

- Policji udało się wykryć i aresztować na początku lutego 1925 r., niejakiego 

Kawkę Stanisława, podejrzanego o podpalenie sterty żyta w majątku Poletyłły.  

- Nienależycie skonstruowane kominy stają się bardzo często przyczyną pożarów. 

W ostatnich dniach stycznia 1925 r. zauważono jeden taki  ogień w Kolonii Bachus  

gmina Bukowa, gdzie spłonął dom i cały dobytek. Tak samo w folwarku Kukawka 

gmina Rakołupy wybuchł pożar w domostwie Mikołaja Poletyły – tu spaliły się dobra 

Aleksandra Adamczyka i Antoniny Chabrowskiej.   

- 14 marca 1925 r. mieszkaniec Świerża Dawid Lenczyński napalił w piecu w 

swym mieszkaniu, a sam z rodziną udał się do sklepu (była to godzina 19 wieczorem po 

szabasie). Od silnie nagrzanego pieca zapaliła się ściana a wkrótce cały dom, a silny 

wiatr przeniósł ogień na sąsiednie budynki. Pastwą płomieni padły 2 domy i dwie szopy.    

- Pożar z podpalenia wybuchł 26 marca 1925 r. rano w chlewiku, należącym do 

Franciszka Opolskiego w Uroczysku Tolnice gmina Bukowa. Objął momentalnie 

zagrodę tak że o ratunku nie było mowy. Spłonął dobytek sprzęty i bielizna Franciszka 

Opolskiego i jego lokatora, gajowego Jana Malikowskiego.  
- Łuny pożarów błyszczą nad Chełmszczyzną. Ubiegłe dwa tygodnie były pod 

znakiem ognia – dowiadujemy się o sześciu dużych pożarach z protoko łów policyjnych. 

*10 kwietnia 1925 r. w południe wybuchł pożar w majątku Marii Orsetti gmina Świerże, 

las Dobryłówka. Spłonęło 35 mórg trawy i zostały uszkodzone młode drzewa. Gasiło 300 

osób, ogień powstał przypadkowo. *Tegoż samego dnia o 17 w gminie Wojsławice wsi 

Rozieńcin na szkodę Jana Florka, Stanisława Florka i Józefa Mojsyna, spaliły się 3 

stodoły, zboże i część inwentarza. Ogień wznieciły bawiące się bez opieki zapałkami w 

stodole dzieci – 5 letni syn Florka, Czesław. *11 kwietnia 1925 r. w gminie Bukowa wieś 

Bachus, wskutek wadliwej budowy komina w domu Józefa Korkuta, zapalił się dach i 

spłonął doszczętnie oraz znajdujące się tu zboże. *15 kwietnia 1925 r. w gminie 

Rakołupy kolonii Mańkowszczyzna, w czasie szaleńczej burzy piorun uderzył w stodołę, 

z którą spłonęło żyto i owies. *W nocy z 22 na 23 kwietnia 1925 r. o 24 podpalone zostało 

gospodarstwo Antoniego Skubia, gmina Staw wieś Czułczyce I, któremu spłonął  dom, 

obora i znajdująca się w niej własność Tichona Skubija, koń, krowa oraz narzędzia 

rolnicze. Ogień rozszerzył się też na zabudowania Łukasza Iwaszkiewicza, któremu 

spalił się dom, stodoła, obora, koń, krowa, inwentarz – podpalacz został aresztowany.   

- Z 22 na 23 kwietnia 1925 r. podpalony został dom i zabudowania Antoniego 

Skubija, spłonęły też budynki Łukasza Iwaszkiewicza w Czułczycach. Dzięki patrolowi 

przodownika Suchanka i jego ludzi, pożar ujarzmiono.  
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- W kolonii Bukowski Las, gmina Bukowa po południu 4 kwietnia 1925 r. niejaki 

Paweł Dudek zapalił suchą trawę. Wiatr skierował ogień na młody las przestrzeń 12 

mórg należący do włościan gmina Bukowa. Spaliło się około 5.000 młodych drzewek. 

Sprawę skierowano do prokuratora – śledztwo w toku.  

- Chory Mikołaj Nowak mieszkaniec kolonii Rakołupy, tejże gminy, 4 kwietnia 

1925 r. zamknął swój dom i podpalił go ze wszystkich stron – i był z tego zadowolony. Po 

tym Nowaka odesłano do szpitala wariatów.  

- Pożar u Szczupaka Moszka w kolonii Adamówka gmina Rejowiec, wybuchł o 

północy 3 maja 1925 r. Ogień objął dom, stodołę i zabudowania gospodarcze – gasiła 

Rejowiecka Straż Ogniowa. Przyczyną pożaru podpalenie (ale kto).  

- Wieś Liszno gmina Pawłów w ciągu maja była już dwukrotnie miejscem 

rozpętania szalonego żywiołu. 11 maja 1925 r. wskutek zapalenia się sadzy spłonęły 

zabudowania Ignacego Jabłońskiego – nie były ubezpieczone. Z 18 na 19 maja 1925 r. w 

tej samej wsi wskutek rzucenia niedopałka papierosa przez Ignacego Damacióka 

zapaliły się jego zabudowania a od nich inne. W sumie spaliło się 5 zagród chłopskich i 1 

zabudowanie gromadzkie – szkoła Powszechna wraz z całym umeblowaniem. 

   

- OKIEŁZAĆ PIORUNY  ! –  W maju 1925 r. po suszy (oczekiwano na deszcz) 

doszło w powiecie chełmskim do wielu burz, pożarów i porażeń w wyniku grasujących 

piorunów: 1 – Piorun uderzył w wieś Małą Bukowę gmina Bukowa i spowodował pożar 

w wyniku czego zniszczył zagrody: Jozefa Sawki s. Józefa sukcesorów po Stanisławie 

Celińskim, Jana Pakuły, Franciszki Pakuły, Rozalii Pawlik, Jana Sawki, Tomasza 

Polaka, Bartosa Władysława, Józefa Celińskiego i Józefa Kędzierawskiego; 2 – We wsi 

Czechów Kąty gmina Pawłów, powstały pożar od pioruna zniszczył sześć budynków, 

stodołę i oborę z inwentarzem Józefa Zduńczuka; 3 – Równocześnie w sąsiedniej wsi 

Borowicy pożar uderzył w budynki Piotra Świetlickiego, doszczętnie spłonęły dom, 

obora zabudowania inwentarz; 4 – We wsi Święcica gmina Olchowiec, w zabudowaniach 

Teodora Forysiuka od pioruna spłonął dom mieszkalny, obora, sprzęt, zboże itd.; 5 – W 

Kamieniu gmina Turka, piorun uderzył w stodołę Adolfa Stefaniego, cudem spłonął 

tylko dach; 6 – W Siedliszczu piorun uderzył w zabudowania Piotra Demczuka, spłonął 

dom i sprzęty; 7 – We wsi Krzywice gmina Krzywiczki, spłonął dom, zabudowania, 

inwentarz itd. Franciszka Sokołowskiego; 8 – Na polach wsi Borowica gmina Pawłów, 

od pioruna zginął Prokop Głowacki, robotnik folwarku Zahanie podczas pracy na roli; 

9 – W Małej Bukowej 28 letni Władysław Sawka został rażony piorunem, umieszczony 

w szpitalu Św. Mikołaja w Chełmie; 10 – W Siedliszczu rażeni zostali: 55 letnia Anna 

Demczuk i 26 letni Adam Demczuk. Pierwszej pomocy udzielił dr Jankowski z 

Mogielnicy. Aby tego uniknąć należy stosować piorunochrony; 11 – O 16 w czasie burzy 

od pioruna wybuchł pożar we wsi Święcicy gmina Olchowiec, w zabudowaniach 

Teodora Forysiuka. Sprawą piorunochronów po winne zająć się władze samorządowe i 

Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia. Jako pierwsza ma na składzie wybór, sprzedaje-

rozpowszechnia i montuje na miejscu w mieście i w powiecie piorunochrony Firma 

„Technoelk” w Chełmie.   

- Pioruny hulają bezkarnie: 3 czerwca 1925 r. w Wólce Czułczyckiej pod 

Chełmem piorun wpadł przez komin (szybry w czasie burzy winny być zamknięte) do 

chałupy Franciszka Grzeszczuka i rzucił żonę Grzeszczuka Katarzynę o podłogę; 

domownicy wybiegli z chałupy którą ogarnęły płomienie. Grzeszczuk przypomniał 

sobie, że w chwili uderzenia pioruna liczył na stole pieniądze, które przyniósł z Chełma. 

Wrócił się więc do płonącej chaty i tu potknął się o leżącą na podłodze bez czucia żonę, 

którą wywlókł na podwórze – była cała sina a gdy ją zakopano w ziemię po godzinie 

powróciły jej zmysły, następnie przewieziono ją do Szpitala Św. Mikołaja w Chełmie.   
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- 5 letni Mieczysław syn Antoniego Kaszczuka, wiejskiego gospodarza z Ochoży 

gmina Staw bawił się w czerwcu 1925 r. w stodole zapałkami i spowodował pożar, 

spłonęły wszystkie zabudowania i sprzęt. Wszyscy ratowali dobytek, najbardziej 

ucierpiał posterunkowy policji Franciszek Ferbes, który w stanie bardzo ciężkim został 

przewieziony do szpitala św. Mikołaja w Chełmie – jego życie jest niezagrożone.  

- Wadliwy piec stał się również przyczyną pożaru od którego spłonęły wszystkie 

zabudowania Mikołaja Grysiuka w Bezku dnia 30 maja 1925 r.  

- Nieraz się zdarza, że w czasie przygotowań jedzenia na wesele, skutkiem 

nieostrożności wybuchnie pożar, który przyprawia weselników o smutek. Taki wypadek 

zdarzył się dnia 8 lipca 1925 r. we wsi Wólka Tarnowska u Ignacego Potrapeluka, gdzie 

się odbywało wesele. Gdy wieczorem państwo młodzi i goście pojechali do cerkwi, w 

domu zostało kilka kobiet gotujących potrawy, od silnie nagrzanego pieca zapaliły się 

śmieci leżące na nim, od śmieci sufit itd. – tak spłonął dom, obora i sprzęty.  

- Też własna nieostrożność – lipiec 1925 r. – u Hersza Bechera w Czerniejowie 

pożar zniszczył dach i sufit – jeden z domowników spowodował ogień.   

- We wsi Ostrów gm. Rakołupy w lipcu 1925 r. podczas wesela u Kulawczuka, 

któryś z podchmielonych gości zaprószył ogień w stodole sąsiada Kulawczuka Feliksa 

Adamczuka – spaliła się obora, stodoła i dach domu. 

- We wsi Ciemniejów gmina Bukowa w lipcu 1925 r. spalił się dom mieszkalny i 

chlew z inwentarzem Wojciecha Misiury.  

- Niezabezpieczone piorunochronami domy wieśniaków, raz po raz stają się 

pastwą ognia, wytworzonego przez pioruny. 10 lipca 1925 r. w kolonii Władysławów 

gmina Olchowiec od uderzenia pioruna spłonęła wozownia i obora Kisera Augusta. 

- We wsi Tarnów gmina Olchowiec w lipcu 1925 r. również od pioruna spłonęły 2 

domy Świcy Wojciecha i Paszczuka Piotra a z nimi wszystkie dobra codziennego użytku.                                                                                                                                                              
- Pożary. *13 sierpnia 1925 r. o 18 w kolonii Ochoża gmina Staw, wadą komina w 

zabudowaniach Stefana Danieluka wybuchł pożar, spalił się dom mieszkalny, stodoła 

oraz sprzęty gospodarcze, **W tym samym dniu w kolonii Turuń gmina Pawłów 

wybuchł pożar, spalił się dom mieszkalny, Ludwika Kowalika i inne rzeczy. 

- W zabudowaniach gospodarskich Rocha Dudzika we wsi Janów gmina Staw, we 

wrześniu 1925 r. wybuchł pożar wzniecony przez teścia 80 letniego Daniela Lobszteta – 

spłonął dom mieszkalny, stajnia, stodoła.   
- We wsi Borowica gmina Pawłów, 3 listopada 1925 r. u Feliksa Paulasa spaliła 

się obora, 2 stodoły, zboże. *5 listopada 1925 r. we wsi Stołpie gmina Staw, w zagrodzie 

Filipa Grzesiuka spaliła się stodoła, zboże i dach ziemianki mieszkalnej.  

- Tartak się spalił w majątku Józefa Budnego w Rejowcu 8 grudnia 1925 r. – 

dzierżawco w tym czasie był Żyd. 

- 24 lutego 1926 r. spaliła się obora należąca do urzędu gminnego i siano, należące 

do sekretarza gminy Czaplińskiego. Przyczyną pożaru był rzucony niedopałek papierosa 

przez stróża gminy Pawła Waligórę.   

- W Małkowie gmina Siedliszcze w zagrodzie Jana Marciucha w kwietniu 1926 r. 

wybuchł pożar. Spaliły się dom, zabudowania gospodarcze, 8 sztuk bydła, 54 metry 

zboża i sprzęt gospodarczy. Przyczyna, nieostrożne obchodzenie się z ogniem.  
- W Weremowicach gmina Krzywiczki w domu Podczańskiego Michała w 

kwietniu 1926 r. wybuchł pożar, którego pastwą padł dach i bielizna na strychu.   

- 24 kwietnia 1926 r. o 14 uderzył piorun w zagrodę Stefana Janiuka Depułtycze 

Ruskie. Spaliły się dom, stodoła deski na budowę, oraz zabudowania: Cyryla Janiuka i 

Katarzyny Pastuszuk,  został też poparzony synek Janiuka, Teodor.  

- 28 maja 1926 r. spaliła się obora w zagrodzie Emy Frank w kolonii Ruda gmina 

Świerże – przyczyna nieostrożność.  
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- Z 7 na 8 czerwca 1926 r. złodziej zakradł się na strych komórki z kurami u 

jednego z gospodarzy w Czułczycach gmina Staw – zapalił zapałkę od której zajęła się 

strzecha – spaliły się stodoła i chlew a w tym, konie, krowy, świnie, zboże. 

- Podczas burzy, jaka szalała w okolicach Chełma 9 czerwca 1926 r. jeden z 

piorunów, jakie gęsto padały na miasto i okolicę, uderzył w zagrodę Anny Kuryluk w 

Okszowie pod Chełmem – spaliły się dach na domu, zboże, bielizna, garderoba. Ten sam 

piorun poraził 13-letniego Romana Kuryluka. Mimo wielu zabiegów chłopiec nie 

odzyskał przytomności. Wobec tego postanowiono przewieść go do szpitala św. Mikołaja 

w Chełmie – w drodze zmarł.   

- W domu Smagały Wojciecha Wola Korybutowa gmina Siedliszcze, na skutek 

wady komina w lipcu 1926 r. wybuchł pożar. Pastwą płomieni oprócz domu, padł sprzęt 

domowy, należący do Smagały i Grzegorza Mularczyka. 

- W domu Zofii Kość w Rejowcu, w czerwcu 1926 r. wybuchł pożar, przy pomocy 

sąsiadów ugaszony. O pożar jest podejrzewany Jerzy jej mąż, z którym nie żyje już od 

kilku lat, a który się jej odgrażał. Dochodzenie prowadzi posterunek policji w Rejowcu.  

- 6 lipca 1926 r. z powodu wadliwego komina wybuchł pożar w domu Agnieszki 

Karwat w kolonii Liszno gmina Pawłów – dom częściowo uratowano. 

- Siłą pioruna zrzucone zostały w lipcu 1926 r. z szyn dwa wagony kolejowe 

stojące na tzw. żurawiu w przystani nad Bugiem w Dorohusku. Wagony spadając z 

wysokości 5 metrów uderzyły w dom Zarządu Dróg Wodnych burząc go częściowo. 

- W Sajczycach gmina Staw w lipcu 1926 r. w zabudowaniach Skubija Wasyla 

wybuchł pożar – pastwą padł dom , stodoła, chlew i sprzęt domowy.   

- W Pławanicach gmina Turka, Jan Szumyło w lipcu 1926 r. podpalił z zemsty 

stóg siana należący do Koraczuka Stefana – podpalacza aresztowano.  

- W zabudowaniach Laskowskiego Jana Leśniczówka gmina Staw w lipcu 1926 

r., wybuchł w nocy pożar, spalił się dom.   

- W niedzielę sierpnia 1926 r. o 15 wybuchł w zagrodzie pożar w miejscowości 

Rybie gmina Rejowiec – spalił się cały dobytek.    
- W stodołę Marcyniuka Wasyla w Syczynie w sierpniu 1926 r. uderzył podczas 

burzy piorun, od którego spaliło się i zboże i stodoła.   

- Z początkiem września 1926 r. wybuchł w Zielinie gmina Pawłów pożar, pastwą 

którego padły 4-gospodarstwa Luszawskiego Leona, Wołoszyna Jana, Tizjana Michała i 

Jana Masanków. Przyczyną, zapałki w ręku 13-letniego Kazimierza Rudnickiego.  

- Podczas szalejącej burzy 14 września 1926 r. piorun uderzył w stertę owsa na 

polu Andrzeja Pawłowskiego Chylin gmina Olchowiec, która całkowicie spłonęła.  

- 15 października 1926 r. o 3 rano spłonęła stodoła i obora Augusta Pula w kolonii 

Syczów gmina Żmudź. 18 października 1926 r. podczas gotowania obiadu zapaliły się 

sadze a od nich dach na domu Michała Hnatiuka w Czerniejowie gmina Turka – spłonął 

dach i zboże na strychu. 20 października 1926 r. spłonęła stodoła należąca do Franciszka 

Szerementa we wsi Czarnołozy gmina Żmudź.  

- 4 października 1926 r. o 4 rankiem w Nowym Majdanie gmina Wojsławice, 

skutkiem wadliwego komina wybuchł pożar który strawił dach domu.  

- Wady komina spłonął 13 listopada 1926 r. dom mieszkalny, stodoła i obora w 

Lisznie gmina Pawłów.  Gasiły 3 straże: z Pawłowa, Wólki Kańskiej i Bzitego.  

 - Z 8 na 9 stycznia 1927 r. w Nadrybiu gmina Cyców spłonął stóg siana własność 

Grzegorza Garwola. O podpalenie podejrzani są: Józef Szermiński i Wacław Sacawa – 

mieli do poszkodowanego pretensje na tle majątkowym, odgrażali się, że go spalą.  

- 12 stycznia 1927 r. w Rejowcu zapalił się budynek mieszczący kantor składu 

desek i drzewa Szmuklermana Abusia.   
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- 2 lutego 1927 r. w kolonii Rudolfin gminy Turka wybuchł pożar w obejściu 

Gotlieba Szmidtkiego. Spłonęła stodoła, młockarnia, siano.  

- 7 lutego 1927 r. na domu Wilhelma Resza w kolonii Mszanna gmina Bukowa 

spłonął dach słomiany i garderoba. Natomiast 10 lutego 1927 r. spaliła się stodoła, obora 

i sprzęt gospodarczy Klemensa Huby z kolonii Marynin gmina Siedliszcze. 

- 15 lutego 1927 r. we wsi Kamień gmina Turka spaliła się stodoła należąca  do 

księdza proboszcza Józefa Tomży – ogień zaprószyła służąca.   

- 4 marca 1927 r. w kantorze magazynu cementowni Firlej w Rejowcu wybuchł 

pożar, spowodował go magazynier Sakowicz – spalił się magazyn.  

- W kolonii Łukówek gmina Bukowa w marcu 1927 r. spalił się dach nad 

barakiem mieszkalnym – wada budowy komina.   

- *Z 19 na 20 marca 1927 r. w Podpakulu gmina Bukowa spłonął dom Prus – 

Butwiłowicza – wada komina. **22 marca 1927 r. o 14 w kolonii Pławanice gmina Turka 

spłonął dom Antoniego Matyjewicza – wada komina. ***24 marca 1927 r. z Żulinie 

gmina Pawłów spalił się dom Pawła Borysa – wada komina.   

- Z 11 na 12 czerwca 1927 r. szalała burza, o 23 piorun uderzył w zabudowania 

Grzegorza Wela w Żmudzi, spaliły się dom, stodoła i obora. Tejże nocy od pioruna 

spaliły się zabudowania Kantoratu Ewangelickiego kolonii Skordjów gmina Turka. 

Gospodarze postawienie piorunochronu kosztuje tylko 100 zł.  

- 26 czerwca 1927 r. we wsi Ostrów gmina Rakołupy od niedopałka pożar 

wybuchł, spaliły się – 3 domy, 3 stodoły, 2 obory, 2 chlewy oraz sprzęt gospodarczy.  

- 3 czerwca 1927 r. w kolonii Turowiec gmina Wojsławice od pioruna spalił się 

dom Stanisława Popki – a piorunochron kosztuje tylko 100 zł.   

- W lipcu 1927 r. od uderzenia pioruna spaliły się zabudowania Franciszka 

Kandlera w Średnim Łanie gmina Bukowa. W tym samym czasie przy podkurzaniu 

pszczół Franciszek Baranowski mieszkaniec kolonii Zosin używał gałganów, które nie 

dogaszone wyrzucił do przybudówki – powstał pożar, który strawił 3 zagrody.  

- Piorun w lipcu 1927 r. zapalił zabudowania Benedykta Krawca w Dorohuczy 

gmina Siedliszcze.    

- 27 lipca 1927 r. w Strupinie Dużym zapalił się budynek – spalił się tylko dach.  

- 5 sierpnia 1927 r. w Sawinie mściwy Wasyl Pacyk, mający porachunki z bratem 

Janem – spalił mu doszczętnie 3 kopce żyta na polu.  

- Od pioruna w sierpniu 1927 r. zapaliła się zagroda Szymona Dawczuka w 

Andrzejowie gmina Turka – spaliły się stodoła, obora, zboże, inwentarz.  

- 16 sierpnia 1927 r. we wsi Majdan-Ostrowski gmina Rakołupy przez podpalenie 

wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarczych Kajetana Ćmila, spłonęły zabudowania 

gospodarcze; 22 sierpnia 1927 r. we wsi Olchowiec 4-letni Tadeusz Knota wywołał 

pożar, w zabudowaniach Michała Radzickiego, ogień przeniósł się na dom Grzegorza 

Zduniuka, spłonęły budynki gospodarcze; 25 sierpnia 1927 r. we wsi Alojzów gmina 

Wojsławice piorun spowodował pożar w gospodarstwie Jana Głaza, spłonęły budynki 

gospodarcze i inwentarz; 28 sierpnia 1927 r. w kolonii Gliny gmina Siedliszcze 

przypadkowo wybuchł pożar w zagrodzie Adama Zeszutki.  

- 29 września 1927 r. w Chylinie spłonął dach budynku, mieszczący kuźnię z 

mieszkaniem dla 5 rodzin kolonistów.   

- 20 września 1927 r. spalił się dach domu Michała Oleksiejczuka w kolonii 

Zyngierówka gmina Krzywiczki; 6 października 1927 r. spalił się dom Marii Kaclaz w 

Malinówce gmina Bukowa; 7 października 1927 r. w kolonii Gotówka Niemiecka gmina 

Krzywiczki spalił się dach części zrębu na stodole Pauliny Szmek ogień zaprószył 

szwagier Rudolf  Szmek podczas kradzieży.  
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- 20 marca 1928 r. rano Al. Jarmoliński i Josek Karp w Siedliszczu w garażu 

czyścili samochody. Jeden z gapiów przypadkowo rzucił niedopałek papierosa, zapaliła 

się benzyna buchnął ogień, który szybko przeniósł się na kilka sąsiednich domów, ale je 

uratowano. Zdołano jeszcze uratować 3 beczki benzyny, auta i autobus.   

- 20 marca 1928 r. spłonął chlewik obok 7 klasowej  szkoły w Rejowcu. Powód, 

rzucenia przez ucznia niedopałka papierosa na widok nauczyciela. W kolonii Serniawy 

gmina Bukowa w zagrodzie Fryderyka Wentlanda spłonął dach domu, zboże i inne.  

- 23 kwietnia 1928 r. bawiące się zapałkami 4 letni Dionizy Józko i 3 pół letni 

Miecio Dąbek spowodowały pożar, spłonął dom i zabudowania Jana Tomiły w Żmudzi. 

- Niedziela 22 kwietnia 1928 r. uroczysko Góry  k \ Zawadówek tuż przy szosie 

Rejowieckiej spaliło się około 12 morgów paroletniego zagajnika. Zanim przyjechała 

straż ogniowa z Chełma, pożar został opanowany przez mieszkańców wsi Janów i 

gajowych – którzy mimo poparzenia nie dopuścili ognia do dużego lasu.  

- W maju 1928 r. od wadliwego komina zapalił się dach na domu Jana Czapki w 

Alojzowie gmina Wojsławice – zrąb ocalał spaliło się zboże.   

- 29 maja 1928 r. 7 letni Kazio Ciesielski z braku nadzoru podpalił stodołę w 

Wólce Leszczańskiej. Pożar zniszczył stodoły i chlewy St. Tkaczuka, Łuk. Czuby i Wł. 

Jędruszczuka i było by jeszcze więcej szkody, gdyby nie czujne i szybkie przybycie 5 

straży ogniowych ze: Żmudzi, Leszczan Dolnych, Mołodutyna i Rozdżałowa.                                 

- Szalejąca burza 11 czerwca 1928 r. spowodowała zniszczenia w zasiewach, kilka 

pożarów i katastrofalnych podtopień w wielu gminach. W Kolonii Wola Korybutowa 

gmina Siedliszcze rażony piorunem został 24 letni Józef i 17 letni Dworak Józef. W 

Koczowie gmina Żmudź spłonęły od pioruna zabudowania Piotra Bytiuka.   

- Dużo papierosów palił Jarocki Aleksander z Żółtaniec gmina Krzywiczki i w 

czerwcu 1928 r. spowodował pożar, spaliły się  dom, stodoła, obora, 2 krowy, jego matki.   

- Kara za nieostrożność – w czerwcu 1928 r. starzec Jan Szyszkowski w Tarnowie 

gmina Olchów zaprószył ogień, spalił się dom, stodoła, zboże i cały dobytek.   

- Przedpotopowy komin był przyczyną pożaru 25 czerwca 1928 r. w Majdanie 

Serniawskim gminy Bukowa spalił się dom Heleny Napchaniuk.  Kolejny pożar, Łowcza 

spalił się dom Ludwika Trajchela.  
- WIEŚ W PŁOMIENIACH. Sezon pożarów rozpoczął się z nadejściem upalnych 

dni lipcowych 1928 r. Wszystko suche – spłonęła prawie cała wieś Brzyźno, 21 rodzi bez 

dachu nad głową – ogólne straty 174.000 zł. Spaliły się domostwa: Lewińskiego Dymitra, 

Borodieja Filipa, Kotiłowskiego Józefa, Daniluka Bartłomieja, Kowalczuk Tekli, 

Trochimiuka Ignacego, Słotwińkiego Piotra, Haramiuka Antoniego, Demczuka 

Mikołaja, Tiuchtlaja Franciszka, Borowika Stefana, Bosakowskiego Borysa, Rozajowej 

Zenowi, Bosakowskiego Andrzeja, Daniluka Aleksandra, Daniluka Stefana, Daniluka 

Michała, Daniluk Anny, Brody Władysława i Stecia Antoniego. Spłonął sklep pożywczy 

Frajnda Józefa. Straże ogniowe przybyły kolejno z miejscowości: miejscowa, z Żalina, 

Chełma, Kamienia, Mołodytyna, Strachosławia i Okszowa.  

- W lipcu 1928 r. w Niedziałowicach gmina Rejowiec spaliły się dom, stodoła, 

obora i chlewy w zagrodzie Litwina Jana.  Kiedy wreszcie zmienią stare kominy.               
- Burza, pioruny, pożary. Lipcowe upały i burze 1928 r. – w Strachosławiu przez 

pożary największe straty ponieśli: Szykuła Wawrzyniec spaliły się 2 stodoły, 2 obory i 2 

chlewy, a Bochenowej Dorocie 2 stodoły, obora i chlew krowa i świnie. Pożar gasiły straż 

ze Strachosławie, z Chełma miejska i wojskowa, z Mołodutynia i Kamienia.  

- Siedliszcze trzy zagrody w ogniu, sierpień 1928 r. W Majdanie Zahorubieńskim 

wybuch w nocy pożar: Watrakowi Antoniemu spaliły się stodoła i obora, Darni Janowi 

dom i stodoła, Stajeńskiemu Stanisławowi dom i stodoła – stracili też zbiory.  



228 
 

- Nieostrożność i w sierpniu 1928 r. wybuchł groźny pożar leśny w pobliżu 

Teresina. Gdyby nie przybycie straży ochotniczych z Teresina i Huty straty byłyby duże. 

- Uhrusk pożar. W sierpniu 1928 r. w Woli spaliły się zabudowania 2 włościan.  

- 27 sierpnia 1928 r. w Świerże spłonął barak chruściany Ratza Rudolfa .  

- W nocy z 27 sierpnia 1928 r. spaliły się w kolonii Czerniejowie zabudowania 

Wnuka Antoniego : stodoła, chlew i zbiory – przepuszczenia podpalenie.    
- W Sielcu we wrześniu 1928 r. spaliła się rzeźnia, wspólników Kudzieckiego 

Piotra  i Tenenbauma  Szyi. Ogień  zaprószyły bawiące się dzieci stróża.   

- W Skordiowie gmina Turka 4 października 1928 r. bawiące się dzieci zapaliły 

stertę słomy – spłonął dom i budynki gospodarcze Wilhelma Rana.  

- Przez zemstę za zniszczenie szczęścia podpaliła w październiku 1928 r. 21 letnia 

Olga Malinowska zagrodę Mateusza Radczuka w Syczynie gmina Olchowiec. Z Olgą 

biedną krawcową z tejże wsi miał się ożenić siostrzeniec Radczuka – ale Mateusz temu 

przeszkodził. Przysięgała zemstę i dotrzymała i cała chudoba bogatego gospodarza 

poszła z dymem – straty 12 tys. Nie wolno igrać z ogniem uczuć ludzkich powinni o tym 

pamiętać zwłaszcza ludzie starzy i doświadczeni – policja aresztowała Olgę.  

- 16 letni pastuszek Jan Łusiak z kolonii Teosin pasąc krowy, rzucił niedopałek 

papierosa na łące w pobliżu stogów z sianem (własność ks. Drucko – Lubeckiej) sucha 

trawa zapaliła się i wkrótce pożar objął siano. Przybyła straż ogniowa z Dorohuska, 

ocaliła 7 stogów, 5 się już spaliło.  

- Jan Śliwiński z kolonii Barki gmina Cyców rzucił niedopałek od którego w 

listopadzie 1928 r. spaliła się stodoła i dach na oborze. W tejże gminie we wsi Bogdanka, 

10 letni Jan Stanik pastuszek u Adama Sztajna, pasąc bydło za stodołą chciał zapalić 

ognisko, zamiast tego spalił całe gospodarstwo swego pana.  

- 1 listopada 1928 r. wskutek wady komina spalił się dach na domu braci Jana i 

Franciszka Nieworajów w kolonii Borowo gmina Siedliszcze.  

- W grudniu 1928 r. płonął młyn w Rejowcu należący do właściciela majątku 

Rejowiec Józefa Budnego. Pożar powstał wskutek wybuchu generatora gazowni przy 

motorze – od wybuchu zapaliły się trociny itd.                                                               

- 8 stycznia 1928 r. wskutek wady komina spalił się dach, sprzęty i zboże Rękasa 

Nikodema i Kosiora Aleksandra, Sawin przedmieście Salnicze; natomiast 9 stycznia z 

powodu zapalenia się sadzy spalił się dom, 24 metry zboża i sprzęty Dacia Adama w 

Wierzbicy gmina Olchowiec.   

- We wsi Średni Łan gmina Bukowa w lutym 1929 r. spalił się drewniany dom 

prowizoryczny i sprzęt Ćwira Stanisława – zapaliły się pakuły od lampy.  

- W Siedliszczu w marcu 1929 r. spalił się dach nad bankiem żydowskim. 

- 20 marca 1929 r. wybuchł pożar w lodowni Fronernajda  Nuty w Rejowcu – 

powód stale wyrzucany na śmieci gorący popiół. 

- 4-letni Juliusz Arndt syn Fryderyka bawił się zapałkami z stodole ojca w maju 

1929 r. kolonia Mszana gmina Bukowa, i spowodował pożar. Spaliła się stodoła 3 fury 

siana, sanie, pług, drabinki do wozu i inne. 

- Dzieci Nowaka Michała wieś Wolawce gmina Żmudź, bawiły się ogniem koło 

stodoły ojca w maju 1929 r. spowodowały pożar spaliły się dom i stodoła. Spłonął też 

sąsiadki Janickiej Katarzyny dom, obora, 6 świń i zboże. 

- 100 m od toru kolejowego sterta żyta, Bogusza Jana wieś Wólka Kańska gmina 

Pawłów, spaliła się w maju 1929 r. od iskry przejeździe pośpiesznego                                                                                                             

 - Kiedy zabawa weselna w maju 1929 r. w folwarku Kulik gmina Cyców miała się 

ku końcowi powracające do domu pijane towarzystwo dla wygody wyścielało sobie  

wozy słomą, zaprószono ogień. Spłonęła sterta – stratna właścicielka folwarku Załuska.  
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 - Piekarz cycowski Keller Karol wysypywał w obrębie zabudowań popiół i  

spowodował pożar, spaliły się Mernackiemu Mateuszowi obora, stodoła, koń i 2 wieprze; 

Stachowskiemu Stanisławowi dom i stodoła; Goldmanowi Abramie dom i obora.  

 - 6-letni Al. Mucha bawiąc się zapałkami obok stodoły Omeluch Anny wieś 

Wygnance gmina Wojsławice podpalił słomę. Spaliły się dom, oborę, stodołę, zboże, itd. 

 - W protokołów policyjnych podaje się jako powód pożaru wadliwa konstrukcja 

komina, a jednak wieśniacy dalej budują po staremu. 8 maja 1929 r. właśnie przez wadę 

komina spalił się dom Krasowskiego Jana wieś Dorohucza gmina Siedliszcze.   

 - Wstrętny zabobon wiejski przyczyną pożaru 7 gospodarstw. Walczuk Anna 

wieś Chylin gmina Olchowiec, wzorem ciemnych i zabobonnych babek i prababek, 

okadzała rozżarzonymi węglami wymię krowy. Tak zaprószony ogień spalił 7 zagród 

wiejskich: Walczukowi Janowi spaliła się obora i 4 wieprze; Panasiukowi Bazylemu 2 

stodoły, obora i narzędzie rolnicze; Klocowi Janowi 2 stodoły, obora, drzewo budulcowe 

i zboże; Kołtuniukowi Pawłowi stodoła, sieczkarnia, 2 wozy, 2 sanie i słoma; drugiemu 

Kołtuniukowi Pawłowi szwagrowi stodoła, obora i zboże; Kołtuniukowi Maciejowi 

obora i drzewo budulcowe: Panasiukowi Jakubowi dom, stodoła, obora i narzędzia.   

 - Pożary wiejskie (błąd ludzki, pioruny itd.; były utrapieniem biedy wiejskiej) – 

czerwiec 1929 r. Wykaz: *Kisiel Jan wieś Ruda gmina Świerże, spaliły się (zaprószenie): 

dom, stodoła, szopa, sprzęt; *Tkaczyk Franciszek kolonia Liszno-Koziniec gmina 

Pawłów, spaliły się (zaprószenie): dom, stodoła, murowana obora, chlew; *Chodorowski 

Józef kolonia Zarzecze gmina Pawłów spaliły się (zaprószenie): dom; *Wołosiuk 

Aleksander kolonia Stawek gmina Cyców spaliły się (od pioruna): stodoła, obora i dach 

domu; *Zawiślak Franciszek wieś Majdan Ostrowski gmina Rakołupy spaliły się (od 

pioruna): dom, zboże i sprzęt; *Błaszczuk Aniela wieś Liszno gmina Pawłów spaliły się 

(od pioruna): stodoła, obora, sąsiadowi Szymański Władysław budynki; *Rylow Gustaw 

kolonia Konotopy gmina Świerże spaliły się (od pioruna): stodoła, obora, krowa, wieprz, 

pies, 2 cielaki i sprzęt. Gasiły ochotnicze straże pożarne z Hniszowa, Żalina i Świerża. 

*Lewandowski Julian wieś Toruń gmina Pawłów spaliły się (zaprószenie): dom i 7m 

żyta; *Wojcieszyn Adam wieś Chojeniec gmina Siedliszcze spaliły się (od pioruna): dom, 

stodoła, obora, sprzęt i narzędzia rolnicze; *Lewczuk Bazyli kolonia Zagroda gmina 

Siedliszcze spaliły się (zaprószenie): dom, obora; *Smoczyński Władysław kolonia Nowy 

Folwark gmina Rakołupy spaliły się (od papierosa): stodoła, obora, dach domu; 

*Sukcesorom Skibiński Władysław i Nestorowicz Stanisław wieś Stańków gmina 

Krzywiczki spalił się (zaprószenie): dach domu; *Jan Maksymiuk wieś Rudka gmina 

Świerże spaliły się (zaprószenie): stodoła, 2 chlewiki i część inwentarza; *Josem Gustaw 

kolonia Stręczyn gmina Cyców spaliły się (zaprószenie): dom, krowa, jałówka, wieprze, 

kury; *Krasowski Jan wieś Dorohucza gmina Siedliszcze spaliły się (zaprószenie): dom, 

zborze, inwentarz i sprzęt.   

 - W Rudzie gmina Świerże wybuchł pożar w zagrodzie braci Teodora i Mikołaja 

Drabiuków w czerwcu 1929 r. Spaliły się zabudowania gospodarskie i inwentarz.  
 - 30 czerwca 1929 r. o 23 wybuchł w Dorohusku pożar w domu, w którym 

znajdował się sklep i piwiarnia Abrama Altera. Dom zgorzał doszczętnie i tylko dzięki 

znajdującemu się tutaj oddziałowi wojska a szczególnie sierżantom Oszczędze i 

Kozłowskiemu z 24 pp. i Przybylakowi z 43 pp. uratowano Atlera i domowników a 

przede wszystkim nie pozwolono przenieść się ognia na inne domy – bo był silny wiatr. 

- Pożary lipiec 1929 r. : 6 letni Kielmacz Alek syn gospodarza z Bezku gmina 

Staw bawiąc się zapałkami w stodole spowodował pożar. Spaliły się stodoła Kielmacza 

oraz 2 domy braci Jana i Antoniego Tracichleb; Czułczyce gmina Staw spaliły się 

Dakona Sergiusza stodoła, obora, dom, Urynowi Michałowi dom i stodoła a Klimiukowi 

dom, stodoła, obora; wieś Syczyn gmina Olchowiec spaliły się Maksymiukowi Janowi 
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dach domu, Wybaczowi Aleksandrowi stodoła, obora, sprzęt, Szumowi Andrzejowi dach 

domu, stodoła, obora, szopa, sprzęt; we wsi Puszcza gmina Żmudź spaliły się 

zabudowania Michała Suczyka; we wsi Wygnańce gmina Wojsławice spaliły się budynki 

Ignacego Kwiatka i budynki Pauliny Kwiatek; w Tomaszówce gmina Bukowa spalił się 

dom Wilhelma A.    

 - Pożary sierpień 1929 r.: 3 sierpnia spaliły się zabudowania Anny Okoń w 

Majdanie Zahorodyńskim gmina Siedliszcze; 5 sierpnia 6 letnia Regina Michalak i 7 

letnia Feliksa Szyszkówna, bez nadzoru rozpaliły ognisko pod stogiem ze słomy, spaliły 

się stóg, część dachu obory Józefa  Budnego w Folwarku Adamów gmina Rejowiec; 5 

sierpnia spaliła się stodoła Andrzeja Tomickiego gmina Żmudź; 7 sierpnia spaliła się 

obora i krowa Jana Sobczuka w kolonii Bachus gmina Bukowa.  

 - Z 15 na 16 sierpnia 1929 r. pożar u Władysława Siwka w Leszczanach gminy 

Żmudź, zawiadomiona przez sąsiada Stefana Michalczuka miejscowa straż ogniowa z 

Leszczan przybyła dopiero po godzinie i to bez beczek z wodą, przez co rozszalały ogień 

ogarnął wszystkie okoliczne zabudowanie które spaliły się doszczętnie. Straż Ogniowa w 

Leszczanach liczy 25 osób i jest prowadzona przez niekompetentne osoby – prosimy 

władze o zajecie się tym problemem.   

 - Pożary (wrzesień – październik 1929 r.). W Żalinie gmina Świerże spłonęły 

zabudowania Jana Iwaniszczuka i Józefa Sucheckiego; W kolonii Kroczyn gmina Turka 

spłonęły zabudowania Michała Kroluka; W kolonii Zaróbka gmina Cyców spłonęły 

zabudowania (pożar wznieciły dzieci); We wsi Zawadówek k. Chełma od iskry 

parowozu spłonął dom Małgorzaty Rybińskiej.   

 - 23 grudnia 1929 r. wada komina spłonął dom i budynki gospodarcze 

Aleksandra Niemirowicza Pławanice gmina Turka; 27 grudnia 1929 r. z winy ludzkiej 

spaliła się obora Zofii Wojtasiak Stanisławów gmina Żmudź.   

- Pożary grudzień 1929 r.: w kolonii Ostrówek gmina Cyców spaliła się stodoła i 

słoma; Janowi Kociubie w Adamowie gmina Rejowiec spaliły się od papierosa dom, 

stodoła, obora i zboże; od sadzy spalił się w Bachusie gmina Bukowa dach domu Jana 

Janiaka; od papierosa służącego Antoniego Rybczuka w czasie brania torfu spaliły się 

zabudowania gospodarcze Jana Wanarskiego wójta gminy Bukowa.  

 - Od sadzy w kominie Szyi Tenenbauma i Szlomy Bekielmana w styczniu 1930 r. 

spalił się w Sielcu ich domy i domy i zabudowania 5 sąsiadów.   

 - Pożary: 23 stycznia 1930 r. spaliło się część zabudowań i zboże Antoniego 

Nieworaja z Majdanu Zahorodyńskiego gmina Siedliszcze; z wady komina spaliło się 

część domu, sprzęt Andrzeja i Jana Czerniejów z kolonii Niedziałowice gmina Rejowiec; 

przez zaprószenie ognia spaliła się stodoła budynki gospodarcze i zboże Antoniego 

Rudnika w Żulinie gmina Pawłów.  

 - 3 kwietnia 1930 r. w kolonii Żółtańce spłonął dach domu, obora, krowa, zboże. 

Szybkie przybycie Miejskiej Straży Ogniowej nie dopuściło do rozprzestrzenienia ognia.   

 - Pożary kwiecień 1930 r.: we wsi Busówno spalił się budynek ulepiony ze słomy i 

gliny Marii Kwiatkowskiej, przedtem spalił się koń i krowa; w kolonii Karczunek tej 

gminy spalił się dom Patrapeluka Wasyla; w kolonii Wojniaki gmina Krzywiczki spalił 

się dom Aleksandra Kowalskiego; we wsi Depułtycze Ruskie gmina Krzywiczki spaliły 

się zabudowania gospodarcze parafii Rzymsko-katolickiej; 14 w Wólce Tarnowskiej 

gminy Olchowiec Tymoteusz Skubij podpalił zabudowania Pawła Kornylula, pomoc 

zapobiegła tragedii; 17 w kolonii Olchowiec spalił się dom i zboże Łukasza Forysiuka.   

- Pożary maj 1930 r.: we wsi Brzyzno gmina Świerże spaliły się stodoły Michała 

Danyluka i Józefa Czarneckiego; spalił się dach domu i stodoła Antoniego Lusiaka oraz 

dom, stodoła, obora i sprzęt Jana Wrońskiego; w kolonii Liszno spalił się dom 
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Stanisława Olszewskiego a w Średnim Łanie gmina Bukowa spalił się dom (zbudowany z 

gliny i słomy) Antoniego Zwonarka.   

- Pierwszy piorun jaki w 1930 r. uderzył na chełmskiej ziemi był w maju zapalił 

zabudowania Wincentego Celińskiego w Średnim Łanie gmina Bukowa.  

- Z winy Izydora Łopacinka w Lisznie gmina Pawłów w maju 1930 r. wybuchł 

pożar, spaliły się jego wszystkie budynki gospodarcze, 6 szt. bydła, 3 konie, 9 świń – 

ogień szybko się rozprzestrzeniał na inne gospodarstwa. Andrzeja Łopacinka spotkało 

największe nieszczęście, bo oprócz  wszystkich budynków i konia w płomieniach zginęła 

5 letnia córeczka Kazimiera. Helenie Błaszczuk spalił się dom, stodoła i 2 chlewy. U 

Józka Grondka dom, stodoła i obora. Jozefowi Błaszczukowi stodoła. Józefowi Kociubie 

dom, stodoła i obora. W tym samym czasie spaliła się szopa i połowa stodoły w zagrodzie 

spadkobierców Franciszka Głaza w Alojzowie gmina Wojsławice.  

- 3 sterty zboża spłonęły Zdzisława Smorczewskiego w majątku Antonin pod 

Chełmem w czerwcu 1930 r.  

- 31 maja 1930 r. wadą komina spaliły się: dom Łopuszyńskiego Franciszka i 

zabudowania Ignacego Łopuszańskiego w Stanisławowie oraz dom Adama Mrugały w 

Majdanie Krępkowskim gmina Pawłów; 2 czerwca 1930 r. w kolonii Rudnia gmina 

Bukowa spalił się dom i zabudowania gospodarcze Józefa Chwedczuka, pożar wywołał 7 

letni Mieczysław Czarnecki pastuszek u Chwedczuków.   

 - Zabawa dzieci ogniem za stodołą 9 czerwca 1930 r. wywołała pożar, spaliły się 

budynki gospodarskie Romana Guza w Rożdżałowie gmina Krzywiczki.     

- Wójtowie i sołtysi musicie zwrócić uwagę na kominy. Niema prawie tygodnia, 

by w „Zwierciadle” nie zanotowano pożaru, powstałego od wadliwie zbudowanego, albo 

popękanego od starości komina. W tygodniu czerwca 1930 r. znowu notujemy takie 3 

wypadki: w Serniawach gmina Bukowa spalił się dach domu; w Bukowskim lesie spaliły 

się zabudowania owies i różne sprzęty Józefa Pawluk; w Ludwinowie gmina Cyców 

spaliły się budynki Rudolfa Batke i jego sąsiadki Marii Bożek.  

- Czerwony kogut czerwiec 1930 r.: 10 czerwca Marczukom Janom we wsi 

Dryszczów gmina Żmudź spalił się dach słomiany na domu; 10 czerwca Lewczuk 

Barbarze we wsi Borowiec gmina Pawłów spalił się dom mieszkalny; 12 czerwca 

Olszowskiemu Franciszkowi spaliła się obora służąca za dom mieszkalny; 12 czerwca u 

Pachołka Juliusza w Stręczynie Nowym gmina Cyców spalił się wiatrak; 16 czerwca 

Kociubie Józefowi we wsi  Chojne gmina Siedliszcze spalił się dom, stodoła, sprzęty.  

- 28 czerwca od pioruna spaliły się: w kolonii Karczunek gmina Olchowiec 

stodoła Józefa Kolańczuka i w kolonii Wołkowiany gmina Żmudź dom Gajewskiego M.   

- 26 czerwca 1930 r. w zabudowaniach należących do Leona Seweryńskiego w 

Turowce gmina Wojsławice wybuchł pożar, szybko sąsiedzi ugasili. Śledztwo wykazało, 

podpaliła Helena Charczukowa z zemsty, Seweryński odrzucił jej miłość i wybrał inną.  

- 9 czerwca 1930 r. spaliły się doszczętnie wszystkie budynki w  gospodarstwie 

Gotliba Kuca w Janowie gmina Staw.  

- Wadą komina w lipcu 1930 r. w zagrodzie Andrzeja Brona kolonia Gałęzów 

gmina Bukowa spalił się dach domu, stodoła i obora.  

- Nocą 21 lipca 1930 r. wybuchł pożar w zagrodzie Jana Gaja w Łowczy gmina 

Bukowa, spaliło się 8 stogów.  

- W lipcu 1930 r. od papierosa Poradowskiego Stanisława w Nadrybiu gmina 

Cyców, spaliły się budynki sprawcy i sąsiada Wincentego Kulczyńskiego.  

- 28 lipca 1930 r.: od uderzenia pioruna spłonął dom Heleny Rumianiec w 

Sawinie. Wadą komina spłonęły: dach domu Rudolfa Blocha w Cycowie; dom i stodoła 

Paraskiewy Łakutowej w Bukowie Małej; dom i obora Antoniny Małeckiej w Bachusie 

gmina Bukowa; dom, stodoła, obora Maksyma Radzieja w Lisznie gmina Pawłów; dom 
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Sergiusza Smala w Rudzie gmina Świerże. Chory służący Władysławy Kister w kolonii 

Bileckie gmina Cyców podpalił słomę w komórce, spłonęły dom, stodoła, obora i 2 szopy 

będące własnością Kisterowej i jej zięcia Stanisława Kędzierskiego. W czasie zabawy 

urządzonej przez młodzież z Pobołowic, spłonęły 2 sterty żyta stojące przy drodze z 

Pobołowic do Wólki Leszczańskiej. Sterty były własnością Dziewickiego właściciela 

Wólki Leszczańskiej.  

- 8 sierpień 1930 r. dzieci Ludwika Hinca spaliły mu w Klementynowie gmina 

Rejowiec dach domu, stodołę i zboże; przez wadę komina spalił się dom, stodoła, zbiory 

Antoniego Gałęzy Mościska gmina Turka.  

- 25 sierpnia 1930 r. 5 letni Robert Misol, syn Gustawa w Annopolu gmina 

Żmudź, wzniecił w domu pożar, spaliły się wszystkie budynki w obejściu ojca, krowy, 

świnie, cielęta, zboże, oraz sąsiadów obora i stodoła Juliana Lejmana i obora i stodoła 

Daniela Najmana – mały Robert zdołał uciec z domu bo drzwi nie była zamknięte.  

- Koniec lata 1930 r. 27 sierpień od sadzy spłonął dach domu ulepiony z gliny 

Cicheckiej Marii w Brzeźnie gmina Świerże; 28 sierpień zaprószył ogień Jan 

Krzeszowiec Żalin gmina Świerże, spaliły się jego budynki mieszkalne i gospodarcze; 29 

sierpień z wady komina wybuchł pożar, spaliły się budynki mieszkalne i gospodarcze 

Józefa Padereckiego kolonia Liszno gmina Pawłów; 1 wrzesień pożar w zagrodzie 

Ignacego Sawki w Mszannie gmina Bukowa spaliły się wszystkie budynki obejścia. 

- 10 grudnia 1930 r. spłonęły wszystkie zabudowania w folwarku Podpakule 

gmina Bukowa własność Prus-Butwiłowicza. O podpalenie podejrzany jest były 

robotnik Butwiłowicza, niejaki Ignacy Podbiegły, który gdzieś zbiegł.                                                            

- Zagadkowy pożar wybuchł w lutym 1931 r. w zabudowaniach Jędruszczak 

Barbary w Siedliszczu. Spaliły się wszystkie budynki. Budynki były ubezpieczone –  

zachodzi podejrzenie o rozmyślne podpalenie. 

- Marzec-kwiecień 1931 r. 21 marca spaliły się zabudowania Józefa Stopy w 

Olchowcu wada komina; 28 marca spalił się dom Jana Opolskiego w Ciemniejowie 

gmina Bukowa wada komina; 4 kwietnia we wsi Czułczyce gmina Staw spaliły się: 

Anastazji Mielniczuk dom, obora, stodoła, zboże, zwierzęta, Konradowi Harko dom, 

stodoła, stajnia, urządzenia, zboże, Józefie Polanko dom, Józefie Mielniczuk dom i 

sprzęty domowe; 26 kwietnia 1931 r. w Lisznie gmina Pawłów (nieostrożność) spłonął 

dom i zabudowania gospodarcze Stanisława Sereja.   

- Maj 1931 r.: sam podpalił swój dom w maju 1931 r. w celu uzyskania premii 

asekuracyjnej Skupniewski Florian ze wsi Olchowiec. Dom spłonął, ale premii nie 

będzie, policja wykryła intencje, podpalacza umieszczono w więzieniu; przez wadę 

komina w maju 1931 r. spalił się dom Katarzyny Borysiuk w kolonii Dobryłów gmina 

Świerże; 2 maja 1931 r. wadą komina spalił się dom Władysława Sawickiego w 

Łukówku gmina Bukowa; od zapalenia sadzy spłonął dom Marianny Brzezińskiej w 

Bachusie gmina Bukowa; 5 maja wadą komina wybuchł pożar w domu Jana Maślucha 

w Wólce Kańskiej gmina Pawłów; zapaliły się zabudowania Stefana Harasiuka w 

Busównie gmina Olchowiec, pożar przerzucił się na sąsiednie budynki: Tomasza 

Harasiuka i Antoniego Benedykta spaliły się wszystkie zabudowania; 8 maja 1931 r. 

wadą komina wybuchł pożar w domu Jana Sochy w Teresinie gmina Wojsławice, ogień 

szybko przeniósł się na dom Zacharczuka Karola, tylko szybki ratunek miejscowej 

Straży ochotniczej pożar stłumił; 11 maja 1931 r. wybuchł pożar w Święcicy gmina 

Olchowiec w stodole Onufrego Zagraja, spłonęła stodoła i sąsiednie budynki 

Okapińskiego Jana i Kulika Daniela spaliły się dom i zabudowania; spłonął też dach 

domu Franciszka Kacperka w kolonii Pomanówka  gmina Siedliszcze.        

- Wielki pożar nawiedził wieś Mołodutyn gmina Żmudź w nocy na 13 maja 1931 

r. niszcząc kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i gospodarczych – straty wyniosły 180 
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tys. zł. Cztery osoby ciężko poparzone: Konstancja Fisz, Jan Bochen, Józef Fisz i 

Edward Fisz, którym na miejscu pierwszej pomocy udzielił dr Gniazdowski oraz felczer 

Żuk a następnie odstawiono ich na kurację do Szpitala Św. Mikołaja w Chełmie. Zaś 12 

osobom mniej poparzonym pomoc udzielono na miejscu. W gaszeniu pożaru brało 

udział 8 straży pożarnych z okolicznych wiosek.        

 - Od sadzy w kominie spalił się w maju 1931 r. dom i zabudowania gospodarcze w 

kolonii Wygoda gmina Olchowiec; z tej samej przyczyny 13 maja 1931 r. wybuchł pożar 

u Antoniego Paszczuka w Tarnowie gminy Olchowiec, spaliły się też budynki Mikołaja 

Paszczuka, Michała Maśluka i Jana Szymczuka; również sadza spowodowała pożar u 

Edwarda Bieńkowskiego w kolonii Byrki gmina Cyców.   

 - Wady komina to prawdziwa klęska. Tak spaliły się w maju 1931 r. zabudowania 

Andrzeja Piaseckiego w kolonii Moczuły gmina Bukowa; też w kolonii Bachus gminy 

Bukowa spaliły się zabudowania Adama Mroza; też powstał pożar w gospodarstwie 

Dymitra Trusza w Świerżach.  

 - W kolonii Rozdżałów 16 maja 1931 r. piorun spowodował pożar w zagrodzie 

Julii Lewandowskiej, spalił się dom, stodoła, chlew.               
 - W nocy 13 maja 1931 r. wybuchł we wsi Mołodutyń groźny pożar doszczętnie 

zniszczył 32 budynki mieszkalne wraz z zabudowaniami. Dzięki szybko przybyłej 

miejscowej straży oraz energicznej postawy Prezesa straży Władysława Kowalczyka i 

Naczelnika straży Bazyla Kowalczuka oraz straży pożarnej w Leszczanach, zdołano 

uratować znaczną część budynków i opanować żywioł.  

 - Czerwiec 1931 r. Największy pożar wybuchł w nocy 5 czerwca w stodole 

Stanisława Madeja w Wólce Kańskiej, zniszczył 8 osiedli, powodując straty kilkaset 

tysięcy złotych, wypadków poparzenia ludzi nie było, tylko poparzony Madej; od 

pioruna spłonęła stodoła, zboże i sprzęty gospodarcze w kolonii Siedliszczki gmina 

Rejowiec; ognisko w stodole roznieciły dzieci Łukasza Pietruka w Świerżach, 2 stodoły 

spalone i 1 Jakuba Pietruka; dzieci Jana Pacyka bawiąc się zapałkami podpaliły 

budynki spaliły się też zwierzęta; 14 letnia chora Leokadia córka Jana Surmy w kolonii 

Piaski gmina Bukowa zaprószyła ogień, którego pastwą padł dom i sprzęty gospodarcze;  

Marcin Salamoński z Sawina, mający zatarg z tamtejszym kahałem, z zemsty podpalił 

parkan drewniany na cmentarzu żydowskim, pożar ugaszono, spaliło się 11 m płotka.  

 - 17 czerwca 1931 r. w domu Koniucha Pawła w Turce wadą komina wybuchł 

pożar, którego pastwą padło 22 domy mieszkalne, 25 stodół i 9 obór, straty przeszło 100 

tys. zł. Wieś Turka liczy przeszło 100 osiedli i mogły być większe straty, gdyż budynki są 

bardzo skupione. To dzięki Urzędowi Gminnemu w Turce który szybko zaalarmował 

telefonicznie Straże Pożarne Ochotnicze w Dorohusku, Kamieniu i Straż Ogniową 

Miejską w Chełmie. Podkreślić należy z uznaniem, że Chełmska Straż Miejska 

pozostawiwszy na miejscu na wypadek pożaru w mieście większość taboru i ludzi, w 2 

pary koni z 1 sikawką 7 ludzi i beczką wody przestrzeń dwudziestu kilku kilometrów 

przebyła w niecałe półtorej godziny, zaledwie o kilkanaście minut później od straży z 

Dorohuska i Kamienia. Można było zaalarmować nowoczesną straż kolejową w 

Chełmie. Miejscowa ludność gapiła się wcale się nie rwała do pomocy gaszenia, dopiero 

nakazy policyjny dały jakieś rezultaty. 

- 17 czerwcu 1931 r. o 1 w nocy wybuchł pożar w stodole Katarzyny Szostak w 

Zagrodzie gmina Krzywiczki. Na miejsce pożaru pierwsza przybyła Straż Pożarna 

Ochotnicza Depułtycze  Ruskie. Następnie przybyła sikawka z majątku Depułtycze 

Ruskie. Przy pomocy 2 sikawek i 17 strażaków z Depułtycze Ruskie pod wodzą 

Naczelnika Straży K. Misiny, uratowano 2 zręby domów mieszkalnych i zlokalizowany 

pożar. Kiedy Straż Depułtycze gasiła resztki stodół, przybyła Miejska Straż Zawodowa z 

Chełma w liczbie 3 strażaków i komendanta i tylko na miejscu zaczęła reperować 
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sikawkę bo ta nie chciała podawać wody. Ogień strawił w tym czasie zabudowania 

Katarzyny Szostak i Józefy Olech. 

- W czerwcu 1931 r.: wadą komina spaliły się zabudowania Andrzeja Klimiuka w 

Sajczycach gmina Staw; wskutek zbrodniczego podpalenia spłonęły zabudowania 

Sonenberga Wilhelma w kolonii Poczekajka gmina Staw.  

 - Pioruny przyniosła burza i pożary w niedzielę 21 czerwca 1931 r. spaliły się 

zabudowania Michała Pożaroszczyka w Chylinie i Romana Saniuka w Brzezinach 

gmina Olchowiec; wybuchł też pożar w domu Marcina Zielińskiego w Chojeńcu gmina 

Siedliszcze, spaliły się dom i zabudowania gospodarcze; wadą komina spaliły się 

budynki Józefa Fab w Wolwinowie gmina Krzywiczki.  
 - Na 28 czerwca 1931 r. spłonął nowo wybudowany młyn motorowy w kolonii 

Władysławów gmina Olchowiec, własność Ludwika Sonenberga, zachodzi podejrzenie o 

zbrodnicze podpalenie. 

 - Na 2 lipca 1931 r. wybuchł pożar w budynkach Urzędu Gminy Olchowiec w 

Wierzbicy. Spaliła się stodoła, obora i dach aresztu gminnego. Budynek mieszczący 

Urząd Gminy, mieszkanie Sekretarza i Posterunek Policji, dzięki szybkiemu ratunkowi 

pracowników Urzędu oraz Komendanta i posterunkowym PP, okolicznym mieszkańcom 

oraz sprawnemu gaszeniu szybko przybyłej Straży Ogniowej Ochotniczej w Busównie 

został ocalony. Jak się okazało komuś zależało na tym, aby spłonął właśnie ten budynek, 

gdyż na strychu w sąsiedztwie palącej się „kozy”, tuż przy otworze spowodowanym 

specjalnie przez wyrwanie deski, znaleziono beczkę żelazną i świeżo nalany i niezakryty 

gąsior z naftą. Ponieważ kilka dni temu zginęły dowody kasowe z kasy ogniotrwałej, 

które znaleziono ukryte na tymże strychu, komuś właśnie zależało na spaleniu się tych 

dowodów. Może to mieć związek, z niedawno ujawnionym faktem wykrycia nadużycia 

przy sporządzaniu rozkładów podatkowych. Różnica między sumą wymierzonego 

podatku przez władze skarbowe, a rozkładami sporządzonymi przez gminę, wynosi 50 

gr. na każdej mordze na niekorzyść płatnika.  

 - Bawiący się zapałkami synek Kazimierza Jędrzejewskiego w Żółtańcach 27 

lipca 1931 r. spowodował pożar spaliły się, stodoła i obora.  

 - W Rakołupach w lipcu 1931 r. spłonął młyn wartości 24 tys. zł. Przyczyna – 

podpalił właściciel w celu uzyskania premii asekuracyjnej.  

                                                                            * 

 - Podpalają !!!! Kronika policyjna w naszym powiecie zanotowała w okresie 

ostatnich dwu tygodni (informacja: 26 lipca 1931 r.), dziesiątki pożarów powstałych z 

niewiadomych przyczyn. Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z podpaleniami, 

dokonywanymi przez zainteresowanych. Stawki asekuracyjne są wysokie. Domy i inne 

budynki, za które każe się właścicielom płacić też wysokie składki, to po większej części 

stare reguły, nie odpowiadające dzisiejszym potrzebom wieśniaka. Niejeden chciałby 

zbudować sobie nowy, ładniejszy dom. Ale cóż choć drzewo tanie niema pieniędzy. Niech 

Zakład Ubezpieczeń obniży szacunek budowli (i bierze mniejsze składki). Niech przy 

tym z wielkich swych kapitałów daje dogodne pożyczki tym, którzy chcieli swe stare, 

nieodpowiadające im budynki rozebrać a zbudować nowe, lepsze, większe. Na pewno 

pożary się zmniejszą a zwiększy ruch budowlany.                                                                                                    
 - Podpalają !!! We wsi Gotówka Niemiecka gmina Krzywiczki w lipcu 1931 r. 

spłonęły zabudowania Augusta Szmek, podejrzany podpalenia pasierb poszkodowanej. 

9 sierpnia 1931 r. w Żulinie gmina Pawłów spłonęło 5 stert zboża wartości 5 tys. zł., 

własność Jana Budnego, podpalenia dokonał z zemsty za wydalenie jego i brata z pracy 

były fornal Budnego Franciszek Jakubowski, który za ten czyn odpowie przez sądem. W 

zabudowaniach parafii prawosławnej w Czułczycach gmina Staw wybuchł pożar, spalił 
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się dach domu i różne przedmioty. W Turowcu gmina Wojsławice spłonęły zabudowania 

Sergiusza Karola, który w ten sposób chciał otrzymać premię asekuracyjną.      

                                                                         * 

 - Pożary od uderzenia piorunów: 17 sierpnia 1931 r. piorun uderzył w stodołę 

Zawiślaka Mikołaja Majdan Ostrowski gmina Rakołupy powodując pożar i śmierć 

właściciela stodoły; 18 sierpnia 1931 r. w Ochoży gmina Staw od pioruna spłonęła 

stodoła (budynki i zbiory) Katarzyny Krawczyńskiej; Tego samego dnia od pioruna 

spaliła się obora Piotra Miszczuka w Łukówku gmina Bukowa, ogień przeniósł się na 

budynki Stanisława Kalczuka, Stefana Opolskiego, Wasyla Opolskiego i Anny Wasiuty. 

 - Bawiący się zapałkami w sierpniu 1931 r. 7 letni synek Augusta Norimberga w 

Stręczynie Nowym gmina Cyców, spowodował pożar stodoły.   

 - Wadą komina spaliły się budynki Michała Mirka kolonii Ruda gmina Świerże.  

 - Przez nieostrożność we wrześniu 1931 r. spłonęła stodoła Jana Mar. Wereszcze 

Duże gmina Rejowiec; tak też spaliła się stodoła Antoniego Łubkowskiego w Bukowej 

Dużej gmina Bukowa.   

- Zbrodnicze podpalenie we wrześniu 1931 r. było przyczyną spalenia się na polu 

stogu z sianem Anny Wawrzyniuk w Jagodnie gmina Staw.  

- 19 września 1931 r. w Karolikie gmina Krzywiczki spłonęła stodoła Emanuela 

Szmidtke. Podpalenia dokonał bawiący się zapałkami jego 8 letni synek Leon. 

- Z niewiadomych przyczyn we wrześniu 1931 r. Serniawy gmina Bukowa 

wybuchł pożar w zagrodzie Tomasza Kopiela spaliły się budynki i inwentarz.  

- W nocy na 8 września 1931 r. w Poniatówce gmina Wojsławice skutkiem 

zbrodniczego podpalenia spłonęły zabudowania Walentego Polaka.  

- 10 października 1931 r. rano we wsi Chylin gmina Olchowiec w zabudowaniach 

Bekieszy Stefana wybuchł pożar, spaliły się dom, 4 stodoły, chlew, przybudówka, zboże.  

- Papieros uprzyjemnia życie – przeczytali w gazecie  październikowej 1931 r., 10 

letni Adam Hubert i Waldemar Sokołowski i 15 letni Jan Heja ze wsi Ruda gmina 

Świerże. Chcąc zażyć przyjemności palenia a bojąc się rodziców, udali się na łąki gdzie 

stał stóg siana Marty Truszowej i tam tak palili, aż cały stóg siana puścili z dymem.   

- Pozostawione bez opieki dzieci w Zalesiu Kańskim gmina Pawłów w listopadzie 

1931 r. puściły z dymem stóg siana; 6 listopada 1931 r. w Pławanicach gmina Turka 

spłonęła stodoła Jakuba Kokławskiego, podpalił synalek paląc po kryjomu.   

- Na 10 kwietnia 1932 r. spłonął dach na domu i chlewik Adama Lipińskiego w 

Chojnie, ogień zaprószyli uczestnicy sąsiedzkiej zabawy; 12 kwietnia w majątku 

Zamieście gmina Świerże spaliło się około 1 hektara zagajnika dębowego.    

 - Pożary majowe 1932 r.: 5 maja 1932 r. w Olchowcu spaliła się stodoła Piekło 

Antoniego; 15 maj Wołkowiany gmina Żmudź 6 letni Jasio Pankiewicz spowodował 

pożar budynków Macieja Dąbskiego i Piotra Raczkiewicza; 16 maj majątek Święcica 

gmina Olchowiec własność Zdzisława Lechnickiego, w domu zamieszkałym przez służbę 

wybuchł pożar z winy służby, spalił się dom oraz chlewy, płomienie przeniosły się na 

sąsiednie budynki Władysława Hansa któremu spłonął dom, stodoła, narzędzie itd., 

spaliła się też stodoła Stanisława Szenfisa; błąd z ogniem i spłonęły w Czerniejowie 

gmina Turka budynki Jana Malinowskiego i Henryka Kurysa.  

- 4 czerwca 1932 r. w Sawinie prawie równolegle uderzyły dwa pioruny: pierwszy 

w zabudowania Piotra Wróblewskiego, spłonęła stodoła, obora i chlewik, drugi spalił 

oborę i drzewo do budowy Nowakowskiego Szczepana. 

- 5 czerwca 1932 r. w zabudowaniach Kołtuniuka Michała w Chylinie gmina 

Olchowiec wybuchł pożar, z niedopałka papierosa, a od iskier z parnika spaliły się 

budynki Ludwika Bondaruka w Świerżach. 
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- Od pioruna w czasie burzy nocą 22 czerwca 1932 r. spłonęły zabudowania 

Franciszka Kuźmiaka w Świerżach, pożar przeniósł się na sąsiednie budynki Franciszka 

Dąbka, Piotra Stepaniuka, Ludwika Petruka i Jana Martyniuka.  

- Pioruny niebieskie spaliły swym ogniem w czerwcu 1932 r. zagrodę Antoniego 

Nowoświatłowskiego w Marysinie gmina Rejowiec powodując, oraz stodołę i oborę 

Wojciecha Michalaka z Woli Korybutowej gmina Siedliszcze.    
- 2 lipca 1932 r. spaliły się zabudowania Jana Mądrzejskiego w Ludwinowie 

gmina Cyców, ogień wywołał Zdziś 3 letni syn bratańca Mądrzejskiego – zapałkami. 

 - Przez wadę komina spaliły się w lipcu 1932 r. zabudowania Michała Szwarca w 

Kroczynie gmina Turka, spaliły się też zabudowania Feliksa Głąba w Romanówce 

gmina Siedliszcze, oraz dom Michała Nauruka kolonia Bezek gmina Staw. 

- PIORUNY wszystkie uderzyły z tej samej burzy 15 lipca 1932 r. – w kolonii 

Kulig gmina Cyców zabiły Jana Oleszczuka i spowodowały 3 pożary; w kolonii Biesiadki 

spłonęły zabudowania Gotliba Frajtera; w kolonii Krzywowola spaliły zabudowania 

Pawła Kaniewskiego; na łąkach wsi Pławanice gmina Turka spaliły stóg siana Jana 

Gogona; w Lipinkach gmina Żmudź spaliły stodołę Mikołaja Demczuka.  

- Pożary (lipiec 1932 r.): Weronika Tęcza żona Andrzeja gospodarza w Nowym 

Stręczynie chcąc rozniecić ognisko domowe, spowodowała pożar, spaliły się stodoła i 

obora; wybuchł pożar w domu Mielnika Jana i Nechy Rozenbaumowej w Lisznie gmina 

Pawłów; w Wólce Kańskiej gmina Pawłów spłonął dach na domu Jana Bogusza.  

- PIORUNY. Śmierć od pioruna poniosła 28 lipca 1932 r. pasąc na polu krowy 60 

letnia Katarzyna Łukaszczuk z Koczowa gmina Żmudź; tego dnia uderzył piorun w 

zabudowania Skrzyneczki Władysława w Wolawcach gmina Żmudź, spłonęły stodoła i 

obora; 3 sierpnia 1932 r. piorun uderzył w budynki Nazaruka Jana w Wereszczach 

Dużych, ogień przeniósł się na sąsiadów: Sergiusza Nazaruka, Kielniacza Michała i 

Dzioka Józefa, spłonęły 3 domy mieszkalne, 3 stodoły, 4 obory i 3 brogi ze zbiorami.   

- Dach na Cegielni Stowarzyszenia Budowlanego w Sawinie spłonął w lipcu 1932 

r. skutkiem zbyt mocnego nagrzania pieca.  
- Nieostrożne obchodzenie się z ogniem stało się przyczyną pożaru u Harasima 

Pawła w kolonii Rakołupy.  

- 5 letni Antoś Kasjan syn Jana z Helenowa gmina Olchowiec w sierpniu  1932 r. 

spowodował pożar, spaliły się stodoła, budynki gospodarcze i dach domu.   

- 21 sierpnia 1932 r. Średni Łan gmina Bukowa w zagrodzie Sierpińskiego 

Władysława zaprószono ogień, spłonął dom, obora 2 stodoły i zboże; 28 sierpnia 1932 r., 

też zaprószenie, spaliły się zabudowania S. Czerwińskiego w Podpakulu gmina Bukowa. 

- 29 sierpnia 1932 r. wadą komina spłonęły zabudowania, zbiory i inwentarz 

Emila Gisla w Stręczynie Nowym gmina Cyców. 

- Na 3 września 1932 r. przez zbrodnicze podpalenie, w zabudowaniach Jana 

Kwoka wybuchł pożar, straty w budynkach i inwentarzu.  

- 11 września 1932 r. od pioruna spłonęły zabudowania Marii Łopuszyńskiej w 

Pobołowicach gmina Żmudź. 

- Od kosiora – narzędzie służące do wyciągania węgla z pieca chlebowego – i  

nieostrożność żony gospodarza stało się przyczyną spalenia całej zagrody gospodarskiej 

Wilhelma Dose w Marysinie gmina Staw.  

- 20 października 1932 r. nieostrożność z ogniem, spłonęły zabudowania Greli 

Władysława w Świerżach, ogień przeniósł się na sąsiadów spłonęły zabudowania Jana 

Greli, Michała Łakuty i Stefana Łukaszczuka;  21 października 1932 r. zbrodnicze 

podpalenie, spłonęły dom, stodoła, obora, stajnie, inwentarz Władysława Szczepanika.    

- Pożary listopad 1932 r.: wadą komina spaliły się dom Jana Tomaszewskiego w 

Krasnem gmina Pawłów i dom Ludwika Jegiera w Bokowskim Lesie gmina Bukowa; 11 
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listopada w Chylinie gmina Olchowiec spaliły się zabudowania Joachima Napchaniuka i 

Józefa Martyniuka; 29 listopada 1932 r. wadą komina spaliły się Mikołaja Drożdża i 

Antoniego Denysiuka domy, budynki gospodarcze, zboże, inwentarz, narzędzia i sprzęt.                                                            

 - Z 3 na 4 maja 1933 r. podczas snu rodziny wybuchł pożar w zagrodzie Michała 

Flisa we wsi Kamień gmina Turka. Rodzina zdołała się uratować dobytek nie, spłonęły 

stodoła, szopa, część inwentarza.  

 - 10 i 12 maja 1933 r. w gminie Olchowiec spłonęły dwa gospodarstwa –

nieostrożność ludzka i zabawa dzieci. We wsi Busówno spaliła się stodoła, obora i 

urządzenia gospodarcze Mikołaja Nowosada; w drugim przypadku spaliły się, dom, 

szopa, chlew i sprzęt gospodarski Pawła Celińskiego.   

 - 24 maja 1933 r. wada komina o godz. 12 we wsi Liszno gmina Pawłów w domu 

Kocmowskiego Wawrzyńca wybuchł pożar w wyniku czego spłonęły mu, dom i domowy 

sprzęt; pożar w Lisznie następnie spaliły się – Majchera Franciszka dom, stodoła, obora 

i chlew; Błaszczuka Jana dom, przybudówka, obora, poddasze i stodoła; Sikorskiego 

Michała stodoła i obora; Błaziuk Marii dom; Sereja Michała dach bo dom był 

murowany; Sereja Stanisława stodoła i obora; Sereja Ignacego dom, stodoła, dach nad 

oborą; Komockiego Józefa stodoła, obora i poddach. 

- Z zemsty podpalacza poszły z dymem zabudowania Romana Dederki z cegielni 

w Sawinie, szopa, brak mieszkalny i 800 cegieł surówek – niebezpiecznie poparzyli się 

Antonina i Stanisława Słoniec i dzieci 3 letni Janek i 8 miesięczny Bronisław – w stanie 

ciężkim przewieziono ich do szpitala w Chełmie. Podpalacza z zemsty Jana aresztowano. 

- Z wady komina w Gotówce Niemieckiej gmina Krzywiczki Adolfa, Henryka i 

Margeryty Tydów, spaliły się dom, stodoła i trzoda. 

- Z rubryki: Sprawy i Ludzie – Kronika Zdarzeń i Wypadków. Cykl wypadków 

za ostatni okres 12-25 czerwiec 1933 r. nosił charakter wybitnie tragiczny tak w Chełmie 

jak i w powiecie chełmskim. Jeśli chodzi o pożary: Nie lada doświadczenia doznają 

wszyscy ci, których dotyka na wsi pożar. Pożar wiejski jest czymś zgoła odmiennym od 

pożaru w mieście, gdzie środki ratownicze są doskonalsze i ratunek pewniejszy. Tylko 

jakiś cud spowodował, że w porę nie dopuszczono do pożaru dobytku Romana Melczuka z 

Wólki gmina Świerże; Spłonął natomiast cały szereg domostw w Majdanie Krępkowskim 

gmina Pawłów. Wadą komina spłonęły zabudowania u Grzegorza Woźniaka, Jana i 

Piotra Szpakowskich, Marianny Kowalskiej i Józefa Bobaka. Tak samo stało się w 

kolonii Marysin gmina Siedliszcze winą dzieci spaliło się gospodarstwo Grondkowskiego 

Tomasza. Spalił się dobytek Jana Czajki wieś Chojeniec gmina Siedliszcze; Leona 

Dejneka Wólka Czułczycka gmina Staw; Teodora Mazura i Aleksandra Gałana wieś 

Ruda gmina Świerże.  

- 18 czerwca 1933 r. spłonęło w Turce 5 zagród gospodarskich. Jakuba i Andrzeja 

Trochimiuka i Mikołaja  Lichołapa oraz  Annie Trochimiuk i Adama Lichołapa.  

- 22 czerwca 1933 r. kolonia Klesztów gmina Żmudź pożar w zagrodzie Maksyma  

Pietruka, spaliły się: dach domu, chlew, wieprz, żyto, hreczka i garderoba. 

- 3 lipca 1933 r. w południe w Świerżach w zabudowaniach Hilarego Kratiuka 

wybuchł pożar – spłonęło 12 gospodarstw. Ratunek był niemożliwy z powodu suszy i 

wiatru, a wszyscy znajdowali się na łąkach za Bugiem. Ocalało tylko to co zdążyli 

uratować miejscowi Żydzi pozostali we wsi.   

- 3 lipca 1933 r. pożar zniszczył Franciszkowi Malcowi wieś Stanisławów gmina 

Żmudź, stodołę, oborę, przybudówkę, chlew i narzędzia rolnicze. Spłonęły też Tomasza 

Malca, połowa domu, stodoła, obora i chlew. Też 3 spalił się dom, stodoła, obora i sprzęt 

Dymitra Łagody z Bezka gmina Staw. A 4 lipca 1933 r. spłonął dach domu Stefana 

Michaluka wieś Pniówno gmina Olchowiec. 
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- 8 lipca 1933 r. Teodorowi Greczaniukowi wieś Bosówno gmina Olchowiec 

spłonęły obora i barak. Winny pożaru był sąsiad Jan Nowosad, pszczelarz.   

- 11 lipca 1933 r. Janowi Żakowskiemu wieś Łukówek gmina Bukowa spłonęła 

stodoła i przybudówka.   

- 14 lipca 1933 r. Janowi Gieronowi wieś Rudnica gmina Bukowa spłonął dom.  

- Mikołaj Koczura wieś Wólka Leszczańska gmina Żmudź stał się ofiarą klęski 

pożaru 17 lipca 1933 r., spłonęły mu dom, stodoła, obora, chlew, zboże i narzędzia. 

- Janowi Mielnikowi wieś Wiszno gmina Pawłów 18 lipca 1933 r. spalił się dom i 

stodoła. A Augustowi Drylowi kolonia Nadrybie gmina Wiszniewice 21 lipca 1933 r. 

spaliły się  dom, stodoła, obora, sprzęt.     

- Stefanowi Kościukowi kolonia Wesołówka gmina Świerże, 22 lipca 1933 r. 

spaliły się dom, budynki gospodarcze i narzędzia rolnicze.  

- Na 30 lipca 1933 r. podczas burzy jaka przeszła nad powiatem chełmskim, od 

pioruna spaliły się siedziby wiejskie aż w 6 miejscowościach naraz: 1. wieś Okopy gmina 

Świerże u Stanisława Piwańskiego dom, stodoła, koń, krowa, wieprz, drób, narzędzia 

rolnicze i sprzęt; 2. kolonia Dobryłów gmina Świerże u Ignacego Giedza dom, sprzęt i 

drób; 3. wieś Bezek gmina Staw u Teodora Kędzierskiego dach domu, stodoła, pasza, 

narzędzia rolnicze; 4. wieś Depułtycze Królewskie gmina Krzywiczki stodoła, obora, 

krowy i sprzęty; 5. kolonia Tomaszów gmina Bukowa u Juliana Langnera stodoła, 3 

kopy żyta, siano; 6. wieś Husynne gmina Turka u Józefa Powszo dom i stodoła.  

- 10 sierpnia 1933 r. spłonęły dom, stodoła, obora, sprzęt Stanisława Kozaczuka 

wieś Hniszowskie Towarzystwo gmina Żmudź i dom, obora Stanisława Pikuły wieś 

Petryłów i Janowi Nazarukowi wieś Łukówek gmina Bukowa dom i obora.  

- 18 sierpnia 1933 r. pożar we wsi  Myszkowice gmina Turka zaprószył go Karol 

Szykuła spaliły się obora i szopa Stanisława Kowalca.       

- 19 sierpnia 1933 r. pożar we wsi Haliczany gmina Żmudź, Nadleśnictwu 

Pobołowice spaliły się stodoła, obora i przybudówka, a gajowemu Władysławowi 

Hardlińskiemu zboże i sieczkarnia. 

- 20 sierpnia 1933 r. pożar w Dorohuczy spaliły się dom, obora, stodoła, narzędzia 

rolnicze i sprzęt domowy braci Władysława i Stanisława Giletów.   
- 24 sierpnia 1933 r. pożar w Pokrówce Starej gmina Krzywiczki, spaliły się 

zabudowania Jana Czapiela, też spalił się dom Julii Iwańczuk oraz stodoła i sprzęt 

Tomasza Mazurka. 

- Na 31 sierpnia 1933 r. pożar w zabudowaniach sołtysa Michała Opolskiego wieś 

Łukówek gmina Bukowa. Spalił się słomiany dach domu – podejrzenie o podpalenie.  

- Na 5 września 1933 r. pożar w Majdanie Starym gmina Wojsławice, spaliły się 

Borysa Dawidziuka stodoła, wozownia, zboże, narzędzia rolnicze. O podpalenie jest 

podejrzewana rodzina.   

- W majątku Świerże 8 września 1933 r. podpalono szlaban, przecinający drogę 

na torfowiska, aby dokuczyć w ten sposób gajowemu, który zabraniał tam paść bydło.  

- Rotlejszowi Janowi z kolonii Józefin gmina Wiszniewice we wrześniu 1933 r. 

pożar zniszczył stodołę, oborę i poddasze.  

- 6 października 1933 r. pożar u Jana Kłysza wieś Lepinki gmina Żmudzi, spaliły 

się dom, obora, zboże i sprzęt rolniczy.   

- 9 października 1933 r. pożar u kupca Franciszka Kozłowskiego wieś Urszulin, 

spaliły się stodoła ze zbiorami, obora, spichlerz oraz autobus, ocalały dom i sklep. 

- 18 października 1933 r. spaliły się: Konstantemu Wójcickiemu Chylin gmina 

Olchowiec stodoła, dach domu i zboże; Romanowi Kosteleckiemu Serebryszcze gmina 

Krzywiczki obora (wina jego); Władysławowi Szymczakowi kolonia Podpakule gmina 

Bukowa dom, narzędzia, sprzęt, garderoba (wada komina).     
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- 25 października 1933 r. w Chylinie gmina Olchowiec spaliły się Konstantemu 

Wójcickiemu stodoła, dach domu i zboże. A Rudolfowi Cyzmahemu z Karolinowa przy 

torze Brzeskim spaliła się stodoła.   

- Agnieszce Ćwielewskiej wieś Bukowa Mała gmina Bukowa spalił się dom.  

- 25 listopada 1933 r. Józefowi Basowi w Sarniaku gmina Wojsławice, spaliły się 

stodoła, obora i zboże – w dochodzeniu jest mowa o podpaleniu.    

 - 56 letnia Zofia Panasiuk wieś Kukawka gmina Rakołupy poniewierana przez 

zięcia Tchórzewskiego i swą córkę, podpaliła przez zemstę z 2 na 3 października 1933 r. 

ich domostwo. Spaliły się chata, stodoła i obora. Po podpaleniu zabudowań Panasiuk 

weszła do środka i chciał spłonąć – została wydobyta i aresztowana.    

 - 19 września 1933 r. zapalił się dom, Anny Kosakowskiej w Brzeźnie, spłonęła też 

sala szkolna; Janowi Dębickiemu Olchowiec pożar zniszczył zbiory; Michałowi Musze 

spłonęły stodoła, obora, zbiory; Stanisław Pejzak pasąc krowy rozniecił ognisko i spalił 

stóg Mikołaja Wybasza; pastuch Władysław Kozieł Pawłów podpalił nieostrożnie stóg 

siana Jana Derkacza.  

 - 17 lutego 1934 r. Oldze Sołap kolonia Józefin gmina Turka spalił się dom.   

 - 19 lutego 1934 r. Katarzynie Korniszuk Sarniawa gmina Bukowa spalił się dom 

i sprzęty – wada komina.   
 - 20 stycznia 1934 r. Kazimierzowi Wójcikowi kolonia Liszno gmina Pawłów 

spłonął dom, stodoła, przybudówka, narzędzia gospodarskie. Zmarła ciężko poparzona 

Ewa Wójcikowa, lżej poparzony 6 miesięczny syn Wójcika Kazimierz, jak również 

poparzeni Stefan Wójcik i Jan Kostecki – którzy ratowali.  

- W styczniu 1934 r. w czasie pieczenia chleba kiedy mocno było napalone w 

piecu, wyleciała pęknięta cegła i płomień spowodował pożar w domu Jana Tomaszczuka 

kolonia Wojnichów gmina Krzywiczki – spaliły się dom, stodoła, obora i sprzęty.  

- 20 stycznia 1934 r. Mieczysławowi Podczaskiemu folwark Depułtycze Ruskie 

gmina Krzywiczki spaliły się 2 sterty pszenicy. A Annie Haponiu kolonia Chromów 

gmina Świerże spłonął dom, sprzęty i przybudówka.  

- Dwa pożary w lutym 1934 r.: w Depułtyczach Królewskich u Aleksandra 

Karpińskiego spaliły się dach, sprzęt i zboże, i w Wołkowianach gmina Żmudź u Tekli 

Czyżowej spaliły się dom, chlew, świnie, gęsi, kury i zboże.   

 - 23 lutego 1934 r. Antoniemu Śmigasiewiczowi kolonia Toruń gmina Pawłów 

spłonęły dom, stodoła, poddasze, narzędzia rolnicze – podejrzenie podpalenia.   

 - W marcu 1934 r. spaliła się stodoła S. Kocanowskiemu kolonia Mszana (Bukowa).     

 - 11 kwietnia 1934 r. rankiem autopogotowie Miejskiej Straży Pożarnej wezwano 

było telefonicznie przez Zarząd Gminy Staw. Płonął dom, stodoła i obora Augusta 

Nowosada w Stawie – mimo szybkiej akcji straży – ocalono tylko zrąb domu. 

 - 11 kwietnia 1934 r. w południe wybuchł pożar wsi Kliszczów gmina Żmudź 

(podpalił 6 letni syn jednego z gospodarzy) – mimo natychmiastowej akcji kilku Straży 

prawie cała wieś była w płomieniach – spaliło się 10 zabudowań gospodarczych.  

 - W zagajnikach państwowych na terenie gminy Pawłów w kwietniu 1934 r. 

powstał pożar, wypaliła się trawa na przestrzeni 40 m kw. – szybko został stłumiony. 

Opaliło się tylko nieszkodliwie 384 drzew a spaliło 8 sztuk. 

 - 28 marca 1934 r. wybuchł pożar w gospodarstwie Stanisława Tywoniuka w 

kolonii Ochoża gmina Staw. Mimo Straży ze Stawu i kolonii Nowosiółki spaliły się 

stodoła, szopa, stajnia, słoma i siano.   

- 17 kwietnia 1934 r. pożar od pioruna w zabudowaniach Henszkego Hermana w 

kolonii Karolinów gmina Krzywiczki – spaliły się zabudowania gospodarcze i zwierzyna.  
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- 20 lipca 1934 r. nocą w zabudowaniach Stanisława Mogilewskiego w Sawinie 

wybuchł pożar, spaliły się szopa i bróg z sianem, ogień przeniósł się też na dom Wasyla 

Marko który spłonął doszczętnie.  

- 31 lipca 1934 r. wybuchł pożar w zagrodzie Jana Skaczuka w Busównie gmina 

Olchowiec. Spaliły się obora, stodoła i trzoda zwierząt. Ogień następnie przerzucił się na 

budynki Maksyma Pietruka, spaliły się stodoła, obora, ubranie, bielizna itd.  

- Burza jaka szalała w okolicy Chełma w pierwszym tygodniu sierpnia 1934 r. 

spowodowała cały szereg pożarów od pioruna w Mszance w Łukówku (pożary szalały 

też): w Strupinie Dużym spaliła się stodoła ze zbożem Stanisława Hołysza; w Kuliku 

spalił się dom, obora, stodoła, zboże i zwierzęta Maksyma Wołoszuka; w kolonii 

Krzywiczki spaliła się sterta ze zbożem Fryderyka Mincha.  

- W sierpniu 1934 r. w Majdanie Ostrowskim gmina Rakołupy Józefa Oszusta i J. 

Główniaka spłonęły zabudowania i zbiory ziemiopłodów.  

- 1 września 1934 r. piorun uderzył w zabudowania Maksyma Iwanaszki 

Krobonozy gmina Staw, spaliły się, obora stodoła i zbiory.  

- Wrzesień 1934 r. pożar od papierosa, spaliły się zabudowania Stanisława Herdy 

Krasne gmina Pawłów; pożar w zagrodzie Stanisława Dudka Chojeniec gmina 

Siedliszcze od zabawy dzieci, spaliły się dom, obora, stodoła, zboże, narzędzia.   

- 11 września 1934 r. w Krobonoszy gmina Staw, wybuchł z niewiadomych 

przyczyn pożar którego pastwą padł cały szereg zabudowań: Antoniego Zawiślaka dom, 

stodoła ze zbożem, obora i zwierzęta; Piotra Zawiślaka dom, stodoła, obora, sprzęt, 

zboże; Michała Oszpy obora, narzędzia; Aleksego Podmokłego dom, zboże i sprzęt; 

Karoliny Podmokłej dom, zboże i sprzęt; Władysława Podmokłego stodoła, obora i 

narzędzia; Piotra Tywoniuka dom i obora. Z tej samej przyczyny spaliły się też Pawła 

Cichowskiego w Świerżach dom, stodoła, 25 kopy zboża, duży bróg siana i narzędzia.  

- 12 września 1934 r. spaliły się zabudowania Grzegorza Stopy kolonia Marynki  

gmina Cyców, podpalił 15 letni Adolf P. syn sąsiada namówił go ojciec, zemsta do Stopy.  

- Wadą komina we wrześniu 1934 r. spalił się dom wraz z przybudówką Teodora 

Romaniuka w Zarzeczu gmina Staw.  

- Pożary październik 1934 r.: na łąkach wsi Brzeźno gmina Świerże spalił się stóg 

siana Pawła Domidziuka – pożar spowodowali pastuszkowie 14 letni Stefan Domidziuk, 

13 letni W. Walczuk i 11 letni Eugeniusz Cichocki; w Radzanowie gmina Bukowa spaliła 

się sterta słomy Władysława Kozaczuka; w Wierzbicy gmina Rakołupy spłonęła stodoła 

i zbiory Jana Winiarskiego; w Syczynie gmina Olchowiec spalił się dach domu, bielizna i 

narzędzia; w kolonii Ludwinów gmina Cyców spaliły się dom zabudowania sprzęt Leona 

Farona; w Romanówce gmina Siedliszcze spalił się dom braci Stanisława i Jana Puchów; 

w Stręczynie Nowym gmina Cyców wadą komina spalił się dach domu B. Wójcika. 

- W listopadzie 1934 r. w kolonii Tomaszówka gmina Bukowa Sierpińskiemu 

Feliksowi spalił się dom i wszystkie plony – przyczyna zapaliła się sadza w kominie.  

- W związku ze spaleniem się zagrody Michaluka Ksawerego w grudniu 1934 r. 

we wsi Teresin gmina Wojsławice oraz czterech innych gospodarzy została zatrzymana 

Rozalia Bielak, która podpaliła zabudowania Michaluka, w tym celu aby się spalił jej 

zięć Jan Socha, do którego pałała zemstą, że nie chciał jej dać dwu prosiaków.  

- 30 listopada 1934 r. we wsi Teodorów gmina Bukowa wadą komina Antoniemu 

Łubkowskiemu spalił się dach domu.  

- 6 grudnia 1934 r. podpalono dom Mariana Błaszczuka Osada Sawin gmina 

Bukowa, w porę jak i sąsiedzi spostrzegli i ugasili pożar – policja szuka podpalacza; 8 

grudnia we wsi Hniszów gmina Świerże w zagrodzie Piotra Rymszuka wybuchł pożar w 

porę ugaszono; 11 grudnia we wsi Chojno Nowe gmina Siedliszcze Jana i Wojciecha 

Koperskiego spaliły się dwa domy dwie stodoły i sprzęt.  
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- 17 grudnia 1934 r. od zapalenia się ściany przy pieczeniu chleba u Ignacego 

Wrony miejscowość Salnicze – Sawin gmina Bukowa wybuchł pożar, spalił się barak 

mieszkalny, zboże, bielizna i sprzęt.  

- 6 stycznia 1935 r. spalił się stóg siana Piotra Kowalczuka we wsi Hniszów gmina 

Sawin, stojący na łące przy drodze. 

- Pożary styczeń 1935 r.: 2 stycznia Jana Kiszowara kolonia Nieborowo gmina 

Bukowa spaliła się stodoła i słoma (popaliła Stefania niedorozwinięta córka Kiszowary); 7 

stycznia Jana Herdy wieś Krasne gmina Pawłów spalił się dom, obora i przybudówka;       

8 stycznia Michała Taremluka wieś Chojeniec gmina Siedliszcze spalił się dom, stodoła, 

obora i pasza; 8 stycznia Aleksego Pusiaka wieś Wygnańce gmina Wojsławice spalił się 

dom, zboże, bielizna i ubranie;  10 stycznia Piotra Kondacha wieś Żmudź spalił się dach 

domu i sufit; 17 stycznia Moszka Szyfmana w osadzie Sawin spaliła się Olejarnia i skład 

drzewa pożar przeniósł się na zabudowania Zelmana Szwarca spalił się dom; 19 stycznia 

Aleksandra Popielnickiego we wsi Olchowiec spalił się dom i sprzęty gospodarcze; też 19 

stycznia Jana Bocheńskiego we wsi Chojno – Nowe gmina Siedliszcze spalił się dom. 

- 22 maja 1935 r. w Cycowie pożar zniszczył młyn gazowy doszczętnie, należał do 

Karola Tewsa i Janiny Rylskiej, straty 35 tys. zł., podejrzenie podpalenia;  a we wsi 

Mszanna gmina Bukowa, Władysławowi Kędzierawskiemu spłonęła stodoła, przyczyny 

pożaru bada policja. 

- Klęska pożarów czerwiec 1935 r.: 4 czerwiec w kolonii Bachus gmina Bukowa 

wybuchł pożar spłonął dach domu i na strychu produkty rolne; 8 czerwiec w kolonii 

Toruń gmina Pawłów wadą komina spaliły się Pawła Rozalewicza i Mateusza 

Pasiecznego dom, stodoła i obora; 17 czerwiec kolonia Toruń wadą komina spaliły się 

Banaszkiewicza Józefa dom, obora i stodoła; 14 czerwca w kolonii Syczyn gmina Żmudź 

spaliły się Ludwika Pula, budynki mieszkalne, stodoła i narzędzie; 15 czerwca na 

przedmieściu osady Sawin Osowiec, u Józefa Genia wybuchł pożar, spaliły się dom, 

obora i stodoła; 25 czerwca w zabudowaniach Romana Kowalczuka w Hniszowie gmina 

Świerże wybuchł pożar, który przeniósł się na sąsiadów   skutkiem czego spłonęło 10 

domów, 12 stodół, 10 obór, 2 szopy, 1 koń, 5 krów, inwentarz i sprzęt, straty 28 tys. zł.; 

28 czerwiec w kolonii Henrysin gmina Staw od uderzenia pioruna spłonął dom Kupsza 

Hermana i stodoła Kupsza Michała.                                                          

- Klęska pożarów lipiec 1935 r.: w kolonii Bieniów gmina Staw spalił się dom 

Stanisława Krzyżanowskiego; w kolonii Lechówka gmina Staw spalił się dom Stanisława 

Bielaka i dom i obora sąsiada Wojciecha Kopera; 5 lipiec w kolonii Serniawy gmina 

Bukowa wadą komina spalił się dom, obora i 2 świnki Adolfa Leńca; 9 lipiec w kolonii 

Depułtycze Królewskie gmina Krzywiczki spaliły się stodoła, obora, 3 świnki i narzędzia 

rolnicze Marii Mazurkiewicz, pożar wznieciła chora na umyśle 13 letnia Katarzyna 

Karpiuk;  9 lipiec w kolonii Budalec gmina Turka spaliły się dom, obora, stodoła, szopa, 

4 świnki i 20 kur, Otylii Blajs podejrzenie podpalenia; 29 lipiec w kolonii Wola 

Korybutowa gmina Siedliszcze w dom Jana Oziemczuka uderzył piorun, wybuchł pożar 

spaliły się dom, stodoła, zboże.    

- Pożary sierpień 1935 r.: we wsi Czechów Kąt u Teofili Narogowej wybuchł 

pożar, spaliły się 4 domy, zabudowania gospodarcze, sprzęt domowy, inwentarz żywy i 

martwy, w czasie akcji ratunkowej został poparzony Józef  Zając; w kolonii Żulin 

Antoniemu Chorodowskiemu spłonęła stodoła wraz ze zbiorami i narzędziami; we wsi 

Staw spłonęły 2 domy i zabudowania gospodarcze Michała Szadego i Józefa Ignatiuka; 8 

sierpnia we wsi Kraśne gmina Wojsławice w zabudowaniach Jana Mastalerza wybuchł 

pożar, spaliło się, 21 domów, 30 stodół z paszą i zbożem, narzędzia rolnicze i inwentarz.   

-  Pod koniec października 1935 r. w kolonii Kamień w zabudowaniach Andrzeja 

Poterewicza wybuchł pożar, spaliło się wszystko, dom, budynki gospodarcze wraz z   
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inwentarzem i zbiorami polowymi. Zachodzi podejrzenie o zbrodnicze podpalenie – 

władze bezpieczeństwa prowadzą dochodzenie. 

- Pożary listopad 1935 r.: w kolonii Cyców gmina Wiszniewice spłonął dom i dwie 

stodoły ze zbożem; we wsi Brzeźno gmina Świerże wadą komina Salomei Mikitiuk 

spłonął dom, żyto, zapas desek i sterta siana; w Gałęzowie gmina Żmudź Jana Siudaka 

spłonął dom, zboże, słoma i sprzęt domowy i gospodarczy.   
- W majątku Świerszów gmina Wiszniewice, rankiem spłonął 13 stycznia 1936 r. 

młyn, własność Lucyny Bieńkowskiej. Zachodzi podejrzenie o podpalenie. Młyn był 

ubezpieczony na kwotę 42 tys. zł.    

- Pożary marzec 1936 r.: w Gałęzowie gmina Żmudź spalił się Jana Ciećko wadą 

komina dom i sprzęt domowy; we wsi Wojciechów gmina Siedliszcze spalił się Mazura 

Wawrzyńca dom. 

- Pożary maj 1936 r.: od iskry lokomobili przy młóceniu zboża, spłonęła stodoła 

dworska ze zbożem w Żulinie gmina Pawłów, własność Jana Budnego; w Leszczanach 

gmina Żmudź wadą komina wybuchł pożar w domu Jakuba Dąbrowskiego spaliło się 17 

zagród i inwentarz żywy i martwy; w Gałęzowie gmina Żmudź spłonęła zagroda Piotra 

Chwieja; w Święcicy gmina Olchowiec spalił się dom Marianny Forysiuk; w kolonii 

Kozia Gotówka gmina Krzywiczki spalił się dom Piotra Łotwińskiego.   

- Pożary styczeń 1937 r.: Rozalii Kmiotek wieś Wygnańce spalił się dom i sprzęt 

domowy; Mikołajowi Chomiarczukowi wieś Myszkowiec spaliła się stodoła ze zbożem; 

Kosmowskiemu wieś Liszno spalił się dom; Antoniego Kamionki kolonia Gliny spalił się 

dom i zabudowania;   
- Pożary kwiecień 1937 r.: w kolonii Grabniak gmina Wiszniewice spaliła się 

stodoła i dwie przybudówki Marcina Kota; w Cycowie spaliła się stodoła Wincentego 

Witkowskiego; w Lisznie gmina Pawłów spalił się dom, szopa i sprzęt.  

- W czerwcu 1937 r. wybuchł pożar w zagrodzie Daniela Maksymiuka w Syczynie 

gmina Olchowiec. Ogień szybko odjął 7 sąsiednich gospodarstw, spłonęły doszczętnie.   

- Pożary lipiec-sierpień 1937 r.: wybuchł pożar w zabudowaniach Władysława 

Bohomolskiego w Sarniakach gmina Wojsławice, spaliły się zabudowania, zapasy zboża, 

inwentarz; inny pożar wybuchł u Wilhelma Giezela w Łowczy gmina Bukowa, spaliły się 

dom i inwentarz; 12 sierpnia w Sarniawie od pioruna spaliły się Adama Wójcika dom, 

obora i stodoła; 13 sierpnia w Łukówku Górnym gmina Bukowa spaliły się Lejzora 

Gartmana i Lejby Tuleja wspólny dom i sprzęt; 13 sierpnia w Dorohusku spaliły się 

Klemensa Krawka zabudowania; 15 sierpnia w Chojnie gmina Siedliszcze od pioruna 

spaliły się Seweryna Chachaja dom i stodoła.  

- Październik 1937 r.: w Nowosiółkach gmina Staw Seweryna Wróblewskiego 

spaliły się dom, stodoła, obora i zapasy siewne.   

- W listopadzie 1937 r. w Chylinie gmina Olchowiec niejaki Mikołaj Pakuła rżnął 

w stodole z teściem sieczkę i zapalając papierosa zaprószył ogień. Momentalnie zajęła się 

stodoła i ogień przeniósł się, spaliło się 10 sąsiedzkich zabudowań – straty 22 tys. zł. 

                                                                         

                               Zniszczenia przez burzę !!! 

 - Grad zniszczył plantację tytoniu. Burza która w dniu 21 września 1931 r. 

przeszła nad okolicami Chełma, w gminie Żmudź sypnęła gęstym dużym gradem. 

Zniszczeniu uległy dość liczne na terenie tej gminy plantacje tytoniu.   

- Burza gradowa która przeciągnęła w dniu 29 maja 1932 r. zniszczyła między 

innymi 100 mórg żyta na polach między Okopami a folwarkiem Zamieście oraz 

wywróciła 26 starych drzew na drodze Dorohusk – Świerże i wyrwała słupy, linię 

telefoniczną na długości 5 km, *ta sama burza rzuciła piorun na dom Noecha Werbera 

w Dorohusku który spłonął – gdyby był piorunochron, nie byłoby strat.         
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                                                  C – UTONIĘCIA  
 

- 23 sierpnia 1923 r. mieszkanka kolonii Wola Korybutowa gminy Siedliszcze 

Helena Szulc, biorąc wodę ze studni  niezabezpieczonej, wpadła doń i tam utonęła. 

- 25 sierpnia 1923 r. w Kolonii Ruda gmina Świerże w sadzawce utonęło dwoje 

dzieci Bronisława 11 i Zofia 4 lat obie Cielińskie. 

- 27 sierpnia 1923 r. wieczorem we wsi Gdola gmina Świerże utopiło się w kanale 

dziecko płci męskiej 6-miesięczny synek Michała Potajewicza.  

- We wsi Borowica gmina Pawłów w sierpniu 1923 r. znaleziono w sadzawce 

zwłoki noworodka płci męskiej.  

- We wsi Leśniówka gmina Rakołupy, w czerwcu 1924 r. utonęła w czasie kąpieli 

9-letnia Anna Mazur, córka tamtejszego gospodarza Feliksa.  

- 30 maja 1924 r. w Rudzie-Hucie gmina Świerże utonął w sadzawce 19-letni 

Lejba Szuster syn Icka.    

- Utonięcie dziecka w szafliku – z początkiem czerwca 1924 r. W Kolonii Marynin 

gmina Rejowiec, bawił się na podwórzu bez opieki 2-letni synek Anny – Józef Wrona. 

Niewiadomo w jaki sposób ale wpadł do wielkiego cebrzyka z wodą głową w dół i utonął.  

- 14 czerwca 1924 r. kąpał się w jeziorze wsi Majdan Stajeński gmina Rejowiec 

Franciszek Roman pracownik cementowni „Firlej” w Rejowcu – i utonął.   

- Dnia 30 lipca 1924 r. dwaj inżynierowie – mierniczy dokonywali pomiaru terenu 

do parcelacji w Dorohusku, po południu udali się nad Bug w celu zażycia kąpieli. 

Spacerowali po wodzie nie wiedząc, że rzeka Bug ma zdradliwe dno. W pewnym 

momencie jeden z nich inż. Niewiadomski natrafił na głębie i zaczął tonąć, towarzysz 

jego inż. Fedorowski pośpieszył z pomocą, nie dał rady, dbając o swoje bezpieczeństwo 

puścił rękę wybiegł z wody i pobiegł po pomoc do bliskiej przystani wodnej. Gdy go 

wyciągnęli już nie żył – inż. Niewiadomski osierocił żonę i jedno dziecko.  

- 1 kwietnia 1925 r. o 15 starszy posterunkowy Eugeniusz Niechaj w czasie 

pełnienia służby przechodząc przez most nad Bugiem w Dorohusku zauważył płynące 

zwłoki ludzkie. Po wydostaniu go z wody i analizie posiadanych przy sobie dokumentów 

stwierdził, że jest zamieszkały w parafii Bereżce i nazywa się Samoluk Pichona.   

- 27 kwietnia 1925 r. pozostawiony bez opieki rodziców 2 letni syn Pawła 

Skórskiego zam. w Krasnem gmina Pawłów, utonął w pobliskim stawie.   

- W lipcu 1925 r., w Świerżach kąpała się w Bugu grupka nieletnich kolegów, 

jeden z nich 9 letni Tomasz Tarasiuk natrafił na wiry i utonął. Zwłoki topielca 

wyciągnięto drugiego dnia – matce postawiono zarzut braku opieki.  

- We wsi Dorohucza gmina Siedliszcze, bawiący się nad Wieprzem 8 letni Antoni 

Och, w listopadzie 1925 r., niepilnowany wpadł do rzeki i utonął. 

- Niścioruk Stanisław 47 lat z kolonii Mielniki gmina Świerże, łowiąc ryby przy 

tzw. Węgorce, wpadł do Bugu w kwietniu 1926 r. i utopił się.   

- Pozostawiona bez opieki 3 letnia Tub Chaja z Syczowa gmina Żmudź wpadła do 

sadzawki i utonęła w kwietniu 1926 r. – rodzice odpowiedzą za brak opieki.   

- We wsi Chojno Nowe gmina Siedliszcze utopił się w czerwcu 1926 r. w sadzawce 

4-letni Jan Gawin, bez nadzoru – rodzice pociągnięci do odpowiedzialności.   

- Półtoraroczny syn Gizela Augusta z kolonii Józefin gmina Staw, bawiąc się bez 

opieki starszych nad sadzawką w czerwcu 1926 r., wpadł do niej i utonął – dochodzenie.  
- 24 czerwca 1926 r. w Kolemczycach gmina Turka utonął podczas kąpieli w 

Bugu 16-letni Antoni Wnuk.    

- Zamieszkała w Rejowcu Karaś Emilia pozostawiła na podwórzu bez opieki swe 

11-miesięczne dziecko i poszła do domu. Dzieciak bawiąc się podszedł do balii 

napełnionej wodą, wpadł do niej i się utopił w lipcu 1926 r.  
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- Bawiąc się bez opieki utopiła się w sadzawce w lipcu 1926 r. 18-miesieczna 

Dudek Leokadia – dochodzenie prokuratorskie przeciw rodzicom w toku.   
- Dwuletnia Jaluk Anna Adamów gmina Cyców w lipcu 1926 r. bawiąc się na 

podwórzu z bratem wpadła do dołu napełnionego wodą i utonęła.  
- Ruda gmina Świerże do rowu z wodą wpadł 2-letni Aleksander Jańczuk, utonął.  

- W lipcu 1927 r. : 4 letnia Honorata córeczka Stanisława Szelesta z kolonii Barki 

tejże gminy utonęła w sadzawce. Następnie 10 letni Józio Jóźwiak syn Feliksa z Chojna 

gmina Siedliszcze utonęła kapiąc się w stawie.   

- 29 lipca 1927 r. utonął w Uherce 12-letni Piotr Guryn z Rudy gmina Świerże.   

- 2 letni syn Adama i Katarzyny Mazurek 4 czerwca 1928 r. bez opieki wpadł do 

studni w Chojnie gmina Siedliszcze i utonął.                                      

- 6 latek w jamie torfowej. Mały Aleksander Żukowski z Mogilnicy, pozostawiony 

bez opieki 23 czerwca 1928 r. wpadł do jamy po torfie i utonął – rodzice odpowiedzą.   

- Fryderyk Mekelberg robotnik kolonia Ruda gmina Świerże w czerwcu 1929 r. 

wybrał się z całą rodziną w pole, pozostawił kilkuletnią córeczkę na opiece 19 letniej 

sąsiadce Sztojnke Natalii. Sąsiadka jakiś czas pilnowała dziewczynkę i odeszła – po 

chwili dziecka nie ma, obiegła podwórze nie ma,  sąsiedzi odnaleźli ją utopiona w 

przydrożnym rowie 70 cm głęboki.  

- 22 letni Stanisław Sobczyn w lipcu 1929 r. kapiąc się w sadzawce na folwarku 

Kostunin gmina Rejowiec natrafił na głębię i utonął.  

- Mieszkanka Zalesia Kańskiego gmina Pawłów Łucja Cerej w sierpniu 1929 r. 

idąc na łąkę grabić siano, wzięła ze sobą 5 letnią córeczkę Janinę, która wpadła do rowu 

i utonęła, nim matka zajęta pracą, miała czas się obejrzeć.   

- Pozostawiona bez opieki 4 letnia Alfreda Adamczuk, córka Józefa z Siedliszcza 

bawiąc się zaglądała przez niską 23 cm cembrowinę do studni na posesji sąsiada 

Wilgockiego, nagle wpadła i utonęła. Rodziców za brak nadzoru nad dzieckiem a 

sąsiada za nieposiadanie przy studni cembrowiny przepisanej wysokości półmetrowej, 

oczekuje surowa kara.   

- Ratując brata 6-letniego Lucjana, utonął w czerwcu 1930 r. w Wieprzu 16-letni 

Edward Wójcik zamieszkały w budce kolejowej Nr 110. Dziecko wyratował mieszkaniec 

Ewopola gmina Pawłów Nakielski Edward – zwłoki są nadal poszukiwane. 

- Śmierć dziecka w gliniance. 5 letnia Janinka córeczka Jana Dedery, bawiąc się 

w sierpniu 1930 r. na gliniankach utonęła – w miejscu gdzie z całej wsi Pniówno ludzie 

kopią sobie glinę. Dlaczego rodzice puścili dziecko samopas.   

- Z braku opieki rodziców utonęła w sadzawce w czerwcu 1931 r. 3 letnia Helena-

Danuta Nieworaj, córka Stanisława z Majdanu Zahorodyńskiego gmina Siedliszcze. 

- Również bez opieki rodziców w czerwcu 1931 r. utonęła na podwórku w dole 

wykopanym dla pojenia bydła półtoraroczna Irena córka Adama Jakubowskiego.  

- Toną!!! W czasie ćwiczeń wojskowych na Bugu pod Dorohuskiem w sierpniu 

1931 r. utonął żołnierz z 9 pp. Leg. Piotr Romasiuk.    
- Pozostawiona bez dozoru 2 letnia Leokadia, córeczka Stanisława i Katarzyny 

Kowalczuków z Józefina gmina Pawłów, utonęła w rowie przydrożnym.  

- Z braku dozoru rodziców, w maju 1932 r. półtoraroczny Henryk syn Teofila 

Bartosza z Radzanowa gmina Bukowa wpadł do sadzawki i utonął.  

- Kąpiąc się w Bugu z kolegami 22 maja 1932 r. 12 letni Włodzimierz Buhajczuk 

z Dorohuska, trafił na wiry i utonął. 

- Na polach wsi Hruszów gmina Rejowiec, w czerwcu 1932 r. utonął kapiący się w 

kałuży 11 letni Kosz Leon z kolonii Popówka.  

- Stefan Siemiak 23 lata służył u Fajksa w Okopach. 29 czerwca 1932 r. wgonił do 

wody konie, a następnie wsiadł na jednego pławiąc je. Gdy konie wpłynęły na głębie 
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poczęły tonąć. Wówczas Siemiak puścił je, jednak sam poszedł na dno. Mimo szybkiej 

pomocy żołnierzy utonął – ciała jeszcze nie wyłowiono.  

- Powinien unikać wody, kto podlega atakom konwulsji. 1 lipca 1932 r. łowiąc 

ryby w odnodze Bugu 10 letni Jan Kogut dostał w wodzie ataku konwulsji i utonął.   

- Oto w torfowiskach pod Romanówką gmina Siedliszcze utonął kąpiący się 

tamże 8 letni Edward Łykawka. A w dwa dni potem również w torfowiskach przy 

Majdanie Zahorodyńskim utonął również 8 letni Stanisław Tarnowski.   

- Podczas kąpieli w lipcu 1932 r. utonął 15 letni Moszek Bittman z Oberży 

Kamienieckiej gmina  Siedliszcze. 

- Pozostawiony bez opieki 5 letni Ludwik Walczuk w lipcu 1932 r. utonął w 

torfowisku na łąkach wsi Kozia Góra gmina Olchowiec.  

- W sadzawce w lipcu 1932 r. utonął 9 letni Stasio Zduńczuk z kolonii Jazików. 

- W lipcu 1932 r. kąpiąc się w Bugu utonął Edward Jusiak szeregowiec 7 pp. Leg. 

- Na łąkach wsi Nowosiółki w sierpniu 1932 r. utonął kąpiący się na torfowiskach 

10 letni Pietrzykowski Czesław służący u tutejszego gospodarza Ulrycha.   

- Pozostawiony bez opieki 4 letni Tadeusz Weremczuk Ochoża gmina Staw utonął 

w sierpniu 1932 r. w rowie napełnionym wodą.  

- Bawiący się pod opieką swej 13 letniej siostry półtoraroczny Czesio Mielniczuk 

utonął w sierpniu 1932 r. w płynącym tuż przy wiosce Majdan Kukawiecki strumyku.   

- W Nowym Folwarku gmina Rakołupy dwa i pół roku Zdzisław Michalski bez  

opieki, we wrześniu 1932 r. powędrował na pobliską łąkę i utonął w rowie z wodą. 

- W lipcu 1933 r. utonęła w Bugu 20 letnia Eugenia Lipniacka słuchaczka III 

kursu na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Lubelskiego, córka starszego 

przodownika Seweryna Lipniackiego, komendanta posterunku w Świerżach. Na ratunek 

tonącej pośpieszyła Barbara Pawłowska córka komendanta powiatu Pawłowskiego 

Józefa, ciała  do tej pory nie odnaleziono. Tonęły również ale zostały uratowane przez 

Łukasza Petruka, miejscowe Wanda i Teofila Chmielewskie. Wina spadnie na rządcę 

majątków hr. Tarnowskiego. Nie opublikował on na czas miejsca kąpieli.  

- W kolonii Hniszów gmina Świerże utopił się 23 lipca 1933 r. w stawie wraz z 

parą koni parobek – podczas pławienia.  

- W kanałach nad Bugiem w Dorohusku utopił się 22 lipca 1933 r. 13 letni 

Bonifacy Kazimierz Chwyć z Dorohuska.  
- Trzy utonięcia małoletnich w sierpniu 1933 r.: 1, utonęła w rowie półtoraroczna 

Emilia Głaz córka rolnika kolonii Gałęzów gmina Żmudź, będąca pod niedbałą opieka 6 

letniego brata Mariana; 2, utonął w rowie na łące 2 letni Zygmunt Cisowski syn sołtysa 

kolonii Romanówka gmina Siedliszcze; 8, wpadł i utonął w stawie 9 letni Stanisław 

Kędzierawski pasąc krowy na łące wraz ze swoją 11 letnią siostrą Czesławą, kolonia 

Poczekajka gmina Staw.    

- 22 września 1933 r. utonął w rowie po wykopanym torfie 3 letni Apoloniusz 

Malec Wola Korybutowa gmina Siedliszcze.  

- W lipcu 1934 r. w rzece Udal utonęła podczas kąpieli 16 letnia Maria Sycz wraz 

ze swym 8 letnim bratem z Zanowinia gmina Turka.  

- 3 sierpnia 1934 r. pozostawiony bez opieki 2 letni Leopold Rzeszótko w kolonii 

Hliny gmina Siedliszcze, wpadł do kałuży z wodą i utonął.   

- W sierpniu 1934 r. w Kopinie gmina Wiszniewice utonęło w sadzawce dwu 6 

letnich chłopców Abram Szpiro i Abram Migdał; a w torfowisku pod Wólką Tarnowską 

utonął 33 letni Jan Werema z tejże wsi.  
- 4 letnia Danuta Czochara, będąca na wychowaniu u swej babki w Starym 

Chojnie gmina Siedliszcze, we wrześniu 1934 r. utonęła w przydrożnym rowie 

napełnionym wodą deszczową. 



246 
 

- W rowie napełnionym wodą we wrześniu 1934 r. utonęła 16 miesięczna Marta 

Erdtman córka gospodarza ze Stręczyna Nowego gmina Cyców. 

- We wrześniu 1934 r. pod opieką 12 letniej ciotki wpadła do rowu i utonęła 2 

letnia Ela Kletke córka Adolfa z kolonii Rudolfin gmina Turka – ciotka nie dopilnowała.  

- 5 września 1935 r. w kolonii Podgłębokie gmina Wiszniewice pozostawiony bez 

opieki 2 letni Andrzej Albrecht wpadł do torfowiska i utonął.   
- Powróciwszy z wycieczką szkolną z Gdyni w czerwcu 1937 r. 31 letni Stefan 

Dymara, kierownik szkoły w Woli Korybutowej gmina Siedliszcze, oczekując na 

furmanki dla odwiezienia dzieci, utonął w rzece Wieprz podczas kąpieli.  

- Pozostawiony bez opieki 3 letni  Lucjan Grudzień w czerwcu 1937 r. wpadł do 

torfowiska na łąkach wsi Nowy Folwark gmina Rakołupy gdzie utonął.      
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                                     D – SAMOBÓJSTWA : na różnym tle 

 
- 10 czerwca 1924 r. pozbawił się życia wystrzałem z rewolweru typu Mauzer, w 

okolice serca lekarz fabryczny cementowni Firley z niewidomych przyczyn. Na stole 

znaleziono jego list treści następującej: 10\06 do odnośnych władz. Proszę nikogo nie 

posądzać o moją śmierć, sam to czynię z całą świadomością. Ostatnia moja wola. Proszę 

mnie pochować w mundurze i nie zawiadamiać mej matki, gdyż ona staruszka i tak 

wiele cierpiała, patrząc na moje złamane życie. Ja kończę swój żywot, gdyż mnie 

oszukano haniebnie. Żal mi bardzo chorej, biednej, która zostanie bez opieki, lecz nie 

mam odwagi i jej odebrać życia. Po raz drugi w życiu cierpię i to  bardzo cierpię. Pana 

Dyrektora przepraszam bardzo i dziękuję za wszystko, za wiele okazanego serca. Rower 

proszę sprzedać i pokryć koszty pogrzebu. Resztę pozostawiam do uznania Dyrektorowi. 

- 28 października 1923 r. w lesie Pobołowickim gmina Żmudź zakończył życie 

przez powieszenie mieszkaniec wsi Żmudzi Michał Siemieniu, niepowodzenia w życiu.   

- 17 letnia Agnieszka Przystępska służąca Golfryda Pacera w kolonii Gotówka 

Niemiecka, ukradła swemu pracodawcy trochę wełny. Ukradła też Katarzynie 

Śliwińskiej kwitki na zarobione pieniądze w sumie 9 zł. 50 gr. Kradzież się wydała, a 

sprawczyni na progu swojego dorosłego życia już będzie obciążona plamą złodzieja – tak 

się tym przejęła, że postanowiła popełnić samobójstwo – w tym celu skoczyła do studni, 

jednak w porę została uratowana. Nie dała jednak za wygraną i 10 listopada 1925 r., 

napiła się esencji octowej – tu też w porę ją odratowano. Obecnie znajduje się na kuracji 

w szpitalu św. Mikołaja w Chełmie – co dalej będzie jak wyjdzie.   

- 1 czerwca 1926 r. o 10 rano koło gajówki w uroczysku Grabowa wystrzałem z 

rewolweru w usta popełnił samobójstwo 25 letni Sobczak Józef z Bachusa. Desperat był 

szwagrem gajowego Kunickiego (rewolwer był jego własnością). Jak opowiadają koledzy 

przyczyną tragedii była miłość-zawód miłosny itd., zostawił też po sobie list.  

- Stebelski Jan lat 20 Łukówek gmina Bukowa będąc sam w domu, wystrzałem z 

pistoletu, zrobionego z lufy karabinowej, w czerwcu 1926 r. pozbawił się życia, 

przyczyna samobójstwa nieznana – dochodzenie w toku.  

- Ryszkiewicz Ignacy 45-lat ze Świerża w lipcu 1926 r. wskutek nieuleczalnej 

choroby i niepowodzeń w gospodarstwie – powiesił się.   

- Dnia 12 października 1926 r. o godz. 21 na stacji Rejowiec pod pociąg, 

odchodzący w stronę Dęblina rzucił się jakiś młody mężczyzna – zmarł po chwili od 

obrażeń. W jego kieszeni znaleziono list w języku niemieckim oto jego treść: „Nazywam 

się Georg Alter, z Wiednia żydek, 19 lat, jest mi ciężko żyć na tym świecie i nie mam 

spokoju. Będę miał spokój na tamtym świecie”.   

- Coraz częściej zdarzają się na wsiach zamachy samobójcze. Ostatnio w lipcu 

1927 r. wystrzałem z rewolweru w okolice serca pozbawił się życia 20 letni Mieczysław 

Gałan – prawdopodobnie przyczyną były nieporozumienia z ojcem.  

- 7 maja 1928 r. w folwarku Krzywda powiesił się 20 letni Władysław Grzesiuk, 

czeladnik kowalski. Przyczyną było wyśmiewanie się jego siostry, że taki duży i jest już 

niby rzemieślnikiem, a musi panu dziedzicowi konie czyścić.  

- W maju 1928 r. w Sawinie popełnił samobójstwo 21 letni Antoni Pikuła.   

- Teściowa mu dokuczyła. Piotr Kuźmicz mieszkaniec Nowej wsi gmina Bukowa, 

w październiku 1928 r. powiesił się w stodole po sprzeczce z teściową.   

- 7 października 1928 r. w zagajniku państwowym koło Wólki Czułczyckiej 

znaleziono zwłoki wiszącego 50 letniego mężczyzny, nie znaleziono przy nim 

dokumentów. Brak śladów przemocy, pochowano go na cmentarzu w Czułczycach. Na 

podstawie sporządzonego zdjęcia – trawa śledztwo w ustalenia jego tożsamości.   
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- Gomzar Aleksander kolonia Serebryszcze gmina Krzywiczki, podczas zabawy 

weselnej w marcu 1929 r. wyszedł za stodołę i strzelił sobie w głowę. Powód porzucenie 

go przez narzeczoną, która zamiast jego wybrała jego brata. 

- W kwietniu 1929 r. strzałem z uciętego karabinka pozbawił się życia 21-letni 

Derkacz Józef ze wsi Okopy gmina Świerże.  

- 55 letni Szady Michał ze Stawu w czerwcu 1929 r. – chory na rozstrój nerwowy 

– gdy został sam powiesił się.  

- W domu Wandy Szałkowskiej kolonia Rudolfin gmina Turka w lipcu 1929 r. 

znaleziono wiszące na pasku zwłoki 55 letniego lokatora człowieka – który skutkiem 

fatalnego zbiegu okoliczności stracił całe swoje mienie.  

- Ciężkie życie miał 34 letni Jan Woliński z kolonii Zagórze gmina Cyców, 

prześladowany chorobami. Ze wszystkich samobójstw spodobała mu się śmierć przez 

zastrzelenie. Nie miał rewolweru, pozwolenia, zaczął pracować nad sporządzeniem 

własnego pomysłu pistoletu – co mu się udało. 2 czerwca 1930 r. próba broni wypadła 

znakomicie, gdyż po pierwszym strzale padł martwy z przestrzeloną skronią.  

-  Z rozpaczy po śmierci żony w czerwcu 1930 r. powiesił się 46 letni Józef Dudek 

z Nowego Chojna gmina Siedliszcze. Osierocił dwoje dzieci dla których szukał przed 

samobójstwem opiekunki – bo jako biedaka żadna go na drugi ożenek nie chciała.   

- Niesnaski rodzinne stały się przyczyną śmierci 19 letniego Bolesława Krauze z 

kolonii Garbatówka gmina Cyców, który w lipcu 1930 r. powiesił się w stodole.   

- 9 maja 1931 r. Apolonia Chwyciówna z Dorohuska popełniła samobójstwo, 

wypiwszy esencji octowej. Nie pomogła pomoc szpitalna w Chełmie, przyczyny nieznane.   

- Umysłowo chora Ludwika Daś w Wierzbicy gmina Olchowiec w maju 1931 r. 

popełniła samobójstwo wieszając się w komorze.  
- 16 maja 1931 r. zastrzelił się z fuzji pojedynki 29 letni mieszkaniec Stawu Stefan 

Rybak. Ponieważ strzelanie do siebie z fuzji przedstawia pewne trudności, dlatego 

Rybak do kurka broni umocował sznurek, zakończony pętlą, w którą wstawił nogę, 

następnie lufę postawił sobie pod brodę i pociągnął – no i koniec.  

- 30 letni Andrzej Holub z Wereszcze Duże gmina Rejowiec, nie mogąc nic 

zarobić w gnębiącej go biedzie, zaczął kraść. Kilka miesięcy temu ukradł na terenie 

sąsiedniej gminy Staw wóz, został wyśledzony i w obawie przed aresztowaniem ukrywał 

się, rzadko i w nocy zaglądał do domu. 16 września 1931 r. w nocy przybył do domu, 

przynosząc ze sobą krótki karabinek kawaleryjski austriacki. Pożywił się gorąco strawą, 

zaczął narzekać, że życie jego jest strasznie ciężkie. Płakał przy tym jak dziecko. Po 

pewnej chwili uspokoił się i zaczął się śmiać i cieszyć mówiąc, że już wkrótce się to 

skończy i będzie mu bardzo dobrze. Z tymi słowami wyszedł na podwórze, chwilę potem 

rozległ się huk strzału. Gdy domownicy wybiegli na podwórze, Holub leżał martwy z 

przestrzelonym czołem.  

- Maria Kulesza Stanisławów gmina Żmudź, pod wpływem nędzy i niesnasek 

rodzinnych w listopadzie 1931 r. napoiła esencją octową swe 19 miesięczne nieślubne 

dziecko i sama też zażyła tej trucizny. Dziecko zmarło a matka walczy ze śmiercią w 

Szpitalu Św. Mikołaja w Chełmie.  

- Dnia 4 lutego 1932 r. Stanisław Walczuk z Żylina gmina Świerże, czyszcząc 

(nielegalnie posiadany) rewolwer Browning, spowodował wystrzał, od którego kula 

ugodziła go śmiertelnie – i zmarł.  

- Miłość bez wzajemności stała się przyczyną w lutym 1932 r. odebrania sobie 

życia przez dwudziestokilkuletniego Władysława Łosia z Kukawki gmina Rakołupy. Łoś 

kochał się na zabój w córce gospodarza u którego służył. Ojciec dziewczyny, widząc 

szczerą miłość chłopaka i mając na względzie wzorowe zachowanie się w służbie, zgodził 
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się na oddanie córki. Ale dziewczyna odtrąciła konkurenta, mówiąc, że serce nie sługa, 

co tak zgnębiło młodzieńca, iż nie mógł przeżyć zawodu.  

- Z powodu braku pracy pozbawiła się 19 kwietnia 1932 r. życia, karbolowym 

kwasem 24 letnia Zofia Linkiewicz, mieszkanka Kamienia gmina Turka.   

- Samobójstwo w czerwcu 1932 r. przez powieszenie się na jabłoni popełnił 70 

letni Jan Wola z Wólki Leszczańskiej gmina Żmudź – powód sparaliżowanie mowy.     
- 5 sierpnia 1932 r. o 4 rano wystrzałem z rewolweru odebrał sobie życie od wielu 

lat chorujący Majer Gerson.  

- 23 letni Leonard Basz z Ostrowa gmina Rakołupy, 5 września 1932 r. popełnił 

samobójstwo przez powieszenie – przyczyna choroba płuc.  

- 15 maja 1933 r. we wsi Wólka Tarnowska Deć Leon lat 54 popełnił samobójstwo 

przez powieszenie się. Desperacki czyn był podyktowany nędzą – w rodzinie tej jest to 

już trzeci z kolei taki wypadek od 1927 r. 

- 19 maja 1933 r. w stodole Tomasza Turczyna we wsi Majdan gmina Rakołupy 

otruła się jego córka Władysława Kuśnierczyk kwasem. Denatkę przewieziono do 

szpitala w Krasnymstawie gdzie zmarła. Przyczyną młodej mężatki był zawód miłosny i 

przejścia jakie miała w czasach panieństwa z jednym z chlebodawców. Ostatnią noc 

spędziła poza domem, dopiero zaniepokojony mąż znalazł ją w stodole.     

- Cykl wypadków za ostatni okres 12-25 czerwiec 1933 r. nosił charakter wybitnie 

tragiczny tak w Chełmie jak i w powiecie chełmskim. (Pierwsze było w Chełmie) Drugie 

samobójstwo w folwarku Dryszczów gmina Żmudź również 20 czerwca 1933 r. Otruła 

się tu niejaka Anna Suczyk, wypiła esencje octową – powód zawiedzona miłość.   

- W kolonii Klesztów gmina Żmudź odebrał sobie 19 czerwca 1933 r. życie Józef 

Niemirowski, wieszając się na strychu domu swej żony, przez złe pożycie małżeńskie.  

- W Wólce Leszczańskiej gmina Żmudź 22 czerwca 1933 r. otruła się 25 letnia 

służąca Maria Fieranko. Powód samobójstwa, narzeczony odmówił związek małżeński.  

- Jakub Demczuk 32 lata 10 lipca 1933 r. w Ruda gmina Świerże powiesił się w 

stodole – przyczyna zniechęcenie do życia.  

- W nocy 10 sierpnia 1933 r. na strychu obory Wojciecha Dryły w kolonii Uher 

gmina Krzywiczki, powiesił się 28 letni Klemens Nesterowicz służący zatrudniony 

ostatnio u Olgi Butowej we wsi Zagroda – od dłuższego czasu był chory.  

- 18 letni Józef Koziej majątek Świerszczów gmina Wiszniewice wystrzałem z 

dubeltówki pozbawił się 16 sierpnia 1933 r. życia. Przyczyną samobójstwa, wydalenie ze 

Szkoły Ogrodniczej w Lublinie, które nastąpiło z powodu niemoralnego prowadzenia się  

i lekceważenia zajęć szkolnych.  

- Na 165 km toru kolejowego w pobliżu stacji Dorohusk w listopadzie 1933 r. 

rzucił się pod pociąg 27 letni Emilian Mazurek – leczył się w szpitalu św. Mikołaja.   

- We wsi Chmielak gmina Bukowa w styczniu 1934 r. powiesił się w oborze 26 

letni umysłowo trochę chory Mikołaj Migiel – od dłuższego czasu chciał to zrobić.  

- 6 kwietnia 1934 r. koło wsi Borowica gmina Pawłów 34 letni Jan Pocętkowski z 

Krasnegostawu usiłował utopić swą 8 letnią córkę Reginę. Potworny ojciec przechodząc 

przez most na Wieprzu uderzył dziecko w głowę i zrzucił do wody. Na krzyk tonącej 

nadbiegł łowiący w pobliżu ryby Feliks Górny z Łopiennika i wyratował dziewczynkę, 

która powiedziała, że będąc w wodzie usłyszała głośny plusk przypuszcza, że i ojciec się 

utopił – poszukiwania jednak w rzece bez rezultatu. Mała Reginka twierdzi, że ojciec jej 

wypił przedtem w lesie kilka butelek wódki. Według opowiadania matki Pocętkowskiego 

syn jej Jan, a ojciec  Reginki udał się rzekomo do Radoszkowic pod Mołodecznem do 

swej żony. Po upływie kilku dni od dnia tragicznego wypadku na moście znaleziono 

obok cmentarza powojennego pod Łopiennikiem zwłoki  Pocętkowskiego. Sekcja zwłok 

wykazała, że popełnił samobójstwo przez otrucie.   
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- 27 letni Mroczkowski Konstanty kolonia Chromówka gmina Świerże wyszedł z 

domu 13 kwietnia 1934 r. i nie wrócił. Na drugi dzień znaleziono jego zwłoki w stodole a 

obok niego karabin – popełnił samobójstwo wystrzałem z karabinu. Pozostawił u brata 

kartkę w której prosi, żeby go pochował i postawił pomnik, przekazuje mu w spadku 4 

morgi ziemi. Jako powód samobójstwa podaje zawód miłosny.  

- 17 letnia Eugenia Barczek z kolonii Barki gmina Cyców w październiku 1934 r. 

popełniła samobójstwo pijąc esencję trującą – przyczyną był pewien młodzieniec który 

nie chciał się z nią ożenić.  

- 23 listopada 1934 r. w zagajniku kolonii Biesiadki gmina Wiszniewice zostały 

znalezione zwłoki Rudolfa Robe lat 28 z kolonii Stawek i Łucji Elzy Filip lat 20 z kolonii 

Biesiadki gminy Wiszniewice. Z listu znalezionego przy denatach wynika, że Robe 

dokonał zabójstwa za zgodą Filipównej a następnie sam się pozbawił życia. Przyczyną 

tej tragedii  było nie pozwolenie rodziców na pobranie się.  

- 12 listopada 1934 r. wystrzałem z fuzji w okolice serca popełnił samobójstwo 32 

letni Rudolf  Matys ze wsi Wólka Nadrybska gmina Wiszniewice. Przyczyną było nie 

zezwolenie przez rodziców na to małżeństwo – rodzice uważali, że syn był fizycznie i 

umysłowo słabo rozwinięty.       

- 19 grudnia 1934 r. na torze kolejowym stacji Zawadówka znaleziono zwłoki na 

razie nieznanej kobiety w wieku około 30 lat, ubranej czysto, boso i bez dokumentów – 

dotychczasowe śledztwo wykazało, iż popełniła ona samobójstwo.   
- 2 lutego 1935 r. południe, wystrzałem z fuzji popełnił samobójstwo Stefan Hryć 

lat 24 z kolonii Stefanów gmina Wisznice – przyczyna nie znana.   

- 9 maja 1935 r. Józef Bielak lat 70 z osady Rejowiec popełnił samobójstwo wypił 

butelkę esencji octowej – przyczyna, nieporozumienie rodzinne.  

- W kwietniu 1937 r. niejaki 31 letni Hersz Gerc z Cycowa, popełnił samobójstwo 

przez wypicie esencji octowej – powody polityczne. 

- W maju 1937 r. we własnym mieszkaniu popełniła samobójstwo przez wypicie 

trucizny 20 letnia Czesława Ścibiorówna ul. Katowska 24 – powód zawód miłosny.  

- W sierpniu 1937 r. Rudolf Janke kolonia Biesiadnica gmina Cyców odebrał 

sobie życie przez powieszenie; również i Natalia Prokopiuk służąca zawiadowcy stacji 

Dorohusk popełniła samobójstwo pijąc truciznę.   

- W październiku 1937 r. wskutek odmowy zgody rodziców na małżeństwo z 

ukochanym, 23 letnia Czesława Krzyżanowska z Leonowa gmina Staw targnęła się na 

życie wypijając w tym celu dużą dawkę kwasu karbolowego.        

 

                            Niewiarygodne  – uratowania    
 

- Czy warto wołać śmierci kiedy ona już u progu ? 92 letnia mieszkanka Rejowca 

K. K. w zamiarze samobójczym poderżnęła sobie gardło w listopadzie 1928 r. Ponieważ 

nóż był za tępy, a ręka za słaba, więc sędziwa denatka została odratowana i odwieziona 

na kurację do szpitala św. Mikołaja w Chełmie.      

- Kto niema strzelby lub rewolweru musi ryzykować na esencji octowej pojechać 

na łono Abrahama. Tak zrobiła właśnie Zofia Izdebska z Żółtaniec. Nie jest jednak 

esencja niezawodną komunikacją na tamten świat, gdyż czasem nawali tak jak szoferowi 

kicha u samochodu. Bo Zofia po kuracji u Św. Mikołaja będzie dalej ciągnąć teczkę 

ciężkiego żywota, zatrutego ciężką chorobą, będącą właśnie przyczyną samobójstwa. 

- Taki młody a już burzliwą przeszłość ma 15 letni Wulf Pech, zamieszkały przy 

rodzicach w Chełmie bohater demonstracji i procesów komunistycznych, usiłował w 

czerwcu 1932 r.  popełnić samobójstwo esencją octową – z powodu zawodu miłosnego. 

Cudem został odratowany i zapewne czeka go w życiu niejeden jeszcze zawód.                                                 
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- Józefa Śmigielska służąca u Henryka Gajewskiego nauczyciela w Rudkach 

gmina Krzywiczki, po 9 latach służby została zwolniona wskutek zaniedbywania swych 

obowiązków. Przejęta tym wykradła swemu chlebodawcy w listopadzie 1932 r. rewolwer 

z pod poduszki, udała się na łąki i raniła się strzelając w brzuch. W szpitalu została 

cudem odratowana, życiu jej nie zagraża niebezpieczeństwo – na jak długo.         

- 7 sierpnia 1933 r. na tle nieporozumień rodzinnych usiłował otruć się esencją 

octową Piotr Rakowski Siedliszcze. Poza otruciem się, poranił się też nożem w brzuch.   

- W pierwszym dniu świąt grudnia 1933 r. usiłował popełnić samobójstwo piciem 

esencji octowej będący na urlopie Wacław Fajnas (strzelec 2 pułku strzelców konnych w 

Hrubieszowie). Przewieziono go do Szpitala Okręgowego Nr 2 – odratowany. 

- Józef Chodkiewicz z kolonii Kępa Brzezińska gmina Świerże, zrozpaczony z 

powodu niesnasek rodzinnych, w styczniu 1934 r. położył się na torze kolejowym w 

chwili zbliżania się pociągu osobowego. Maszynista Franciszek Burdzanowski spostrzegł 

go i zatrzymał pociąg. Zabrano go do wagonu i odwieziono na stację.  

- 18 letnia Anastazja Dymel z Zawadówka usiłowała w październiku 1934 r. 

popełnić na cmentarzu w Chełmie samobójstwo przez wypicie trucizny dlatego, że 

wybrany jej choć się z nią ożenił jednak wkrótce porzucił. Została cudem odratowana – 

ale czy to jej wróci serce męża.   
- 17 czerwca 1935 r. Stanisława Humeniuk Wereszcze Małe gmina Rejowiec 

usiłowała się otruć esencja octową. Przyczyną samobójstwa nieporozumienia, rodzinne a 

szczególnie z ojczymem.  

- W kolonii Horodyszcze we wrześniu 1935 r. usiłował popełnić samobójstwo 

Zygmunt Staruch, strzelając do siebie z karabinu – powód niesnaski rodzinne na tle 

majątkowym. W ciężkim stanie przewieziono go do Szpitala św. Mikołaja w Chełmie.  

- 1 października 1935 r. Frydman Hendla lat 26 z Okszowa usiłowała pozbawić 

się życia za pomocą użycia trutki na szczury. Powodem targnięcia się na życie były 

rodzinne nieporozumienia – niedoszłą samobójczynią zaopiekował się lekarz. 
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                                              E – GWAŁTY 
 

- Dnia 20 sierpnia 1923 r. w Leśniczówce gmina Staw pod lasem rządowym 

nieznany mężczyzna zgwałcił 10 letnią Kazimierę Janiszewską.    

 - W połowie sierpnia 1924 r. o godz. 11 przed południem szła drogą z kolonii 

Janów do Nowosiółek niejaka M. Ker lat 20. Na Pilichonkach przyłączył się do niej jakiś 

osobnik ubrany w mundur kolejarski, mający ze sobą małego żółtego psa. W stosownej 

chwili rzucił się na dziewczynę i ją zgwałcił. Za zdziczanym donżuanem rozpoczęto 

pościg policyjny.   

 - Z protokołów policyjnych. Niejaki Jan Szczery zamieszkały wieś Żulin gmina 

Pawłów, powracając w nocy z 11 na 12 kwietnia 1925 r. z rezurekcji, z kościoła w 

Krasnymstawie w towarzystwie swej sąsiadki 15 letniej Marii L., niedaleko stacji Bzite 

usiłował ją zgwałcić. Dziewczyna broniąc się krzykiem i pięściami udaremniła jego 

zamiary. Lubieżnik został aresztowany, a sprawa skierowana do Sędziego Śledczego. 

Drugi wypadek – 14 kwietnia  1925 r. o godz. 20 we wsi Ochoża gm. Staw, niejaki 

Wojciech Baran zgwałcił 14 letnią Katarzynę B. Gwałciciel został aresztowany a sprawa 

skierowana do Sędziego Śledczego.   

 - 37 letni Jan Ochwalski pomocnik sekretarza Nadleśnictwa Chełmskiego, 

zamieszkały w Stańkowie przybył 10 maja 1926 r. do domu sekretarza tegoż 

Nadleśnictwa. W tym czasie w domu była tylko 9 letnia dziewczynka, córeczka pewnej 

wdowy służącej u sekretarza – Ochwalski będąc sam dopuścił się na tym dziecku 

zbrodni defloracji. Gdy dowiedziała się matka, Ochwalski dał jej 50 zł kazał milczeć i jej 

groził. O zbrodni dowidziała się policja – aresztowała go, a sędzia śledczy wsadził go za 

kraty – teraz oczekuje na wyrok.  

- 26 czerwca 1926 r. wieczorem w Nowym Majdanie gmina Wojsławice, 

Władysław Kowalczyk, 18-lat będąc na zabawie namówił 15-latkę Stefanię M. aby się z 

nim przeszła. Gdy się oddalili od domu, zaprowadził ją do stogu i tu ją zgwałcił. 

Aresztowany nie przyznał się do winy, a postępek swój tłumaczył tym, że to ona go do 

stosunku namówiła. Sprawę prowadzi sędzia śledczy II rewiru, Kowalczyka zwolnił.   

- 21 maja 1928 r. na posterunek policji w Wojsławicach zgłosiła się Bronisława S. 

z alarmem, że służąca jej Helena W. otruła się esencją octową. Zastosowano natychmiast 

środki ratunkowe, które zresztą były zbyteczne, gdyż Helena wypiła bardzo minimalną 

ilość trucizny. Jako przyczynę ostrożna samobójczyni podała fakt odebrania jej cnoty 

niewieściej przez Grzegorza G., który w nocy schwytał ją na ulicy, a zaniósłszy za 

stodołę i zagroziwszy zabiciem dokonał gwałtu, następnie gwizdnął z palca, na co 

przybył jego kolega Albin P. i powtórzył to samo. Aresztowani młodzieńcy nie 

zaprzeczyli że coś tam było, ale stało się za zgodą Helci, której cnota znana była całej 

młodzieży męskiej z Wojsławic. Powołali się na świadków i zostali puszczeni na wolność.  

- 19 letni Walczuk Józef  Żalin gminy świerżowskiej 5 maja 1929 r. spotkał w 

lesie w pobliżu wsi 14 letnią N. N. i dopuścił się gwałtu. Dziewczynka odważyła się 

poskarżyć matce dopiero po 10 dniach – Walczaka aresztowała policja.  

- 18 letni Lackowski Stanisław z Wojsławic w lipcu 1929 r. dokonał gwałtu na 10 

letniej dziewczynce, a po dwu dniach uczynił to samo na 11 letniej. Lackowskiego 

odstawiono do więzienia.  

- 76 letni Kajetan Jamiński mieszkaniec jednej z wiosek w gminie Cyców. 

Trzęsący się i nie zdolny do ciężkiej pracy w gospodarstwie. Zachował on jednakże 

zdolności do zaglądania w oczy dziewczynom młodym – i wiek ten obniżał. W maju 1930 

r. upatrzył sobie 11 letnią dziewczynkę, zwabił ją za stodołę, skusił 3 monetami i dokonał 

na niej potwornej zbrodni, za którą czeka go kara, której  zapewne przed końcem swego 

nędznego życia nie zdoła odcierpieć.  
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- 18 letni Bolesław Nieścior w mieszkaniu swej siostry G. w Dorohusku, w 

sierpniu 1931 r. w czasie nieobecności domowników dopuścił się gwałtu na swej 13 

letniej siostrzenicy.  

 - Mieszkaniec Rudek gmina Krzywiczki, E. Szmidt spotkawszy na szosie pewnego 

pięknego wieczoru sierpniowego 1932 r. z tejże samej wsi przechodzącą Hal. Z. 

zaciągnął ją w krzaki i dokonał gwałtu.  

 - Panna R., dziewczyna wiejska z Wólki Nowickiej gmina Wojsławice śpieszyła 

się sama 3 listopada 1933 r. przez las turowiecki do domu. Nagle napada ją Włodzimierz 

Łukaszczuk (nigdy go nie znała) i postępuje z nią jak dzikus w podzwrotnikowych 

kniejach. Nie do uwierzenia będzie, a jednak tak pokrzywdzona opowiada – rzucił się na 

nią, szybko się rozebrawszy do naga w listopadzie. 

 - 10 czerwca 1935 r. w kolonii Wola Korybutowa do mieszkania pewnej pani 

wtargnęło dwóch osobników, Jan Mrugała i Władysław Flejman z kolonii Dąbrowa 

gmina Jaszczów, którzy pod groźbą rewolwerów, usiłowali dokonać na niej gwałtu. Za 

czyn ten odpowiedzą przed sądem.                                              
 

                                Obroniona  cnota : 
 

- Także złodziej mieszkaniec Krasnego gmina Pawłów, Władysław Koralewski 

spotkawszy w lesie pod Pawłowem idącą samotnie Wiktorię Z., chciał jej odebrać cnotę 

niewieścią. Nie udało mu się to jednak bo napadnięta narobiła takiego wrzasku, że chłop 

uciekł. Choć nic nie ukradli, będzie jednak ukarany przez sąd za usiłowanie.  

- Mieszkanka wsi Trymcza 17 letnia Józefa Buza zameldowała w policji, iż na 

szlaku Zawada – Rejowiec w lipcu 1937 r. usiłował nieznany jakiś osobnik dokonać na 

niej gwałtu. Jednak na wszczęty alarm napastnik w mundurze kolejarza ulotnił się.    
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       F –  NIESZCZEŚLIWE   WYPADKI   ŚMIERTELNE  
  

- 1 października 1923 r. w kolonii Bakuł gmina Olchowiec, na wiatraku Edwarda 

Pachołka, poniosła śmierć wskutek dostania się pomiędzy tryby koła, obracającego 

kamienie, 19-letnia Nadzieja Onyszczak, mieszkanka wsi Syczyn. 

- Na terenie flotylli Bug w Dorohusku, w maju 1924 r. bawiła się 6-letnia córeczka 

Józefa Kozakiewicza używając przejażdżki w wózku towarowym. Podczas jazdy upadła 

tak nieszczęśliwie, iż dostała się pod koła i poniosła śmierć na miejscu.   

- W maju 1924 r. przeciągała parokrotnie silna burza która spowodowała pożary 

– 2 chłopców a mianowicie 16-letni Zelend i 19-letni Lodwig, powracali z połowu ryb do 

domu. Gdy byli koło szkoły w Hniszowie gmina Świerże, przy której rośnie grusza, nagle 

w jeden z jej konarów uderzył piorun. Pominąwszy gruszę piorun uderzył w Lodwiga a 

następnie po drążku niesionej sieci przeskoczył z całą siłą na Zelenda i spłynął do ziemi 

– obaj padli na ziemię. W tym momencie zjawił się nauczyciel i zaczął ich ratować, 

następnie zajął się ratowaniem felczer Stępkowski – który uratował tylko Lodwiga, 

natomiast Zelend zginął. Dalej – w Woli Korybutowej gmina Siedliszcze piorun 

spowodował silny pożar u  Stanisława Walzaka i teścia jego Denisa, w wyniku czego 

spłonęły zabudowania gospodarcze wraz z inwentarzem.    

- Gerasyniuk Władysław 22 lat liczący mieszkaniec Pławanic gmina Turka został 

w dniu 7 czerwca 1924 r. zabity przez pioruna w czasie burzy.  

 - W młynie Herszka Bitmana w Sajczycach w początkach listopada 1924r. dostał 

się pod koło rozpędowe mechanik A. Kowalski i został tak ciężko potłuczony, że w 

drodze do szpitala zmarł. Herszek o tym wypadku nie doniósł policji – śledztwo w toku.  

- Jan Okoń, liczący 18 lat mieszkaniec Woli Korybutowej sporządził sobie z 

kawałka rury żelaznej, rodzaj rewolweru. Przy manipulacji strzelania został zraniony 

tak niebezpiecznie, że w drodze do szpitala zmarł, w kwietniu 1924 r.  

 - W dniu 8 kwietnia 1924 r. mieszkaniec koloni Malinówka gmina Bukowa 

niejaki Maciej Kałużny, liczący 98 lat – usiłował zatrzymać spłoszone konie i nie dał 

rady – zginął na miejscu.   

 - Mieszkaniec osady Rejowiec Józef Wojciechowski bawiąc w sklepie Władysława 

Rudzkiego, zmarł nagle w dniu 13 stycznia 1925 r., – celem ustalenia niejasnego zgonu 

władze sądowe zarządziły sekcję zwłok.  

 - W nocy z 21 na 22 stycznia 1925 r. jechały furą z Chełma do Wojsławic 

handlarki. Tuż pod Wojsławicami obok drogi biegnie 2-metrowy dół. W wyniku ciemnej 

nocy koło się zsunęło i wóz poleciał w dół. W wyniku upadku tylko Lejber Sura zginęła 

na miejscu. Po stwierdzeniu przez policję, że to był nieszczęśliwy wypadek pochowano 

Surę – a o sprawie doniesiono prokuratorii.  

 - 4 kwietnia 1925 r. w odległości 500 m od Żółtaniec gmina Krzywiczki, bawiące 

się dzieci znalazły zwłoki kobiety w krzakach zawiadomiono policję. Sekcja wykazała że 

była uduszona a zwłoki były tu przyniesione. Była przykryta chustą, żadnych 

dokumentów – stwierdzono, że jest to kobieta wiejska, wiek 28 lat – śledztwo w toku.   

 - We wsi Busówno gmina Olchowiec, Władysław Dudek i Andrzej Nowosad 

wybudowali huśtawkę, lecz podpór jeszcze nie przymocowali. 19 kwietnia 1925 r. o godz. 

9 rano 8 letnia Stanisława Kwiatkowska chciała skorzystać z huśtawki i stanęła obok 

jednej z podpór, ta niefortunnie się przewróciła na dziewczynkę, zginęła na miejscu.   

 - Skutkiem braku opieki w miejscowości Zawadówek zginęła pod kołami pociągu 

osobowego dnia 15 maja 1925 r. bawiąca się na torach 2 letnia Wacława Gryć. Córka 

Aleksandra, torowego zamieszkałego w budce kolejowej na 137 km – za ten wypadek i 

brak nadzoru, rodzice zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.   
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- W kolonii Okopy gmina Świerże zdarzył się 13 lipca 1925 r. tragiczny wypadek, 

który winien być przestrogą dla innych,  kryjących się w czasie szalejącej burzy pod 

drzewa. 67 letni Marcin Oleszczuk wraz z 30 letnim synem swoim Franciszkiem udali się 

po rój pszczół, które znalazły dla siebie schronienie w dziupli drzewa przy drodze 

prowadzącej ze Świerża do Okopów. Podczas wyjmowania miodu zaczął padać deszcz i 

Oleszczuki skryli się przed nim pod drzewa. Traf chciał piorun uderzył w drzewo, pod 

którym stał Marcin Oleszczuk który zginął na miejscu.  

- Tak się zazwyczaj dzieje, że ludzie nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa. 

To właśnie spotkało w sierpniu 1925 r. mieszkańca Rejowca 32 letniego Jankla 

Cukiermana, który robiąc dla siebie krupy jęczmienne w młynie J. Budnego, zakradł się 

do suteryny, gdzie znajduje się główna transmisja młyna, a dokąd wstęp dla obcych jak 

najsurowiej wzbroniony. Cukierman wszedł tam w celu nabrania sobie lepszych krup i 

zajęty szybkim załatwianiem swej chytrości, porwany został przez pas i zginął porwany 

na strzępy. Sprawą zajęły się już władze policyjno-sądowe.        
 - We wsi Wólka Leszczańska gmina Żmudź u gospodarza Bartoszuka Grzegorza, 

nie pilnowany syn jego 8 letni Wasyl został przygnieciony przez drzewo i zmarł, 1925 r.  

 - We wsi Ostrów gmina Turka Antoni Miekech podczas pracy został pochwycony 

przez maszynę i zginął na miejscu – wrzesień 1925 r.   

- 2 września 1925 r. mieszkaniec wsi Marysin gm. Rejowiec, Jan Trubiczuk chcąc 

wydostać utopione wiadro, wpuścił się do studni po linie, jednak stracił przytomność i 

poszedł na dno 22 m głębokości. Zaalarmowany krzykiem robotnik rolny Władysław 

Frydrycki wlazł do studni i też poszedł na dno. Okazało się, że ze studni wydobywa się 

gaz spod wody – po wypaleniu gazu wydobyto ciała.   

- Zapił się na śmierć we wrześniu 1925 r., Kozyra Daniel ze wsi Stefanów gmina 

Turka, który raczył się wódką otrzymywaną za wydzierżawienie terenów myśliwskich 

od S. Biegalskiego, nauczyciela ze wsi Pławanice.   
- Marianna Socha, mieszkanka wsi Barki, pozostawiła w domu bez opieki dwoje 

dzieci i poszła do sąsiadki w listopadzie 1925 r. 5 letnia córka wyciągnęła z szafy butelkę 

po wódce, w której była esencja octowa, skosztowała sama, a później dała 3 letniemu 

bratu Józkowi, który po wypiciu zmarł w męczarniach.   

- Na trzecim kilometrze toru kolejowego koło Zawadówki znaleziono 24 grudnia 

1925 r. zwłoki Jana Ciechowicza (szer. 19 p. ułanów w Ostrogu) prawdopodobnie spieszył 

się na święta, dochodzenie w toku.   

- 30 letni Wacław Gajewski był magazynierem zasobów na stacji Bełżec. Za 

jakieś przewinienie służbowe został wydalony i tułał się po świecie, szukając pracy i 

chleba. Po paru dniach w marcu 1926 r. znaleziono jego zwłoki na drodze pod kolonią 

Jagodne gmina Staw. Śledztwo wykazało, że Gajewski z wyczerpania marszem i głodem 

padł i tak nieszczęśliwie, że głową uderzył o kamień – i zmarł.   

- We wsi Petryłów gmina Bukowa, Zofia Wróblewska wyszła do studni po wodę i 

zastawiła 2-letnią córeczkę Kasię bez opieki. Kasia podeszła do pieca z ogniem i zapaliła 

się jej sukienka, poparzyła się, na drugi dzień zmarła – 20 marzec 1926 r.    

- 5 letnia Teodozja Pilarska, wpadła do studni przy zagrodzie swoich rodziców w 

Olchowcu w kwietniu 1926 r. i utonęła – była głucho-niema.      

- 24 letni Aleksander Dregier z Bukowskiego Lasu gm. Bukowa poszedł z bratem 

swym w nocy z 29 na 30 kwietnia 1926 r. kraść drzewo do lasu należącego do wsi 

Macoszyn. Zaczajeni tam gospodarze z tej wsi zaczęli strzelać i zastrzelili go – brat 

zdołał uciec, zbójcy do tej pory nie wykryto. 

 - 29 czerwca 1926 r. w Mogielnicy gmina Siedliszcze zmarł na atak serca podczas 

pasania bydła na łące 50 letni Grzegorz Wybacz.  
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- Patyjewicz Władimir pracował w lipcu 1926 r. przy rozbiórce drewnianej wieży, 

należącej do Państwowego Zarządu Dróg Wodnych w Dorohusku. W pewnej chwili 

belka spadła z rusztowania i przygniotła Patyjewicza – zmarł wyniku pęknięcia czaszki.  

- W pociągu osobowym na stacji Rejowiec w lipcu 1926 r. zmarł nagle na serce, 

ks. Zawistowski proboszcz parafii Kiełczewice, jechał do Chełma.   

- Podczas odpustu w Sielcu gmina Rakołupy w sierpniu 1926 r. nagle podczas 

śniadania zmarł na wozie niejaki Sereda Jan z Rożdżałowa gmina Krzywiczki.     

- W zagrodzie Samoluka Mszanna gmina Bukowa 24 sierpnia 1926 r. synka 

Samoluka 6-letniego Józefa pochwyciła młockarnia – zginął na miejscu.  

- 28 listopada 1926 r. pod Rejowcem na skrzyżowaniu szosy z torem kolejowym, 

prowadzącym do cukrowni pociąg najechał na furmankę. Na miejscu zginął Knaf Srul 

Josek oraz ciężko ranni zostali Sura i Kielman Sawa.  

 - 1 grudnia 1926 r. na torze kolejowym między Chełmem a Zawadówką 

znaleziono zwłoki Józefa Zakrzewskiego z Okszowa – był to nieszczęśliwy wypadek.  

- 7 grudnia 1926 r. o godz. 22, 3 kl. za stacja Kanie w stronę Trawnik pociąg 

osobowy przejechał 28 letniego robotnika Kamrada Wojciecha.   
- 6 czerwca 1927 r. do mieszkania Władysława Kaszuby kolonia Rozkosz gmina 

Świerże przyszedł z kolegami swymi Adolf Buss w sprawie urządzenia w mieszkaniu 

Kaszuby zabawy tanecznej. W czasie pertraktacji, niedoszłej do skutku Buss ubliżył 

Kaszubie, a ten z zemsty w nocy tego dnia przy drodze, którą wracał z zabawy Buss, 

zaczaił się z nożem i wypadłszy znienacka skaleczył go w nogę – na to koledzy Bussa tak  

pobili Kaszubę, że w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala w Chełmie – zamarł.  

- Przy pracy w polu w czerwcu 1927 r. zmarł nagle Gotlib Gole, z Siedliszcze.   

- Mieszkaniec wsi Bukowa Mała 83 letni Jan Błaszczuk wracał w czerwcu 1927 r. 

piechotą do Chełma drogą na Okszów. Po drodze przysiadł się na przygodną furmankę, 

na której jechało kilku osobników – jak się okazało byli pijani. A masz dziadku 

pieniądze na zapłacenie furmanki. Starzec sięgnął i wyjął z kieszeni 20 gr. wręczył je 

furmanowi. W tej chwili współpasażerowie pobili go strasznie, ściągnęli mu buty i 

zrzuciwszy z wozu, pojechali – on dowlókł się do Okszowa, tu z trudnością opowiedział u 

zajściu na koniec opisał tylko wygląd koni. Stracił przytomność a po kilku dniach zmarł. 

Długo się policja naszukała nim znalazła właściciela wozu i koni, Jana Bociana z 

Zarzecza gmina Staw. Wzięty w krzyżowy ogień pytań Bocian przyznał się, że 

współpasażerami starca byli Stefan Głuch i Wójtowicz z żoną z Okszowa. Jak zeznają – 

Wójtowicz bił, Głuch pomagał, a Bocian nie przeszkadzał – będą srodze ukarani.   

- W lipcu 1927 r. przejeżdżający z drzewem przez Pobołowice Bolesław 

Liszkowski najechał na bawiące się na drodze bez opieki 2-letnie dziecko Jarniczuków – 

które po chwili zmarło. Winni rodzice zostawili dziecko bez opieki.  

- Jak podaje policja – w lipcu 1927 r. śmierć trojga dzieci z niedbalstwa rodziców.   

- We wsi Staw w dniu Bożego Narodzenia 1927 r. między dwoma 18 letnimi 

kolegami Stanisławem Sawickim z Zarzecza gmina Staw a Józefem Belimeszko ze Stawu 

wynikła bójka w czasie której Sawicki uderzył kolegę metalowym przedmiotem w głowę. 

Mimo, że miał rozbitą głowę Belimeszko nie poszedł do lekarza, 31 grudnia został 

przywieziony do lekarza do Chełma było za późno – zmarł 2 stycznia 1928 r.  

- 27 grudnia 1927 r. w kolonii Romanówka gmina Siedliszcze małżeństwo Tomasz 

i Wacława Tafla wychodząc w gościnę do sąsiadów pozostawili w domu bez opieki dzieci 

4 letniego Wacława i 17 miesięczną Stefcię. Wacławek zaczął szukać zabawek a znalazł 

zapałki – nagle rodzice i sąsiedzi ujrzeli buchające kłęby dymu z domu – dom zdołali 

uratować, dzieci udusiły się od dymu. 

- 2 stycznia 1928 r. we wsi Huta gmina Wojsławice na polu znaleziono zwłoki 20 

letniego Aleksandra Mielniczuka mieszkańca wsi Turowiec gmina Wojsławice. Ludzie 
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uważają, że Mielniczuk miał opinię zawodowego złodzieja, mógł to być samosąd – 

śledztwo policji trawa w celu ustalenia sprawy.   

- 27 stycznia 1928 r. podczas zrzucania siana ze stogu zmarł na serce 65 letni 

Józef Archimowicz mieszkaniec wsi Kamionka gmina Siedliszcze. 

- 6 lutego 1928 r. podczas ścinania został przygnieciony przez drzewo i zmarł 44 

letni Andrzej Baran ze wsi Kukawka gmina Rakołupy.   

- 11 letnia Aleksandra Bogacz biedaczka na służbie u Stanisława Pawluka we wsi 

Bukowa Mała. Rankiem 11 czerwca 1928 r. była u ojca i tak nieostrożnie przechodziła 

obok wiatraka, że skrzydło uderzyło ją w głowę – zginęła  

- W Strachosławiu gmina Krzywiczki 16 czerwca 1928 r. o godz. 17, 55 letni 

Kryszczuk Piotr reperował strzechę na stodole, nie wiedział że siedzi na spróchniałej 

łacie, załamała się – i spadł, zginął na miejscu uraz głowy.   

- W Nowosiółkach gmina Staw zmarła nagle 13 czerwca 1928 r., 44 letnia 

Słodkowska Anna – śledztwo wykazało, mogła to być choroba żołądka.  

- 23 czerwca 1928 r. zmarł na zawał serca Gileta Tadeusz z Dorohuska.  

- W lipcu 1928 r. w Serebryszczu gmina Krzywiczki znaleziono zwłoki 17 letniego 

Kozaczuka Jana (prawosławny) – wada serca ?  

- W lipcu 1928 r. Stanisław H. z Majdanu pod Chełmem, udał się furmanką do 

pobliskiej cegielni po cegłę. Z tejże cegielni wyjechał naładowany cegłą samochód 

ciężarowy. Spłoszone konie zaczęły stawać dęba – w obawie aby nie poniosły Stanisław 

zamiast trzymać je lejcami, zaleciał od dyszla i zaczął je przytrzymywać za uzdy. 

Przestraszone zwierzęta zaczęły się rzucać i wzięły Stanisław pod siebie – i stratowały 

go. W ciężkim stanie po pewnym  czasie zmarł.                                              

- 50 letni sołtys A. Buk zamożny gospodarz z Żulina pawłowskiego, otrzymał w 

sierpniu 1928 r. od syna z wojska przesyłkę pocztową. Po przeniesieniu ciężkiej paczki 

do domu, zaczęli ją starzy Bukowie rozpakowywać. W paczce znaleźli – tylko trzy 

granaty ręczne – przysłane przez pomysłowego synalka dla głuszenia ryb w stawie. 

Zapalony rybak – zaczął Buk oglądać granaty i przy nich majstrować. Za długo się 

bawił ze śmiercionośnym narzędziem, spowodował sołtys w pewnej chwili eksplozję – 

Bukowi oderwało kiść lewej ręki, żonie rozszarpało brzuch. A mogło być gorzej – ilu 

ludzi mogło zginąć gdyby paczka wybuchła w czasie podróży.                                                                                                                      

- Młodzież wiejska w sierpniu 1928 r. w Kaniem urządziła sobie zabawę. Na 

zabawie obecny był 19 letni Rybczyński Stanisław z Krasnego sąsiedniej wsi. Dwóch 20 

letnich Stasiów z Kaniego Madziara i Mielniczuk tak pobili w głowę Stasia z Krasnego, 

że biedak ledwie dowlókł się do domu. Po kilku dniach zmarł z powodu ciężkich obrażeń 

głowy, o pobiciu zameldował dopiero w stanie ciężkim.                             
- Sąsiedzkie porachunki zakończyły się w październiku 1928 r. śmiercią Jana 

Kury z Kamienia gmina Turka. Zabójcę Cypriana Sentkowskigo osadzono w więzieniu.  

- Źrebię Sobolewskiego Jana z Krzywic gmina Krzywiczki stratowało w 1928 r. 

zboże na polu Dybkowskiego, który wespół ze swym bratem oraz Janem Machowiczem i 

Aleksandrem Dziurką napadł na Sobolewskiego i tak go pobili, że po odwiezieniu do 

szpitala św. Mikołaja zmarł. 

- 20 września 1928 r. długo oczekiwana ulewa z piorunami i błyskawicami. 

Niektóre ulice, suteryny i miejsca niżej położone zostały zalane wodą. O godz. 20 piorun 

uderzył w zabudowania Ragamana Władysława Horodyszcze gmina Staw. Od pioruna 

zginęli, 30 letnia Stanisława (jego żona) i 70 letnia Katarzyna (jego matka), on sam 

został kontuzjowany – dom spłonął. 

- 7 listopada 1928 r. w Kumowie gmina Rakołupy, gospodarz Franciszek Dargiel 

wyprawiał wesele córki. Jako gość przybył już pijany 56 letni Jan Podczański z 

Alojzowa gmina Wojsławice. Mało mu było wódki weselnej więc wyjął z za pazuchy 
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butelczynę i wypił ją duszkiem. Potem przewracając i potykając się wszedł na podwórze 

i wdrapał się na wóz. Po jakimś czasie ktoś chciał go obudzić – a on nieżywy. Oględziny 

lekarsko-policyjne stwierdziły zgon z powodu zatrucia organizmu alkoholem.  

- 1 lutego 1929 r. na stacji Chełm wpadł pod koła podczas przetoku wagonu 

pocztowego 34 letni robotnik etatowy Kuźma Tymoteusz, zamieszkały w Okszowie – 

osierocił żonę i 3 dzieci.  

- 78 letnia Szekuła Teodora, ze Strachosławia gmina Krzywiczki, wchodziła na 

strych po oblodzonej drabinie, poślizgnęła się spadła i zginęła na miejscu – luty 1929 r. 

- Na 11 lutego 1929 r. zatruta się gazem wydobywającym się z żelaznego piecyka 

rodzina Woźniaków Siedliszcze gmina Rejowiec: 33 letni Aleksander, 28 letnia 

Marianna żona i dwoje dzieci 8 letnia Marianna i 4 miesięczny Stasio. Rodzice zmarli – 

dziećmi zaopiekowali się sąsiedzi.   

- Kucharuk Konstanty wieś Wołkowiana gmina Żmudź wszczął awanturę 

podczas wesela w marcu 1929 r. z gośćmi Michalczukiem Joachimem i Omelachowiczem 

Eljaszem. W bójce Kucharuk uderzył obu tasakiem – Michalczuk uderzony w głowę 

zmarł w szpitalu św. Mikołaja. Kucharuka aresztowała policja.   

- 25-letni Dzius Józef ze wsi Busówno gmina Olchowiec mając porachunki z 

Tkaczukiem Józefem, w kwietniu 1929 r. grzmotnął go cegłą w głowę. Po przewiezieniu 

do szpitala Tkaczuk zmarł, osierocił żonę z pięciorgiem dzieci. Że były to pijane zapusty 

prawosławne takie tłumaczenia nie pomogły, odstawiono go do więzienia.  

- Arkadjew Franciszek umysłowo chory kuzyn Misiewicz Marii ze wsi Nowosiółki 

gmina Staw wyszedł z domu zimą 1929 r. i nie wracał przez 4 dni. Zaniepokojona 

Misiewicz udała się właśnie w kamieniołomy, gdzie  melancholik lubił chodzić i tam go 

znalazła nieżywego – był przysypany śniegiem.  

- 28 letni Michaluk Seweryn ze wsi Teresin gmina Wojsławice z 77 letnim ojcem 

swym Wincentym wracali furmanką z odpustu w Uchaniach w czerwcu 1929 r. Kiedy 

prędko jadący po pijanemu syn wjechał w las, koło najechało na pniak, wóz się 

przechylił, ojciec uderzył głową o sosnę i zginął na miejscu. 

- 20 letni Majdański Józef wieś Henrysin gmina Staw, zajęty przy wykopywaniu 

drzewa na polu rodziców w czerwcu 1929 r., nie zdążył na czas odskoczyć i śmiertelnie 

został przywalany ciężarem – pomoc sąsiadów nie pomogła.  

- 8 lipca 1929 r. mieszkaniec Wólki Putrowieckiej gmina Wojsławice Grzegorz 

Dmitruk wiózł furę siana z Turowca do Wólki. Po drodze spotkał jadącego rowerem 23 

letniego Tadeusza Franciszka Staszewskiego z Wólki mechanika. Było już ciemno więc 

Staszewski dla bezpieczeństwa poprosił aby wziął go na siano z rowerem. W odległości 

250 m od Wólki fura przewróciła się, a Staszewski upadł tak nieszczęśliwie na kosę 

która wbiła mu się w pierś trafiając w samo serce.    

- 48 letni Jan Sykuła mieszkaniec Busówna gmina Olchowiec podczas wesela w 

lipcu 1929 r. u Stanisława Antoniuka tak się uraczył wódką, że po paru godzinach zmarł 

w skutek zatrucia organizmu alkoholem.  

- Między siostrami Agatą a Heleną Śmigasiewicz mieszkankami Torunia gmina 

Pawłów w lipcu 1929 r. wynikła kłótnia, w czasie której Agata uderzyła kijem Helenę w 

rękę na której trzymała półtoraroczną córeczkę Józefę – dziecko upadło, i zmarło.   

- W Ludwinowie gmina Krzywiczki w sierpniu 1929 r. w czasie zabawy 

dożynkowej w lesie. Niejaki Prymas Mikołaj z Żółtaniec tak poczęstował kołkiem w 

głowę sołtysa Zagrody Pawła Butę, że przewieziony do szpitala św. Mikołaja w Chełmie 

zmarł na drugi dzień.                                                
- W niedzielę 29 września 1929 r. o godz. 17 mieszkaniec Świerża 26 letni 

Grzegorz Chwast na rynku w Świerżach rozpoczął po pijanemu awanturę ze swym 

kolegą niejakim Bolesławem Klekociukiem z kolonii Holendry z za Bugu. W pewnym  
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momencie Klekociuk wbił ostrze noża w pierś Chwasta, który po chwili zmarł – jakie 

będą dalsze losy mordercy nie wiadomo – oto do czego prowadzi pijaństwo.    

- 11 letni Stanisław Tomaszewski syn kolejarza w Rejowcu we wrześniu 1929 r. 

zginął podczas przetaczania wagonów towarowych.  

- 88 letnia mieszkanka Świerża Józefa Malec w niedzielę 7 października 1929 r. 

wynosząc na strych wieczorem ubranie świąteczne straciła równowagę na ostatnim 

szczeblu spadła i zginęła na miejscu.                                                                                                                                                              
- Śmierć w płomieniach poniosła 3 letnia córeczka Bartoszuka w październiku 

1929 r., mieszkanka kolonii Jagodne gmina Staw. Rodzice poszli na pole kopać kartofle 

a dziecko zamknęli w domu. W tym czasie dzieci sąsiadów bawiąc się na podwórzu 

wzniecili pożar, pastwą jego padły zabudowania: Wasylczuka, Skubijowej, Golewskiego 

i Bartoszuka – straty 20.000 zł. Pożar min. gasiła straż ogniowa z Chełma.          
- 8 letnia Genowefa córka Jana Króla z Tarnowa gmina Olchowiec mimo 

młodego wieku, musiała paść krowy na pastwisku gdzie znajdowały się duże doły po 

torfie. W październiku 1929 r. wpadła do takiego dołu i zginęła na miejscu. Drugi – w 

Starym Majdanie gmina Wojsławice 5 letni Fryderyk Mróz przewrócił na siebie stojące 

pod ścianą sanie które padając uderzyły go w głowę – zginął na miejscu.  

- Przybyły ze zbożem w październiku 1929 r. do wiatraka w Syczynie 16 letni 

Eugeniusz Potrzyniec ze Stawku gmina Cyców. W czasie puszczania w ruch skrzydeł 

chciał się trochę przewieźć – chwycił się za skrzydło które w tym czasie szybko wniosło 

się do góry – gdy byli na 18 m wysoko ręce nie wytrzymały ciężaru, spadł chłopak z tej 

wysokości i zginął na miejscu.   

- W czasie podziału majątku w styczniu 1930 r. między szwagrami Jozefem 

Nafalskim, Franciszkiem Palcem i Michałem Mamińskim z Wólki gmina Świerże 

wybuchła sprzeczka. Jak ci mało to ci dołożymy, krzyczeli jednocześnie Nafalski z 

Palcem. Jeden mu dołożył obuchem siekiery a drugi kłonicą. Mamińskiego w stanie 

krytycznym odwieziono na umarcie do szpitala Sejmikowego w Dorohusku a szwagrami 

Nafalskim i Palcem zaopiekował się posterunek policji.   

- W dniu 27 marca 1930 r. o 7 rano na szosie Chełm – Lublin pod Dorohuczą 

wskutek nagłego zahamowania motoru przez szofera Stanisława Ciesielczuka spadł z 

mostu z wysokości 3 m 25 cm po przełamaniu barierki na łąkę koło Wieprza, samochód 

znanego w naszym powiecie obywatela ziemskiego Maksymiliana Bieńkowskiego, 

nakrywając sobą jadących w nim pasażerów. Wszyscy miejscowi pospieszyli z pomocą 

rannym. Najbardziej poturbowani zostali jadący autobusem do Lublina właściciel 

Maksymilian Bieńkowski jego żona Łucja, jego buchalter Władysław Dębski i szofer i 

zostali natychmiast odwiezieni do szpitala w Lublinie. Sprawcę szofera zatrzymała 

policja do wyjaśnienia powodu katastrofy – samochód  (jak twierdził szofer kłopoty z 

kierownicą) okazał się sprawny i został odprowadzony do majątku Bieńkowskiego do 

Świerszczowa pod Cycowem. Bieńkowski na skutek ciężkiego stanu był jeszcze na 

miejscu przez lekarzy leczony i po zastosowaniu specjalnych ostrożności przewieziono 

go do szpitala w Lublinie. Zmarł 30 marca w szpitalu w Lublinie, pogrzeb odbył się 2 

kwietnia w Świerszczowie pod Cycowem. Maksymilian Bieńkowski był znanym 

ziemianinem cenionym działaczem i wspaniałym człowiekiem, był sztandarowym mężem 

stronnictwa w którym działał w całym powiecie.  

- 30 marca 1930 r. o 19 spacerował sobie po ulicy z panną 25 letni mieszkaniec 

Świerża Stanisław Lakuta, rywal jego 19 letni Stanisław Martyniuk powodowany 

zazdrością, potajemnie szedł za nimi z grubą pałą w ręku. Gdy para oddaliła się w 

ustronniejsze miejsce, Martyniuk podleciał z tyłu i walnął go kilka razy pałą w głowę aż 

upadł, leżącego uderzył kilka razy, pannie się dostało bo go broniła. Po napaści 

Martyniuk kłusem uciekł aż do Hniszowa dla zrobienia sobie alibi. Jednak zastał 
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rozpoznany przez kilka osób. Lakuta skatowany wstał i o własnych siłach udał się do 

miejscowego felczera na opatrunek, po czym przyszedł do domu i położył się do łóżka – 

po 5 godzinach zmarł. Zbrodniarz został oddany w ręce władz sądowych.  

- Na początku maja 1930 r. 18 letni Stefan Saj, służący u Piotra Hrycaja 

Krzywiczki pod Chełmem został wieczorem pobity przez kolegów swych, braci 

Moszałowskich z Rożdżałowa. Nie chcąc się pokazać gospodarzowi z pokrwawioną 

twarzą, wstał raniutko i udał się do rowu na łące aby się umyć. W chwili gdy nachylał się 

stracił przytomność (może wylewem) i wpadł głową do pół metrowego rowu i się utopił. 

- 31 maja 1930 r. na polu kolonii Czerniejów znaleziono w rowie zwłoki 50 

letniego Jerny Bursztyna ze wsi Udalec gmina Turka – choroba serca. Z tej samej 

przyczyny zmarł w Chełmie 5 czerwca 1930 r. na ul. Lubelskiej pod Górką 57 letni 

rabin Icko Ejchanbaum w godzinach rannych.   

- 28 czerwca 1930 r. 50 letnia Teodora Grygorczuk z Czerniejowa gmina Turka 

składała siano w stóg ze swym synem 14 letnim Józefem i 26 letnim Franciszkiem 

Dmuchem. Nadeszła chmura i piorun uderzył w stóg, na miejscu  zabijając  Grygorczuk, 

a stojących na dole wymienionych poraził – lecz ich odratowano. 

- W dniu 16 lipca 1930 r. zginęła od pioruna pod kopicą żyta pod którą się 

schowała przed burzą, 40 letnia Zofia Olszewska z kolonii Konotopy.  

- Pozostawiony w domu 4 letni Czesio Potrapeluk w lipcu 1930 r. w Wólce 

Tarnowskiej gmina Olchowiec, szukając zabawy znalazł zapałki, spowodował pożar 

domu, był zamknięty spłonął wraz z nim.  

- W dniu 11 sierpnia 1930 r. 21 letni Jan Winkler, śpiący ze swym kolegą w 

stodole ojcowej w Klesztowie gmina Żmudź około 21 wieczorem usłyszał jakiś 

podejrzany szmer, i wyszedłszy na podwórze, spostrzegł jak jakiś nieznany osobnik 

zeskoczył z dachu domu zaczął uciekać, dźwigając trąbę, na której Winkler grywał w 

orkiestrze, a przechowywał ją stale na strychu. Obudził kolegę i obaj udali się w pogoń. 

Gdy już byli blisko złodzieja, ten odwrócił się nagle i wystrzelił z rewolweru. Po 

przebiegnięciu jeszcze paru metrów, złodziej znowu wystrzelił, a Winkler chwycił się za 

pierś. Leć prędko do domu – zawołał na kolegę – i powiedz rodzicom, że jestem raniony. 

Kiedy kolega przyprowadził pomoc, młodzieniec już leżał nieprzytomny, a 

przewieziony-przyniesiony do domu, wkrótce zmarł. Na miejsce wypadku przybył 

zastępca Komendanta Powiatowego PP aspirant Wróblewski wraz z wywiadowcami i 

psem policyjnym, który po węchu doprowadził ich do kolonii Puszcza gmina Żmudź i 

zatrzymał się przed domem niejakiego Dudka. Zdjęte ślady bosych stóp na rozmokłej 

ziemi zgadzały się ze śladami syna Dudka 24 letniego Mikołaja. Prócz tego kolega 

zamordowanego poznał w nim tego samego osobnika, który uciekał z trąba i strzelał. 

Wobec tak oczywistych dowodów winy, Mikołaj Dudek został osadzony w więzieniu. 

Ojciec zbójcy przyznał, że Mikołaj po powrocie z wojska, gdzie był ordynansem, nie 

chciał się wziąć za uczciwą pracę, lecz włóczył się po nocach i zajmował się jakimiś 

podejrzanymi sprawami, z których nie chciał się tłumaczyć.   

- 50 letni Jan Łysakowski z Mogielnicy pod Siedliszczem został w sierpniu 1930 r. 

znaleziony przez domowników martwym pod stodołą. W ręku denata tkwił świeżo 

wycięty w olszynie drążek. Na ciele nie znaleziono żadnych obrażeń. Ponieważ wycięty 

drążek pochodził z olszyny sąsiada Wincentego Kociuby, powstało podejrzenie, że ten 

zobaczywszy wycięty w swej olszynie drążek, mógł Łysakowskiego uderzyć tak 

niefortunnie, że spowodował zgon. Kociuba do czasu wyjaśnienia sprawy został 

zatrzymany. Szczegółowe śledztwo wykazało, że Łysakowski został zabity przez 

Wawrzyńca Kociubę z zemsty za wycięcie sobie drążka olchowego na jego łące (zabójcy) 

– Kociuba został aresztowany i osadzony w więzieniu.   
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- Helena Zajmowa nie cieszyła się dobrą opinią w Cycowie. O rodzinę dzieci i 

męża nie dbała siała publiczne zgorszenie. Któregoś razu gdzieś się ulotniła, dzieci 

zostawiła z mężem. Przed kilku dniami opuściła  go znowu. Zrozpaczony mąż chciał 

znaleźć pociechę w alkoholu. 16 września 1930 r. wieczorem siedział on w piwiarni 

Józefa Breszowca i zwierzał się ze swych utrapień przyjacielowi 24 letniemu Feliksowi 

Panasiukowi, pomocnikowi sekretarza gminy Cyców. – Co się pan martwi o taką 

niedobrą babę ! – mówi Panasiuk – Poszła sobie, to czort ją zabierz ! Czy to mało jest na 

świecie dobrych kobiet ! Jakbym z taką babą i 24 godzin nie wytrzymał. W tym 

momencie jakaś siedząca w kącie kobieta, zerwała się i raptownie wybiegła z piwiarni. 

Była to, jak się później okazało Zajmowa. Po paru minutach ktoś wszedł do piwiarni i 

poprosił Panasiuka, aby wyszedł na ulicę, gdyż tam oczekuje go jakaś niewiasta. 

Panasiuk wyszedł, a za nim wyszedł i Zajm, który spostrzegł, że do Panasiuka podbiegła 

jego małżonka i wbiwszy mu nóż w pierś, poczęła uciekać. Panasiuk zdołał jedynie 

wykrzyknąć : „Ratuj bo mnie zabiła” i zwalił się na ziemię z przebitą na wskroś prawie 

piersią – po chwili zmarł. Zabójczyni nie uciekła daleko, gdyż wybiegłszy za stodołę 

padła zemdlona. Ocucił ją mąż i oddał w ręce sprawiedliwości – policji.  

- Na paraliż serca zmarł nagle 23 grudnia 1930 r. Jerzy Pawłow w poczekalni 

Urzędu Pocztowego w Dorohusku.                         
 - 4 stycznia 1931 r. mieszkaniec kolonii Poniatówka gmina Wojsławice Stanisław 

Miazga, wszczął awanturę z sąsiadem swym Stanisławem Młynarskim w czasie której 

zmiażdżył mu głowę kłonicą. Młynarski na drugi dzień zmarł.       

- 9 stycznia 1931 r. pracujący przy moście kolejowym na Bugu w Dorohusku, 

Konstanty Ostrowski z Dorohuska spadł z wysokości mostu na zamarzniętą rzekę, 

doznając pęknięcia czaszki. Zmarł na drugi dzień w szpitalu w Dorohusku.   

- 25 letni Adam Wojciechowski ze Świerża chory i głuchoniemy w styczniu 1931 

r., zginął na torach, między Brzyznem a Dorohuskiem.   

- 25 lutego 1931 r. o godz. 21 wybuchł pożar w zagrodzie Aleksandra Grecyja w 

Depułtyczach Królewskich gmina Krzywiczki. Grycaj wraz z żoną znajdowali się w 

łóżku a między nimi 11-miesięczna córeczka. Po spostrzeżeniu pożaru Grycajowie 

wynosili z mieszkania po kolei: pierzynę, worki z korcem żyta i różne inne sprzęty itd., – 

gdy chcieli wejść po dziecko było już za późno – przez szalejący ogień w tym momencie 

zapadł palący się pułap chałupy, przygniatając dziecko – komentarze zbyteczne.  

- Nie miał nadziei na doczekanie lepszych czasów 46 letni Karol Emil Otto, z 

Kamienia gmina Turka, znajdujący się w opłakanych warunkach materialnych, więc 

skrócił swe życie haniebną śmiercią przez powieszenie się na strychu obory.    

- W marcu 1931 r. idący do Chełma torem 30 letni Józef Kortecki mieszkaniec 

Gołąba gmina Pawłów zginął od uderzenia lokomotywy.   

- Okapiński Jan ze Święcicy gmina Olchowiec podczas pożaru 11 maja 1931 r. 

wynosił z płonącego domu dobytek, gdy kolejny raz wszedł do domu, niespodziewanie 

zawalił się strop, zginął w płomieniach.   

- 8 czerwca 1931 r. od uderzenia piorunów zginęły 2 osoby: Józef Hurko ze wsi 

Weremowice gmina Krzywiczki i 42 letni Piotr Przychodaj ze wsi Wierzbica.     
- We wsi Mogielnica gmina Siedliszcze w czerwcu 1931 r. Emil Wybacz zastrzelił 

z rewolweru swą narzeczoną Zofię Haruk, i się zastrzelił. 

- Szalejąca w dniu 21 sierpnia 1931 r. burza na Chełmem i okolicami oprócz 

przewracania wielu słupów telegraficznych przerywając połączenia, zerwała w majątku 

Sielec gmina Rakołupy własność Rzewuskiego dach na oborze, który przygniótł 

śmiertelnie fornala Bazylego Dańczuka. 

- W dniu 26 sierpnia 1931 r. we wsi Mołodutyn podczas nieostrożnej jazdy 

furmanką śmierć poniosło dziecko – jechali na targ.  
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- Pastuch majątku Krzywowola gminy Rejowiec Wojciech Jab pasał dworskiego 

buhaja, ten śmiertelnie ugodził go rogiem w brzuch. 

- Nocujący w stodole Tomasza Zaprawy w Depułtyczach Królewskich gmina 

Krzywiczki pod Chełmem, 71 letni Jan Kwiatusz, namiętny palacz fajki, której prawie 

nigdy z ust nie wyjmował, chciał traf fajka wypadła mu z ust i we wrześniu 1931 r. 

spowodowała pożar – spaliła się stodoła i on w niej.  

- 13 listopada 1931 r. Jan Pluta Olenówki gmina Świerże spostrzegł śpiącego na 

polu pod miedzą zająca, odezwały się w młodym instynkty myśliwskie. Pobiegł pędem do 

sąsiada, a ten dał mu nabitą fuzję. Biegnąc z nabitą fuzją przez swoje podwórko nagle 

upadł tak nieszczęśliwie, że fuzja wypaliła, a cały nabój trafił w głowę  bawiącą się na 

podwórku 4 letnią siostrę chłopaka Eugenię, zginęła na miejscu. Chłopak po tym 

wypadku z rozpaczy i strachu przepadł. Winę tutaj ponosi posiadacz nielegalnie strzelby 

Wiktor Jezierko, który broń dał w ręce nieumiejącego się obchodzić z bronią chłopaka.   

- 19 listopada 1931 r. w Młynie M. Kamińskiego i Stanisława Piłata w Rudzie 

gmina Świerże, mieszkaniec Chromówki, chcąc się ogrzać wszedł do ubikacji 

mieszczącej motor, skutkiem nieostrożności został pochwycony przez pas transmisyjny i 

zginął na miejscu.  

 - 75 letni Stanisław Żurek smutną i ciężką znosił dolę. Do pracy niezdolny, nie 

miał bliskiej rodziny i kogoś kto by się nim zaopiekował. Więc tułał się po świecie, 

odwiedzając bliskich i dalekich krewnych. Nieraz też mawiał: „dożyć takiej starości to 

lepiej sobie kamień do szyj uwiązać i skoczyć w wodę”. Ostatni raz widziano go w 

początkach maja w okolicach Chełma i Sawina, miał iść do jakiś krewnych. A po paru 

dniach 12 maja 1932 r. znaleziono jego zwłoki w małym płytkim strumyku pod 

Sajczycami gmina Staw, z przywiązanym dosłownie kamieniem do szyi i z kieszeniami 

wypchanymi różnymi kamieniami.   

 - Straszna śmierć spotkała 14 letnią Kazimierę Gnatowską, która na wiatraku 

swego ojca w kolonii Bukowski Las gmina Bukowa bawiła się w maju 1932 r. w 

dotykanie koła trybowego i cofanie ręki, w pewnej chwili tryby ją porwały i zginęła.   
- 26 maja 1932 r. (Boże Ciało) na łąkach wsi Mołodutyn gmina Żmudź odbywała 

się urządzona przez Koło Młodzieży Zabawa Taneczna, na którą zaproszono młodzież 

ze wsi okolicznych. Niestety zabawy naszej młodzieży Wiejskiej, nawet zrzeszonej w 

Kołach Młodzieży, mają już ustaloną sławę okazji dzikich burd i awantur. Tak się stało i 

tym razem wynikła awantura i bijatyka, zginął 21 letni Wiktor Sykuła ze Strachosławia 

gmina Krzywiczki, dostał 3 potężne ciosy kijem w głowę, wymierzone przez 20 letniego 

Pawła Patkowskiego – i co ma z tego teraz zajmie się nim policja i sąd – będzie siedział.  

- PIORUNY wszystkie uderzyły z tej samej burzy 15 lipca 1932 r. – w kolonii 

Kulig gmina Cyców zabiły Jana Oleszczuka i spowodowały 3 pożary. 

- Wiozący furą drzewo w lipcu 1932 r. August Areng z Werejc gmina Olchowiec, 

gdy fura podskoczyła stracił równowagę i spadłszy z fury dostał się pod koła i zginął.   

- Podczas snu w sierpniu 1932 r. zmarł nagle Jan Turczyluk, fornal z majątku 

Adamów gmina Rejowiec – przyczyna zgonu anewryzm serca.    

- Rankiem 25 sierpnia 1932 r. w studni przy jednej z osad w Ochoży gmina Staw 

przy braniu wody spostrzeżono zwłoki ludzkie, po wydobyciu okazały się zwłokami 

służącej tegoż gospodarza, 19 letniej Józefy Marcyniuk. Na podstawie poszlak powstało 

podejrzenie, że dziewczyna popełniła samobójstwo, iż została zgwałcona nocą podczas 

snu przez jednego z miejscowych parobczaków, którego natychmiast policja poddała 

badaniu. Podejrzany,  mimo dość jawnych poszlak i zeznań wielu osób, zaklinał się że 

jest niewinny. Sekcja zwłok denatki, potwierdziła słowa chłopaka dziewczyna do śmierci 

pozostała dziewicą – chłopca zwolniono. A śmierć dziewczyny nadal niewyjaśniona.  
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- Podczas koszenia trawy na bagnistej łące 54 letni Antoni Grzesiuk z Siedliszcza 

we wrześniu 1932 r. dostał ataku epilepsji i wskutek uduszenia zmarł.  

- 70 letni Józef Flisiuk z Bachusa gmina Bukowa podczas orki pola nagle zmarł 

we wrześniu 1932 r. – badania wykazały atak serca.  
- 29 letnia Natalia Fetter z kolonii Cyców, we wrześniu 1932 r. poddała się aborcji  

wiejskiej babce Józefie Guminiczuk i zmarła – a operatorka poszła do kozy.   

- Przodownik PP Sokołowski zauważył na rynku w Rejowcu w maju 1933 r. 

grupę pijanych osobników. W pewnym momencie jeden z nich, Stanisław Koper ze 

Stajna wszczął bójkę z przechodzącym ulicą Flamenbojmem, któremu przybył z pomocą 

przodownik Sokołowski. Po stronie Kopera stanęli znienacka dwaj pracownicy kolejowi 

Franciszek Dmitruk i Józef Małecki atakując policjanta, z zamieszania skorzystał Koper 

i ulotnił się. Dmitruk i Małecki z żonami dalej atakowali policjanta – który nie chcąc 

użyć broni począł wycofywać się. Zbierający się tłum nie orientując się co zaszło, 

podburzony przez Dmitruka przyjął wrogą postawę wobec przodownika Sokołowskiego. 

Ośmieliło to Dmitruka i Małeckiego, którzy usiłowali przodownika rozbroić. W czasie 

szamotania się Dmitruk chwycił za rewolwer policjanta z zamiarem wydarcia go, w tym 

momencie rewolwer wypalił kładąc niepoczytalnego awanturnika Dmitruka trupem.   

- Cykl wypadków za ostatni okres 12-25 czerwiec 1933 r. nosił charakter wybitnie 

tragiczny tak w Chełmie jak i w powiecie chełmskim. (Pierwsze samobójstwo było w 

Chełmie drugie w folwarku Dryszczów gmina Żmudź). Trzeci już wypadek śmiertelny 

miał miejsce 21 czerwca 1933 r. w Bukowej Dużej gmina Bukowa – tu zginął na miejscu 

64 letni Józef Spodniewski rażony piorunem na łące podczas wypasu bydła.  

- 3 lipca 1933 r. zmarł nagle w Majdanie Ostrowskim gmina Rakołupy, żebrak 

Adam Czerwiński ze wsi Grochowiec.     

- Agata Śmigasiewicz lat 40 z kolonii Toruń gmina Pawłów w bójce z 40 letnim 

Władysławem Śmigasiewiczem 22 lipca 1933 r. uderzyła go kamieniem w głowę – zmarł.                                               
- Andrzej Podgórski wieś Nowy Majdan gmina Wojsławice podczas sprzeczki 20 

lipca 1933 r. z Piotrem i Janem Krzeszowcami, z którymi żył w niezgodzie, zadał 2 ciosy 

nożem, pierwszy dostał w serce zmarł drugi w brzuch jest w szpitalu.  

- Podczas wyciągania wody ze studni przez Jana Zawiślaka kolonia Rudno gmina 

Żmudź złamał się żuraw uderzając Abrama Bindera Wólka Leszczańska gmina Żmudź 

tak nieszczęśliwie, że ten podczas operacji pękniętej czaszki zmarł 17 sierpnia 1933 r. 

 - Józef Kondracki kolonia Plisków gmina Rakołupy zjeżdżając ze stromej drogi, 

spadł z wozu i na wskutek obrażeń zmarł 9 sierpnia 1933 r. 

 - 72 letni  Michał Sawka wieś Łowcza gmina Bukowa młócąc zboże 16 sierpnia 

1933 r. przemęczył się i zmarł.  

- 1 października 1933 r. w lesie koło Pawłowa kolonia Aleksandrowska spotkali 

się Daniel Festen i Edward Hand z Klementowa z Rudolfem i Wilhelmem Mantykami. 

W trakcie sprzeczki Rudolf Mantyka został ugodzony nożem w serce i zmarł.    

- Do właścicielki sklepu wódczanego Anny Ignatowskiej Sielec gmina Rakołupy w 

październiku 1933 r. weszło 5 typków: Franciszek Niemiec, Józef  Pasiak, Jakub Kowal, 

Stefan Klekocka i Andrzej Harasim. Wypili 5 butelek wódki i wyszli, w nocy powrócił 

Niemiec i dobijał się do drzwi Ignatowskiej, która z przestrachu ma 63 lat, dostała ataku 

serca i upadła nieprzytomna. Widząc to 27 letni brat jej Bolesław Rydel strzelił do 

Niemca znanego awanturnika i ciężko ranił go – wkrótce zmarł on w szpitalu.   

- Paraszczuk Józef kolonia Felczyn gmina Rejowiec wystrzałem z nielegalnie 

posiadanej broni palnej w październiku 1933 r. ranił w brzuch Michała Spodniewskiego 

który po przewiezieniu do szpitala zmarł.  



264 
 

- Podczas pogłębiania studni (od 2 tygodni nie było wody) w listopadzie 1933 r. 

spuścili się na linach na dno studni najemni robotnicy Adam Donke i Artur Henszel 

kolonia Janów gmina Staw, na dnie odkryli zwłoki Adolfa Habdasa, uduszonego gazem.                         

- Antoni Syczuk i 20 letni Sergiusz Firan wieś Sielec gmina Rakołupy pokłócili się 

w młynie o pierwszeństwo zmielenia mąki na święta. Mściwy Firan zaczaiwszy się po 

drodze na powracającego za nim furmanką Syczuka, uderzył go tak mocno drążkiem po 

głowie, że ten po kilku dniach zmarł.  

- Józef Pawlak 25 lat, Roman Chorehos 31 lat obydwaj z Warszawy oraz 25 letni 

Cezar Ozga z Rożyszcz pow. Łuck jechali w styczniu 1934 r. o północy na dachu pociągu 

do Lublina. Na odcinku Trawniki Kanie, w chwili przejazdu przez most kolejowy na 

Wieprzu, Pawlak i Chorehos zginęli na miejscu przez nieostrożność uderzeni w głowę o 

wiszące żelazne przęsła mostowe, a Ozga został ciężko ranny w głowę i plecy.  

- Wojciech Sikora kolonia Stajne gmina Rejowiec zaczadzony od węglowej 

kuchni 21 grudnia 1933 r., następnie zmarł 7 stycznia 1934 r. w szpitalu św. Mikołaja.  
- 10 stycznia 1934 r. wieczorem wywołał nieznany przybysz Szymona Kiełbasę 

kolonia Poniatówka gmina Wojsławice z domu za stodołę i tu ranił go wystrzałem w 

brzuch – Kiełbasa zmarł. Prawdopodobnie to zemsta, denat był złym człowiekiem.  

- W styczniu 1934 r. Teodor Muzyczuk wieś Sanduż zastrzelony-zamordowany 

został wystrzałem z karabinu, oddanym przez okno przez nieznanego mordercę.   

- 4 marca 1934 r. 10-letnia Janina Piotrukówna kolonia Karolinów gmina Staw, 

spiesząc się przez torfowiska do sklepu na kolonii Leśniczówka, utonęła, załamał się lód.  

- 9 marca 1934 r. zmarł nagle 79 letni Skruczyński Depułtycze Stare.   

- 3 maja 1934 r. zmarł nagle w mieszkaniu swego siostrzeńca w Sawinie 72 letni 

Jan Dorosz emerytowany dróżnik kolejowy. Oględziny sądowo-lekarskie wykazały, że 

zmarł na paraliż serca.   

- Przykry wypadek spotkał w sierpniu 1934 r. znanego w Chemie technika 

budowlanego Antosiewicza, którego żona Maria zjadłszy grzybów tzw. surojadek, mimo 

natychmiastowej pomocy lekarskiej zmarła.   

- We wrześniu 1934 r. w czasie bronowania na polu wsi Leszczany zginął Antoni 

Woźniak – spłoszony koń przygniótł go.  

- 14 letni Jerzy Hybiuk z Kaniego pod Rejowcem w październiku 1934 r. usiłował 

wskoczyć do przejeżdżającego pociągu towarowego w celu kradzieży węgla z odkrytego 

wagonu, spadł pod koła i zginął na miejscu – było to 124 km przed stacją Rejowiec.  

- 48 letnia Teodora Rudzka zajęta pracą przy oczyszczaniu zboża w październiku 

1934 r. zmarła nagle skutkiem ataku serca.  

- 60 letnia Emilia Zioła wchodząc na strych w październiku 1934 r. (nieszczęśliwy 

wypadek) spadła z drabiny na ziemię i zginęła na miejscu. 

- 2 listopada 1934 r. Elżbieta Nachwatiuk z Wojsławic idąc po wodę do rzeki 

nagle upadła i zmarła na wadę serca.   

- Smutne zakończenie hucznego wesela. W czasie uczty weselnej w listopadzie 

1934 r. córki Nadolskiego Włodzimierza we wsi Czechów-Kont gmina Pawłów o godz. 20 

wybuchł pożar, spaliła się sterta 25 snopków żyta i starta słomy. Będący na tym weselu 

gość 52 letni Andrzej Kołkucki z Woli Kulińskiej gmina Pawłów tak się przejął stratą 

Nadolskiego, że pod koniec wesela zmarł wskutek anewryzmu serca.  

- W listopadzie 1934 r. pomiędzy Michałem Leśnikiem ze wsi Leszczany gmina 

Żmudź a jego zięciem Aleksym Kralem powstała kłótnia na tle majątkowym, podczas 

której Leśnik chwycił za widły chcąc nimi przebić zięcia, lecz zięć wyrwawszy teściowi 

widły, ugodził go nimi w głowę tak, że ten w drodze do szpitala zmarł.   

- 16 listopada 1934 r. zmarł nagle na atak epileptyczny Nuchim Magier lat 28 z 

ul. Pocztowej. 
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- 18 grudnia 1934 r. 74 letni Grzegorz Matejak ze wsi Okszów gmina Krzywiczki 

pojechał furą po drzewo do lasu państwowego Kumowa Dolina. Wyjeżdżając z lasu i 

zjeżdżając ze stromej górki, przytrzymywał dyszel, w pewnym momencie wpadł pod 

koła i zginął na miejscu.   
- 24 grudnia 1934 r. we wsi Chylin gmina Olchowiec w czasie sprzeczki o paszę 

dla bydła pomiędzy Wasylem Petrukiem a jego wujem Janem Kołtuniukiem, Petruk 

uderzył Kołtuniuka siekierą w głowę, tam mocno, że ten zginął na miejscu. 

- 4 stycznia 1935 r. Michał Strzałka lat 50 był żebrakiem, ze wsi Stary Majdan  

gmina Wojsławice – podczas kąpieli w łaźni w Wojsławicach zmarł nagle.  

- 4 stycznia 1935 r. Dawid Mieflikier Osada Rejowiec przechodząc przez tory 

został zmiażdżony przez dwa wagony pociągu przetokowego – zginął na miejscu.  

- We wsi Żmudź w styczniu 1935 r. zmarł nagle 26 letni Aleksander Gajewski ?.  

- 25 stycznia 1935 r. przy rżnięciu sieczki w stodole nagle dostał ataku epilepsji 

upadł twarzą i zmarł Mikołaj Żołnacz z Wierzbicy gmina Rakołupy.  

- 17 lutego 1935 r. Karol Liwiak 32 lata z Wólki Kańskiej gmina Pawłów, został 

przez nieostrożność śmiertelnie potrącony przez pociąg na trasie Kanie – Trawniki. 

- 18 lutego 1935 r. znaleziono zwłoki umysłowo chorej Katarzyny Chomiakowej 

ze wsi Białopole, na trasie Klesztów – Wołkowiany, zabłądziła i zmarła z wycieńczenia.  

- 9 czerwca 1935 r. we wsi Dorohucza gmina Siedliszcze, spalił się murowany 

młyn, dzierżawiony przez Szyję Woltmana, własność Komorowskiej Aleksandry. W 

czasie pożaru spaliło się dwóch stróżów, którzy we młynie spali, Moszek Borensztejn i 

Moszek Zylberman lat 30. Młyn był ubezpieczony na 30 tys. zł., podejrzenie podpalenia.  

- 25 lipca 1935 r. w cementowni „Firley” w Rejowcu wydarzył się wypadek. 37 

letni Polikarp Wołosiewicz, zatrudniony jako ślusarz, wykonując na wysokości 4m pracę 

spadł z drabiny na głowę i zginął na miejscu.   

- 27 lipca 1935 r. koło stacji Zawadówka została potrącona przez pociąg 27 letnia 

Zofia Wołczuk z Wereszcza Małego gmina Rejowiec – zginęła na miejscu. 

- 27 lipca 1935 r. we wsi Mogielnica gmina Siedliszcze na strychu Majko Rozalii 

znaleziono zwłoki jej syna Franciszka Przy nim leżała zakrwawiona kosa. Zachodzi 

podejrzenie wypadek czy samobójstwo – mówiono że pomieszało mu się w głowie. 

- 7 sierpnia 1935 r. Toroza Aleksander z Woli Żulińskiej gmina Pawłów będąc w 

mieszkaniu Zofii Rudnik lat 26, strzelił jej w głowę z rewolweru po czym popełnił 

samobójstwo. Rudnik po przewiezieniu do Szpitala św. Mikołaja w Chełmie zmarła po 

kilku dniach. Powód tragedii nieporozumienia na tle miłosnym.  

- 12 września 1935 r. na stacji kolejowej Rejowiec, na dachu wagonu pociągu 

osobowego zauważono leżącego mężczyznę z rozbitą głową. Na podstawie dokumentów 

okazało się, że to Jan Kozak ze Lwowa z ul. Kochanowskiego 108 – jadąc na gapę na 

dachu wagonu rozbił głowę o belkę mostu na Wieprzu koło Trawnik. Po przewiezieniu 

do szpitala w Chełmie zmarł tego samego dnia.   

- 18 letni Marian Iwaniuk, ze wsi Wólka Kańska, w listopadzie 1935 r. jechał 

konno przez pole. Nagle koń się potknął i spadł uderzają głową o pień drzewa, ginąc na 

miejscu. Istnieje przepuszczenie, że spadł podczas ataku epilepsji – na którą chorował.   

- 14 letni Marian Pleskacz z Hniszowa gmina Świerże w styczniu 1936 r. zażywał 

ślizgawki , w pewnym momencie lód się załamał, a on dostał się pod lód i utonął.    

- 17 lutego 1936 r. w nocy na weselu w Wólce Tarnowskiej u jednego z 

tamtejszych wieśniaków wynikła bójka w czasie której jeden z jej uczestników Teodor 

Szymczuk ze wsi Syczyn gmina Olchowiec został tak dotkliwie pobity że na skutek 

otrzymanych ran zmarł. Sprawca zabójstwa dotychczas nie został ustalony.   

- We wsi Klesztów gmina Żmudź niejaka Szewczuk pozostawiła przy rozpalonym 

w piecu ogniu 6 letniego syna Mariana, a sama poszła do studni po wodę. Dziecku zajęło 
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się od ognia ubranko, i doznało tak ciężkiego poparzenia ciała, że wkrótce zmarło w 

strasznych cierpieniach.  

- Karolina Mrozowa z Żalina pozostawiła na chwilę 3 dzieciaków, jedno z nich 2 

letnia Adela podeszła do ognia natychmiast zapaliła się jej sukienko. Dziecko stanęło w 

płomieniach – i w wyniku ciężkich oparzeń zmarło pod koniec maja 1936 r.  

- We wsi Adamów w marcu 1937 r. Władysław Konasiewicz wykopał studnię 34m 

głębokości, przy pracach na dnie nagle wydobył  się gaz, zanim go wydobyto zmarł.  

- W maju 1937 r. 13 letnia Ulda Bulc z kolonii Janów gmina Staw potrącona 

została śmiertelnie przez lokomotywę pociągu jadącego z Rejowca do Chełma.   

- W maju 1937 r. podróżujący na dachu wagonu Jan Wesołowski z kolonii Bytyń 

gmina Sobibór, w przejeździe pociągu przez rzekę Wieprz pod Trawnikami, uderzył 

głową w górne przęsło mostu. Przewieziony do szpitala w Chełmie zmarł nieprzytomny.  

- Joanna Frydrych kolonia Janów gmina Staw w sierpniu 1937 r. wyrwała chory 

ząb sąsiadowi Michałowi Zamrokowi. Gruboskórna ta operacja dokonana zwykłymi 

obcęgami przyprawiła pacjenta o zakażenie krwi wkrótce zmarł.      

- Między mieszkańcami gminy Staw Konradem Bzytą z Tytusina i Józefem 

Grzesiukiem ze Stołpie wynikła w październiku 1937 r. sprzeczka na tle porachunków 

osobistych. W pewnej chwili Grzesiuk dobył noża i zadał swej ofierze kilkanaście ciosów, 

które okazały się śmiertelne. Bzyta niebawem zmarł, a nożowca osadzono w więzieniu.  

- W październiku 1937 r. w majątku Świerszczów gmina Wiszniewice w czasie 

ścinania drzew w parku, oderwał się poważnych rozmiarów konar lipy, który ugodził 

robotnika Ludwika Gałgańskiego z Głębokiego – przewieziony do szpitala zmarł.  

- W Listopadzie 1937 r. dwaj parobczacy Tadeusz Dudek i Jan Gajewski we wsi 

Buza gmina Olchowiec mając zadawnione porachunki z sąsiadem Walentym Bakajem, 

wszczęli z nim sprzeczkę. Wkrótce poszły w ruch noże i Bakaj broczący obficie krwią 

upadł na ziemię – niebawem zmarł. Zabójców osadzono w więzieniu.  

              

                   Dziwne wypadki – szczęście – ocalenia  

 
 - Ogórek Piotr Depułtycze Królewskie, we wrześniu 1928 r. manipulując przy 

rewolwerze, spowodował wystrzał. Kula ugodziła znajdującego się w pobliżu 

Głowackiego Stanisława w pachwinę.      
- Zmarzł w drodze do narzeczonej 38 letni Siguła Michał, szewc rodem z 

Wolbromia olkuskiego. Nie bacząc na wielki mróz, 5 lutego 1929 r. wyruszył z folwarku 

Kamienna Góra gmina Olchowiec do narzeczonej swej, zamieszkałej w Stajnem gmina 

Rejowiec. Nie dał jednak rady po drodze z mrozem, i znaleziono go już zmarzniętego. W 

kieszeń miał butelkę wódki – gościniec dla narzeczonej, (cud że nie zamarzł !!! ).  

- Prócz Siguły Michała, w lutym 1929 r. zmarzło też dwóch kolejarzy na pociągu 

towarowym do Chełma. Zmarzło też 3 wieśniaków w Leszczanach w pobliżu 

Strachosławia, którzy wozili na sprzedaż drzewo. Dwóch zmarło w kilka godzin po 

powrocie do wsi, trzeciego odratowano.  

- 20 letni Jan Rutkowski, z Krasnego gmina Pawłów w lipcu 1929 r. wychodził z 

pociągu na stacji Rejowiec potknął się i uderzył w drzwi wagonu z taką siła, że padł 

nieprzytomny. Po udzieleniu pierwszej pomocy w kolejowym ambulatorium 

przewieziono go do szpitala św. Mikołaja, gdzie walczy o życie. Jak się okazało 

Rutkowski powracał do domu pociągiem po sutej libacji alkoholowej.   

- 14 sierpnia 1930 r. we wsi Ostrów gmina Turka, Jan Potocki został pochwycony 

przez kierat w czasie młocki, doznając ogólnego potłuczenia i wstrząsu mózgu – w 

bardzo ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.  
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- Z dubeltówki usiłował zastrzelić w maju 1931 r. swego przeciwnika Wasyla 

Grycaja w czasie sprzeczki, mieszkaniec Depułtycz Królewskich Józef Zeniuk. Strzał na 

szczęście chybił – miał szczęście, bo Zeniuk nie trafił z kilkunastu metrów.                                             
- W Borowicy gmina Pawłów w sierpniu 1932 r. zmarła wśród zagadkowych 

okoliczności 24 letnia Zborowska Helena, która na kilka godzin przed śmiercią była 

zdrowa i jeszcze pracowała w polu. Dziwnym jednak jest, że wtedy już właśnie z całą 

stanowczością twierdziła, że musi umrzeć, gdyż jest jej bardzo źle żyć na świecie. I 

rzeczywiście wkrótce potem padła na ziemię, kończąc życie w ciężkich męczarniach. 

Nasunęło to podejrzenie, że popełniła samobójstwo przez otrucie. Sekcja  nie wykazała 

oznak trucizny. Śmierć stała się zagadką, czy obecna wiedza medyczna to wyjaśni.  

- 18 października 1932 r. we wsi Ciemniejów gmina Bukowa miał miejsce 

wypadek, który napełnił jej mieszkańców zabobonną trwogą. Oto w czasie zrzynania 

wielkiej olchy poniósł śmierć Władysław Łopong, uderzony w głowę gałęzią, ułamaną z 

sąsiedniego drzewa przez padającą Olchę. Wszyscy są święcie przekonani, że Olcha ta 

była siedliskiem jakiegoś „Króla Olch” – który zemścił się za zaburzenie jego domu.               
- (Z cyklu za okres 12-25 czerwiec 1933 r. wypadki – już pisałem). O mało życia nie 

postradał 24 czerwca 1933 r. Jan Romaniuk z Pniówna. Znajdując się z bydłem w lesie 

w pobliżu wsi  został postrzelony przez nieznanego skryto bójce, po czy przewieziono go 

do szpitala w Chełmie. *Szczęśliwie również uniknęła śmierci małoletnia Wanda Szarak 

z Sawina, z braku opieki wpadła do studni sąsiada – cudem ją wyciągnęli.   

- Władysław Bielecki ze wsi Opalin gmina Świerże jadąc bez biletu 23 lipca 1933 

r. pociągiem osobowym wyskoczył w biegu koło stacji Ruda Opalin i dostał się pod koła, 

miał szczęcie – tylko z powodu zmiażdżonej stopy grozi mu odcięcie nogi.                 

- Józef Dębski kolonia Wolwinów gmina Krzywiczki (nie przepuszczał że zostanie 

kaleką ze złamaną nogą i ręką) udając się 21 października 1933 r. do Borku na robotę. A 

stało się to tak, kiedy dąb był już poprzednio podpiłowany, wlazł on na wierzchołek, by 

założyć dębowi łańcuch. Tymczasem leśny olbrzym załamuje się, on zataczając ćwierć 

kole spada wraz z wierzchołkiem na ziemię – i jest już kaleką – cud że żyje.  
- Rodzina Gaworów w Zwolawcu gmina Żmudź: Jan, żona Marianna i matka 

Franciszka po kolacji 7 marca 1934 r. zachorowała z objawami silnego zatrucia. 

przewieziono ich do szpitala św. Mikołaja w Chełmie, twierdzą, że zatruli się chrzanem.   

- 21 listopada 1934 r. podczas przetaczania wagonów na stacji kolejowej Rejowiec 

przetokowy Bolesław Wujciuk został przygnieciony – cudem uszedł z życiem.  

- 10 grudnia 1934 r. we wsi Strupin Duży gmina Krzywiczki podczas młócenia 

zboża maszyną u Władysława Kurki, służąca Aleksandra Kowalczuk lat 30 przechodząc 

przez żelazny łącznik kieratu będącego w ruchu zaczepiła suknią i została 2-rzucona o 

ziemię, doznając tylko złamania nogi – po odwiezieniu do szpitala nogę amputowano.  

- 16 lutego 1935 r. Wincenty Grzesiak z Majdanu Nowego będąc zatrudnionym 

przy wyrębie lasu firmy „Berkos”, ścinając drzewa nie zauważył jak drzewo zwaliło się 

na niego – cud chyba jak go wydobyli spod drzewa, że doznał tylko złamania lewej nogi. 

- 8 lipca 1935 r. na łące koło wsi Koza Gotówka, 150m od toru kolejowego, 

znaleziono w stogu siana Leokadię Suryś lat 21 mężatkę zamieszkałą w Stawie 

nieprzytomną z tłuczonymi ranami głowy. W bardzo ciężkim stanie odwieziono ją do 

szpitala św. Mikołaja w Chełmie – cudem jeszcze żyje. Bestialskiego pobicia dokonał jej 

mąż Stanisław Suryś, który zbiegł.   

- W październiku 1937 r. wskutek nieporozumień ze swoim nieślubnym mężem 

Józefem Bobrusiem, usiłowała popełnić samobójstwo 31 letnia Weronika Lackowska, 

pijąc dozę jodyny. Szybko przewieziono ją do szpitala – to uratowało jej życie.                                        
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                         2 – Przestępstwa miłosne:  

                     zawód miłosny, mezalianse, itd. 
 

- Nie mógł przeżyć zawiedzionej swojej miłości 19-letni Aleksander Skwaroń, 

mieszkaniec wsi Czerniejów gmina Turka i w nocy z 11 na 12 lutego 1925 r., wolał 

popełnić samobójstwo wieszając się w stodole – niż żyć w męce niewzajemnej miłości. 

- Dnia 11 lutego 1925 r. o godz. 19 wieczorem do znajdującej się w mieszkaniu 

Biernackiego we wsi Mszana, Antoniny Wasyńczuk strzelił przez okno Józef Łopong, 

mający z nią tzw. porachunki miłosne. Szczęściem obeszło się bez wypadku – 

gwałtownego amanta policja oddała w ręce sędziego śledczego.    

- Mieszkaniec wsi Chojeniec gmina Siedliszcze, Tomasz Odoniuk żył sobie na 

wiarę ze swą sąsiadką 48 letnią Antonią Czordową. Stadło owo żyło sobie przez 5 lat i 

dochowało się nawet córeczki. Jednak dorastające dzieci Czordowej nie chciały znosić 

dłużej u siebie takiego stanu i Czordowa rada nie rada musiała w z początkiem 

listopadzie 1925 r. usunąć do Chełma swego ulubieńca. Jednak stosunki z nim dalej 

utrzymywała. Aż tu Odoniuk znalazł sobie inną młodszą Cecylię Mazurek. Czordowa po 

bezskutecznych usiłowaniach nawrócenia do siebie niewiernego kochanka, zaprzysięgła 

zemstę. Dnia 7 listopada 1925 r., kiedy już wszyscy na wsi posnęli wyciągnęła z pieca 

rozpaloną grudę torfu, owinęła w gałgan zaniosła pod oborę Odoniuka i wetknęła za 

strzechę. Wybuchł pożar, który natychmiast spostrzegli nocni wartownicy Aleksander 

Torczyluk i Antoni Odoniuk. Dzięki natychmiastowej pomocy nie dopuszczono do 

rozprzestrzenienia się pożaru i zajęcia domu mieszkalnego. Podczas śledztwa do winy 

przyznała się Czordowa – a kilkuletnie więzienie ostudzi jej miłosne zachcianki.  

-  Nie chciała żyć niejaka 25 letnia Kazimiera Kociembówna z Siedliszczek gmina 

Rejowiec, więc w lutym 1926 r. napiła się kwasu, ale ją odratowano i przywieziono do 

szpitala w Chełmie. Przyczyną zawiedziona miłość do Jana Szopy z Marynina, który po 

kilkuletnim związku miłosnym z Kazimierę, nagle się odkochał i chce się ożenić z inną.    

- Puścił kantem w czerwcu 1926 r. Wincenty Biełas z Katowic (Śląsk) kochankę 

swoją separatkę Kant Augustę z Łowczy gmina Bukowa, i na odchodne ukradł-(sprawił)  

jej jeszcze 200 zł. ulatniając się. Zdaje się jednak, że policja go prędzej złapie.  

- W niedzielę 20 czerwca 1926 r. rano przechodnie znaleźli na drodze między 

Folwarkiem a wsią Kukawka zwłoki mieszkańca wsi Kukawka Kruta Władysława, 

który miał kilka ran kłutych w okolicy klatki piersiowej. Dochodzenie ustaliło, że Krut 

w nocy z soboty na niedzielę powracał z Folwarku od swej narzeczonej Katarzyny Parol, 

do której konkurował też Łukawiec Józef z Treścianki gmina Grabowiec powiat 

Hrubieszów. Łukawiec dostawszy kosza – odgrażał się, że nie da jej wyjść za nikogo. Na 

tej podstawie policja aresztowała Łukowca, lecz ten mimo że nie może wykazać swego 

alibi – do zbrodni nie przyznaje się. Sprawą zajął się sędzia śledczy II rewiru.  

- 21 sierpnia 1927 r. o godz. 23 na drodze we wsi Pniówno gmina Olchowiec, 

Władysław Kozak lat 21 mieszkaniec Pniówna został napadnięty przez braci Janiuków 

Franciszka lat 24 i Wawrzyńca lat 28 mieszkańców tejże wsi – i pobity przez nich kijami 

do nieprzytomności. Leżącego i nieprzytomnego jeszcze pokłuli bagnetem po całym ciele 

– w wyniku czego doznał Kozak pęknięcia czaszki i wylewu do mózgu. W ciężkim stanie 

przewieziono go do miejskiego szpitala w Chełmie gdzie zmarł. Dochodzenie policyjne 

ustaliło, że napad został sprowokowany przez kochankę Kozaka Marię Karpińską z 

którą Kozak miał dwoje nieślubnych dzieci i pomimo tego nie chciał się z nią ożenić. 

Zatargów z braćmi nie miał. Zwyrodniałych braci osadzono w więzieniu.  

- 25 letni Konstanty Mazurek, pracujący na poczcie w Siedliszczu w charakterze 

pocztyliona, wożącego listy od stacji kolejowej, zakochał się na zabój w młodziutkiej, bo 
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zaledwie 16 letniej Kasi Kaczanowskiej, która odpłaciła mu wzajemnym uczuciem. 

Zakochani uznali już za stosowne zawiadomić miejscowego księdza proboszcza, aby w 

niedzielę 7 czerwca 1930 r. ogłosił parafianom. Kasia była sierotą i była pod opieką 

starszej zamężnej siostry, która jednocześnie opiekowała się i 10 morgami gruntu 

przypadającymi jej w spadku po rodzicach. Przed samym więc ślubem ogromnie jej się 

żal zrobiło, że będzie musiała się rozstać nie tylko z siostrą ale i z owymi morgami, więc 

zaczęła zohydzać narzeczonego, że pijak łajdak itd. Ale największym grzechem 

Konstantego było to, że nie miał on wcale żadnego gruntu, lecz na utrzymanie swoje, 

siostry młodszej i 70 letniego ojca zarabiał jako wyrobnik pocztylion, jeżdżąc z listami. 

Wbijała w dziewczynę ambicje. Jej zdaniem ten co ma własne morgi jest panem na 

swoich śmieciach, a tacy jak Mazurek bez morgów, to wszystko dziadowska hołota. 

Kiedy 4 czerwca przyszedł do narzeczonej dla ostatecznego omówienia terminu ślubu, 

Kasia powiedziała, żeby poszukał sobie takiej samej dziadówki jak sam jest, bo ona 

gospodarska dziewczyna jego żoną nie będzie. Jak nie chcesz być moją, to nie będziesz 

niczyją krzyknął Konstanty i dobywszy rewolweru, strzelił do dziewczyny dwa razy. 

Jedna z kul trafiła ją w plecy, ale nie zwaliła na ziemię – wypadła z krzykiem na ulicę. A 

odtrącony kawaler z rewolwerem w ręku za nią. Trzeba trafu tamtędy przechodził 

komendant posterunku w Siedliszczu przodownik Rudziński, zobaczywszy go Mazurek 

zaczął uciekać w pole, a policjant za nim. Odbiegłszy za miasto Mazurek zatrzymał się i 

dwa razy strzelił sobie a pierś, padł na ziemie – obydwie kule trafiły w serce. Siostra tak 

tragicznie zmarłego, Teofila Mazurek gdy dowidziała się o wypadku wypiła butelkę 

esencji octowej, chcąc popełnić samobójstwo – tylko szybka pomoc lekarska ocaliła jej 

życie. Te straszne wypadki przygnębiły 70 letniego ojca Jana – który również chciał 

sobie odebrać życie w tym celu chwycił brzytwę i pogonił na pole poderżnąć sobie 

gardło. Jednak sąsiedzi to zauważyli i odebrali mu brzytwę. Stan zdrowia Kasi 

Kaczanowskiej którą przywieziono na kurację do szpitala św. Mikołaja w Chełmie, jest 

ciężki, ale nie budzi obaw utraty życia. 

- 67 letni mieszkaniec Pawłowa J. K. z nowym 1931 rokiem ożenił się z młodą 16 

letnią Marysią, x S. Młode małżeństwo nie długo żyło w zgodzie, bowiem Marysia w 

krótkim czasie po ślubie oświadczyła mężowi, że jest niedołęgą, zdatnym tylko chodzić z 

kijem i torbą. Zaczęła się z nim tak brutalnie obchodzić, że zrozpaczony dziadzina 

rzeczywiście przewiesił torbę przez plecy, wziął kij i powlókł się w świat. Tymczasem 

Marysia postanowiła użyć świata póki służą lata, i w tym celu dalej kokietować 

wszystkich spotkanych na swej drodze życia mężczyzn w Pawłowie i okolicy – tak 

rozkochała w sobie aż 12-mężczyzn. I kto wie, czy z czasem nie dociągnęłaby do setki, 

gdyby nie paskudny ród męski, który uważa, że mężczyzna może mieć po kilka 

kochanek, ale kobieta może kochać tylko jednego mężczyznę. Zaczęły się najpierw 

podejrzenia i zazdrość. Chłopy coraz częściej brały się za czuby, a Marysia dumna ze 

siebie starała się o 13-kochanka. I jak tu nie być przesądnym, kiedy ten właśnie 13-ty 

przyniósł biednej kobiecie nieszczęście bo ów tuzin zawrzał za to do niej taką 

nienawiścią, że pewnej zimowej nocy zebrali się wszyscy razem i chcieli niewierną 

rozparcelować na kawałki, aby nic się nie zostało temu 13-temu. Pobita w podartym na 

strzępy ubraniu nasza bohaterka zdołała wyrwać się z rąk rozwścieczonych samców i 

przepaść w ciemnościach nocy (skryła się w sąsiedniej wsi). Nie mogąc schwycić 

kochanki, zawiedzeni w miłości, zdemolowali cały jej dom i wszystkie urządzenie 

mieszkania, podarli pościel, powybijali okna, połamali drzwi, a nawet zerwali pułap !   

- Między 27 letnim Michałem Czarnym z Żółtaniec a 23 letnim Józefem 

Kwiatoszem z Pokrówki pod Chełmem od dłuższego czasu wrzała nienawiść na tle 

miłości do jednej dziewczyny, E. Dońcówny. Dońcówna była narzeczoną Czarnego, ale 

spoglądała również na Kwiatosza. Więc Czarny zaprzysiągł zemstę i w tym celu chodził 
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zawsze uzbrojony w kastet. Kwiatosz zaś, z zawodu stolarz, nosił przy sobie żelazo od 

hebla. Wieczorem 31 maja 1932 r. Czarny spacerował ze swą narzeczoną i jej koleżanką 

Jakubcówną. Za nim szedł Kwiatosz z Dońcówną młodszą. Gdy starsza Dońcówna chcąc 

wrócić do domu zawołała siostrę, podszedł wraz z nią i Kwiatosz. Nastąpiło zetknięcie 

się rywali zawrzała bitwa, w której płeć słabsza, nie chcąc brać udziału, dała z placu 

drapaka. Wkrótce zaczął uciekać i Kwiatosz, a na ziemi zlanej krwią zostały tylko 

zwłoki Michała Czarnego. Tak się rozegrała nie pierwsza i nie ostatnia w świecie walka 

między dwoma ubiegającymi się o względy jednej – samcami rodzaju ludzkiego. 

Skorzysta zapewne na tym jakiś trzeci, bo zabójca ma teraz przed sobą więzienie a nie 

myśli o godach weselnych (tak, jakby się to mogło stać w świecie zwierzęcym). Smutnym, 

zaiste jest nasze człowieczeństwo, skoro w nim jeszcze tyle zwierzęcości.  

- 24 letni Włodzimierz Kuncewicz syn jednego z wyższych funkcjonariuszy 

kolejowych na stacji Rejowiec utrzymywał od dłuższego czasu stosunek miłosny z 21 

letnią urodziwą wieśniaczka z Borowian pod Rejowcem Bochnerówną Czesławą. Między 

młodymi był jakiś cień, który przeszkadzał w dalszej sielance i nie dawał nadziei na 

dozgonny związek, do którego droga prowadzi przez stopnie ołtarza. Czy rodzina 

młodzieńca uważała, że syn może popełnić mezalians. Bo często wracali ze spaceru w 

zagajniku pod Borowicą i byli smutni. 21 lipca 1932 r. młodzi jak zwykle udali się na 

spacer do zagajnika, a wkrótce rozległy się dwa szybko po sobie następujące wystrzały 

rewolwerowe. Gdy zaniepokojeni strzałami, rodzice dziewczyny przybiegli na miejsce 

zdarzenia, dziewczyna leżała już nieżywa z przeszytą kulą piersią, a obok niej leżał 

młodzian z przestrzeloną skronią i ze słabymi oznakami życia. Włodzimierz Kuncewicz 

odwieziony został w stanie beznadziejnym do szpitala św. Mikołaja w Chełmie, gdzie 

walczy ze śmiercią.                                           
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     3 – Przestępstwa: kryminalne, bandyckie   
                                                                    

- W poniedziałek 18 września 1923 r. w pobliżu lasu Serebryskiego na 

przejeżdżających tamtędy furmanką z Chełma Jankla Szczęsnego i Lena Rachmila, 

mieszkańców gmina Krzywiczki i Świerże napadł nieznany bandyta, uzbrojony w krótki 

karabin i zrabował Szczęsnemu 4 miliony mk. i towaru na sumę 106 tys. mk., 

Rachmilowi zaś gotówkę 400 tys. mk. i towar. Po zrabowaniu bandyta zbiegł w kierunku 

kolonii Ignatów gm. Turka. Władze sądowe zostały poinformowane a dochodzenie  

prowadzi kierownik posterunku w Świerżach przodownik Kluczyk.   

- Bandyci, mimo wprowadzenia sądów doraźnych, uprawiają jeszcze tu i ówdzie 

swoje rzemiosło. I tak w naszym powiecie dokonano napadów: 1 – We wsi Łukowie 

napadło 2-bandytów na Pawła Dubija i Koślika Nudę i zrabowali im m.in.: naftę, 

marynarkę męska, zegarek srebrny i 3.500.000 mk. gotówką oraz 4-butelek wódki. 2 – 

Na powracających z Sawina do Chełma Elę i Joska Globinów, na szosie napadło 2-

uzbrojonych w kije osobników którzy zrabowali kilkadziesiąt metrów różnych towarów 

bławatnych i trochę galanterii po czym ukryli się. Policja jest już na tropie bandytów. 

Przechwycono nawet 5-uzbrojonych w karabiny osobników.  

- Poszukiwany przez policję za różne z prawem niezgodne sprawki niejaki Piotr 

Rozwoda przyszedł któregoś dnia października 1923 r. do Wawrzyńca Kujawy 

mieszkańca wsi Marynin, gmina Staw, usiłując dokonać rabunku. Żona Kujawy 

wymknęła się cichaczem na wieś i zawiadomiła Sołtysa, który dobrawszy sobie paru 

sąsiadów przyszedł z pomocą Kujawie – i Rozwoda drapnął.  

- Napad bandycki miał miejsce w nocy z 28 na 29 listopada 1923 r. na drodze 

między Hutą Niemiecką a Poczekajką. Na przechodzących tamtędy mieszkańców wsi 

Bukowa gm. Bukowa Michała i Piotra Sawickich napadło dwóch osobników, 

uzbrojonych w karabiny i rewolwery i zrabowało Piotrowi Sawickiemu kożuch, burkę i 

2 miliony marek. Po napadzie złoczyńcy ukryli się w lesie pod gm. Świerże.  

- Herszt bandytów Rozwoda Piotr, rodem z Brzyźna, poszukiwany od dawna 

przez władze za organizowanie band rozbójniczych i liczne napady nie grzeszy obawą 

przed aresztowaniem, bo oto zjawił się w grudniu 1923 r., na weselu we wsi Gdola i 

zabawiał się całą noc. Jak ten rzezimieszek jest bezczelny dowodzi fakt, iż pewnemu 

włościaninowi kazał trzymać straż nad swoim karabinem i ów wieśniak stał całą noc na 

dworze mimo zimy, pilnując broni bandyty. I mimo, że Rozwoda dobrze znano, dano 

znać policji o całym zajściu dopiero wtedy, gdy bandyta dawno się ulotnił w bezpieczne 

miejsce. Dlatego pościg policji był utrudniony – Rozwoda to syn zamożnego gospodarza. 

- Napadu rabunkowego z morderstwem dokonano w nocy z 15 na 16 grudnia 

1923 r. na szosie Chełm – Włodawa, na mieszkańcu kol. Józefowskiej gmina Sobibór, 

pow. Włodawa, Stanisławie Gieradze. Nieszczęśliwy wracał od swego szwagra Andrzeja 

Hausera z kolonii Rudka z gm. Krzywiczki i w drodze powrotnej do domu został przez 

nieznanych dwóch bandytów napadnięty i zabity wystrzałem z rewolweru. Według 

zeznania krewnych był on biednym człowiekiem i żadnych pieniędzy przy sobie nie 

posiadał (nie wiadomo też co bandyci zrabowali). Po morderstwie wrzucili bandyci ciało 

do kanału pod mostem i zepchnęli tam także wóz zaprzężony w dwa nędzne stare konie - 

zastrzeli też psa. Policja zarządziła energiczny pościg. 

- W dniu 29 grudnia 1923 r. o 5 rano na zagrodę mieszkańca kolonii Mielniki 

gmina Świerże Franciszka Joraczuka napadło 4 bandytów z których jeden uzbrojony w 

długi karabin a drugi w krótki karabin i rewolwer, dwóch nieuzbrojonych. Bandyci 

znęcali się nad Joraczukiem żądając wydania pieniędzy złota i srebra. Łup opryszków to 

2 miliony marek i tysiąc rubli, kożuch, palto, para spodni, marynarka i zegarek niklowy. 
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Po rabunku łotrzykowie udali się w stronę pow. Lubomelskiego. Policja prowadzi 

śledztwo.                             
- Wielka Obława na bandytę Rozwoda i jego kompanów. Komendant Powiatowej 

Policji Państwowej w Chełmie postanowił za wszelką cenę unieszkodliwić Rozwoda, jak 

również pojmać towarzyszy jego zbójeckich wypraw. W tym celu zorganizował wielką 

obławę i na czele jej postawił st. przodownika Rogowskiego z posterunku Wojsławice. W 

obławie wzięło udział kilka posterunków powiatu chełmskiego. Po kilku dniach i nocach 

uciążliwych poszukiwań – zdołano ustalić, że Rozwoda wraz z towarzyszami ma przybyć 

do zagrody pewnego Niemca wsi Karolinów gminy Krzywiczki. Wówczas dwóch 

dzielnych wywiadowców i jeden posterunkowy udali się na wskazane miejsce i urządzili 

tam zasadzkę. Około godziny 23 w nocy ktoś zapukał w okno. Pouczony odpowiednio 

gospodarz zapytał kto tam: tu Rozwoda – usłyszano, chcę przenocować, bo o świcie 

ruszam w dalszą drogę – otwierać. W momencie gdy gospodarz otwierał drzwi chaty – 

wywiadowcy i policjant ustawił się odpowiednio i z ręką na cynglu karabinów czekali. 

Drzwi skrzypnęły i na progu stanął Rozwoda. Przyjął go najmilej spodziewany okrzyk 

ręce do góry – na to wytrawny opryszek odpowiedział strzałem. Na swoje jednak 

nieszczęście a szczęście dzielnych funkcjonariuszy policji chybił – momentalnie jeden z 

wywiadowców wystrzelił kładąc Rozwodę trupem na miejscu. Ta sama kula która 

położyła Rozwoda trafiła w nogę i jego towarzysza Stanisława Mazurka mieszkańca gm. 

Świerże. Ranny Mazurek uciekał  przez około 60 metrów z roztrzaskaną nogą poczym 

legł. Ujęto go i w ciężkim stanie i przewieziono do szpitala Św. Mikołaja w Chełmie. 

Mazurek przyznał się do winy i wszystkich zarzucanych mu bandyckich czynów. 

Komendant PP w Chełmie Woliński był dumny z siebie i z funkcjonariuszy którzy ujęli 

bandytów – cały powiat odetchnął na te wieści. Postrzelony przez policję Stanisław 

Mazurek po pewnym czasie zmarł w szpitalu – a rodzina się go wyparła.        *01. 1924 r.                               

- Kroniki policyjne zanotowały szereg kradzieży koni w okolicy. Należy zatem 

zdwoić czujność, aby uchronić się przed kradzieżą.   

- Nowo wyznaczony komendant posterunku Policji w gmina Staw w 1924 r., 

dowiedział się, że niejaki Ostrowski, pełniący obowiązki gajowego w lasach rządowych 

jest zamaskowanym bandytą i złodziejem. O tym zameldował Komendzie Policji w 

Chełmie, skąd otrzymał rozkaz, aresztowania gajowego. Rewizja dała pomyślny rezultat 

– niebezpiecznego rzezimieszka osadzono w więzieniu.                                                       
- Z 27 na 28 kwietnia 1925 r. na dom Stanisława Kądziory w kolonii Hniszowskie 

Towarzystwo gmina Świerże, trzech osobników dokonało napadu bandyckiego. O 1 w 

nocy Kądziora został obudzony pukaniem do drzwi, przeczuwając nie otworzył, jeden z 

bandytów strzelił z karabinu w okno, kula utkwiła w suficie, następnie wyrwał ramy 

okienne i wraz z drugim, który przyświecał latarka wleźli do mieszkania trzeci zastał na 

dworze. Zaczęło się plądrowanie, przerażeni domownicy zaczęli krzyczeć pomocy – 

spłoszeni bandyci nic nie zabrawszy uciekli do lasu odległości 400m. (tu rysopisy). 

Zawiadomiona policja na czele z komendantem Puchajdą i czterema policjantami udali 

się natychmiast konno na miejsce napadu – dalsze śledztwo w toku.  

- We wsi Dobromyśl gmina Siedliszcze wydarzył się fakt świadczący o 

zezwierzęceniu powojennych jednostek. Oto 12 sierpnia 1925 r., o 3 rano na łąkach wsi 

Dobromyśl znaleziono dwa konie, należące do Andrzeja Sokoluka, którym w sposób 

bestialski pourzynane zostały języki – zbrodni tej dokonano z zemsty. Policja ustaliła, że 

czynu tego dokonał 55 letni mieszkaniec Dobromyśla Michał Mazur, którego oddano do 

dyspozycji władz Sądowych.      

- 16 sierpnia 1925 r. w folwarku Ostrów gmina Rakołupy, podczas kłótni Łukasz 

Adamczuk rzucił kawałkiem cegły w głowę teścia swego Franciszka Adamczuka, 

zamieszkałego we wsi Majdan Ostrowski. Uderzenie było tak silne, że Franciszek 
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Adamczuk zginął na miejscu – a Łukasza Adamczuka aresztowano i przekazano do 

dyspozycji sędziego śledczego II rewiru w Chełmie.  

- W nocy z 30 na 31 sierpnia 1925 r. we wsi Czechów gmina Pawłów, znaleziono 

przy szosie zwłoki 20 letniego Franciszka Górnego. Policyjne dochodzenie wykazało, że 

zbrodni tej dokonał Stanisław Tkaczuk – w trakcie gdy razem wracali z zabawy. 

Tkaczuk wielokrotnie odgrażał się, że to zrobi za wykrycie, że Górny ukradł mu w 

przeszłości pług. Młodociany bo 19 letni Tkaczuk sadzony został w więzieniu gdzie 

oczekuje na rozprawę sądową. 

- W niedzielę 6 września 1925 r. o 6 rano, Daniel Potrapeluk mieszkaniec wsi 

Tarnów gmina Olchowiec, podczas kłótni domowej uderzył tłuczkiem od kartofli w 

głowę teściowej swej 52 letniej Paraski Gnatiuk, która zginęła na miejscu – po tym 

czynie Potrapeluk zbiegł w nieznanym kierunku.  

- Nowak Michał zamieszkały Wereszcze Małe gmina Rejowiec, czując urazę do 

Michniewskiego Henryka, w czerwcu 1926 r. tak silnie pobił Michniewskiego, że ten 

przewieziony został do szpitala Św. Mikołaja, i nie odzyskawszy przytomności wkrótce 

zmarł – na wskutek pęknięcia czaszki i krwotoku wewnętrznego. Aresztowano  Nowaka 

i oddano do dyspozycji sędziego śledczego II rewiru.   

- Janiczuk Stanisław z pod Lubomla pracując w Wólce Leszczańskiej przychodził 

wieczorami do Pobołowic, gdzie miał dwie kochanki: Rozalię W. i 19-letnią Anastazję S. 

W poniedziałek wieczorem z początkiem września 1926 r., gdy Janiczuk siedział z 

kochankami przed domem Mikity Wołczuka, zbliżył się do nich niejaki Guz Jan, 

mieszkaniec Pobołowic, który zaczął wymyślać Janiczukowi, że bałamuci panny 

pobołowickie. Janiczuk w odpowiedzi uderzył Guza funtowym ciężarkiem w głowę, Guz 

padł martwy na miejscu. Po dokonaniu zbrodniczego czynu Janiczuk zbiegł, lecz został 

szybko pochwycony i przesłany do dyspozycji Sędziego śledczego II rewiru.   

- Do żony 46 letniego Jana Polakowskiego z Czułczyc gmina Staw stroili 

koperczaki różni młodzi chłopcy, a największymi względami  Polakowskiej cieszył się 

niejaki Józef Grzywanowski. Polakowski miewał na tym tle z żoną różne scysje, lecz 

mimo to jakoś tam było. Dopiero przed kilku dniami we wrześniu 1926 r. – już dobrze 

było ciemno, gdy Polakowski usłyszał na dworze głośne szczekanie psów. Polakowska 

wybiegła na dwór – niedługo po niej wyszedł mąż. Małżonkowie obeszli zagrodę, lecz nie 

zauważyli nic złego wrócili do domu. Za chwilę psy znowu zaczęły szczekać. Polakowski 

wyszedł znów na podwórze, zrobił kilka kroków, gdy zza płotu padł strzał i runął 

martwy na ziemię. Zlecieli się sąsiedzi i zawiadomiono policją. Przeprowadzone 

dochodzenie nasunęło podejrzenie, że zabójstwa dokonał Józef  Grzywanowski – za 

którym wszczęto poszukiwania.                                                 
- 11 sierpnia 1927 r. mieszkanka wsi Hredków gmina Staw Ksienia Kość urodziła 

martwe dziecko, w kilka dni potem sama zmarła. Dochodzenie policyjne ustaliło, że 

przed miesiącem Ksienia została ciężko pobita przez męża.  

- 25 września 1927 r. we wsi Wólka Putnowiecka  gmina Wojsławice, Władysław 

Ożuch  będący w stanie upojenia alkoholowego napadł na przechodzącego drogą 

Mikołaja Trubacza i uderzył go tak silnie kijem, że Turbacz po paru godzinach męki 

zmarł – zajęła się tym policja.  

- Mieszkanka Koziej Góry gmina Olchowiec 24 letnia Anna Józulk lub-(Józuik) 

od dłuższego czasu żyła w niezgodzie ze swym mężem. W nocy z 28 na 29 listopada 1927 

r. kiedy Łukasz powrócił z jarmarku z Sawina, gdzie sprzedał wieprzka za 215 zł., udał 

się na spoczynek, żona jego przy pomocy swej matki Teodozji Pikuła postanowiła 

zamordować go, pieniądze zabrać a podejrzenie skierować na bandytów. W tym celu 

zakradła się do śpiącego z kosą, chcąc mu za jednym zamachem odciąć głowę. Lecz 

pierwszy cios zawiódł, gdyż w ciemności nie zauważyła, że Łukasz trzymał rękę na 
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twarzy – dziabnęła więc rękę, kosa zatrzymała się na kości. Zerwał się z krzykiem, 

schwycił drugą ręką za kosę i choć skaleczył się znów, zdołał się uwolnić bo teściowa 

trzymała go też za nogi bo silny był chłop i szybko wypadł z krzykiem na podwórze. Z 

pomocą nadbiegł wartownik nocny Wasyl Trofimiak. Lecz baby nie czekały i dały w 

pole drapaka. Szybko też kochaną żonę policja odesłała pod opiekę Bidy do więzienia a 

męża do szpitala w Chełmie.  

- Zagadkowe morderstwo 17 marca 1928 r. w mieszkaniu Jana Pietrzaka w 

kolonii Ruda gmina Świerże odbywała się uczta z okazji zwiezienia zakupionej stodoły. 

W pewnym momencie za oknem usłyszano odgłos strzału, posypały się odłamki szkła z 

szyby, a jeden z uczestników libacji 72 letni Jan Popek padł na ziemię z przestrzelona 

skronią – chwilę później zmarł. Mimo natychmiastowej pogoni za skrytobójcą nie 

zdołano go schwytać. Śledztwo prowadzi policja.  

- 2 stycznia 1928 r. na łąkach za wsią Huta gmina Wojsławice, znaleziono zwłoki 

mieszkańca Turowca Aleksego Mielniczuka z raną kłutą. Przez miesiące nie można było 

nic ustalić, dopiero w maju policja dowiedziała się że wartownik z Turowca Bernard 

Machniak widział morderców wywożących zwłoki. Przyciśnięty do muru przyznał się, że 

owej nocy spotkał wiozących zwłoki – Wasyla  Mirzwę, Józefa Czoch obaj z Turowca i 

Szymona Buczaka. Zagrozili mu śmiercią gdyby komuś pisnął słówko, a gdy będzie 

milczał obiecali mu dać 500 zł. (czego nie dotrzymali). Aresztowani Czoch i Buczak 

zeznali, że zabójcą jest Mirzwa, a oni pomagali tylko wywieść zwłoki. Przyczyną 

zabójstwa była zemsta, za to że Mielniczuk wydał ich policji za kradzieże. Mirzwa 

zaprzecza temu i nie przyznaje się do winy.    

- W nocy na 11 września 1928 r. 3 uzbrojonych w rewolwery bandytów napadło 

na zagrodę Ewy Karpiuk kolonia Toruń pawłowski. Jeden z rabusiów wszedł po 

rozbiciu okna do mieszkania, reszta pozostała na czatach obok stodoły, gdzie spał mąż 

Karpiuk. Bandyta zażądał wydania 500 zł. Opuszczając mieszkanie strzelił do Karpiuk 

w okolice piersi kładąc ją trupem na miejscu. Straszliwej scenie przyglądał się z pod 

łóżka syn zamordowanej. Widział tylko bose nogi bandyty. Policja w pościgu. Na 

miejsce zbrodni zjechały się władze sądowe i policyjne.   

- 19 listopada 1928 r. o zmroku w Wojsławicach do stojącego na uboczu pod 

lasem domku, zamieszkałego przez bezdzietnych małżonków Prokopa i Katarzynę 

Adamczuków przybyło w zamiarze rabunku 3 opryszków. W mieszkaniu znajdował się 

tylko 13 letni wychowanek Adamczyków Wincenty Bednarczuk. Zapukali i poprosili o 

wodę. Chłopiec wyszedł na podwórze, gdzie jeden z bandytów uderzył go kilka razy 

siekierą, a zwłoki wrzucił do mieszkania, gdzie już plądrowali jego kompani. W tym 

czasie nadjechali z jarmarku w Grabowcu Adamczukowie. Bandyci zaczaili się w 

sieniach, wchodzącą do domu Adamczuk walnęli siekierą i wypadli na podwórze z 

widłami i tam przekłuli kark jej mężowi – następnie przynieśli ciała do mieszkania i 

siekierą podobijali. Ogołocili ze wszystkich wartościowych rzeczy całe mieszkanie ułożyli 

zrabowane rzeczy na wóz, i końmi zamordowanych wywieźli do swego mieszkania w 

powiecie hrubieszowskim o kilka kilometrów od miejsca zbrodni. Po ukryciu łupów 

przyjechali powtórnie na miejsce, wyprzęgli konie na podwórzu i puścili w pole, a dla 

zatarcia śladów morderstwa i rabunku popalili dom i zbiegli lasami. Łuna pożaru 

zaalarmowała straż pożarną w Wojsławicach. Strażacy nie zdołali uratować domu, ale 

wyciągnęli zwłoki Adamczuka leżące w sieni – od razu stało się jasne to nie  wypadek a 

zbrodnia. Zaalarmowane władze bezpieczeństwa natychmiast wszczęły dochodzenie. Na 

miejsce zbrodni przybyły władze starosty chełmskiego i Powiatowy Komendant policji 

Puchajda. Z Lublina przybyła spec grupa z psem – jednak pies nie mógł być użyty, z 

powodu zatarcia śladów. Energiczne dochodzenie policji śledczej dało wyniki: 23 b. m. 

znaleziono ukryte w stercie we wsi Majdan Tuczemski, powiatu hrubieszowskiego 
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rzeczy pochodzące z grabieży, wykryto też i morderców. Są to 3 bracia Jabłońscy. 

Zbrodniarze po udowodnieniu im strasznego czynu, przyznali się do wszystkiego i 

drobiazgowo opisali cały przebieg zbrodni. Są to osobnicy, którzy wcześnie stracili 

rodziców i wyrośli jak zwierzęta (bez pomocy rodziny) na bandytów. Najstarszy 

Stanisław 28 lat niedawno wrócił z wojska gdzie 5 lat przesiedział w więzieniu za 

okradzenie magazynu wojskowego – osobnik ten na drugi dzień po morderstwie ożenił 

się i przystępował do spowiedzi, był rolnikiem. Drugi 25 letni szewc Antoni. Najmłodszy 

miał 20 lat. Szybkość wykrycia zbrodni – dobrze wpłynęła na wrażenia mieszkańców 

zwłaszcza okolicy Wojsławic. Bandytów czeka surowa kara.  

- Cieszący się opinią zawadiaki i awanturnika Kiszowara Piotr z Sawina, wracał 

do domu w maju 1929 r. po weselu u krewnych z Rożdżałowa gmina Bukowa. Nazajutrz 

znaleziono go w pobliskim lesie śmiertelnie pobitego. Bito go w piekarni – położonego 

między dwie deski. Dopuścili się tego bestialskiego mordowania z zemsty Antoni i 

Aleksander Misiurowie z Bukowej Dużej oraz Wincenty Cywiński ze Średniego Łanu 

gmina Bukowa. Kiszowara zmarł w szpitalu św. Mikołaja w Chełmie.  

- Podczas zabawy weselnej we wsi Wołkowiany gmina Żmudź w czerwcu 1929 r. 

w jednej z grup powstała bójka, ktoś stłukł gazolinową lampę, kiedy ją zaświecono na 

podłodze leżał zamordowany 23 letni Ligiecki Piotr z Pobołowic tejże gminy z nożem w 

piersiach. Morderstwa dokonał Stec Tichon za namową kolegi Glińskiego Michała z 

Chełma mieszkańca Wołkowian – tłem była zazdrość o pannę.    

- 20 letni Czubiński Grzegorz wieś Kępa Brzezińska gmina Świerże oraz 19 letni 

Danieluk Bazyl i 20 letni Kowalczyk Szymon wieś Brzyźno tej gminy wracali we trójkę z 

czerwcowej rozprawy sądowej w Chełmie 1929 r. Nie dochodząc do Brzyźna – Danieluk 

i Kowalczyk ciężko pobili Czubińskiego za zeznanie w sądzie na ich niekorzyść – za co 

zostali natychmiast aresztowani.    

- W ostatnich miesiącach w powiecie chełmskim  zwłaszcza w okolicy samego 

Chełma, w zastraszający sposób rozpowszechniły się zuchwale kradzieże – nieraz po 

kilka jednego wieczoru w tej samej wsi. Skrupulatnie przeprowadzone śledztwo 

policyjne wykazało, że kradzieży tych dokonała jedna i ta sama ręka. Ustalonym nawet 

zostało nazwisko autora tych dzieł złodziejskich – Marcin Gradus – mieszkaniec 

Kamienia, niebezpieczny bandyta poszukiwany bezskutecznie przez władze śledcze za 

rozbój z bronią w ręku. Jakimi sposobami doszli do tego, trudno to napisać dość, że 

starszy przodownik służby śledczej Ryszard de Piola i Komendant posterunku gminy 

Krzywiczki, przodownik Wacław Janusiewicz, trafili na jego ślad i czekali tylko 

stosownej chwili, aby przeprowadzić ze złodziejem ostateczną rozprawę, bo wiadomo 

było, że jest on uzbrojony i rozgłaszał, że „żywym mnie nie wezmą”, ale nim mnie zabiją, 

to sam kilku wyprawię do Abrahama na piwo! Pożegnawszy się z najbliższymi, 

wymienieni wyżej stróże bezpieczeństwa, dobrawszy odpowiednią pomoc, udali się na 

obławę do Borku pod Chełmem w nocy z 21 na 22 sierpnia 1929 r. Skradając się 

cichutko, podeszli pod samo legowisko. Bandyta nie był sam, słychać było głos kobiecy – 

potem gruchnie, odgłos pocałunków – i w czasie największej ekstazy miłosnej, wyskoczył 

nagle przodownik de Piola z wycelowanym rewolwerem: nie ruszać się z miejsca, bo 

strzelam! Bandyta oszołomiony niespodziewaną interwencją, nie mógł użyć broni, gdyż 

musiał wstydliwe pod grozą policyjnego rewolweru schować przedmiot mający 

wprawdzie kształt lufy, ale z którego strzał bywa groźny tylko dla kobiet, a nie dla 

policjanta. Kobieta przebywająca z bandytą, chciała chwycić dzielnego policjanta za 

nogi i przewrócić go na ziemię. W tym momencie nadbiegł przodownik Janusiewicz, a za 

nim inni. Z pod poduszki leśnego legowiska groźnego drapieżnika, wydobyto dwa 

rewolwery wielkiego kalibru z pełnymi magazynkami, jeden  browning hiszpański drugi 

Nagan. W niedaleko znajdującym się mieszkaniu kochanki bandyckiej, którą się okazała 
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mieszkanka Podborcza Dziaczkowska, znaleziono całą masę garderoby pochodzącej z 

ostatnich kradzieży. Oboje przestępców oczekuje sprawiedliwej kary. A dzielnym 

policjantom należałoby się dobrze zasłużona nagroda.  

- W nocy 3 grudnia 1929 r. powracający z zebrania Kółka Rolniczego w Stołpie 

20-letni Józef Stangreciuk  został zastrzelony 3-strzałami rewolwerowymi oddanymi 

przez nieznanego jeszcze sprawcę w tył głowy z bardzo bliskiej odległości. Zwłoki 

Stangreciuka znalazła nazajutrz w odległości 40 kroków od swego mieszkania kolonii 

Nowosiółki żona jego Stanisława, alarmując sąsiadów, którzy zawiadomili policję. Na 

miejsce zbrodni przybył sam komendant powiatowy Puchajda ze starszym 

przewodnikiem służby śledczej Fudalewskim. Wiadomo, że Stangreciuk żył w wielkiej 

niezgodzie ze swoją żoną i teściową Józefą Krupową – obie też zostały aresztowane jako 

podejrzane – śledztwo w toku.  

- Mieszkaniec kolonii Putnowice gmina Wojsławice Mikołaj Choma, miał zatarg 

o pastwisko ze swym sąsiadem Józefem Pawłowskimi obiecywał mu zemstę. Okazja 

nadarzyła się 4 maja 1930 r. kiedy w kolonii Putnowice odbywała się zabawa taneczna. 

Choma dobrał sobie kompanów Franciszka Derlaka i Zuzulę Józefa, napoił ich 

alkoholem i czatowali. Nic nie przeczuwając 21 letni Pawłowski wyszedł dla ochłody z 

kolegą 28 letnim Janem Mazurem. Gdy Choma i jego kumple rzucili się na Chomę, 

Mazur stanął w jego obronie. Niestety napastników było trzech i każdy z wyrwanym 

kołkiem z płotu, walili ich gdzie popadło, zaczęli uciekać, a ci bili aż upadli na ziemię. 

Gdy nadbiegli inni uczestnicy zabawy, zobaczyli jak zbrodniarze bili w dalszym ciągu 

leżące i nieprzytomne ofiary. Ratunek okazał się daremny, bo Mazur nie odzyskawszy 

przytomności zmarł na miejscu w Putnowicach, a Pawłowski przywieziony do Chełma 

do szpitala wojskowego zmarł. Zbrodniarze zostali osadzeni w więzieniu.  

- We wrześniu 1928 r. dokonano napadu bandyckiego na dom Dionizego 

Karpiuka w Toruniu gmina Pawłów. Bandytów było trzech. Dwu udało się do 

mieszkania, gdzie spała żona Karpiuka Ewa, a trzeci pilnował stodoły, bo tam spał 

gospodarz Dionizy Karpiuk. Żona Karpiuka stawiła napastnikom opór i zaczęła 

krzyczeć. Zbudzony Karpiuk chciał pobiec jej na ratunek, nie mógł tego jednak uczynić, 

ponieważ stojący na czatach bandyta zagroził rewolwerem, i kazał spokojnie siedzieć w 

stodole. Po chwili rozległ się strzał po którym Karpiukowa padła martwa. Dłuższy czas 

toczyło się śledztwo bez rezultatu, ponieważ Karpiuk dawał mętne i niejasne 

odpowiedzi. Dopiero przed kilku tygodniami w pogawędce, na którą wyciągnął umyślnie 

komendant posterunku gminy Pawłów,  Karpiuk przyznał się, że w napastniku, który go 

pilnował w stodole, a później strzelał do jego żony, poznał Adama Mrugałę z Majdanu 

Krępkowskiego, ale się bał zemsty i dlatego nic nie mówił. Mrugała wobec takich 

rewelacji powędrował do więzienia, a nad odkryciem nazwisk jego dwu kompanów trwa 

śledztwo nadal – sierpień 1930 r.   

- Posterunek w Żmudzi otrzymał wiadomość, że w nocy na 30 września 1930 r. 

planowany jest napad bandycki na dom Ciszewskiego Jakuba w kolonii Radziejów 

gmina Białopole. Urządzono zasadzkę i rzeczywiście około godz. 23 spostrzeżono 

skradających się 3 osobników, którzy zobaczywszy, że są śledzeni rozpoczęli rejteradę 

gęsto ostrzeliwując policjantów. Dzięki ciemnej nocy, żaden z policjantów nie został 

trafiony. Po uporczywym pościgu 2 bandytów uzbrojonych w rewolwery schwytano – 

byli to: Józef Jarosz z Kicina i Witold Wach z Holendrów. 3 napastnik uzbrojony w 

karabin zdołał zbiec, lecz kompani przyciśnięci do muru wydali, był to Sarzyński 

Kazimierz z Kicina. Dla uniknięcia poznania ich przez rodzinę Ciszewskiego, pomysłowi 

kmiotkowie pomalowali sobie twarze kolorowymi farbami.  

- Dnia 12 października 1930 r. w czasie wesela u Pawła Iwaszkiewicza jeden z 

gości Szady Ignacy ze Stawu w pewnym chwili podszedł do swej żony i zapytał który to 
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wskazała 18 letniego Teodora Skubija z Czułczyc. Szady podszedł do niego i wyciągnął 

nóż, dźgnął go w bok zabijając na miejscu. 

- Nieproszeni goście: 18 letni Jan Bobak, 21 letni Stanisław Kalkucki, 22 letni 

Kasperek, 20 letni Józef Rudnik i 20 letni Patyra z Borowicy gmina Pawłów wdarli się 

przemocą w tejże wsi w październiku 1930 r. na wesele i pobili Teodora Grycaja z 

Józefina gmina Pawłów. Ofiarę wiejskich hultajów przewieziono do w stanie ciężkim do 

szpitala w Chełmie – ogólne ciężkie potłuczenie i złamana lewa ręka w dwu miejscach.   

- Na powracających do domu w Ludwinowie gmina Cyców w październiku 1930 

r., Feliksa Radzieja i Adolfa Tarana napadli znienacka uzbrojeni w tęgie kije Antoni 

Szuma ze Stawu i Aleksander Martyniuk z Ludwinowa. Wynik napadu był taki, że 

Taran leży ciężko chory, a Radziej w czasie przewożenia do Sawina zmarł.  

- 28 letni Aleksander Denis w czasie sprzeczki z sąsiadem swym Antonim 

Karpaczem został uderzony w październiku 1930 r. przez niego widłami tak mocno, że 

pękła mu kość w ręce.  

- 21 października 1930 r. o 21 zaczął płonąć dwór w Depułtyczach Ruskich. Pożar 

zbrodniczego podpalenia strawił wszystkie zabudowania gospodarcze, zbiory i 

samochód – straty 75 tys. zł. Sprawcy pożaru byli tak bezczelni, że podpalając stodoły i 

zboże opóźnili tym dotarcie straży do gaszenia pożaru i spowodowali panikę ludności 

która zamiast gasić zaczęła ratować swoje ruchomości z mieszkań. Na drugi dzień na 

miejsce wypadku przybył Komendant Powiatowy PP Józef Puchajda wraz ze służbą 

śledczą – przeprowadzając dochodzenie. Podpalenia dokonano na tle osobistej zemsty. 

Dziedzic Depułtycze Mirosław Podczaski, przed kilku miesiącami w czasie bójki między 

dwu swymi służącymi, oburzony zachowaniem 18 letniego Michała Pietrasia, obił go tak 

dotkliwie, że Pietraś przysięgał zemstę. W jakiś czas po tym zajściu, Podczaski otrzymał 

anonimowy list, w którym autor rozkazywał mu się wynosić z Depułtycze, gdyż inaczej 

spotka go straszna zemsta mścicieli. Podczaski niewiele sobie robił z pogróżek i nie 

zawiadamiał policji, list zachował. Tak się jakoś złożyło, że wkrótce znów wymówił 

posadę szoferowi 28 letniemu Janowi Pietrasiowi, bratu Michała. I ci dwaj bracia 

Pietrasiowie z zemsty dopuścili się podpalenia. Ustalono przy tym, że oni pisali 

anonimowe listy z pogróżkami. Zbrodniarze zostali aresztowani i oddani do dyspozycji 

władz sądowych.                           

 - Dwa bandyckie napady rabunkowe na terenie tej samej gminy:  

1) Podróżnego w dom przyjąć, głodnego nakarmić, a on się okazuje bandytą! 

Zamożny gospodarz z kolonii Karczunek gmina Olchowiec Józef Mucha nigdy nikomu 

nie odmawia w swym domu ani przytułku ani noclegu, ani pożywienia. Z początkiem 

marca 1931 r., popołudniem kiedy w mieszkaniu byli tylko Józef Mucha i jego 

dorastający syn także Józef, zgłosiło się 2 podróżnych prosząc o pozwolenie odpoczęcia i 

posiłek. Mucha postawił przed podróżnymi garnek mleka i położył bochen chleba. 

Widać dawno nie jedli, bo szybko połknęli wszystko. Najadłszy się i wstawszy od stołu 

jeden z nich momentalnie wyciągnął z kieszeni rewolwer i kilkakrotnie strzelił do 

młodego Muchy a gdy ojciec rzucił się z pomocą na napastnika, drugi dobył z pod 

kapoty bagnet i zadał mu cios w plecy. Na odgłos wystrzałów pośpieszył z pomocą 

Władysław Skiba z Wielopola gmina Włodawa. Bandyci zobaczywszy nadbiegającą 

pomoc rzucili się do ucieczki, strzelając. Jedna z kul strzaskała Skibie czaszkę. Po 

nałożeniu prowizorycznych opatrunków Muchów odwieziono do szpitala w Chełmie, a 

Skibę do szpitala Szarytek w Lublinie. Zawiadomiono natychmiast posterunek policji w 

Olchowcu i Komendę Powiatową w Chełmie. Pościg i śledztwo chełmskiej policji 

doprowadziło do szybkiego schwytania jednego z bandytów – to mieszkaniec Chełma 

Stanisław Wojtyło, bezrobotny złodziej – rozpoznany przez ofiary, strzelał z rewolweru. 

Drugi bandyta to Filip Mielniczuk został schwytany dopiero pod koniec marca 1931 r. w 
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Chełmie w domu przy ul. Jordana 26; *Sąd Okręgowy Lubelski na sesji wyjazdowej w 

Chełmie we wrześniu 1931 r. po przeanalizowaniu wszystkich przestępstw bandyckich 

skazał Stanisława Wojtyłę na łączną karę 15 lat ciężkiego więzienia a Filipa Mielniczuka 

na 10 lat ciężkiego więzienia.      

2) Sąsiedzi bandytami. Drugi wypadek bandytyzmu był we wsi Tarnów gmina 

Olchowiec. Na przechodzącego wieczorem ulicą mieszkańca wsi, Chaima Karpa napadło 

3 osobników, którzy pobiwszy go zabrali 100 zł. i zbiegli. Mimo, że Karp nie potrafił 

podać rysopisu, policja szybko aresztowała 3 sąsiadów Karpa : Feliksa Chmielewskiego, 

Stefana Kuźmicza i Piotra Paszczuka, przyznali się – osadzono ich w więzieniu; *Sąd 

Okręgowy Lubelski na sesji wyjazdowej w Chełmie we wrześniu 1931 r., łagodnie ich 

potraktował i wszyscy trzej dostali po 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.    

-  Ostatni napad bandyty Greli. 11 maja 1931 r. wieczorem do domu Wojciecha 

Borka w Rudzie gmina Świerże wtargnęło 3 bandytów, dwóch uzbrojonych w rewolwery 

grożąc zażądali pieniędzy. Jedna z domowniczek Marianna Rapa niepostrzeżenie 

wyskoczyła przez okno i narobiła wrzasku, bandyta strzelił za nią lecz chybił. Zarówno 

Rapa jak i strzał zaalarmowały sąsiadów, to też bandyci uciekli w popłochu nic nie 

zabierając. Na podstawie rysopisu stwierdzono, że jeden z bandytów był zastrzelony 18 

maja 1931 r. przez posterunkowego Moskwę, dawno już poszukiwany bandyta to 

Franciszek Grela – był to jego ostatni wyczyn bandycki.  

- Schwytanie opryszka. W sierpniu 1931 r. w lesie Sawińskim została napadnięta i 

obrabowana kobieta przez nieznanego opryszka. 27 sierpnia w lesie Stańkowskim pod 

Wólką Czułczycką w podobny sposób została napadnięta Aleksandra Kuryluk z 

wspomnianej wsi, dążąca do Chełma na targ. Bandyta nie znalazł przy niej pieniędzy, 

więc ją poturbował i pobił jej jajka. Policja poszukuje bandyty. Po paru dniach 

Kurylukowa, jadąc z mężem ul. Sienkiewicza w Chełmie spostrzegła opryszka idącego 

chodnikiem. Drab zobaczywszy swą ofiarę, wpadł momentalnie do posesji Nr 20 przy tej 

ulicy, a Kurylukowa zawiadomiła o tym pierwszego napotkanego policjanta. Szybko 

zorganizowano obławę na ulicy Sienkiewicza. Po chwili bandyta został schwytany na ul. 

Gimnazjalnej. Jest to niejaki Jan Starzeniec z Rudy Opalin, osobnik z bogatą już 

przeszłością kryminalną.                                
- 23 maja 1932 r. na łąkach wsi Wojciechów gmina Siedliszcze znaleziono zwłoki 

28 letniego Feliksa Koperskiego, z Chojna Nowego. Koperski wyszedł z domu 28 

stycznia 1932 r. i ślad po nim zaginął. Jak się okazało został zastrzelony przez 

bandziorów trudniących się kradzieżami, jako niewygodny kompan czy świadek, z 

rewolweru i wrzucony w przerębel kanału torfowego – gdy puściły lody zwłoki 

wypłynęły. Sprawcy, na których tropie znajduje się policja, zostaną wkrótce postawieni 

przed oblicze sprawiedliwości Sądu.   

- Na 17 czerwca 1932 r. wyłamawszy ścianę zbiegł z aresztu gminnego w Sawinie 

Ferdynand Lizer, aresztowany za napad bandycki na niejaką A. Lis, której brutalnie 

zrabował dosłownie 1.50 zł.  

- Nowy gatunek bandytyzmu. Na 21 czerwca 1932 r. z pola Szymańskiego Jana i 

Stanisława Betiuka w Rożdżałowie gmina Krzywiczki mimo iż właściciele pilnowali, pod 

groźbą rewolweru Julian Nafalski Strupin Duży, zrabował 53 kopek koniczyny.   

- Ostatni występ bandyty. 30 lipca 1932 r. na przechodzącego zagajnikiem pod 

Kazimierówką Andrzeja Dubija z Łukówka gmina Bukowa napadł jakiś osobnik z 

rewolwerem w ręku, rozkazując oddać sobie woreczek z pieniędzmi – było w nim tylko 

60 zł. to mało, więc bandyta zażądał marynarkę. Był to ostatni rabunek popełniony 

przez bandytę, gdyż o napadzie zawiadomiono policję, która ustaliła, że był to bandyta 

Śmigiel vel Koczura Piotr, ukrywający się u narzeczonej we wsi Rudki gmina Świerże. 

Urządzono zasadzkę, kiedy Śmigiel próbował ucieczki strzelając z rewolweru. Policjanci 
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też odpowiedzieli strzałami z rewolweru, dwie kule trafiły i Koczura padł martwy na 

ziemię – tak został na zawsze zlikwidowany bandyta Koczura vel Śmigiel Piotr.  

- Pod sąd doraźny mają pójść Antoni Leć z kolonii Aleksandrówka i Milkowski 

Edward z Serniaw gmina Bukowa, za to iż 1 września 1932 r. zamordowali 26 letniego 

Jerzego Dudka z Tarnowa gmina Olchowiec – zabójstwo na tle zemsty osobistej.   

                                                               

                              POWROTNA    FALA   BANDYTYZMU 

Skutki długotrwałego bezrobocia zaczynają się okazywać w coraz to bardziej 

podnoszącym głowę bandytyźmie, który już zdawało się został w czasach powojennych 

wytępiony. Kroniki policyjne w miesiącu październiku 1932 r. zanotowały kilka 

wypadków bandytyzmu w naszym powiecie, w którym bodaj czy nie najdłużej po wojnie 

grasowały bandy zbójeckie. A dziś znów jeden z pierwszych nasz powiat zostaje 

narażony na plagę bandytyzmu.  

- Na dom zamożnego gospodarza Józefa Bartosza w Bukowej Małej napadło 3 

uzbrojonych osobników, którzy sterroryzowali domowników, pobili mocno gospodarza, 

zrabowali 363 zł. i zniknęli. Dzięki energicznemu śledztwu i szczęśliwym zbiegom 

okoliczności sprawcy zostali wykryci, to też gospodarze wiejscy: Wincenty Białas i 

Antoni  Spodniewski z Bukowej Dużej gmina Bukowa oraz kupiec Szloma Wajnhauz z 

Opalina gmina Huszcza powiat Luboml, zostali ujęci i staną przed sądem doraźnym. 

- 28 listopada 1932 r. o godz. 10 idącą do Chełma z Rudy Opalin Leś Bertę 

między wsiami Koza Gotówka i Niemiecka Gotówka napadło 2 opryszków, którzy 

przewrócili ją na ziemię i zrabowali woreczek i 56 zł. Poszukiwania policji w toku. 

- Tegoż samego dnia o godz. 21 do mieszkania samotnie mieszkającej wdowy 

Pauliny Krupowej w Kaźmierówce gmina Żmudź wtargnęło 2 uzbrojonych drabów, 

którzy po sterroryzowaniu przerażonej kobieciny, przeprowadzili rewizję i zabrali 2 

złote pierścionki, parę kolczyków, broszkę, 12 srebrnych monet rosyjskich i 250 zł. 

*Nawet sądy doraźne i groza śmierci nie są dostatecznym hamulcem na ludzi 

biednych, pozbawionych pracy, a nie posiadających zasad moralnych.                                          

- 20 sierpnia 1934 r. o 21 2 zamaskowanych i uzbrojonych w rewolwery bandytów 

napadło na dom gajowego lasów Żulin Kazimierza Sudaka, żądając pieniędzy. W czasie  

rewizji udało się córce Sudaka zmylić czujność bandytów i wybiec z krzykiem z domu. 

Bandyci obawiając się pomocy z sąsiedniej wioski, zbiegli bez łupów – bandytami 

okazali się 27 letni Józef Elis i 33 letni Stanisław Buczek z Czechowa gmina Pawłów, 

obaj zostali osadzeni w więzieniu, (Buczek karą sądową siedział już w więzieniu).  

 - Podczas kontroli Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Sawinie w 

październiku 1934 r. dokonywanej z ramienia Wydziału Powiatowego natrafiono na 

braki stanu kasy na sumę 5 tys. zł., kasę opieczętowano. Do przywłaszczenia tego 

publicznego grosza przyznał się rachmistrz Kasy Aleksander Czyż – czy rachmistrz 

przywłaszczył pieniądze solo, czy też przy akompaniamencie innych ważnych osób 

gminy, to zapewne niebawem wyjaśni śledztwo prowadzone przez Wydział Śledczy PP.   

- Wskutek dochodzeń policyjnych spowodowanych okradzeniem dwu sklepów 

spółdzielczych w Hniszowie i Rudzie Hucie, aresztowani zostali bracia Aleksander i 

Andrzej  Dmitrukowie z Siedliszcza i Andrzej Wasyńczuk i Jan Maksymiuk z Rudki. 

- 26 listopada 1934 r. 2 bandytów uzbrojonych w rewolwer i bagnet napadło na 

mieszkanie Heleny Łączyńskiej kierowniczki Szkoły Powszechnej Serebryszcze gmina 

Krzywiczki, zrabowali tylko 40  gr. oddali też bandyci strzały raniąc ciężko Łączyńską – 

która zmarła na drugi dzień w Szpitalu św. Mikołaja w Chełmie. Bandytami zabójstwa 

okazali się Józef Szokaluk, Teodor Tymoszczuk i Aurelia Gajęcka z Chełma – zostali 

aresztowani i przekazani władzom Sądowym.  
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- 8 grudnia 1934 r. rankiem w rzece przy moście na drodze prowadzącej do wsi 

Ostrów gmina Rakołupy, znaleziono zwłoki 27 letniego Feliksa Suszyńskiego vel Zełgaja 

z kolonii Ostrów z raną postrzałową głowy. Na moście ujawniono 2 gilzy karabinowe, 

jedna z karabinu Austriackiego druga z rosyjskiego. Na podstawie śledztwa ustalono, że 

zabójstwa dokonali Borys i Leopard Kozłowscy ze wsi Ostrów oraz Rola Stefan bez 

stałego miejsca zamieszkania. Przyczyną zabójstwa była zemsta za wydanie przez 

Suszyńskiego Kozłowskich, jako sprawców kradzieży popełnionej w Krasnymstawie. 

Sprawców wraz z karabinkami aresztowano i przekazano władzom Sądowym.  

- Nocą 19 stycznia 1935 r. we wsi Stołpie gmina Staw Radziszewski Hipolit lat 21 

przy pomocy kilku innych chłopów, wciągnęli na ganek domu (sąsiada) Włodzimierza 

Dżabki sanie chcąc zatarasować wyjście. Gdy Dżabka wyszedłszy z domu zwrócił im 

uwagę na złośliwe figle, Radziszewski wydobył rewolwer i strzelił do niego, i chybił. 

Radziszewskiego aresztowano, będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa.  

- 2 lutego 1935 r. wieczorem do Józefa Juźwiaka we wsi Chojno gmina Siedliszcze 

przybyli 2 nieznani osobnicy. Po dłuższej pogawędce jeden z nich wystrzelił z rewolweru 

w sufit, sterroryzował Juźwiaka dokonał rewizji zabrał 80 zł. Jóźwiak w obronie 

pieniędzy zaczął się szarpać z napastnikami, wtedy padło 4 strzały raniąc Jóźwiaka 

ciężko w brzuch i jego żonę. W wyniku ran Jóźwiak zmarł – dochodzenie w toku.  

- Niewykryty na razie sprawca dokonał, październik 1935 r., zabójstwa będącego 

w obchodzie nocnym posterunkowego Wacława Kurowskiego z posterunku Świerże 

oddając z ukrycia celny strzał w klatkę piersiową, zwłoki znaleziono po kilku godzinach. 

Sekcja wykazała, że śmierć nastąpiła na skutek upływu krwi.  

- We wsi Borysowiec gmina Żmudź w październiku 1935 r. do mieszkania 

Stanisława Łysakowskiego, wtargnęli uzbrojeni w rewolwery bandyci, którzy zażądali 

pieniędzy. Nie zastawszy go, chcieli zmusić jego żonę do wydania im gotówki, kiedy 

odmówiła, rzucili się na nią bijąc do nieprzytomności. Dopiero na widok zbiegających 

się sąsiadów zaalarmowanych krzykiem, bandyci uciekli – są poszukiwani. 

- W związku z morderstwem Jana Michalskiego w kolonii Nadrybie w listopadzie 

1935 r. dowiadujemy się, że na podstawie zebranych dowodów został aresztowany i 

osadzony w więzieniu jako podejrzany o morderstwo syn zamordowanego Jozef.  

- W czasie obławy policyjnej w marcu 1936 r. w powiecie włodawskim, ujęty 

został we wsi Siedliszcze bandyta 21 letni Jan Krysa, który wiosną 1935 r. dokonał 

zabójstwa nauczycielki Heleny Łączyńskiej w Serebryszczach gmina Krzywiczki. Krysa 

uzbrojony w karabin i rewolwer systemu „Nagan” po oddaniu kilku strzałów do patrolu 

policyjnego, poddał się ścigających go policjantom.   

- W związku z zabójstwem niejakiego Piotra Drozda z Ludwina powiat Lubartów 

władze policyjne wykryły jedną z najpotworniejszych zbrodni, jakich dopuścić się może 

bestia w ludzkim ciele. Przy rewizji u podejrzanego o zastrzelenie Drozda, Zachara 

Szypiłowa, rosjanina, mieszkającego w Ludwinie za kartą azylu, a trudniącego się 

kradzieżami, znaleziono część pasów skórzanych, zabielonych mąką, co wskazywało, iż 

ostatnich dwu lat w okolicy spłonęło kilka młynów, z których na kilka dni przedtem 

skradziono pasy, więc władze policyjne zaczęły prowadzić śledztwo w kierunku 

powiązanych tych faktów. Wzięty w krzyżowy ogień pytań Szypiłow przyznał się do 

kradzieży i podpaleń, które popełnił na zamówienie właściciela młyna w Siedliszczu 

Hersza Hochmana. Z Hochmanem zapoznał go handlarz domokrążny, a zarazem paser 

Froim Fajn z Siedliszcza, który wydawał w imieniu Hochmana rozkazy i wypłacał 

honorarium. Oto lista zbrodni dokonanych przez tych zwyrodnialców: 1) – 24 czerwiec 

1934 r. spalony został wiatrak Malca i Bydlińskiego w Stasinie Małym, straty 3 tys. zł. za 

te zbrodnie Hochman dał dla Szypiłowa 100 zł. jednak Fajn mimo iż za pośrednictwem 

otrzymał osobno, dał Szypiłowi tylko 50 zł. To też ten ostatni nie chciał dłuższy czas 
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podjąć się roboty, żądając podwyżki. Wreszcie Hochman ustąpił i ustalił taksę od sztuki 

dla podpalacza i pośrednika po 225 zł., a nadto dał premię za komplet skradzionych 

przed podpaleniem pasów 75 zł.; 2) – 22 maja 1935 r. spalono młyn Karola Tewsa w 

Wólce Cycowskiej, straty 35 tys. zł.; 3) – 9 czerwca 1935 r. spalono młyn Komorowskiej 

w Dorohuczy, dzierżawiony przez Szyję Wertmana, straty 30 tys. zł. Prócz tego we 

młynie żywcem spłonęło 2 handlarzy domokrążców, wynajętych przez Wertmana do 

pilnowania od złodziei: Moszek Borensztajn i Moszek Zylberman; 4) – 13 stycznia 1936 

r. spalono młyn w Świerszczowie, własność spadkobierców Bieńkowskiego, straty 43 tys. 

zł. Za każdą sztukę roboty podpalacz brał 100 zł. i premię 75 zł. za pasy, a pośrednik 125 

zł. Wszelkie dane przemawiają, że i pożar młyna Budnego w Żulinie gmina Pawłów też 

był dziełem Hochmana i jego pomocników. Dzięki energicznie przeprowadzonemu 

śledztwu udało się władzom zdobyć dowód rzeczowy w postaci znalezionych w młynie 

Hochmana pasów, pochodzących z kradzieży w spalonych młynach konkurencyjnych. 

Wobec czego Hochman nie próbował się nawet wykręcać, lecz cynicznie oświadczył, że 

miał on na celu zniszczenie wszystkich młynów i wiatraków w promieniu kilkudziesięciu 

kilometrów od Siedliszcza, aby tym sposobem pozbyć się konkurencji i scentralizować 

przemiał zboża u siebie. W następnej kolejce miał pójść młyn Żukowskiego w Pawłowie 

a dopiero na końcu miał być zniszczony główny konkurent brat Żukowskiego, który w 

Siedliszczu prócz przemiału wytwarza w młynie prąd elektryczny dla całego miasteczka. 

Wraz z młynem Żukowskiego w samym śródmieściu Siedliszcza, miały być podpalone 

wszystkie najbliżej młyna stojące domy. Miało to na celu niedopuszczenie do odbudowy 

młyna, jako zagrażającego bezpieczeństwu sąsiednich domów. Do zabójstwa Drozda, 

Szypiłow nie przyznaje się, jednak istnieje przypuszczenie, że on jest zabójcą, gdyż 

Drozd widocznie coś wiedział o zbrodni i groził, że Szypiłowa wkopie na wieki. 

Zbrodniarzy od stryczka uratuje jednak amnestia. 

- W czasie kłótni w kwietniu 1937 r. między Feliksem Pękalą i Kazimierzem 

Marcyniukiem a Bronisławem Nowosadem w Ochoży gmina Staw. Nowosad usiłował 

dokonać zabójstwa przeciwników strzelając z rewolweru – jednak obezwładniono go i 

przekazano policji, która osadziła niedoszłego zabójcę w więzieniu w Chełmie.  

- W grudniu 1937 r. w kolonii Biesiadki gmina Wiszniewice parobek Aleksander 

Łuczkiewicz strzałem z fuzji przez okno w tył głowy w komorze zastrzelił swego pana 

gospodarza Macieja Mazurkiewicza z zemsty, że ten wymagał od niego solidnej pracy. 

Zabójcę osadzono w więzieniu. 

- Późna grudniową nocą 1937 r. we wsi Bukowa Mała, jacyś niewykryci bandyci 

wszczęli bójkę z mieszkańcem tejże wsi Władysławem Baranowiczem, którego pobili do 

nieprzytomności – pobity zmarł na drugi dzień. Bandytów poszukuje policja.                                                       

    

                                       - wyroki sądowe -  
 

 - Z Kumowa. Dziwnie sobie poczyna gajowy lasów państwowych, Stanisław 

Hołysz. Dnia 3 stycznia 1927 r. w Sądzie pokoju w Chełmie rozpoznawana była sprawa 

Jana Radzieczaka, Józefa Janickiego i Szostaka, oskarżonych o ścięcie w państwowym 

lesie 25 młodych brzózek. Było to tak : W roku ubiegłym sołtys Stanisław Dyjak, chcąc 

w czasie Oktawy Bożego Ciała przybrać kościół zielenią zapytał gajowego Hołysza czy 

gajowy może postarać się aby leśnictwo pozwoliło wyciąć pewną ilość brzeziny na 

przystrojenie Domu Bożego. Hołysz odpowiedział, że na jego odpowiedzialność można 

jechać do lasu po zieleń. Uprzedzał tylko, aby ścinać przy samej ziemi. No i sołtys posłał 

wyżej wymienionych do lasu. A kiedy już mieli fury naładowane, spotkał ich niby o 

niczym niewiedzący Hołysz i spisał protokół za pomocą którego sprawa znalazła się w 

sądzie. Gdy sędzia Kozerski zapytał się, czy oskarżeni przyznają się do winy właściwie 
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wycięcia 25 drzewek, odpowiedzieli, że przyznają ale nie do winy lecz do wycięcia nie 25 

a 30 brzózek i 2 drągów do przytrzymania gałęzi, aby się nie wlokły. A uczynili to na 

rozkaz sołtysa. Sprawa została odłożona dla zawezwania w charakterze świadka sołtysa. 

Panie leśniczy, czy naprawdę gajowy Hołysz ma taką władzę, że może pozwalać na 

wycinanie drzewek – a jeżeli nie ma (na pewno) to dlaczego sobie pozwala na pokuszenie 

ludzi i na karę. Dlaczego potrafi on powracającym kobietom i dzieciom zabierać na 

drodze jagody choć one rosły w lesie chłopskim a nie państwowym. Kiedy rodziny 

nazbierają jagód, to Hołysz z żoną i córkami pojadą, jadą jeszcze do nich i biorą od nich 

po kilka złoty kary. Bo Hołysz jest świadkiem – któż się troszczy o sprawiedliwość. Panie 

leśniczy niech się pan zajmie postępkami wszechwładnego Hołysza, Bo za jego postępki i 

Pan ponosi odpowiedzialność przed opinia.  Świadek.                     * „Z” 1927 r. nr 4, s. 4.   

 

 - Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie w dniach 4 – 9 luty 1929 r.,  

               Sensacyjna sprawa trzech braci Jabłońskich !!!! 

Godz. 9.00  na salę wprowadzono oskarżonych braci: Stanisława, Bronisława i 

Antoniego Jabłońskich – (ze wsi Majdan Tuczemski gm. Grabowiec pow. Hrubieszów) – 

zakuci w ciężkie kajdany nożne – twarze zwyrodnialców, miny obojętne. Eskortowani z 

więzienia, stawiali policjantom czynny opór w czasie przewozu. Odczytany akt 

oskarżenia zarzuca braciom Jabłońskim, że 20 listopada 1928 r. (zajście-morderstwo 

opisałem wyżej) będąc w zmowie, napadli na zagrodę Sitarzy Adamczuków, zarąbali 

siekierami ich wychowanka Bednarczuka po wywabieniu go pod pretekstem napicia się 

wody, po czym zabili siekierą (i dobili widłami) powracających z Grabowa z jarmarku 

Adamczuków, splądrowali wszystko, ciała wrzucili do domu i podpalili dla zatarcia 

śladów – dobytek zabrali do swego domu. Zeznania 25 świadków były przerażające. 

Występujący prokurator domagał się kary śmierci dla wszystkich. Ostatecznie – Antoni 

Jabłoński został ze wspólnej winy wyłączony i uniewinniony, Stanisław i Bronisław 

zostali skazani na dożywotnie więzienie.   

 

- Sąd Okręgowy Lubelski (w składzie) przybył do Chełma w czerwcu 1930 r. na 6 

dniową sesję wyjazdową, której rozpoznawał cały szereg poważnych spraw, między 

innymi sprawę Konstantego Czernieja któremu grozi kara śmierci za zamordowanie 

swej kochanki i jej 15 letniego syna. Oskarżony prosi o karę śmierci – 42 letni Konstanty 

Czerniej mieszkaniec wsi Kobyle gmina Rejowiec, od wielu lat nie mieszkał ze swą 

prawowitą małżonką, lecz żył na wiarę z niejaką Emilią Starko – nie układało się im. 

Dlatego po wielu kłótniach Czerniej chciał się jej pozbyć i jej syna – zamordował swe 

ofiary, ciała poćwiartował siekierą włożył do worków wywiózł pod Krasnystaw i tutaj 

pod mostem zrzucił z sań do niezmarzniętego jeszcze Wieprza dwa worki ze zwłokami 

poniosły wiry. Sąsiadom mówił, że pojechała do Warszawy. Gdy się pogłoski doniosły do 

posterunku policji w Rejowcu, przodownik Szentag rozpoczął energiczne śledztwo. 

Wreszcie – wzięty w krzyżowy ogień pytań, podpartych dowodami, Czerniej przyznał się 

do popełnienia zbrodni i wszystko opisał ze szczegółami. Po jakimś czasie znaleziono 

dwa worki ze zwłokami. Tymczasem Sąd po długiej naradzie ogłosił wyrok skazując 

Czernieja na 15 lat ciężkiego więzienia. Wyrok ten odbił się głośnym echem w Chełmie.  

- Za butelkę wódki po 3-lata więzienia. Na początku 1930 r. pisałem już o 

awanturze na jarmarku w Sawinie, gdzie zostało pobitych do nieprzytomności dwu 

mieszkańców Rudy gmina Świerże – Grzegorz Kuryś i Wasyl Smal. Sprawcami pobicia 

byli bracia Pałkowie z Serniaw gmina Bukowa i Zygmunt Salamoński z Sawina. Na 

ławie oskarżonych zasiedli bracia Aleksander i Franciszek Pałkowie i Zygmunt 

Salamoński –  młodzi przystojni i dorodni jak świece mężczyźni, którzy powinni by być 

dzielnymi i zasłużonymi obywatelami w swojej okolicy a nie zbrodniarzami, którzy omal 
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nie pozbawili życia dwu nieznanych i nic im nie winnych ludzi. Przykro było patrzeć na 

jednego z pobitych, Grzegorza Kurysa, człowieka starego „Bogu ducha winnego” z 

wybitym okiem i połamanym nosem. Czego te draby od niego chciały. Ktoś zafundował 

im butelkę wódki i kazał bić chłopów z Rudy. Więc bili pierwszych spotkanych na rynku 

mieszkańców tej wsi aż do nieprzytomności pałkami, gdzie popadło, a gdy ofiary 

popadały na ziemię, jeszcze ich kopali. Za tę zbrodnię Aleksander Pałka i Zygmunt 

Salamoński skazani zostali na karę po 3 lata więzienia zastępującego dom poprawy. 

Franciszek Palka został uniewinniony, gdyż na przewodzie sądowym wyjaśniło się, że w 

bójce brał udział drugi brat jego Stanisław, będzie oddzielnie sądzony. Przyczyna 

pobicia była taka: Na parę dni przedtem w Rudzie złodzieje jacyś ukradli jednemu z 

gospodarzy byka, a że schwytani zostali na gorącym uczynku, więc gospodarze tamtejsi 

wyprawili im lanie i puścili wolno. Złodzieje poprzysięgli zemstę. Nie chcieli jednak sami 

swych skór nadstawiać, więc poszukali zawadiackich młodzieńców którzy za wódkę 

gotowi wszystko zrobić – i tak się to właśnie stało. 

- Tutaj także przez wódkę. 29 września 1929 r. ulicami Wojsławic przejeżdżał 

orszak weselny z Majdanu Ostrowskiego. Na jednym z wozów jechała orkiestra, grająca 

marsza weselnego. Po ulicach snuły się gromadki pijanych mężczyzn. Jeden z pijaków 

niejaki Piotr Gruszczyński wyrwał kołek z płotu i rzucił nim w muzykantów. Kołek 

trafił w trąbę barytonisty Franciszka Franczaka z Majdanu Ostrowskiego i uczynił ją 

niezdatną do dalszego grania, co tak podziałało na muzykanta, że chwycił ten sam kołek 

i rzucił w napastnika, który runął na ziemię. Reszta pijaków rzuciła się do cegieł i 

kamieni, Franczak uciekł na furę a furman zaciął konie. Gruszczyński w ciężkim stanie 

został przewieziony do szpitala św. Mikołaja w Chełmie, gdzie przytomność odzyskał, 

ale skutkiem porażenia jakichś komórek mózgowych nie mógł od razu odzyskać mowy. 

Skutkiem tego Franciszek Franczak stanął przez sądem jako oskarżony o bardzo ciężkie 

uszkodzenie ciał, zagrażające życiu. Ponieważ oskarżony działał w stanie podniecenia 

spowodowanego napaścią, a prócz tego Gruszczyński zbadany w sądzie przez lekarza 

Sagatowskiego na wniosek obrońcy Franczaka zamiast na paroletnie, skazany tylko na 

6-miesięcy więzienia, tę karę Sąd zawiesił na przeciąg 2-lat.   

- Od wódki rozum krótki więc chłopak skorzystał od panny tylko 3-miesiące 

więzienia. 20 letni Mikołaj Mieluch z Krasnego gmina Wojsławice, podpiwszy sobie 

pewnej niedzieli i spotkawszy 28 letnią Marię Szurmak z sąsiedniej wsi Turowiec, 

zaprosił ją na spacer na łąki. Po pewnym czasie we wsi usłyszano krzyk: ludzie ratujcie. 

Nadbiegli gospodarze z Turowca, zobaczyli Marysię uciekającą z pod kopicy siana w 

podartych spodnich częściach garderoby damskiej. Wierzchnią sukienkę trzymała w 

ręku i płakała rzewnie opowiadając, że myślała iż „Kolka” ma jakieś poważne zamiary, 

dlatego poszła na spacer, a on gałgan chciał jej zabrać cnotę dziewiczą. Stawiony przed 

Sądem Kolka nie przyznał się do winy, gdyż powiada że był wtedy pijany więc nie 

pamięta. Co tam mówiła stawiająca się w charakterze świadka Marysia, nie wiadomo, 

bo rozprawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych. Wyrokiem Sądu skazany został nie 

za dokonanie gwałtu – lecz za czyny lubieżne z osobą płci odmiennej bez jej zgody 

dokonane – na 3-miesiące więzienia… i wszystko przez wódkę. 

- Wódka, wódka i jeszcze raz wódka. 26 letniego mieszkańca wsi i gminy Staw 

Jozefa Kukiełę Sąd Okręgowy skazał na 6-lat ciężkiego więzienia za to, że ubiegłej zimy 

w czasie bytności u gajowego Malikowskiego będąc w stanie podchmielonym, bez 

żadnego powodu pchnął nożem w piersi służącego gajowego Andrzeja Semeniuka 

przebijając mu płuco i powodując ranę do której Semeniuk po kilku dniach zmarł. Józef 

Kukiela ze swym ojcem i bratem przyjechali do Malikowskiego po swoje jałówki, które 

pasły się w lecie w lesie u Malikowskiego i przywieźli ze sobą 2-butelki wódki. 

Malikowski też postawił 2-butelki. A kiedy popili, udali się do sąsiada, gdzie znowu 
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popili. Przez cały czas przewodu sądowego wódka jak zły duch ukazywała się z zeznań 

świadków. Kiedy wieczorem służący Semeniuk poleceniem swego gospodarza, chciał 

zatrzymać chcącego odjechać oddzielnie Józefa Kukiełę, ten krzyknął odejdź odemnie 

na 3 kroki zeskoczył z konia, pchnął nożem Semeniuka, następnie wskoczył na konia i 

uciekł. Obrońca Kukieły bronił go różnymi sposobami, że wariat jak popije, że chory 

psychicznie, itd., ale sąd oparł się o zeznania świadków. Biedna staruszka matka 

zabitego, Anna Semeniuk z Wereszcza będzie w nędzy opłakiwać jedyne swoje dziecko, 

żona i dzieci Kukieły będą cierpieć głód, nędzę i wstyd, że mają męża i ojca kryminalistę.  

- Dramat rodzinny. Ktoś kiedyś powiedział, że rodzinne szczęście i życie jest 

dobre dotąd, dopokąd ojciec z jednego bochenka sam kraje i rozdziela między 

wszystkich dzieci chleb. Z chwilą jednak, kiedy do rodziny wchodzi obca osoba i dzieci 

mają swoje własne dzieci, nie może tam być zgody, bo to już jest nie jedna, a kilka 

rodzin. Tak samo nie było zgody w rodzinie Nafalskich w Wólce pod Świerżami. Ojciec 

tej rodziny, jak zeznawała matka na sądzie, został zabrany przez germana w czasie 

wojny i wszelki słuch o nim zaginął, głową zaś była ona, rządząc dziećmi i gruntem. 

Część z siedmiorga dzieci pożeniło się i założyło własne rodziny, wyprowadzając się z 

rodzinnego gniazda, inne – córka Zofia wyszedłszy za mąż za Michała Maniurskiego, 

mieszkała nadal z mężem przy reszcie rodziny. Ogromnie się to nie podobało synowi 

Józefowi Nafalskiemu który nie cierpiał szwagra i często mówił, że z tego może być trup. 

Niesnaski rodzinne wzmogły się z chwilą ożenienia się Józefa, aż stały się powodem 

dramatu, który rozegrał się z powodu sprzedania braciom swej żony nowego domu, 

stawianego przez całą rodzinę. Kiedy szwagrowie przyjechali furmankami dla zabrania 

domu Józef wziąwszy drabinę i siekierę, chciał dom rozbierać, rzuciła się nań matka z 

kijem a siostra z mężem swym Michałem Maniurskim chwycili za luśnie od wozu i 

dalejże go okładać. Na pomoc napadniętemu nadbiegł szwagier jego Ruszczuk, na 

którym się teraz skupiła uwaga napastników. Kiedy Maniurski pogonił za Ruszczukiem, 

Józef Nafalski podleciał do niego z siekierą i zamalował w głowę obuchem, a drugi jego 

szwagier Franciszek Palec poprawił mu kłonicą. Maniurski zwalił się na ziemię – i po 2-

dniach nie odzyskując świadomości zmarł w szpitalu św. Mikołaja w Chełmie. Stawieni 

przez Sądem Palec i Nafalski tłumaczyli się, że działali pod wpływem wzruszenia 

spowodowanego pobiciem i wymachiwali w swojej obronie siekierą i kłonicami, ale nie 

pamiętają, czy uderzyli czy nie. Występujące w charakterze świadków matka 

Nafalskiego Maria i siostra Zofia Maniurska zeznawały z widoczną nienawiścią, 

zwłaszcza matka za wszelką cenę chciała go przedstawić w oczach sądu jako 

zbrodniarza i niedobrego syna. Córka i zięć to były dobre kochane dzieci a syn – gałgan. 

Nikt go wcale nie bił, tylko on ją przewrócił, a gdy zięć chciał ją podnieść, schylonego 

uderzył siekierą. Tymczasem inni świadkowie, bezstronnie zeznawali, że bito zarówno 

Jozefa Nafalskiego jak i jego szwagra, a oni pod wpływem napaści i wzruszenia 

spowodowanego bójką zadali bardzo ciężkie uszkodzenie ciała Maniurskiemu. Po 

wystąpieniach adwokatów i prokuratora – Sąd skazał obu oskarżonych na karę po 

półtora roku więzienia.                                 

*Dalszy ciąg spraw i wyroków Sądu Okręgowego Lubelskiego przybyłego do 

Chełma w czerwcu 1930 r. na 6 dniową sesję wyjazdową – patrz przestępczość Chełm:  

 

- Sąd Okręgowy w Lublinie na sesji w Chełmie – luty 1931 r. 

   Podpaliła bo się nie chciał żenić !!!! 

Mieszkanka wsi Hutcza, gmina Bukowa, Marianna Łukaszczuk za podpalenie 

zabudowań nie chcącego się z nią ożenić kochanka, skazana na 6 lat ciężkiego więzienia. 
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- Sąd Grodzki w Siedliszczu skazał znanego już naszym czytelnikom Rymera za 

obrazę Dostojników Państwa (było pisane „Niech idzie świnie paść”) na 200 zł. grzywny 

w razie niezapłacenia na 1-miesiąc aresztu. A p. Szczęsny urzęduje nadal…   

 

- Z protokołu nadzwyczajnego zebrania odbytego dnia 1 września 1931 r. w Sali 

Starostwa: z racji osadzenia w więzieniu Waleriana Sobieszczańskiego byłego sekretarza 

gminy Olchowiec za malwersację pieniędzy i poderwania autorytetu na szkodę gminy – 

przybył on do Olchowca z Lubartowskiego chyba li tylko po to, by splamić nasz powiat.    

 

Kronika sądowa sesji wyjazdowej w Chełmie wrzesień 1931 r., na której Sąd 

Okręgowy Lubelski rozpoznał wiele spraw karnych (kilka wyroków podałem wyżej):  

- Leśniczy lasów majątku Zulin gmina Pawłów, Walenty Milczyński nadgorliwy i 

nie cenił życie ludzkie wieśniaków. Pewnego razu, w czasie zbiórki gałęzi w lesie przez 

wieśniaków którzy mają serwitut na tym lesie, jeden z wieśniaków Stanisław Rybczyński 

wszedł niebacznie po gałęzie do zagajnika, gdzie zbiór był zakazany. Leśniczemu 

Milczyńskiemu nie wystarczyło to, że na głos jego Rybczyński porzucił gałęzie i począł 

uciekać, lecz posłał za nim ładunek z dubeltówki, raniąc Rybczyńskiego w łydkę. Tegoż 

samego dnia spotkawszy w tymże zagajniku chłopców rwących kwiaty na imieniny dla 

nauczycielki jednego z nich, Wacława Herdę postrzelił w rękę. Za te zbrodnie które 

mogłyby się skończyć śmiertelnie – Sąd wymierzył mu karę 1 roku więzienia. 

- Ta sprawa była rozpatrywana przy drzwiach zamkniętych. 44 letni mieszkaniec 

Strachosławia pod Chełmem Józef Bączek, chłopisko żonate i dzieciate, skazany został 

na 4 lata więzienia za to że zaczaił się w krzakach w Borku pod Chełmem i rzucił się na 

wracającą z pracy przez las M. F. i pod groźbą noża usiłował ją zgwałcić. Cudem 

wyrwała się i uciekając krzykiem wzywała pomocy. Usłyszał to jadący szosą Stanisław 

Chrzanowski przybiegł i odpędził napastnika z nożem w ręku goniącego dziewczynę.    

- Dwaj 17 letni kawalerowie niejacy Stanisław Semeniuk i Włodzimierz Kiryczuk 

mieszkańcy gminy Świerże, dokonali siłą czynu niegodnego gwałtu na 13 letniej 

pastuszce A. H. Sąd wymierzył im karę po 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 

- Stefan Krupa i Jan Kapica lat 15 skazani zostali z zawieszeniem na 2 lata 

pierwszy na 1 miesiąc więzienia drugi na 2 miesiące za popełnienie gwałtu na swej 

nieletniej towarzyszce od pasania bydła X. X. na polach kolonii Kroczyn gmina Turka. 

Najciekawszym w tej sprawie jest fakt uczestniczenia w przestępstwie 10 letniego 

Abrama Rozenbauma który nieliczący jeszcze lat 12 nie mógł być pociągnięty do 

odpowiedzialności. 

- Kim byli jego rodzice nie wiadomo. W czasie zawieruchy wojennej został sam 

albo rodzice celowo go porzucili, nazywali go Walenty. Do 12 lat wychowywał się w 

Ochronce Chełmskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. W tym czasie 

przyjechał do Chełma Władysław Rozaluk ze Stawku gmina Cyców i zgłosił się do 

Ochronki o danie mu na służbę do pasania krów chłopca – los padł na Walentego. 

Znalazłszy się na służbie Walenty dopiero poczuł swe sieroctwo i ciężką dolę, często 

przymierał głodem – nie jak w Ochronce, gdzie wysypiał się w czystej pościeli i jadał do 

syta. Dostawał resztki kiedy gospodarze sobie dogadzali – w głodnym Walentym 

wzrastał bunt i zaprzysiągł zemstę. 24 kwietnia 1931 r. gdy gospodarz poszedł w pole a 

w domu została gospodyni Paulina Rozaluk, kazała Walentemu napoić bydło, zamiast 

wody zaniósł do obory zapałki i podpalił strzechę. Gdy gospodyni zaniepokojona wyciem 

psa wyszła na podwórze cała obora stała w płomieniach i nie sposób było myśleć o 

ratunku inwentarza – tak spłonęła obora i stodoła z całym gospodarstwem. Podpalacz 

znikł, w niedługim czasie został znaleziony we wsi Małków gdzie znowu stanął do służby 

– krótko bo został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze Sprawiedliwości. Jako 
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świadkowie Rozalukowie przedstawili Walentego w jak najgorszym świetle, siebie 

natomiast wychwalali, jakimi to są dobrymi ludźmi. Walenty przyznał się do podpalenie, 

jako powód podał zemstę, za bicie go i morzenie głodem – a w ostatnim słowie prosił o 

odesłanie go do więzienia gdzie jest o wiele lepiej niż na służbie na wsi. Sąd skazał go na 

6 lat poprawczaka.   

- Surowa kara spotkała Ziemskiego z Dryszczowa gmina Żmudź Tittenbruna, za 

to że pożyczył za pośrednictwem Komunalnej Kasy Oszczędnościowej 20 tys. zł., pod 

zastaw 13 stert, i spłaciwszy zaledwie 6 tys. zł., zboże sprzedał a reszty gotówki nie 

zapłacił. Sąd Okręgowy Lubelski, rozpoznał sprawę w październiku 1931 r. w trybie 

uproszczonym (pojedynczy sędzia) i skazał za to przestępstwo Tittenbruna na 1 miesiąc 

więzienia; oraz na 3 tys. zł. grzywny a w razie jej nieściągalności na 6 miesięcy aresztu. 

- Kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni to przestępstwa i podlegają karze, 

wymierzonej przez władze administracyjne. W ostatnich czasach jesień 1934 r. często 

wykrywają władze policyjne tego rodzaju przestępstwa. Wieśniacy nasi za mało 

przestrzegają odnośne przepisy i tym samym narażają się na wielkie koszty i dotkliwe 

kary. Aczkolwiek władze administracyjne wymierzają kary z całą oględnością, ukarani z 

zasady zwracają się z apelacją do Sądu Okręgowego, jako instancji odwoławczej od 

wyroków administracyjnych powoduje to bardzo przykre niespodzianki, gdyż Sąd 

Okręgowy tego rodzaju przestępstwa kwalifikuje do kar wyższych. Na przykład 

Klemens Kopciewicz mieszkaniec gminy Pawłów skazany przez Starostwo za nielegalne 

posiadanie broni na 30 zł. grzywny i 4 tygodnie kary aresztu, zaś Sąd Okręgowy do 

którego odwołał się skazany, podwyższył tę karę do 10 miesięcy bezwzględnego aresztu. 

Józef Szokaluk z Rejowca skazany za stawianie wnyków na zające na 14 dni, dostał od 

Sądu Okręgowego 20 dni bezwzględnego aresztu. Władysław Boruchalski za posiadanie 

broni i zastrzelenie sarny w lesie wojsławickim skazany przez Starostwo na 30 zł. z 

zamianą na 14 dni aresztu, dostał od Sądu Okręgowego karę 150 zł. i 30 dni aresztu.  

- Pomocnik sekretarza gminy Olchowiec Sętkowski został osadzony w areszcie 

śledczym, jako podejrzany o współudział kradzieży 8 tys. zł. popełnionym przez swą 

żonę, kierowniczkę ajencji pocztowej w Sawinie. Kradzież miała miejsce przed 

kilkunastoma miesiącami i Sętkowska została zasądzona na więzienie. Obecnie władze 

sądowe widocznie zebrały wystarczający materiał, że jej małżonek występujący w 

procesie jako świadek, jest również winnym – 11 listopad 1934 r.   

- Przed Sądem Okręgowym na sesji wyjazdowej w Chełmie stawili się w dniu 6 

sierpnia 1935 r. wielokrotnie karany i ścigany listami gończymi Stefan Kocipup z 

Syczyna gmina Olchowiec i Bejda vel Mączka Serafin z Czułczyc gmina Staw. Według 

aktu oskarżenia, wymienieni usiłowali dokonać w dniu 29 lipca 1935 r. zabójstwa na 

osobie Stefana Radościa w gajówce Bachus II gmina Bukowa. Po przeprowadzeniu 

rozprawy, Sąd skazał wymienionych na podstawie art. 23, 26 i 225 K.K. na karę 

zamknięcia w więzieniu na lat 5 z pozbawieniem obywatelskich praw publicznych i 

honorowych przez lat 10, oraz Stefana Kocipupa dodatkowo na zamknięcie w zakładzie 

dla niepoprawnych, po odcierpieniu kary.    

- Głośna w swoim czasie sprawa nadużyć popełniona w tartaku państwowym 

Zawadówka przez byłego kierownika Hipolita Gajewskiego oraz Jana Polesa i Jana 

Wójtowickiego znalazła się w październiku 1935 r. na wokandzie Sądu Okręgowego na 

sesji wyjazdowej w Chełmie. Oskarżeni narazili skarb państwa na straty około 80 tys. zł. 

systematycznie wywożąc z tartaku za prywatnymi kwitami znaczne ilości materiałów 

budowlanych. W wyniku przeprowadzonej rozprawy skazani zostali: H. Gajewski na 3 

lata więzienia, J. Poles na 2 lata więzienia i J. Wójtowicki na 6 miesięcy więzienia w 

zawieszeniu na 2 lata. Równocześnie Sąd przyznał Dyrektorowi Lasów Państwowych w 

Radomiu powództwo w kwocie 76.069 tys. zł.     
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- Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Chełmie w październiku 1935 r. były sołtys wsi 

Dorohucza gmina Siedliszcze Józef Syrok skazany został na 6 miesięcy więzienia za 

dokonanie nadużyć służbowych na stanowisku sołtysa.    

- Sąd Okręgowy Lubelski na sesji wyjazdowej w Chełmie w styczniu 1936 r. 

rozpatrywał sprawę Michała Stafińskiego byłego sołtysa wsi Kamień gmina Turka 

oskarżonego o sprzeniewierzenie 1.545 zł. 20 gr. Wobec przyznania się oskarżonego do 

winy i wystawienie przezeń w swoim czasie weksla na 1.100 zł. tytułem pokrycia strat, 

Stafińskiego skazano na 1 1\2 roku więzienia z zwieszeniem wykonania kary na przeciąg 

3 lat z jednoczesnym nakazaniem zwrotu w przeciągu 2 lat kwoty sprzeniewierzonej.  

- Sąd Okręgowy Lubelski na sesji wyjazdowej w Chełmie w styczniu 1936 r. 

rozpatrywał sprawy: 30 letniego Michała Litwina z Paryps gmina Staw oskarżonym o 

usiłowanie zabójstwa wystrzałem z rewolweru Antoniego Wasilczuka, również 

ubiegającego się o względy niejakiej Antoniny Gałanówny. Sąd doszedł jednak do 

przekonania, iż Litwin działał w obronie własnej i uniewinnił go od tego zarzutu; druga 

sprawa 19 letniego Zdzisława Michalskiego oskarżonego o wybicie nieustalonym 

narzędziem oka Pawłowi Łabędzkiemu z kolonii Leśniowice gmina Rakołupy. Sąd 

uznał, że Michalski działał wprawdzie w obronie własnej lecz mógł dokonać tego w innej 

formie i skazał go na 6 miesięcy więzienia, darując jednak karę na podstawie amnestii.   

Były sołtys wsi Nadrybie gmina Wiszniewice 44 letni Jan Jędruszczak zasiadł 

ostatnio w styczniu 1936 r. na ławie oskarżonych z powodu przywłaszczenia sobie kwoty 

199 zł. 50 gr. na szkodę Zarządu Gminy Wiszniewice. Nieuczciwego sołtysa skazano na 6 

miesięcy więzienia z pozbawieniem praw obywatelskich i honorowych na 3 lata.  

- 20 letni Stanisław Tomaszewski z kolonii i gminy Olchowiec usiłował w 

październiku 1935 r. zamordować teścia swego 74 letniego Jana Murata, zadając mu 

dużo ciosów nożem w szyję. Dzięki nagłej pomocy lekarskiej, denata uratowano. Sąd 

Okręgowy na sesji w Chełmie skazał Tomaszewskiego na 10 lat więzienia. Powodem 

usiłowania morderstwa, była chęć zawładnięcia majątkiem teścia.   

- 33 letni Zygmunt Pałajdowicz z Olchowa sprzedał niejakiemu Franciszkowi 

Woźniakowi zabudowania gospodarcze i ziemię stanowiące własność Banku Ziemskiego 

z ciążącym na nich długiem 8 tys. zł. pobierając od Woźniaka 1000 zł. tytułem zaliczki. 

Po ustaleniu tych okoliczności przez nabywcę, Pałajdowicz stanął przed Sądem 

Grodzkim w Chełmie w lutym 1936 r. oskarżony o oszustwo i został skazany na półtora 

roku więzienia ze zmniejszeniem kary do połowy na podstawie amnestii. 

- 17 lutego 1936 r. Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie, skazał 20 letniego Mroza 

Aleksandra ze wsi Strupin gmina Krzywiczki, oskarżonego, że 20 kwietnia 1935 r. w 

nocy uderzył powracającego z Chełma Teodora Babińczuka w lesie Borek kamieniem 

powodując pęknięcie błony bębenkowej i zakrwawieniem prawego oka i rozszerzeniu 

źrenicy tegoż oka, na 2 lata i 6 miesięcy więzienie, a na podstawie amnestii karę 

zmniejszył o połowę.  

- Za bezprawne sporządzanie aktów stanu cywilnego został ukarany w maju 1937 

r., przez Starostwo grzywną 30 zł. lub ewentualnie 5 dni aresztu duchowny kościoła 

narodowego w Sawinie Edward Słotwiński. Oskarżony tłumaczył się, iż wydawał tylko 

zaświadczenia urodzin względnie zgonu, do czego również nie jest uprawniony.  
- Niejaki Józef  Zabłocki artysta muzyk z kolonii Staszice gmina Olchowiec mając 

uwiązanego u wozu psa, tak szybko rozjeżdżał po Chełmie, że pies nie nadążał i był 

ciągniony po bruku. Starostwo skazało w maju 1937 r. Zabłockiego na 30 zł. grzywny – 

oskarżony wniósł odwołanie do Sądu.   
- Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie 13 maja 1937 r. skazał Józefa Kruka z kolonii 

Żółtańce gmina Krzywiczki, oskarżonego o podpalenie jesienią 1936 r. na tle podziału 

majątku gospodarstwa swego ojca na 12 lat więzienia i pozbawienie praw obywatelskich.  
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- W maju 1937 r. Starostwo w Chełmie ponownie skazało na grzywnę 30 zł. lub 2 

tygodnie aresztu Szyję Kaca z Wojsławic za niesporządzenie metryk urodzenia dla 

siedmiorga swoich dzieci – obecnie w wieku 9 – 20 lat.    

- W maju 1937 r. Starostwo skazało na 3 tygodnie bezwzględnego aresztu Josela  

Gerca z Siedliszcze n. Wieprzem za potajemny ubój rytualny zwierząt, bez uprzedniego 

ogłuszenia i zbadania przez lekarza weterynarii.  

- Sąd Okręgowy sesja w Chełmie październik 1937 r. skazał Stanisława Watraka 

ze wsi Wola gmina Siedliszcze oskarżonego o skatowanie swojej żony Pauliny. 

Oskarżony po rozejściu się z żoną zamieszkał z przyjaciółką a gdy pewnego razu zginęły 

Watrakowi 2 kury udał się do ślubnej żony Pauliny i posądzając ją o kradzież skatował 

ją do nieprzytomności łamiąc 2 żebra – Sąd wymierzył mu 1 rok więzienia.  

- W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w 1936 r. na zabawie urządzonej przez 

Straż Ogniową w Rudzie Hucie, opryszek Leonard Cylke urządził awanturę gdy 

zażądano wykupienia przez niego biletu. Odmówił i wdarł się na salę z kompanami, 

wszczynając bójkę. Część publiczności schroniła się pod deskami sceny na której wrzała 

bójka na noże i przeciekała krew między deskami. Głównego sprawcę L. Cylkę Sąd 

Okręgowy na sesji w Chełmie październik 1937 r. skazał na 18 miesięcy więzienia, w 

awanturze pomagającemu S. Tulikowskiemu wymierzono karę 8 miesięcy, pozostałych 

siedmiu po 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem. Wspólnika Cylke na krwawej zabawie, 

Adolfa Bruchnera skazano na 12 miesięcy więzienia. 

- W czasie rozprawy sądowej w Sądzie Grodzkim w Chełmie w październiku 

1937 r., niejaka Maria Kuzik wel Pastuszak z Syczyna gmina Olchowiec nie zadowolona 

z wyroku sądowego, zbyt głośno okazywała niezadowolenie. Awanturnicę pociągnięto do 

odpowiedzialności karnej.  

- Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie skazał w marcu 1938 r. wójta gminy Bukowa 

J. Misiurę na 6 miesięcy więzienia  zawieszone na 2 lata za wystawienie zaświadczenia 

nie zgodne z prawdą – w wyniku czego  interweniował Urząd Skarbowy.    

- Na sesji wyjazdowej Sądu Okręgowego w Chełmie rozpatrywano sprawę w 

której jako świadkowie zeznawali Szymon Pokorski, Damian Panasiuk, Józef Klepiec i 

Janut Panasiuk mieszkańcy gminy Świerże. Na wniosek prokuratora kwiecień 1938 r. 

wszystkich aresztowano za złożenie fałszywych zeznań i osadzono w więzieniu.   

- Sąd Okręgowy w Chełmie skazał 48 letniego Aleksandra Tarczyluka sołtysa wsi 

Chojeniec gmina Siedliszcze wyrokiem z kwietnia 1938 r. na 1 rok więzienia z 

pozbawieniem praw obywatelskich na 5 lat – za malwersację i nadużycie władzy.  
- Sąd Okręgowy na sesji w Chełmie wrzesień 1938 r. skazał Mikołaja Pilipczuka 

na 3 lata i Józefa Puławskiego na 2 lata więzienia – za – w marcu 1937 r. na drodze ze 

wsi Udalec do Leszczan napadli na handlarza Symela Bursztyna rabując mu 43 zł. 37 gr.          

                                                                                                                                                                          

                     Noworodki – dzieciobójstwo   

 

- 18 czerwca 1924 r. we wsi Rudka gmina Świerże, znaleziono w czasie rewizji 

zakopane w komorze zwłoki noworodka. Stwierdzono, dziecię tuż po urodzeniu zostało 

uduszone przez wdowę Martę Trusz. Wyrodna matka trafiła do władz sądowych.   

- Zwłoki noworodka na szosie wsi Anusin w czerwcu 1924 r. znalazł sołtys tej wsi.   

- 6 kwietnia 1924 r. w majątku Świerszczów w sadzawce koło młyna znaleziono 

zwłoki utopionego noworodka – śledztwo w toku.                   
- Pod koniec października 1924 r. niejaka Strelczuk Agnieszka mieszkanka wsi 

Strachosław gmina Krzywiczki, urodziła dziecko płci żeńskiej i następnie je udusiła i 

pochowała na cmentarzu w Chełmie. Podczas śledztwa przyznała się do tego ohydnego 

czynu zbrodniarka – została aresztowana i osadzona w więzieniu.    
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- We wsi Haliczany gmina Żmudź, powiła 25-letnia wdowa Katarzyna Buch 

dziecię płci żeńskiej, i zaraz po urodzeniu udusiła je w grudniu 1924 r. Dowiedziała się o 

tym policja, i wszczęła dochodzenie – tu wyrodna matka przyznała się do zbrodni 

twierdząc, że zwłoki porzuciła na cmentarzu – zwłok nie znaleziono. 

- Nie chciała zostać matką Stanisława Pakuła ze Świerże i w tym celu w lutym 

1925 r. udała się do akuszerki w Chełmie, do p. St. B. i ta dokonała niedozwolonej 

prawem operacji. Cała sprawa doniosła się do policji, która w ciężkim stanie odwiozła 

Pakułę do szpitala, a akuszerkę oddano do dyspozycji władz sądowych.   

- Zwłoki noworodka znalazła 21 kwietnia 1925 r. na cmentarzu w kol. Malinówka 

gm. Bukowa, Helena Hubert. Dziecko było 2 dniowe – sprawczyni nie odnaleziono.   

- 27 kwietnia 1925 r. o godz. 18 obok zabudowań Starostwo – znaleziono zwłoki 

noworodka płci żeńskiej. Śledztwo trwa.   

- 20 letnia Ewdokia Matwiejuk z Weremowic gmina Krzywiczki, urodziła 30 

lipca 1925 r. dziewczynkę, udusiła ją i zakopała na cmentarzu – policja się tym zajęła.   
- Panaś Marianna lat 26 zamieszkała w Hruszowie porodziła w styczniu 1926 r. 

niewcześnie dziecko płci żeńskiej – ponieważ zachodzi podejrzenie spędzania płodu, 

sprawę przekazano Sędziemu śledczemu II Regionu.   

- Hamaniuk Katarzyna ze Świerża służąca w Ochronce Bł. Jolanty, powiła w 

kwietniu 1926 r. w Szpitalu Św. Mikołaja nieślubne dziecko płci żeńskiej, którą po 

wyjściu ze szpitala utopiła w rowie koło Okszowa. Dziecko zauważył w wodzie Michał 

Tomala z Okszowa i zawiadomił policję – ta zaś przeprowadziwszy dochodzenie, 

aresztowała Hamaniuk, która do winy przyznała się – sprawę skierowano do Sądu.   

- Mikita Antoniuk mieszkaniec Krasnego pod Wojsławicami znalazł w maju 1926 

r. w rzece zwłoki noworodka płci żeńskiej. Wyrodna matką okazała się Grabińska 

Matruna z Wygnaniec – do winy przyznała się. 

- Zwłoki noworodka znalezione zostały w czerwcu 1926 r. starym rozwalonym 

grobie na cmentarzu prawosławnym w Kamieniu gmina Turka – śledztwo trwa. 

- Kowalska Stanisława Kamionka gmina Siedliszcze panna, w czerwcu 1926 r. 

powiła na polu dwoje dzieci płci żeńskiej w krótkich odstępstwach czasu, następnie 

pierwsze żywcem zakopała w zbożu, drugie przywaliła kamieniami. Gdy dowiedziała się 

policja zbrodniarka została aresztowana i oddana do sędziego śledczego II rewiru.  

- Znak czasu – znak biedy i upadku moralnego. Dotąd nie słyszało się prawie o 

dzieciobójstwie wśród Żydów. Dzieci idące do szkoły w lutym 1927 r. w kolonii 

Wolwinów pod Chełmem znalazły w Borku, zwłoki niemowlęcia płci męskiej. Oględziny 

zwłok stwierdziły, że to 3-tygodniowe dziecię obrzezane (już zagojone).  

- I znów w sadzawce Uszera Sygała w Rudzie Hucie znaleziono 6-miesięczny płód. 

- A o wyrodnym ojcu nikt nie mówi. Kronika policyjna notuje – 9 lutego 1928 r. 

na drodze w pobliżu wsi Kozia Gotówka gmina Olchowiec znaleziono zwłoki noworodka 

płci męskiej – za wyrodną matką trwają poszukiwania.  

- W kwietniu 1928 r. w stawie przy młynie w Wojsławicach znaleziono zwłoki 

noworodka płci męskiej. Śledztwo ujawniło, że zbrodni dzieciobójstwa dopuściła się 

Józefa K. niezamężna. Wyrodną matkę pociągnięto do odpowiedzialności.   

- Niejaka Katarzyna K. z Pławanic gmina Turka żyła na wiarę z mieszkaniem 

tejże wsi. Gdy w październiku 1929 r. urodziło się dziecko, specjalnie nie żałując 

doprowadziła do jego śmierci – zwierzęcia toby żałowała. Wyrodną matkę czeka surowa 

kara – wyrodny ojciec również nie jest bez winy.  

- 19 letnia Maria Masetko ze wsi Ostrów gmina Turka w styczniu 1931 r. zadusiła 

swoje nowonarodzone dzieciątko płci męskiej. Przyczyna wstyd przed ludźmi, bo ją 

narzeczony rzucił. Osadzona w więzieniu oczekuje wyroku.  
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- Mieszkanka Kroczyna gmina Turka Fryderyka Sznajder w sierpniu 1931 r. 

udusiła swego nowonarodzonego synka. 

- 22 letnia Łucja Orzech z Sielca gmina Rakołupy spodziewając się dziecka poszła 

na łąki, gdzie udusiła nowo narodzoną dziewczynkę i zakopała na polu – sprawę 

wykryto i matka poniesie karę. 

- 25 maja 1933 r. w lasach państwowych na folwarku Podchylin gmina Bukowa, 

ludzie zbierający chrust znaleźli zwłoki noworodka – policja wszczęła śledztwo.  

- Akuszerka Podgórska z Siedliszcza dokonała w lipcu 1933 r. nie dozwolonego  

zabiegu na pewnej młodej osobie, po czym płód zakopany został pod krzyżem.   

- Wyrodna matka w marcu 1934 r. porzuciła na łąkach wsi Leszczany gmina 

Żmudź płód płci męskiej.  

- 19 maja 1935 r. sołtys wsi Serniawy zameldował w Policji, że w nocy pies jego 

przyniósł z pola szczątki zwłok noworodka – policja poszukuje wyrodnej matki.  

- Styczeń 1936 r., na polu gminy Rejowiec znaleziono zwłoki uduszonego 

noworodka płci żeńskiej. Śledztwo wykazało, że wyrodną matką jest 19 letnia Zenobia 

Dubiel ze wsi Wólka Rejowiecka, została przekazana sędziemu śledczemu w Chełmie.    

                       

                     Dziwne wydarzenia z noworodkami 
 - Kłopotliwy prezent. Niejaka Kazimiera Kąkolewska po niespodziewanej wizycie 

we wrześniu 1931 r. u koleżanki Katarzyny Sobczak w Zawadówce, zostawiła jej 2 

miesięczną dziewczynkę i zbiegła w nieznanym kierunku – poszukuje ją policja.  

 - 15 grudnia 1934 r. w korytarzu domu przy ul. Sienkiewicza 28, służąca niejaka 

Aleksandra Rogucka podrzuciła niemowlę płci męskiej, liczące 10 dni i sama zbiegła, 

lecz 16 grudnia została przytrzymana i będzie za swój czyn odpowiadać przed sądem.   

 

                           Kłusownictwo – wnykarstwo  
 

 W lutym 1935 r. zostali ukarani przez Starostwo Chełmskie za bezprawne 

posiadanie myśliwskiej broni palnej, kłusownictwo i wnykarstwo.  

                                    A – Za posiadanie broni palnej : 

1) Józef Kalisz, Klesztów gmina Żmudź, grzywna 50 zł. z zamianą 3 tygodnie 

aresztu zastępczego; 2) Grzegorz Nachwatiuk, Krasne gmina Wojsławice, grzywna 50 zł. 

z zamianą na 1 miesiąc aresztu zastępczego; 3) Piotr Krawczyński, Chełm, na 1 miesiąc 

aresztu bezwzględnego; 

                    B – Za nielegalne posiadanie broni palnej i kłusownictwo :  

1) Paweł Pilipczuk, Ostrów gmina Rakołupy, grzywna 100 zł. zamieniona na 1 

miesiąc aresztu zastępczego; 2) Grzegorz Watrakiewicz, kolonia Andrzejów gmina 

Turka, grzywna 100 zł. i 2 tygodnie aresztu bezwzględnego; 3) Stanisław Gilewski, 

Majdan Rybie gmina Rejowiec, 6 tygodni aresztu bezwzględnego; 4) Józef Czeryna, 

Świerże, 6 tygodni aresztu bezwzględnego; 5) Stefan Pajło, osada Sawin gmina Bukowa, 

6 tygodni aresztu bezwzględnego; 6) Józef Bydliński, kolonia Stasin  Dolny gmina 

Siedliszcze, 6 tygodni areszt bezwzględny; 7) Adam Kwiatek, Wygnańce gmina 

Wojsławice, 6 tygodni areszt bezwzględny; 8) Jan Łukaszczuk, Koczów gmina Żmudź, 6 

tygodni areszt bezwzględny; 9) Józef Makowski, Wólka Kańska gmina Pawłów, 6 

tygodni areszt bezwzględny; 10) Mieczysław Bakautner, kolonia Dobryłów gmina 

Świerże, 6 tygodni areszt bezwzględny; 11) Władysław Michalczuk, Koczów gmina 

Żmudź, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 12) Jerzy Panasiuk, Wygnańce gmina 

Wojsławice, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 13) Gustaw Wolski, Ruda gmina 

Świerże, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 14) Roman Dorosz, Weremowice gmina 
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Krzywiczki, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 15) Józef Kowalczyk, kolonia Rozkosz 

gmina Świerże, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 16) Antoni Kłysz, Ladeniska gmina 

Turka, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 17) Juliusz Ostrowski, Pogranicze gmina 

Turka, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 18) Czesław Matuszyński, kolonia Bachus 

gmina Bukowa, 2 miesiące aresztu bezwzględnego; 19) Tomasz Musztalski, Tarnów 

gmina Olchowiec, 2 miesiące areszt bezwzględny; 20) Stanisław Lewicki, Zyngierówka 

gmina Rejowiec, grzywna 150 zł. i 2 tygodnie aresztu bezwzględnego; 21) Józef  Kłos, 

Zawadówka gmina Krzywiczki 3 miesiące areszt bezwzględny; 22) Stanisław Kowalczyk 

kolonia Krasne gmina Pawłów, 3 miesiące aresztu bezwzględnego.   

                                        C – Za zastawianie wnyków na zające:  

1) Michał Tokarz, Sarniak gmina Wojsławice, 6 tygodni aresztu bezwzględnego.   

 

                        * 
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                  4 – Wybryki młodocianych typków 

 

- Jeszcze w styczniu 1925 r. uciekł z domu rodzicielskiego z Kolonii Henrysin 

gmina Staw 14-letni Gustaw Szubert. Zabrał ze sobą 8 zł. i jedno letnie ubranie. Ojciec 

przypuszcza, że powodem tego była niechęć syna do niego, że nie pozwalał na wybryki.  

- Zaginął chłopiec 14-letni Emil Sonntag, który wyszedł z domu w kol. Nowosiółki 

i dotychczas nie powrócił – w lutym 1925 r. powiadomiono policję, akcja trwa.   

- Coraz częściej porzucają młodociani mieszkańcy swoje wioski-miasteczka 

rodzinne. Kronika policyjna notuje znowu dwa takie przypadki. 22 marca 1925 r. 

wyszedł z domu rodzicielskiego w Dorohusku 16 letni Jan Gołębiowski i dotąd nie 

wrócił. Sąsiedzi widzieli go podążającego w stronę Chełma – już raz próbował 

wywędrować w świat, ale go ojciec odnalazł. Drugi podobny przypadek miał miejsce w 

Dubience, skąd wywędrowała 14 letnia Regina Prus. Zrozpaczony ojciec opowiedział o 

tym w komendzie w Chełmie. Szczęśliwy trafem jeden z policjantów spotkał na ulicy 

Reginę, którą poznał z podanego przez ojca rysopisu. Okazało się, że Regina w Chełmie 

znalazła służbę i nie chciała wracać do domu.            
- Bracia 16 letni Edward i 12 letni Emil Liszer, w dniu 18 kwietnia 1925 r. ukradli 

z niezamkniętej sieni Frydrycha Szmeka z gm. Krzywiczki kolonii Gotówka Niemiecka 2 

pudy „szpeka”. Jednak po zapachu tropiciele doszli do skradzionej słoniny i zwrócili 

właścicielowi. Bracia kradzież motywowali nędzą w rodzinie – a przez Sąd Pokoju w 

Chełmie zostali zwolnieni jako nieletni.  

- Dyszewski Czesław zam. w Siedliszczu wieczorem 24 kwietnia 1925 r. wpadł do 

mieszkania swej matki, pobił ją dotkliwie, następnie zdemolował zupełnie lokal piwiarni 

zajmowany przez matkę. Przy interwencji policji uderzył w twarz jednego z nich – w 

kilku założono mu kajdanki. Czeka go kryminał.   

- Katarzyna Kościuk i jej synek Teodor (którego wyuczyła) z gm. Staw kradli 

wspólnie na targach. Wpadli w ręce policji gdy Teodorek niefortunnie dał się złapać 

przy kradzieży butów na targu w sierpniu 1925 r. Oboje powędrowali do kozy.    

- 11 letni Gucio Kop i 12 letni Stasio Kamiński obaj z kolonii Chromówka gm. 

Świerże. Przyjaźnili się, najbardziej lubili wyrzynać różne cacka piłką (laubzegą). Takie 

piłeczki często się łamią – a rodzice nie zawsze chcą dać pieniądze na nowe. Chłopaki 

znaleźli sposób – w marcu 1926 r. – ten 3 jajka i ten 3 jajka podebrali swoim mamusiom. 

Żydek dał dużo pieniędzy, aż 54 grosze. Nim będzie okazja do miasta, niebezpiecznie 

nosić tyle pieniędzy. Stasio schował je w słomę, którą były ogacone na zimę ściany domu 

jego babci Feliksy Kamińskiej. Guciowi zły głos szeptał zabierz wszystkie pieniądze, po 

co się będziesz dzielił ze Stasiem, itd. Myślał, myślał i wymyślił – spalić to miejsce, gdzie 

były pieniądze, wziął zapałki i podpalił – a ogień nie żartował, od razu z wierzchu na 

dach i cała chałupa płonie. Gore – zlecieli się ludzie uratowali zrąb domu, ale dach i 5 

korcy żyta na strychu spaliły się doszczętnie.                              

- Dnia 9 kwietnia 1926 r. na targu w Siedliszczu w sklepie łokciowym Dwojry 

Blejcher, Franciszek Kulisz złapał za rękę niejakiego 18 letniego Karassa Franciszka jak 

mu chciał ukraść z kieszeni 250 zł. – sprawą zajęła się policja.   

- Laskowski Władysław z Leśniczówki gm. Staw, wyprowadził w maju 1926 r. 

swoją krowę na spacer, po chwili znudził się i okołkował krowę tak, że mogła paść się na 

jego polu ale i na polu Jana Piecucha sąsiada a jeszcze deptała mu hreczkę. Piecuch 

zaczął robić wymówki Laskowskiemu – znany Laskowski w gniewie chwycił kołek i 

uderzył Piecucha w głowę, mało nie upadł. Kiedy wreszcie sąd uspokoi takiego kozaka.   

- Istnieje w wioskach naszego powiatu taki zwyczaj, że jadącemu przez wieś 

orszakowi weselnemu zagradza się drogę i żąda tzw. rogatkowego w postaci butelki 

wódki. Ten niezbyt chwalebny zresztą zwyczaj jest powodem różnych niewinnych 
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atrakcji w smutnym życiu naszego wieśniaka, ale tylko w tym wypadku, gdy nie jest 

nadużywany. Tym czasem mieszkańcy min pod-chełmskiej wsi Strachosław z tego 

zwyczaju chcą zrobić gorszące widowisko, które stawia ich w rzędzie amatorów 

bezpłatnego pijaństwa drogą wymuszania. W ostatnich dniach karnawału 1931 r. 

jadącemu z Kamienia Ludwikowi Michalskiemu po pannę 3 razy zagrodzono drogę 

żądając za każdym razem butelki wódki. Nie dziwić się młodzieży że skora do psich 

figlów, ale co powiedzieć o dorosłych którzy gdy się gdzie trafi  wesele, nie poprzestają 

na zastępowaniu drogi żądając wódki, lecz idzie pod okno chaty, gdzie się odbywa 

wesele i tam wyprawiają takie sztuczki, od których włosy na głowie stają dęba. I robią to 

nie tylko chłopaki - zbereźniki, lecz i niewinne panienki. Żarty są dobre, ale nie można 

ich nadużywać. Nie mogą być ani bolące, ani śmierdzące !!!!!  

- Do sadu niejakiego Łaski w Majdanie Ostrowskim gmina Rakołupy zakradło 

się we wrześniu 1932 r. kilku chłopaków na owoce. Właściciel sadu narobił takiego 

hałasu, że zbudzony sąsiad jego Franciszek Bagińczuk wypadł z fuzją i myśląc że to 

napad bandycki, oddał szereg strzałów w stronę uciekających chłopców, raniąc jednego 

z nich Wacława Koszolę w rękę.  

- Obiecująca latorośl – znany w okolicy 11 letni Władzio Grabowski dostawszy się 

w październiku 1934 r. do mieszkania Grzegorza Jędruszczaka w Wojsławicach w czasie 

nieobecności domowników splądrował kufer z którego zabrał 8 zł. 75 gr.  

- 15 października 1934 r. podczas jarmarku w Sawinie schwytana została na 

kradzieży ze straganu 18 letnia Luba Puszczykówna. Przy rewizji znaleziono przy niej 

10 chustek do nosa, fartuch i kożuch damski, pochodzące z kradzieży na innych 

straganach. Za takie uczynki Luba teraz posiedzi sobie w chełmskiej kozie.                    
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               5 – Obyczajowość w tym prostytucja, 

                     wypadki różne, inne ciekawostki. 
 

- W nocy z 6 na 7 kwietnia 1924 r., do sołtysa wsi Aleksandrówka gmina Rejowiec 

Panasiuka, przybłąkała się para koni. Właściciel po udowodnieniu swej własności, może 

konie odebrać u sołtysa.                                                                                           

  - Wiejscy nożownicy. W dniu 9 czerwca 1924 r. w biały dzień napadli Krzysztof 

Wójcik i Józef Tkaczyk z miejscowości Kol. Liszno gmina Pawłów, na niejakiego Marka 

Szpakowskiego zamieszkałego Majdan Krupkowski gm. Pawłów regulując z nim swoje 

porachunki – zadając mu nożem kilka ciężkich ran. Zbroczonej krwią ofierze zabrali 

następnie 50 milionów mk., po czym zbiegli w niewiadomym kierunku. Trzeba by winić 

surowo tego rodzaju bestialskie postępki wobec bliźnich – aby nie było naśladownictwa.  

- Ładnie zachował się Józef Hurko z Kamienia gmina Turka będąc w stanie 

nietrzeźwym, urządził w sali Sądu Pokoju awanturę. Będzie przed sądem  w tej samej 

sali odpowiadał za skutki nadmiernego spożywania alkoholu.     

- Odpust w Sawinie 1924 r. stał się terenem kilku awantur i bójek, urządzonych 

przed podchmielonych kmiotków. Oto niejaki Sierpiński z Bukowej czując urazę o 

dziewczynę do Witolda Kubiaka, walnął go tak mocno butelka w głowę, i rozbił mu 

głowę aż go krew zalała a butelka w drobny mak – był zamroczony jakiś czas. Ale już po 

godzinie z zabandażowaną głową ponownie pojawił się i chciał rewanżu ale sprawca 

gdzieś się ulotnił. Inną znów przygodę miał Radny gm. Bukowa Jan Kiszowara, do 

którego ojciec Tomasz i młodszy brat Piotr mieli jakieś pretensje majątkowo-rodzinne. 

Umyślili więc sobie z okazji odpustu sprawić mu we dwóch lanie. Wśród wielu gapiów 

oni zaczęli ale silniejszy Jan dał sobie radę i na koniec obu ich obił – co za wstyd.   

- Miał szczęście Franciszek Patkowski z gmina Żmudź, gdy przybywszy na targ 

do Chełma, niespodziewanie zetknął się oko w oko ze swym koniem ukradzionym dwa 

lata temu – koń go nawet poznał i parsknął uśmiechem. Koń był w posiadaniu 

niejakiego Michała Kościuka z pow. Lubomlskiego – sprawę skierowano do sądu.       

- Jak to bawią się radni z gminy Bukowa. Znów wieczorową porą 23 października 

1924 r., jak zwykle członkowie Rady gminnej gminy Bukowa po swojej statutowej 

działalności rozpoczęli drugą działalność w restauracji p. Sieciechowicza – który Radę 

za pomocą „Daumanówki” (nazwa wódki) tak rozochocił, że będąc pod jej wpływem, 

zaczęli się bawić na całego. Najgorzej z tego wyszedł radny Jaczyński, który zamiast 

usiąść na taborecie – klapnął na podłogę co naturalnie wszystkim było na rękę, jako 

chcącym się uśmiać. Zakończyła się ta libacja krzykami i prawie bijatyką – że musiano 

ich uspakajać. Na koniec właściciel restauracji wyjął z kieszeni radnemu Jaczyńskiemu 

dwa kufle i korkociąg i chciał wezwie policję – tak się to zabawiają nasi radni z gminy 

Bukowa !!!!   Sawin 24 październik 1924 r.     

- Pokiereszowany radny.  W dniu 10 grudnia 1924 r. po jarmarku w Sawinie, 

zabawiało się przy kieliszku w karczmie grono obywateli. W pewnym momencie 

wkroczył do karczmy radny gminy Bukowa niejaki Marcin Kowalski, a ujrzawszy miły i 

suto zastawiony stolik, przyłączył się do towarzystwa – i do woli pił jadł i zbytkował.  

Kiedy przyszło do uregulowania rachunku za to wszystko, radny protestował i zaraz 

wszedł w sprzeczkę z niejakim Szynalskim, któremu nawymyślał, od cudzoziemców i że 

mu pokaże jak go odeśle z kraju. Od słów przeszło do bójki, fatalnie zakończonej dla 

radnego, gdyż któryś z towarzystwa tak obił mordę radnemu Kowalskiemu, że mu 

strasznie spuchła i ledwie widział na oczy. Zdaję się, że ten incydent w karczmie 

sawińskiej raz na zawsze wyleczy zarozumialstwo radnego Kowalskiego.   
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- Z Paryża. 15 marca 1925 r. aresztowany został nie lada ptaszek Abram 

Goldsztejn, który niedawno przybył do Siedliszcza wprost z Paryża – i bardzo wpadł w 

oko pewnemu policjantowi, który w gazecie śledczej z 1921 r. znalazł list gończy 

poszukujący właśnie Abrama jako oskarżonego o kradzież, a zbiegłego do Paryża. 

Paryżanin został aresztowany i powędrował do Chełma, skąd będzie przewieziony do 

Kielc do dyspozycji Sądu Okręgowego.  

- Z 16 na 17 kwietnia 1925 r. niewyśledzeni złodzieje uprowadzili krowę 

Kazimierzowi Korzeniowskiemu ze wsi Toruń gm. Pawłów – wartości 200 zł.  

- Zgodna rodzinka. 27 kwietnia 1925 r. popołudniu do Jana Szapińskiego zam. z 

synami Władysławem i Leonem w Wojsławicach, przyszli dwaj ich kuzyni Popek 

Eugeniusz i Maksym. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat pobrania drzewa 

budulcowego z serwitutu w lesie wojsławickim, z czego wynikła małe nieporozumienie 

zakończone wielką bijatyką. W rozbrojeniu rodzinnym interweniowała cała wieś – po 

zakończonej tej rozmowy, lekarz stwierdził ciężkie uszkodzenie ciała u obu braci 

Popków i Władysława Szapińskiego. Zajściem tym zainteresował się już prokurator.  

- Ogłoszenie ! Urząd Gminy Bukowa w Sawinie ogłasza niniejszym, że dnia 17 

września 1925 r. odbędzie się przetarg na budowę aresztu przy gminie – zgłoszenia do 10 

września cena wywoławcza 2.000 zł.  

- Pijacy-awanturnicy. Znani niejacy: Stanisław Betiuk wieś Rożdżałów i Michał 

Kowalczuk wieś Kolanczyce (obaj) gm. Krzywiczki, zostali sprowadzeni we wrześniu 

1925 r. do Komisariatu za awanturowanie się na ulicy w stanie nietrzeźwym.  

 - Wśród śnieżycy furman dzierżawcy folwarku Kozia-Góra Leona Żółdzińskiego, 

Józef Potrapeluk jadąc z Sawina do Koziej Gotówki w nocy z 11 na 12 stycznia 1926 r. 

natrafiwszy na moczary potopił konie, a sam poodmrażał sobie ręce – został odwieziony 

na kurację do szpitala św. Mikołaja w Chełmie.   

 - Dnia 29 maja 1926 r. gospodarz z Majdanu gm. Wojsławice Jan Skiba 

przechodząc koło stodoły swego sąsiada, zobaczył szybko oddalającą się sylwetkę 

ludzką. Z powodu ciemnej nocy, nie mógł zauważyć kto to był. Pod stodołą spostrzegł 

śpiącą dziewczynkę. Obok leżała kartka napisana ruskim alfabetem: „Imia Cesia, 

Katoliczka, Chrzczona, 3 lata i pół”. Dzieckiem zaopiekował się Urząd Gminy Wojsławice.  

Pomyśleć, jak matka mogła się tak zachować i dlaczego. Hej! Niedobrze się u nas dzieje.  

 - Nowe targi. W najbliższym czasie czerwiec-lipiec 1926 r. otwarte będą targi w 

Dorohusku, Rudzie- Hucie i Pawłowie.  

 - Przykład dla Chełma ! Cały dochód z targowicy miejskiej w Siedliszczu został 

przeznaczony w czerwcu 1926 r. na utrzymanie jej w porządku. Dotychczas postawiono 

na targowicy pompę do studni i zakupiono 50 metrów kamieni na wybrukowanie. Są też 

uporządkowane chodniki itd. – a w jakim stanie w Chełmie jest targowica ?  

 - Co jednym przystoi, to dla drugich jest wstydem. Istnieje na wsi taki zwyczaj, że 

gdy w dzień ślubu jedzie pan młody po narzeczona, wyrostki-wiejskie od krów, 

wystawiają na drodze stół z kieliszkiem pustym i chlebem. Pan młody daje butelkę 

wódki jako odczepne. 13 czerwca 1926 r. niejaki Romaniuk z Wołkowian przejeżdżał 

przez Haliczany gmina Żmudź, po swą narzeczoną Anastazję Semeniuk i też się musiał 

okupić butelką wódki wyrostkom, jak zwyczaj nakazuje. Wracając już z panną, orszak 

Romaniuka spostrzegł znowu na drodze stół a obok zrobiony z żerdzi szlaban. – Co do 

diabła ! krzyknął drużba Stafiński – po dziesięć razy się będziemy wykupywać – i z tymi 

słowy kopnął w żerdź nogą. Jak się okazało rogatkę zbudowali nie swawolni chłopcy, ale 

stateczni gospodarze, chciwi na darmową wódkę, jak Sydor Dionizy, (który swemu 

szwagrowi kiedyś odgryzł palce po pijanemu), Własiuk M., Kiryk Julian i nowo wybrany 

sołtys Chmielewski Władysław. Gdy zobaczyli, że pan młody nie myśli o wykupnym a 

drużba przewraca rogatkę, chwyciwszy pałki rzucili się na orszak weselny, a Własiuk 
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chwycił za stojącą próżną butelkę i rzucił w odważnego drużbę. Trafił akurat, ale w 

przechodzącego tamtędy Józefa Janczuka, któremu zrobił dwie dziury w głowie aż ten  

zasłabł. Apetyt na darmową wódkę stał się przyczyną Bujki – jak wam starsi panowie 

nie wstyd na takie zachowanie.  

 - Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi. Niejaki Teodor Waszczuk w Sawinie był znany z 

zamiłowania do zbierania różnych monet srebrnych. Opowiadali ludziska cuda o jego 

zbiorach. Znalazł się wreszcie ktoś kto go w lipcu 1926 r. okradł. Waszczuk zgłosił na 

policję – i okazało się wreszcie, że ten mająteczek był bardzo mały.  

 - Bagienko. Pisało już kiedyś „Zwierciadło” o byłym pośle Michale Kruczyńskim 

wielkim działaczu na cały Olchowiec i przyległości, jak to pobrał pieniądze na zakup 

drzewa dla szkół i nie potrafił się rozliczyć, przedstawiając fałszywe rachunki. Wszczęte 

przez prokuratora dochodzenie, spełzło na niczym. Dlaczego? Bo jeden z Radnych 

gminnych owe rachunki zabrał z kancelarii gminnej i oddał Kruczyńskiemu, który się z 

nimi załatwił. Oto kilka czynów naszego działacza. W 1923 r. Kruczyński, po szkolnej 

nagonce na dawny Zarząd został wybrany na prezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia 

Spożywców w Olchowcu i objął niepodzielny zarząd nad sklepikiem. W parę miesięcy 

sklep został zamknięty. Nie wiadomo do dziś gdzie się podziały majątek Stowarzyszenia. 

W 1925 r. powołano Kruczyńskiego do tymczasowego Zarządu Czytelni  organizowanej 

przez Macierz Szkolną. Zobowiązał się wobec Zebrania organizacyjnego że on, 

Kruczyński Czytelnię uruchomi i dokona jej uroczystego otwarcia. Podobno i gotówki 

część przepłynęło na ten cel do kieszeni Kruczyńskiego a o Czytelni cicho. Kruczyński 

jest ławnikiem Sądu Pokoju w Siedliszczu. O jego bezstronności opowiada fakt, że 

Roman Nowosad, chcąc wygrać sprawę, ofiarował mu furę dębiny, Kruczyński dębinę 

raczył przyjąć, a Nowosad sprawę przegrał. Teraz Nowosad powiada, że przeciwnik dał 

podobno aż 5 fur dębiny, więc musiał wygrać. Może by władze sądowe zechciały 

przewietrzyć sumienie p. ławnikowi ? A dawni członkowie Stowarzyszenia Spożywczego 

niech zapytają, gdzie się podziały udziały członkowskie.                                *lipiec 1926 r.   

 - Cyganie ukradli dzieci. W okolicach Ludwinowa gmina Świerże dzieci pasąc 

bydło w lipcu 1926 r. widziały 2-dzieci w rękach Cyganów: 10-letnia dziewczynka i 5-

letni chłopiec. Dzieci te opowiadały, że Cyganie ich zabrali z lasu, gdzie zbierały jagody. 

Więcej nie mogły opowiedzieć szczegółów, gdyż zauważyli to Cyganie i zabronili im 

rozmawiać – (sprawdzanie faktów w toku).  

 - Artykuł w „Zwierciadle” pt. Oczyścić Szkołę w Wojsławicach z Ochęduszki (a w 

nim oskarżenia i posądzenia go o złodziejstwo i nieuczciwość). Oraz OŚWIADCZENIE. Ja 

niżej podpisany Józef Żurawski pełniąc obowiązki stróża przy 7-Klasowej Szkole 

Powszechnej w Wojsławicach, jestem stale używany przez kierownika tejże Szkoły 

Feliksa Ochęduszkę do prywatnych jego robót, jak to: wyrzucania nawozu z obory, 

suszenie siana, robót polnych, murarskich i stolarskich przy remontowaniu domu, 

znoszenie żerdzi z lasu, położonego 2-km. od Wojsławic, kopanie rowu itd., za którą to 

pracę najmniejszego wynagrodzenia od Ochęduszki nie otrzymuję. 

                                                             Wojsławice dnia 16 lipca 1926 r. (– ) Józef Żurawski.   

 - Jak Turek.  Anna Pawłowska z Majdanu Zahorodyskiego gmina Siedliszcze 

zameldowała, że mąż jej Adam wyjechał od niej i w październiku 1926 r. ożenił się po 

raz drugi w powiecie Sarneńskim.   

 - Dokąd tego będzie ? Czy władza nadzorcza tj. Wydział Powiatowy wie, że wójt 

gminy Bukowa Czupryński jest nałogowym pijakiem i przeważnie urzęduje w karczmie. 

Że wójt przychodzi w stanie nieprzytomnym do urzędu gminnego i tu wygaduje różne 

głupstwa i obraża i wyzywa interesantów.                              Gminiak  październik 1926 r.  

 - Z Sawina. 29 października 1926 r. w Urzędzie gminy Bukowa przeprowadzono 

dochodzenie w sprawie nadużyć służbowych popełnionych przez wójta tejże gminy S. 
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Czupryńskiego. Dochodzenie przeprowadził w sprawie starosty Ornatowski wraz z 

Inspektorem samorządu gminnego Szelążkiem i wykazało szereg czynów karygodnych, 

a mianowicie: wymuszanie od interesantów łapówek w naturze (butelki i zakąski), 

wypuszczanie aresztantów w czasie odsiadywania przez nich kar na podstawie 

prawomocnych orzeczeń, wymuszanie od kobiet w areszcie przyjemności, wreszcie 

nietaktowne i nieprzyzwoite postępowanie w urzędzie z interesantami. Zdawałoby się, że 

po zakończeniu dochodzenia, takiego wójta trzeba byłoby zaraz zawiesić i odesłać bydło 

paść, a sprawę skierować na drogę sadową, tymczasem tego nie ma, i ten pijak dalej 

rządzi. Powiadają tutaj, że do tej sprawy może przyczynił się sekretarz gminy Radke i 

zawdzięczając temu Czupryński urzęduje. A może Radke i miał rację bronić go, bo tylko 

przy takim słupku można samowolnie rządzić gminą. A czy Prokuratorowi wiadomo o 

tym ? Czekamy wyników  dochodzenia.   

 - Z Sawina. Nareszcie wójt gminy Bukowa Czupryński skończył urzędowanie w 

dniu 24 listopada 1926 r. W tym dniu przybył do Sawina Starosta Międzybłocki i po 

inspekcji usnął go i w tym samym dniu powołał na wójta Jana Wanarskiego. Teraz  

Czupryńkim  ma się zająć prokurator ?       

- Oj ta wódka ! W niedzielę 2 grudnia 1926 r. będący podpici Kazimierz 

Jachimowicz pomocnik sekretarza gminy Rakołupy i Józef Zieliński z Majdanu spotkali 

dwóch strażaków, Franciszka Rysiaka i Andrzeja Brandta kwestujących na rzecz straży 

w Pliskowie, i zaczęli im grozić strzelbami. Tylko dzięki zimnej krwi i taktowi strażaków 

obyło się bez wypadku.  

- Smutne wesele mieli Jan Pikuła i Ewa Kiszowarówna w Sawinie w grudniu 1926 

r. Przed samą ucztą kilku wyrostków urządziło im psikusa dobierając się do zapasów 

przeznaczonych dla gości weselnych. Przez rozebraną ścianę wynieśli wszystkie 

smakołyki i korowaje. Pan młody zmartwiony ogromnie zgłosił to  na posterunek policji. 

Goście tym czasem z kwaśnymi minami nie doczekawszy uczty, rozeszli się do domów. 

Na pociechę panu młodemu, policja wytropiła sprawców. Byli to Jan syn Jana 

Błaszczuk, Józef Steć i ich kompani – koza ich nie minie. A młodym pozostanie gorzkie 

wspomnienie głodnego wesela.    

- Dzikie wybryki niepoczytalnego osobnika. Zawieszony już w październiku 1926 

r. w czynnościach służbowych do czasu rozprawy dyscyplinarnej niejaki Maksymilian 

Krupczak kierownik szkoły w Sawinie, ma obecnie dużo wolnego czasu, który poświęca 

na włóczenie się po lesie, po polu i po mieście z fuzją na plecach – fuzja w ręku furiata to 

straszna rzecz. Kiedyś groził fuzją swojemu koledze nauczycielowi, że go zastrzeli – za 

ten fakt policja już powinna odebrać mu broń. Dnia 26 listopada 1926 r. przechodząc 

koło domu E. Czupryńskiego mierzył do szczekającego nań pieska, który znajdował się 

w odległości kilkudziesięciu kroków od niego, nie zważając na to że piesek znajdował się 

już przy swojej gospodyni matce Czupryńskiego. Strzelił i pies padł, a jednocześnie pani 

Czupryńska uczula dotkliwy ból w tworzy, w której ugrzęzło kilka śrucin z 

wystrzelonego do psa naboju. Jakie w ogóle miał prawo strzelać do psa, który znajdował 

się na linii  strzału  z człowiekiem. Dlaczego posterunek policji potraktował tę rzecz przy 

spisywaniu protokołu jako zwykły przypadek – i dlaczego nie odebrano mu broni. 

- Podczas wsiadania na wozy orszaku weselnego w czerwcu 1927 r. w kolonii 

Pobołowice gmina Żmudź, strzelający na wiwat Gardziński Franciszek w momencie 

strzału został trącony w rękę, skutkiem czego nabój trafił w siedzącego na wozie 24 

letniego Michała Nowalcza. Ranny został natychmiast przewieziony do szpitala św. 

Mikołaja w Chełmie przez sprawcę postrzelenia. Po powrocie do Pobołowic, Gardziński 

udał się na posterunek policji, gdzie złożył zameldowanie o wypadku oraz oddał 

rewolwer na którego nie miał pozwolenia.   
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- Okradziona poczta w Siedliszczu. W nocy z 1 na 2 czerwca 1927 r. do Urzędu 

Pocztowego w Siedliszczach włamali się jacyś fachowcy, którzy zabrali znajdujące się w 

kasie 3.173 zł., znaczki za 148 zł. pieczęć, weksle i garderobę męską i damską należącą 

do kierownika Urzędu i jego małżonki. Kradzież wykonana została z taką precyzją, że 

nawet sprowadzony z Lublina pies policyjny zbaraniał i nie umiał znaleźć śladów. Nie 

wiele więcej od psa może powiedzieć o tym policja, bo też nie ma śladów.  

- Smutny koniec wesołej zabawy. W kolonii Oljanówka gmina Świerże podczas 

zabawy tanecznej w lipcu 1927 r. wynikła sprzeczka i bójka, rezultatem której było 

postrzelenie z rewolweru w nogę Michała Michalika przez Władysława Linkiewicza. 

Chorego odwieziono do szpitala do Chełma. Przy tej samej okazji porządnie oberwał 

sołtys z Ignatowa gmina Turka Wojtyło. Po nałożeniu opatrunków, sołtysa dostarczono 

do domu – będzie miał wypoczynek.   

- Skutki wyścigów. 11 września 1927 r. w Serebryszczach, pastuch Filip Gomcar 

17-lat pędząc z pastwiska krowy ścigał konno Mikołaja Usijczyka 12-lat również 

pastucha tak nieszczęśliwie, że Usijczyk wpadł na krowę przewrócił się z koniem, który 

go potratował raniąc ciężko kopytami w głowę i twarz. 

- Szczęśliwa katastrofa. 27 grudnia 1927 r. o 8.30 autobus kursujący na linii 

Chełm – Krasnystaw, własność Zelmana Borensztejna i Ski prowadzony przez szofera 

Ciepielewskiego Bolesława, na zakręcie na most w Zawadówek zaczął po śliskiej szosie 

staczać się na bok, tu nasyp miał 5m. Groziło to wypadkiem – dlatego kierowca szybko 

zjechał prosto z nasypu pomimo że złamał koło, ale 16 pasażerów wyszło zdrowo.                                     

- Nieszczęście sobie przyniósł do domu plutonowy przysposobienia wojskowego, 

Stanisław Kulesza Majdan Zahorodyński gmina Siedliszcze. Znalazł on w marcu 1927 r. 

na polu zapalnik od granatu i przyniósł do domu położył na stole. Sąsiad Kuleszy, 

Stanisław Jaszczuk zaczął majstrować przy zapalniku. Usłyszawszy charakterystyczny 

syk przed wybuchem, Kulesza wyrwał z rąk Jaszczuka zapalnik, chcąc rzucić go za 

okno, nie zdążył, bo rozległa się detonacja a z ręki buchnęła krew. Większych szkód nie 

przyniósł wybuch, po za strasznym okaleczeniem ręki Kuleszy.  

- Katastrofa autobusowa. W niedzielę 13 maja 1928 r. o 19.30 na 9 kilometrze od 

Chełma u wsi Stołpie autobus dążący z Lublina do Hrubieszowa, prowadzony przez 

szofera Stanisława Kociubę uległ katastrofie spowodowanej przez 18 letnią Magdalenę 

Osińską z Nowosiółek która straciwszy orientację przebiegła przez jezdnię na drugą 

stronę. Szofer momentalnie skręcił, lecz za blisko już było i dziewczyna nie zdołała 

odskoczyć i lewy błotnik ją schwycił powodując złamanie nogi. Autobus zaś siłą rozpędu 

wpadł do rowu i wywrócił się na bok wraz z pasażerami, którzy doznali lekkich 

potłuczeń oraz skaleczeń od odłamków szyb. Tylko kanonier 2 pac Bronfeld Adolf  z 

cięższymi obrażeniami został odstawiony na kurację do szpitala wojskowego, oraz 

Osińska po nałożeniu opatrunków odwieziona została też do szpitala św. Mikołaja w 

Chełmie. Inni pasażerowie udali się do domu. Autobus prócz potłuczonych szyb i 

pogięcia jednej strony karoserii, nie został poważniej uszkodzony. Jak ustaliło śledztwo 

policyjne, był to nieszczęśliwy wypadek, szofer jest tu niewinny. Tymczasem mieszkańcy 

Stołpie, a w ich liczbie Wacław Ulrych, prezes Koła MW chcieli szofera zlinczować, 

zamiast nieść pomoc ofiarom katastrofy. Gdy jeden z pasażerów stanął w obronie 

szofera Ulrych z dwoma jeszcze osobnikami napadli na niego i bili aż upadł na ziemię. 

Co najciekawsze, że któryś ze Stołpiaków wyszedł z karabinem i wygrażał nim ofiarom 

katastrofy, zaś sołtys proszony o podwody do Chełma, odmówił wręcz mówiąc, że niema 

obowiązku. Szczęściem na miejscu wypadku znalazł się przejeżdżający prywatny 

samochód z Lublina, który kobietę z dwojgiem dzieci okaleczonym szkłem zabrał do 

Chełma. A wkrótce nadjechał autobus „Biegacz” z Siedliszcza i zabrał resztę pasażerów. 

Następnie przybyło auto starościńskie z Chełma z lekarzem powiatowym oraz autobus 
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Glincmana, którym przybyła policja i felczer szpitalny ze środkami i opatrunkami. Z 

oburzeniem piętnując zachowanie mieszkańców Stołpie, nie sposób pominąć zachowanie 

właściciela autobusu „Kurier” linii Chełm – Siedliszcze oraz autobusu kursującego 

między Chełmem a Zamościem. Gdy dowiedzieli się o katastrofie a zobaczyli policjanta 

szukającego auta na pojechanie z pomocą, kazali pochować się swym szoferom, nie 

chcąc tracić kursu. Jako dowód zrozumienia swych obowiązków może służyć, 

posterunkowy Pietrusiewicz w tym czasie był w kinie – gdy ktoś zawołał o katastrofie 

samochodu natychmiast wyszedł i już pędził z pomocą.                                                  
 - Niefortunny Nemrod. Józef Szymański nauczyciel z Maziarni, otrzymawszy w 

lutym 1930 r. pozwolenie na broń dla obrony osobistej i kupiwszy sobie w sklepie 

Kobusiewicza rewolwer, myślał jak go wypróbować – w tym celu wybrał się na zające. 

Zamiast jednak zająca trafił w nogę 12 letnią dziewczynkę córkę kolonisty. Pan Starosta 

powinien przestrzegać zasadom, aby dzieciom broni nie dawać do ręki – bo nauczyciel 

jest młody i jeszcze nie odbył powinności wojskowej. A Pan Inspektor powinien zająć 

czas młodych, nudzącym się na wsi pedagogów. 

 - Ukrócić samowolę ! Komunikacja autobusowa w chełmskim powiecie nie stoi na 

wysokości zadania, o tym już wszyscy wiedzą i jakoś cierpliwie znoszą wszystkie 

niewygody i szykany z podróżnych, uprawiane przez właścicieli autobusów. Jednak 

postępowanie Lipy Ajzena obsługującego samochód linii Chełm – Lublin przekracza 

granice ludzkiej pobłażliwości i cierpliwości. 13 lipca 1930 r. brał od ludzi opłatę ile 

chciał. Obchodzi on się z podróżnymi w sposób ordynarny, uważając, że robi im łaskę. 

Zamiast 17 osób zabiera 23 sadzając 3 osoby przy szoferze, mimo protestu obecnych. 

Jeden z podróżnych nie podobał się synowi Lipy, więc wśród wyzwisk i szarpania 

wyrzucił go z samochodu, mimo że chciał jechać dalej i płacił, ale szajgec oświadczył, że 

pieniędzy jego nie chce, bo mu się podoba wyrzucić. Stanowczo tego za dużo. Władze 

muszą zwrócić na to uwagę, że komunikacja publiczna na drogach publicznych nie może 

być w ten sposób traktowana, jak to robi Lipa Ajzen właściciel samochodu.          

- Rozpaczliwe położenie służby dworskiej w majątkach Leszczany, Żmudź i 

Wólka zmusiło w marcu 1931 r. do napisania listu otwartego do właściciela majątku mjr 

Dziewickiego za pośrednictwem „Zwierciadła”. Ponieważ skutkiem przeszkód 

technicznych listu nie jesteśmy w możliwości umieścić w dzisiejszym numerze, przeto 

zwracamy się do pana mjr Dziewickiego z publicznym apelem, aby zechciał sprawę tę 

załatwić bez publicznego przytaczania wszystkich szczegółów.   

- Także dobrodziej! Jan Manaj z Ochoży gmina Staw miał zniszczony banknot 50 

zł., którego nie mógł wydać. Ogromnie się ucieszył gdy A. Pawłowski z Chełma podjął 

się wymienić banknot w Oddziale Banku Polskiego w Lublinie. Jak się okazało to nie 

taki dobrodziej z Pawłowskiego – bo zamiast gotówki dał mu weksel, a w oznaczonym 

terminie weksel dopuścił do protestu.  

- Skutkiem własnej nieostrożności w czerwcu 1931 r. w motorowym młynie w 

Siedliszczu, Kolasie Stanisławowi z tejże wsi pas transmisyjny urwał prawą rękę.           
 - 28 sierpnia 1932 r. o godz. 15 odbędzie się w Żalinie gmina Świerże powiatu 

chełmskiego, uroczyste poświęcenie pomnika wzniesionego J. W. P. Hr. Tarnowskiemu 

Adamowi za wyświadczone dobrodziejstwa dla ludu – Fundator Konstanty Iwaniszczuk.    
- 4 czerwca 1933 r. został oddany do użytku nowo wybudowany Dom Ludowy w 

Syczynie gmina Olchowiec. Obiekt powstał z inicjatywy nauczyciela Stanisława 

Jarockiego, wspierali go: P. Pniowski, J. Dzwonko, R. Waszkiewicz, A. Radczuk, S. 

Martyniuk i Łudziak. Została też oddana Mleczarnia.  

                                                              * 

 - UKRYCIE ZLICYTOWANEGO SIANA. Znany ziemianin właściciel majątku 

Żulin w Pawłowie powiatu chełmskiego Jan Budny, oskarżony został przez prokuratora 
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o kradzież. Sprawa miała następujący przebieg. W roku zeszłym – czyli 1932 r. – wójt 

gminy Pawłów Bieganowski sprzedał z licytacji za bezsporne należności siano 

znajdujące się częściowo w majątku Żulin i na łąkach w Borowicy. Nabywca obawiając 

się o całość kupionego siana, postawił dozór. Dozór został przez Jana Budnego 

wyrzucony. Po usunięciu dozoru, Jan Budny polecił służbie swojej siano zabrać i ukryć 

w przygotowane w stodole miejsce a dla zamaskowania miejsca ukrycia przykryć siano 

snopami zboża. Fakt kradzieży (tak go kwalifikuje akt oskarżenia) miał miejsce w nocy 

z dnia 15 na 16 sierpnia 1933 r. Wspomniana sprawa jest żywo komentowana przez 

okolicznych mieszkańców, tym bardziej, że Jan Budny znany jest jako oporny płatnik 

podatkowy mimo wybitnie dobrego stanu majątku. Uciekając przed ścigającą go 

sprawiedliwością, zmienił miejsce zamieszkania, wymeldowując się z Żulina. Kiedy 

sołtys wsi Żulin przyniósł mu wezwanie od sędziego śledczego, ten przyjęcia wezwania 

odmówił, stwierdzając, że mieszka w Lublinie. Jest też faktycznie tam meldowany.  

                                        (Po umieszczeniu tej notatki otrzymaliśmy następujący list  

                                         otwarty do Redakcji „KN” od Józefa Chodorowskiego z Żulina).                    

                                                                              * 

-  LIST OTWARTY : Jestem dzierżawcą osady młyńskiej od 15 lat, stanowiącej 

własność Jana Budnego i należącej do majątku Żulin leżącego w gminie Pawłów powiatu 

chełmskiego. Z niewyjaśnionych przyczyn od pewnego czasu zacząłem się nie podobać 

jako dzierżawca Janowi Budnemu, wobec czego ten dokuczał mi w najróżnorodniejszy 

sposób, np. w formie nasyłania swego zarządcy i furmana w roli licytatorów na dzień 

wyznaczony licytacji na moje ruchomości itd. Cierpiałem i znosiłem to cierpliwie, 

unikając narażania się Janowi Budnemu. Ten ostatni, chcąc mnie przyprowadzić do 

ostateczności, tj. do zupełnego zrujnowania, postanowił usunąć mię siłą z dzierżawionej 

osady z pominięciem drogi prawnej. To też w dniu 12 września 1933 r. Jan Budny 

przybył do wyżej wskazanej osady w towarzystwie zarządcy, fornali i gajowych, 

uzbrojonych w broń palną. Na rozkaz Jana Budnego, który konno stał opodal w 

krzakach olszyny przyglądając się, fornale i gajowi pod przewodnictwem zarządcy 

Stanisława Urbaniaka zaczęli wyrywać stawidła, aby wypuścić całkowicie wodę ze stawu 

i tym samym zmusić mnie do usunięcia się z osady. Brat mój Stanisław zaraz w 

pierwszej chwili napadu starał się powstrzymać napastników, prosząc ich, ażeby 

zaniechali upuszczania wody od czasu przyjazdu policji, to nie odniosło najmniejszego 

skutku. Wreszcie doszło do tego, że brata przygnietli drągiem do bariery i wepchnęli go 

do wody. Widząc co się święci, ludność zdecydowanie stanęła po mojej stronie, nie 

pozwalając wypuszczenia wody ze stawu. Dnia 14 września 1933 r. po raz drugi wysłał 

Jan Budny swoją służbę w liczbie około 20 fornali i gajowych pod dowództwem 

zarządcy Urbaniaka, aby tym razem już przybyli z wielkim hałasem i szumem, 

przywożąc ze sobą łomy żelazne, młoty kowalskie, siekiery, piły, łopaty itd., natychmiast 

zabrali się z wielką energią do wypuszczania wody, niszczenia upustu i przekopywania 

grobli. Nic już tu nie mogło powstrzymać zapalonej do wściekłości służby. Uczynił się 

wielki krzyk i wrzask, na który ludność z sąsiednich wiosek przybyła, tworząc 

zbiegowisko w liczbie około dwustu osób. I w tym przypadku ludność stanęła po mojej 

stronie i zdecydowanie siłą nie pozwoliła na niszczenie upustu i wypuszczenie wody, 

zrzucając przywiezione narzędzia do wody. Napastnicy ustąpili. Następnie po raz trzeci 

2 października 1933 r. o godz. 5,20 rano Jan Budny znowu wysłał swoją służbę, jeszcze 

lepiej zorganizowaną, w liczbie przeszło 20 osób, z tym że zarządca na czele. Zabrali się 

tym razem tak energicznie, że każdy z napastników, zdawało się był gotów stawać do 

walki na śmierć i życie. Natychmiast o przybyciu powyrywali wszystkie stawidła i 

pospuszczali z wodą następnie zabrali się do przekopywania grobli szpadlami. Widząc, 

że tu prawie nie ma ratunku, a chcąc ratować swoje mienie i egzystencję, użyłem broni 
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w ten sposób odparłem napastników. Wreszcie przybyła policja, która jest oddalona od 

tej osady o 9 km i do reszty zlikwidowała napad. Podając tych kilka wyczynów kultury 

Jana Budnego pod ocenę opinii publicznej, jestem mocno przekonany, że władze 

przypilnują, aby zagwarantowane Konstytucją życie i mienie obywateli przestrzegane 

było.                      Józef Chodorowski dzierżawca osady młyńskiej w Żylinie gmina Pawłów.    

                                                              * 

- 28 sierpnia 1934 r. na przejeździe kolejowym na stacji Rejowiec przejeżdżał 

przez tory furą naładowaną 14 korcami cementu Moszek Apelbaum z Izbicy. Akurat 

torem kolejowym przejeżdżała lokomotywa, która całym pędem uderzyła w furmankę – 

ukazał się tuman kurzu, widok był makabryczny bo fura rozpadła a jej kawałki 

wirowały w powietrzu. Gdy opadły tumany kurzu okazało się, że furman i konie żyją nic 

się im nie stało – tylko rozpadła się fura a kurz powstał z rozbitych worów cementu. 

Apelbauma czeka teraz prócz straty cementu sprawa sądowa pełniący służbę zwrotniczy 

Stanisław Łyś, zabronił mu wjeżdżanie na tory, ale ten nie posłuchał i wjechał.   

- Mieszkaniec Piasek Luterskich Józef Sokół pragnąc upamiętnić swój pobyt w 

wielkim mieście Chełmie w październiku 1934 r. zawarł znajomość z zawodową znaną 

kurtyzaną tzw. wyznawczynią wolnej miłości Al. Świderską, która prócz umówionej 

taksy w chwili największego uniesienia miłosnego Sokoła, wyrwała mu z kieszeni 9 zł. – 

Sokół poszedł na skargę do policji – 9 zł. odzyskano.  
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                        A – Informacje – ogłoszenia w 

                  „Zwierciadle” i „Kronice Nadbużańskiej” 

 
- Kursy gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt w Sawinie od 15 listopada 1926 r. 

trwać będą 4-miesiące. Nauka: gotowania, prania, prasowania, hodowli ptactwa i 

zwierząt domowych, tkactwa, kroju i szycia, higieny, wiadomości z historii, itd. 

- 260 spółek „maszynowych” powstało w chełmskim powiecie do czerwca 1927 r. 

Co to jest taka spółka ? – kilku gospodarzy zawiązuje spółkę celem kupienia jednej lub 

pewnego kompletu maszyn rolniczych do użytku wspólników. 

- Byk lat 2 1\2 rasy czerwono polskiej zarejestrowany w księgach hodowlanych 

Związku Kółek Rolniczych nagrodzony 2 razy na wystawach wystawiony do sprzedania 

w styczniu 1928 r. Wiadomość w, Rożdżałów gmina Krzywiczki – Jan Borys.   

- W dniach 5 –19 kwietnia 1929 r. odbył się w Rejowcu w lokalu M. Radlińskiego 

kurs kroju, szycia i haftu maszynowego, zorganizowany przez firm Singer. Na Kurs 

uczęszczało sporo kobiet z różnych sfer, prowadziła instruktor J. Kramkówna z Chełma 

pod kierownictwem starszej instruktorki N. Szynkaruk z Lublina.   

- KOWAL poszukiwany do wsi Andrzejowa gmina Turka. Przy kuźni daje się 

dom mieszkalny. Warunki do omówienia u sołtysa wsi – lipiec 1929 r.  

- WIATRAK do sprzedania z zabudowaniami i 1 morga gruntu lub tylko sam 

wiatrak: Gryczaniuk Antoni, Busówno gmina Olchowiec – czerwiec 1930 r. 

- Okazyjnie do sprzedania całkowite urządzenia piwiarni: K. Kieliszek osada 

Siedliszcze – czerwiec 1930 r.  

- Maszyna do szycia, damska gabinetowa, marki „Singera” sprzedam tanio – była 

raz w użyciu. Wiadomość: Koza-Gotówka gmina Krzywiczki, Korenczuk Bolesław.                                          

 - W niedzielę 17 maja 1931 r. o godz. 14 nad Bugiem w Dorohusku urządza 

miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna Wielką Majówkę na którą uprzejmie zaprasza. 

Moc niespodzianek. Orkiestra wyborowa. Wstęp 1 złoty.   

 - Czyja kicha. Na posterunku PP w Sawinie jest do odebrania samochodowa 

dętka – znaleziona na szosie pod Sawinem – lipiec 1931 r.                   

- 14 października 1934 r. odbyła się w Strachosławiu gmina Krzywiczki 

uroczystość poświęcenia Domu Ludowego. 

- GOSPODYNI – czysta i pracowita umie doskonale gotować, zna gospodarstwo i 

hodowlę drobiu. Posiada długoletnie świadectwa i rekomendacje. Przyjmie posadę na 

wsi, na probostwie – 4 listopada 1934 r.          
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            B – Co w duszy wiejskiej – sielankowej gra 

                                     - wiersze -  
  

 - 29 maja 1930 r. staraniem nauczycieli-muzyków gminy Świerże i współudziale 

Rosta prof.  z Chełma odbył się w sali nowopowstałego Domu Ludowego z Żalinie 

koncert na który ludność przybyła ochoczo – był to pierwszy koncert w tej wiosce.  

 - 29 maja 1930 r. odbyły się też koncerty chełmskich muzyków w już istniejących 

Domach Ludowych w Gdoli, Świerżach, Rudzie-Hucie – grano symfonie, serenady na 

orkiestrę smyczkową, koncert D-mol Wieniawskiego i inne.        

 
                                                                   -  Na swojską nutę !!! 
                                  Dudni woda dudni 
                                  W cembrowanej studni…   
                                  Lekko wpadł majątek  

                                  Lecz utrzymać trudniej ! 

                                                                  W naszych Wojsławicach  

                                                                   Nie tak dawno było, 

                                                                   Jak dostał majątek  

                                                                   Z Briańska Poletyło.    

                                  Gospodarzył na nim, 

                                  Że pożal się, Boże –  

                                  Brał, kto chciał i kto nie mógł 

                                  I bierze, kto może ! 

                                                                  Pewien plenipotent 

                                                                  Dobrze wszystkim znany  

                                                                  W dwa lata „zarobił”  

                                                                  Wólkę i Leszczany ! 

                                  Ale dla „dziedzica” 

                                  Wielka jest ponęta 

                                  Mieć plenipotenta –  

                                  „Szwagra Prezydenta”….    

                                                                  A resztę zaś pięknej 

                                                                  Tej fortuny pańskiej 

                                                                  Za zrobione długi 

                                                                  Zabrał Bank Ziemiański.  

                                   A sam spadkobierca 

                                   Za swoją fatygę, 

                                   Jak przedtem nic nie miał 

                                   Tak dzisiaj ma…. Figę !                             Oset. *(06.1930 r.) 

     

                        
                                             
                  

 

 



304 
 

 

 

 

                         Uwaga : Zdjęcia (wszystkie) ze zbiorów Kazimierza P. Janczkowskiego.  
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