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JjtyuHtf Chcąstasa i JCościoia
Nieukojone jest serce ludzkie na zie

mi w swej tęsknocie za prawdziwym ży
ciem, wiecznie trwałym szczęściem, za 
nadprzyrodzonością, za Bogiem i nicśmier 
telnością. Tak jest dziś, tak było zaw
sze nawet wtedy, gdy w rozumieniu ludz
kim i duch był syty i ciało w swych pra
gnieniach zaspokojone. Mimowoli staje 
przed oczyma naszymi epoka wspaniałej 
rzymsko-hellenistycznej kultury, wynio
sły Rzym ze swymi pałacami, amfiteatra
mi i luksusowymi kąpieliskami i łączący 
się z tym dobrobytem chaos i barbarzyń
stwo duchowe, wstręt do życia i prawie 
że legalizowane w zimnych paragrafach 
prawa rzymskiego samobójstwa a przy 
tym tęsknota, która pcha Rzymianina w 
objęcie demonów i bożków, zlatujących 
się tłumnie do międzynarodowego pante
onu. W tym właśnie czasie rozlega się 
już głośno nauka Piotra i Pawła o Chry
stusie jako jedynej drodze, prawdzie i 
życiu, o Jego zwycięstwie nad śmiercią 
i tryumfalnym Zmartwychwstaniu, które 
nie tylko jest osobistym tryumfem Zba
wiciela świata ale równocześnie gwaran
cją lepszego trwałego jutra ludzkości, jej 
szczęścia wiecznego i udziału w boskiej 
chwale. Radosne Alleluja niby łagodny 
a życiodajny powiew wiosny podnosi i 
krzepi serca ludzkie, bo „teraz Chrystus 
zmartwychwstał pierwiastki tych, którzy 
zasnęli“ (I Kor. XV, 20) i jako prorok za
powiedział „pożarta jest śmierć w zwy
cięstwie“ (Ózeasz 13, 14), bo odtąd każda 
walka, każdy trud podjęty w imię Chry
stusowe kończyć się będzie zwycięskim 
Alleluja, a groźba śmierci rozpromieni 
uśmiech nowego życia, którego treścią 
wieczna i niczym niezamąconn radość, 
Chrystus jako zwycięzca śmierci staje 
się źródłem, z którego płynie nadzieja 
milionów, którzy weń wierzyli, wierzą i 
wierzyć będą, jak długo świat będzie ist
niał; tryumf Chrystusa niezatarty ani 
ani uszczuplony w kolei wieków nie tylko 
znajdzie swój wyraz w radosnej liturgii 
wielkanocnej Kościoła, ale powtarzać się 
będzie w dziejach mistycznego ciała 
Chrystusowego, w zwycięskim pochodzie 
Kościoła poprzez wałki i burze dziejowe.

Kto nieuprzedzonym okiem spogląda 
na dzieje Kościoła choć by tylko w osta
tnich stuleciach, nie może oprzeć się wra
żeniu niezachwianej potęgi i niewzruszo
nego majestatu tej boskiej instytucji na 
ziemi. Od połowy XIX wieku filozofia 
i wiedza laicystyczna uderza ze szczegól
ną zaciekłością w podstawy chrześcijań
stwa czy to w formie t. zw. krytycznej 
teologii, podkopującej powagę Pisma św. 
i Tradycyji czy relatywizmu, wydające
go ludzką wiedzę i moralność na łup sub- 
jektywizmu, czy wreszcie naukowego

materializmu, który cale generacje i na
rody wciągnął w orbitę swego wyłącznie 
doczesnego światopoglądu i błędnych teo
rii socjalnych. A gdy te idee i siły lai- 
cystyczne, wyrosłe na gruncie rewolucji 
francuskiej przycichły i opuściły ręce w

walce z Kościołem, odżyły znane już z 
dziejów prześladowania Kościoła, które 
wdarły się nawet do krajów o prastarym 
katolickim dziedzictwie. Rosja, Hiszpa
nia z jednej strony, a z drugiej już nie 
w imię wolności, lecz w imię autorytetu 
rozpętana walka z chrześcijaństwem 
przez t. zw. państwo absolutne czy total
ne, roszczące sobie całkowite i nieogra
niczone prawo do ciała i duszy obywa
tela.

Mylą się jednak ci, co w swym zapa
miętaniu głoszą agonię czy zagładę

chrześcijaństwa, małodusznymi czyli — 
według słów Chrystusa — ludźmi małej 
wiary są, którzy choć na chwilę podda
ją się zwątpieniu, bo u steru Kościoła 
nie tylko stoi papież i biskupi, ale prze
de wszystkim i w pierwszym rzędzie

Chrystus i chociażby wszelkie ludzkie 
wysiłki zawiodły, naszą gwarancją i na
dzieją będzie zawsze ten, który każdej 
chili może nakazać ciszę na morzu ży
cia, ułatwić i utorować drogę łodzi Pio- 
trowej. Czasami zdaje się jakoby Chry
stus spał na tej łodzi, jak ongiś gdy pły
nął z apostołami na genezareckim jezio
rze, ale sen Boga stokroć potężniejszy 
niźłi ludzkie czuwania i płonną jest trwo 
ga, by Pan na zniszczenie i zagładę swój 
najcenniejszy twór na ziemi przeznaczył.

Był czas, gdy jeden z dzisiejszych

dyktatorów w alczył na chwilę z Kościo
łem, ale rzut oka na dzieje świata wło
żył w jego usta słowa stwierdzające w 
całej pełni zawsze i wszędzie zwycięską 
ideę chrześcijaństwa. „Cała historia — 
pisze Benito Mussolini — od czasu rzym
skiego imperium aż do dni dzisiejszych, 
od Dioklecjana do Bismarcka uczy nas, 
że stałe, ilekroć państwo było w walce 
z religią i Kościołem, wychodziło z tej 
walki zwyciężone, bo nawet najostrzej
sza broń, jaką ma państwo do dyspozy
cji, nie zada Kościołowi śmiertelnej ra
ny“.

Kiedy po Zmartwychwstaniu Chry
stus ukazał się uczniom swoim, bojaźli- 
wym i drżącym ze strachu powtórzył sło
wa, które w życiu ziemskim tak często 
im przypominał; „Nie bójcie się, ja je
stem“; chociażby tedy długie były chwi
le udręki i cały świat stanął przeciwko 
wam nie bójcie się, bo chociaż rytm ży
cia chrześcijańskiego zna swe bóle, cier
pienia i upadki, to jednakże „smutek 
wasz w radość się obróci“ (Jan XXVI, 
20), a im głębsze będą rany tym jaśniej
szą będzie gloria zwycięstwa, tym peł
niejszą i doskonalszą radość.

Tę radość budzi Kościół w duszach 
naszych w dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego; radośnie biją dzwony rezu
rekcyjne, zwiastuny chwały i tryumfu 
Chrystusa, radością przepojona jest li
turgia Kościoła, a kiedy trafia do serca 
polskiego, budzi w nim nie tylko opty
mizm chrześcijański i zamyka drogę ma
łoduszności i zwątpieniu, ale równocze
śnie i głębokie uczucie wdzięczności za 
rezurekcję narodu, który przetrwał chlu
bnie próbę i nawiedzenie niewoli, by 
odrodzić się do nowego bytu i życia.

Radość i tryumf Chrystusa wieczny 
i niezniszczalny, jak wiecznym jest Bóg, 
Jego słowa i moc ale radość ludzka za
wsze względna i zarzewie śmierci nosi w 
sobie, gdy przeciw Bogu lub nawet mi
mo Bogu płynie, to też Apostoł, gdy do 
radości zachęca wyraźnie zaznacza; „We
selcie się w Panu, po wtóre mówię wesel
cie się“ (Filip. IV. 2). Niechże tedy ra
dość nasza z ziemskiej doczesnej ojczy
zny łączy się z radością naszej wiary w 
tryumf Chrystusa i w ten sposób stwo
rzy wspaniałą, logicznie i dziejowo us
prawiedliwioną syntezę, której na imię? 
Polska zmartwychwstała, wielka, potę
żna w oparciu o święte prawo i władz
two niepodzielne Chrystusa zmartwych
wstałego, Alleluja.

Ks. Dr. Zygmunt Kozubski 
Profesor Uniwersyt. J. Piłsudskiego,
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Święto- Zmactwuchwstania JłamMeęß
Największym i najpierwszym świę

tem świata chrześcijańskiego jest 
uroczysty obchód pamiątki Zmartwych
wstania Pańskiego, dogmat zmartwych
wstania stanowi bowiem podstawę na
szej wiary, co stwierdza już św. Paweł 
w I. liście do Koryntian (15.17). Ze świę
tem tym związane są nadto wspomnie
nia wielu innych faktów, stanowiących 
treść wiary chrześcijańskiej, przede 
wszystkim aktu ustanowienia N. Sakra
mentu na Ostatniej Wieczerzy poprze
dzającej bezpośrednio Mękę, Ukrzyżo
wanie i Zmartwychstanie.

„Ostatnia Wieczerza — pisze Dom 
Cabrol w „Le Livre de la priere antique“
— stała się ośrodkiem, wokół którego 
ukształtował się cały rok kościelny. 
Stworzyła ona — w pewnym sensie — 
obchody wielkanocne i opromieniła sobą 
cały rok kościelny. Zmartwychwstanie 
Pańskie czci się, można powiedzieć, ile
kroć składa się Ofiarę Eucharystyczną, 
lecz jest rzeczą naturalną, że w dzień 
rocznicy święto to jest najbardziej uro
czystym. Było ono istotnie pierwszym 
świętem chrześcijaństwa, punktem cen
tralnym roku liturgicznego“.

Świętem najwyższym zwał uroczy
stość obchodu Zmartwychwstania Pań
skiego papież św. Leon I i za takie świę
to uważało je zawsze całe społeczeństwo 
wiernych do tego stopnia, że w średnio
wieczu bardzo często, zwłaszcza w dzi
siejszej Francji, od święta Zmartwych
wstania liczono nawet rok cywilny, co 
zakazał ostatecznie dopiero Karol IX 
w roku 1563.

W związku z tym Kellner w .,L"annee 
liturgique“ pisze: „Gdy idzie o zasta
nowienie się nad tym, co stanowi przed
miot roku kościelnego, trzeba zacząć od 
Bożego Narodzenia, jako pamiątki naro
dzin Chrystusa Pana. Jeśli jednak prze
dmiotem studiów ma stać się sam rok ko
ścielny jako taki, wypada rozpocząć od 
święta Wielkiejnocy, szczególnie, gdy 
pragnie się stosować metody historyczne. 
Istotnie, badając sprawę tę z punktu 
widzenia chronologii, widzimy, iż świę
to to istniało od samego początku i sta
nowi naturalną podstawę wszystkiego. 
Nie było ono — jak wiele innych świąt
— ustanowione dopiero z biegiem czasu, 
lecz wiąże się bezpośrednio ze Starym 
Zakonem w taki sposób, że nazwanym 
być może świętem w ścisłym tego słowa 
znaczeniu ustanowionym przez Najwyż
szego, który kieruje sprawami według 
Swoich planów. Nie trzeba było dla je
go ustanowienia inicjatywy czy poboż
ności ludzkiej, wprowadzonym zostało 
przez samego Boga“.

Istotnie, mówiąc o święcie Zmart
wychwstania Pańskiego, nie sposób po
minąć związku ze świętem Paschy w 
w Starym Zakonie, które przez Mojżesza 
poleci! ludowi izraelskiemu obchodzić 
sam Bóg, wyjaśniając znaczenie tego 
święta, jako pamiątki „przejścia Pań
skiego“ i wdzięczności za wybawienie. 
IW piętnaście wieków później Pan przy
szedł znowu, by krwią Syna Swego Je- 
dnorodzonego, jak ongiś krwią figural
nego baranka, wybawić tym razem już 
nie tylko jeden lud wybrany, ale całą 
ludzkość. Podkreśla to wyraźnie prefa- 
cja Mszy św. na czas Wielkiejnoey, mó
wiąc: „On bowiem prawdziwym jest Ba
rankiem, który zgładził grzechy świa
ta, który, umierając, śmierć naszą zwy
ciężył, a zmartwychwstając, życie nam 
powrócił“

Dlatego dawniej dzisiejsze święto 
Zmartwychwstania Pańskiego zwane by
ło Paschą, czego ślad dotąd pozostał w 
wielu językach (po francusku Pasques, 
po włosku Pasqua), przy czym zazna
czyć należy, że w pierwszych dwóch 
wiekach chrześcijaństwa nazwą tą obej
mowano przede wszystkim pamiątkę 
Śmierci Zbawiciela, w «dwóch następ
nych — pamiątkę Jego Śmierci i Chwa
lebnego Zmartwychwstania a dopiero 
poczynając od 5 w. — święto samego 
Zmartwychwstania. Jeszcze św. Augu
styn około r. 400 mówi o „bardzo świę
tym triduum Zbawiciela Ukrzyżowane
go, złożonego w grobie i Zmartwych
wstałego,

flłys historyczny)
Ponieważ jednak Ukrzyżowanie i 

Śmierć Pana Jezusa nastąpiły w piątek, 
a Jego Zmartwychwstanie w niedzielę, 
wcześnie, możliwie że już za czasów a- 
postolskich, obchód Paschy chrześcijań
skiej, nie tylko pod względem treści ale 
i pod względem terminu oddzielono od

świąt żydowskich. Papież św. Wiktor I 
w r. 194 dekretem orzekł już, że wszy
stkie kościoły Wschodu i Zachodu świę
to to winny obchodzić w niedzielę po 
żydowskim święcie Paschy. Jeszcze 
bardziej uniezależniono to święto chrze
ścijańskie w tennicnie jego obchodu na

Święty dywan w drodze do Mekki
Niezliczone rzesze tłumów zebrały się w Kairo, aby wziąć udział w przeniesie
niu świętego dywanu do Mekki. Od roku 1926. w którym nastąpiło starcie 
między odziałam! egipskiej armii a Wa babami, dywan nie był już więcej prze
niesiony do Mekki. Na świętym dywanie widnieją cytaty z Koranu i jest prze
znaczony dla świątyni w Mekce. Od -XII wieku począwszy, na pamiątkę piel
grzymki pewnej egipskiej królowej był on regularnie przesyłany do Mekki.

Soborze Nicejskim w r. 325. gdy ustalo
no po raz pierwszy zasady obliczania 
dnia święta Wielkiejnocy.

Ongiś święto Zmartwychwstania Pań 
skiego rozpoczynało się t. zw. wigilią, naj
starszą ze znanych w kościele, t. j. całonoc 
nym z soboty na niedzielę trwaniem na 
modlitwie, rozmyślaniach i śpiewach po
bożnych. Kiedy Kościół uzyskał swo
bodę, wigilie te odbywały się nader uro
czyście w rzęsiście oświetlonych świą
tyniach. Oświetlane były również domy 
prywatne a Konstantyn Wielki polecił 
nawet iluminowanie ulic i placów. Czę
ściowo zachowane to zostało na Wscho
dzie, gdzie dziś jeszcze istnieje zwyczaj 
powracania ze światłem ze świątyni do 
domów po nocnym nabożeństwie wielko
sobotnim. Na Zachodzie wigilie prze
niesiono około X w. z nocy na godziny 
wieczorne w Wielką Sobotę, a od w. XIV 
nawet na godziny poranne, tak że dziś 
noc z Wielkiej Soboty na Wielką Nie
dzielę przeznaczoną została już tylko na 
uroczystości związane z obchodem Zmar
twychwstania. Stąd zapewne pochodzi 
dzisiejsza polska nazwa święta — Wiel
kanoc, uświetniona specyficznie polskim 
uabożeństwem t. zw. Rezurekcji. Uro
czystości święta Zmartwychwstania Pań
skiego trwały dawniej siedem dni, cza
sami nawet, jak świadczą Konstytucje 
Apostolskie z IV. w. nawet dwa tygo
dnie, włączając w to Wielki Tydzień. 
W niektórych okolicach, jak mówią np. 
uchwały drugiego Synodu w Macon 
(585), tydzień świąteczny trwał od Wiel
kiego Czwartku do środy wielkanocnej, 
tak że uroczystość Zmartwychwstania 
była punktem kulminacyjnym. W cza
sie tych dni świątecznych zakazaną była 
wszelka praca zarobkowa i nawet nie
wolnicy byli wolni od pracy.

Z wyczaję wielkanocne
„Śmierć z życiem poszła w zawo

dy, przedziwny pełniąc łaski cud: 
Wódz życia zbawił narody, po zgonie 
w pełni swobody króluje światu, jak 
wprzód“ (sekwencja Mszy św. wiel
kanocnej). Ten tryumf życia nad 
śmiercią, wyrażający się w pamiątce 
Zmartwychwstania Pańskiego, wycis
nął też swoje radosne piętno na zwy
czajach świątecznych. Niewątpliwie 
zaznacza się to w najbardziej rozpo
wszechnionym zwyczaju święcenia 
potraw, który wywodzi się jeszcze z 
czasów pierwszych chrześcijan. Jakże 
wzruszającymi słowy oddaje treść 
tego zwyczaju nasz pieśniarz Wł. Sy
rokomla: „Ksiądz przychodzi w kom
ży, stule, kędy pascha już nakryta, 
gospodarzy wita czule i nad stołem 
modły czyta: „Boże, któryś na pusty
ni błogosławił pięciu chlebem, niech 
Twa łaska nam przyczyni chleba ży
cia ku potrzebom“. Tak oto poeta złą
czył w jednym pięknym zdaniu poję
cie chleba żywota ku zbawieniu dusz 
z obfitością darów Bożych, ku pokrze
pieniu ciał. Ta obfitość zastawy sto
łów ze święconym, była jedną z Cech 
świątecznego nastroju zwłąszczayy 
Polsce. Kroniki przekazały nam licz
ne tego dowody. Łukasz Gołębiowski 
podaje, że u wojewody Sapiehy roku 
pewnego na olbrzymim stole znalazły 
się cztery w całości pieczone dSla 
wyobrażające pory roku, dwana|ei^ 
jeleni ze złoconymi rogami — 
miesięcy, 52 placki, mazurki czy 
cze — jako tygodnie. I wreszci^jjL™ 
babek — według rachunku dni^pw 
podobnej ilości stały puchary ze*#aj 
rym winem węgierskim a dalej lżej
sze już wina cypryjskie, hiszpańskie, 
włoskie i wreszcie 8760 kwart mśpdu 
dla czeladzi to jest tyle ile godzin w

w Polsce
soboty spożyty usprawiedliwiał chy
ba chętkę do jedzenia.

Przy ozdabianiu stołów umiano 
się też zdobyć na zręczny żart. Oto 
na stole jednego z mieszczan krakow
skich w XVII w. stał wyrobiony z 
ciasta Kaifasz, który wyprowadzał 
kiełbasy z kieszeni Mahometowi. A 
pośród figur dwunastu apostołów mo
żna było się bawić wyglądem rudo
włosego Judasza. Nie brakło też ja
dła, choć inaczej i skromniej przy
rządzonego na stołach w chłopskich 
chatach. Kiedy koło południa w wiel
ką sobotę powróciły kobiety z kościo
ła, ostrożnie niosąc świece zapalone 
od poświęconego ognia, by znów roz
niecić żar pod kominami, a w izbach 
już panował świąteczny ład, na sto
łach, nakrytych obrusami ponatyka- 
nymi zieloną borowiną i oplecionymi 
wilkołakiem, czy zajęczym wąsem, 
piętrzyło się już proste ale smaczne 
jadło z szynką i kiełbasą na czele. Po 
błogosławione przez kapłana dary 
boże spożywa się według polskiego 
zwyczaju w pierwszym dniu w kole 
ścisłej rodziny. Dopiero drugiego dnia 
śwjąt zaczynają się ludzie wzajem 
odwiedzać. Nie obejdzie się w tym 
dniu bez przyjaznej psoty w formie 
.Oblewania wodą. Według Kiiowicza 
datuje się to jeszcze z czasów jerozo
limskich, kiedy oblewaniem wodą 
straż rzymska rozpędzała gromadzą
ce .się tłumy żydowskie. To oblewanie 

% wodą, zwane dyngusem łub śmigu- 
sSfrą, dochodziło czasami do przesady, 

że niejeden przypłacił je dobrym 
,ka|a.rem albo przeziębieniem. Powoli 
więc zajęto się złagodzeniem tego zwy 
eząju. Na- Kujawach na przykład wy- 
Weauje się jedynie z imienia zwłasz
cza; dziewczęta i obiecuje tyle a tyle

gie zdrowie, by takiemu jadłu i napit 
kowi podołać.

Ale nic dziwnego, po surowym po
ście apetyty były ogromne. Ostatni 
suchar i ostatni śledź — jak pisze Ig
nacy Chodźko — w wieczór ostatniej

roku. Miano fantazję a nie mniej i’tę“ ŚiŚder wody ale zaraz dorzuca zape
wnienie „lecz niech się nie boi, bo za 
nią obrońca stoi“.

Do najbardziej rdzennie polskich 
obyczajów należą pisanki, to znaczy 
pięknie barwione lub zdobione jajka. 
Według podań, krążących np. na Pod

lasiu, kamienie, którymi ukamienio- 
wano św. Szczepana, zamieniły się w
pisanki. Wrodozny artyzm ludowy 
świeci w przyozdabianiu tych pisa
nek prawdziwy tryumf. Ileż to po
mysłowych wzorów pokrywa biel 
skorupki. Lud ponadawał im nawet 
ciekawe nazwy np. deseń „św. Jabłu
szka“, „w dzwoneczki“, „w spsenkV, 
„w topolki“, „w koguciki“, „w kurze 
łapki“.

Tak oto natchnienie prostych sere 
ludu, pragnących uczcić świętą pa
miątkę Zmartwychwstania Pańskiego 
— wyraziło się w najrozmaitszych 
zwyczajach świątecznych. Zwracając 
się do tej bogatej skarbnicy czerpmy 
z niej umiarkowanie pamiętając o 
przestrodze poety: „Niechaj ciało nie 
przemoże świętych natchnień Twego 
Ducha“.

Łwcmądia
na Zmartwychwstanie Pańskie, u św, 

Marka rozdz. 16 wiersz i—7.
Gdy zaś szabat minął, Maria Magda

lena i Maria, matka Jakóba i Salome 
zakupiły wonności, by pójść i namaścić 
Go.

Wczesnym tedy rankiem, w niedzie
lę, przychodzą one do grobu już po 
wschodzie słońca. Mówiły zaś między 
sobą: Kto nam odwali kamień od otwo
ru grobowego?

I podniósłszy oczy, spostrzegły że ka
mień był odwalony, — a był on bardzo 
wielki. Weszły tedy do grobu i po pra
wej stronie ujrzały młodzieńca siedzą
cego, odzianego w białą szatę i zdumia
ły się. On zaś rzekł do nieb: Nie
trwóżcie się! Szukacie Jezusa Naza- 
reńskiego, ukrzyżowanego? Powstał z 
martwych; niemasz Go tu! Oto miejsce, 
gdzie Go złożono! Atoli idźcie, po
wiedźcie uczniom Jego i Piotrowi: „Idzie 
przed wami do Galilei; tam Go zobaczy
cie, jak wam zapowiedział“.
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Z Uadycji świątecznych

Dzień zmartwychwstania
na Polskim Merze

W dziedzinie poznania obrzędowości 
ludowej na Kaszubach ogromnie zasłu
ży! się Instytut Bałtycki w Toruniu, a 
wyniki tych badań dają dziś bogaty ma
teriał prasie polskiej do artykułów z oka. 
yji różnych świąt kościelnych, a w tym 
wypadku Wielkanocy.

Przygotowania do godnego święcenia 
Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczy
nają się na Kaszubach już na tydzień 
naprzód. Początkiem obrzędów wielka
nocnych jest kwietnia niedziela, zwana 
też palmową. Zwyczaje w tym dniu 
nie wiele różnią się od zwyczajów w 
innych stronach Polski. Główne nasile
nie obrzędowe rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek. Chłopcy skupiwszy się w 
gromadę, obchodzą codziennie,, aż do 
rezurekcji po trzy razy kościół dookoła 
ze śpiewem, następnie przemierzają wio 
ckę wzdłuż j wszerz, klekocąc kołatkami. 
Tym sposobem przypominają o zbliża
niu sie radosnej chwili Zmartwychwsta
nia i nawołują do modlitwy. Lud w za-

Jüaszonki
Z obrzędami wielkanocnymi łaczv się 

nierozerwalnie malowance jaj. Pochodzenie 
ich w Polsce "jest tak odlegle, taka meta ta. 
jemipcv owiane, ze wyświetlić do dzisiaj, 
podobnie jak zwyczaj „dyngusu“ jest wprost 
niepodobieństwem.

Już w wieku XIII biskup krakowski Win
centy Kadłubek ganiąc niestałość i cbwiei- 
ńość narodu polskiego, podaie w kronice 
wzmiankę, że Polacy zawsze bawin sie ze 
sxvvm« panami, jak ..z malowanymi jajka, 
mi“. Tłuczenie zaś ia jek hvlo roznowszecb- 
nione tak w całej Polsce jak i na Rusi. Naj
starsze wzmianki, dotvczaec malowanvcb jaj 
Znajdujemy w dziełach klasyków jak: 'Owi. 
dinsza Pliniusza i Juvenala.

W XVII wieku nad kwestią malowania 
ja; zastanawiali sic nawet neżeni, pożhsta- 
wiając poważne na ten temat traktaty i roz. 
prawy. _ ......

Barwieniem iai od dawien dawną zaj
mował się przede wszystkim lud polski, do
chodząc w malowaniu do wysokiego pozio. 
mu artystycznego. Zależnie od sposobu wy
konania rysunku, zależały ich nazwy. Jaja, 
wykonane w jednym kolorze, gotowane w 
pewnym barwniku, w gwarze ludowe i. noszą 
nazwy malowanek, pisanek, kraszanek, rza
dziej byczków. Na jednostajnym tle wy
skrobują często wieśniacy igłą lub szpilką 
deseń — jaika takie zwą się wówczas skro
bankami, pisankami lub rysowankami Jeśli 
deseń jest różnobarwny, otrzymamy ru-zez 
odsłanianie odkrytego woskiem iuika > go. 
towanego następnie w różnych barwnikach 
- • otrzymamy pisankę kraszankę.

Barwienie ja i odbvwa sie snosobcm pry
mitywnym. Lud Polski używa do tesro środ
ków przez siebie wynalezionych, własnych, 
najczęściej barwników roślinnych.

Na przykład na kolor żółty barwi sie ja
re. gotując je w odwarze z łupin cebuli, 
lub kory dzikiej jabłonki. Na bronzowy 
przez moczenie w wodzie stojącej w wydrą
żonym pniu dębowym. Chcąc otrzymać ko
lor fioletowy, gotuje sie jaja w liściach 
kwiatu1 ciemnej malwy. Z kotków osiki, po
łączonych z ałunem lub z jemioły, czy mło
dego żyta produkują wieśniacy piękny ja- 
sno-zielony barwnik, a z olchowej kory, 
czy młodych liści czarnego klonu nieprze
niknioną jednolitą czerń. Górale tatrzań
scy kraszą jaja na piękny pomarańczowy 
kolor, otrzymując go z rosnących na halach 
górskich wczesnych wiosennych krokusów.

W niektórych miejscowościach Polski 
spotyka się tak pięknie wykonane pisanki, 
że są naprawdę okazy ludowego artyzmu, 
mające za. wzór przyrodę, niewyczerpaną 
pod względem tematów w rysunkowej sty
lizacji.

mian wynosi im poczęstunek w postaci 
jaj. kiełbasy i chicha.

Wielki Piątek przeznaczony jest na 
ostatnie porządki domowe, ale już w W. 
Sobotę po południu modlą się Kaszubi 
przed grobem Chrystusa. W niektórych 
kościółkach Pomorza Groby Pańskie wy 
kazują nawet bogatą, pomysłowość i nie
przeciętny zmysł piękna. Straż pełnią 
najczęściej członkowie Związku Po
wstańców lub Sokoli. Strzelcy nie są łu
biani.

W Wielką Sobotę w niektórych stro
nach m. in. w Jastarni dochował się ob
rzęd wypędzania żuru za granicę wsi. 
Ma to symbolizować zakończenie postu. 
Czynią to chłopcy o północy przy muzy
ce i gromkich okrzykach. Dziewczęta 
zaś spieszą o północy do potoków i sta
wów, z wiarą, że spotkany po drodze 
mężczyzną będzie ich mężem. Wierzą 
też, żc obmywanie się wodą o tej porze 
leczy różne choroby i dolegliwości.

Pilnie Ind kaszubski przestrzega, aby 
w Wielką Niedzielę równo zc wschodem 
słońca pójść do kościoła na rezurekcję. 
Zabobonni spoglądają na niebo, pragnąc 
ujrzeć nad słońcem cień baranka Bożego. 
Dzieci zabierają do kościoła małe dzwo
neczki. którymi dzwonią podczas proce
sji. co daje uroczysty nastrój. Pierwsze 
święto spędzają rybacy w domu, po polu 
dniu tylko idą najczęściej na nieszpory.

Drugie święto posiada charakter wie 
ccj zabawowy. Po nabożeństwie zbiera
ją się w domu szypra (mistrza spławnićze 
go) na libację. Na Kaszubach znany jest 
także, podobnie jak w całej Polsce, t, 
z w. dyngus, albo śmigus, polegający na 
wzajemnym oblewaniu się wodą przez 
młodzież.

Wielkanoc 
podgorąepi niebem Hiszpanii

Kościół Grobu 
Chrystusowego

Olbrzymia świątynia, wzniesiona z roz
kazu Konstantyna u jego matki Heleny na 
tym samym miejscu, gdzie Zbawiciel świata 
został umęczony i pochowany, zbudowana 
została wokół głazu, zamykającego niegdyś 
pieczarę grobową, kaplicę, zwaną As-statis, 
na miejscu Zmartwychwstania obok drugiej 
zwanej Martyrien, wskazującej miejsce, 
gdzie spełniło się dzieło odkupienia.

Przybytek ten został zburzony pizez kró
la perskiego Chozrocza II w roku 614. Dzię
ki długim i usilnym prośbom jego żony, 
chrześcijanki zakonnik Modesta, późniejszy 
patriarcha jerozolimski, otrzymał pozwole
nie odbudowania świątyni. Przez lat piętna
ście pracow ano nad nią, ale dawne i świet
ności już nie zdołano przywrócić. Front 
dzisiejszego kościoła pochodzi z XII-go wie
ku, kiedy Jerozolima, zdobyta przez Krzy-

Piękne tradycje świąteczne
Już poprzednie rewolucje, a ostat

nio niebywała w dziejach wojna do
mowa, dokonała wielkich zmian w 
Hiszpanii. Bolszewicy opanowawszy 
znaczną część kraju, specjalną walkę 
wytoczyli religii i duchowieństwu. 
Poburzyli, a conajniniej zrujnowali 
wspaniałe świątynie, które niegdyś 
stanowiły dumę katolickiej Hiszpanii 
i przyciągały turystów z całego świa
ta, czerwoni barbarzyńcy zrabowali i 
splugawił i różne świętości narodu 
hiszpańskiego, jak n. p. cudowny ob
raz Madonny na górze Montserrat pod 
Barceloną, w końcu wymordowali zna 
czną część duchowieństwa.

Dziś różne obchody, które przez 
wieki całe nadawały tak wiele wdzię
ku i uroku hiszpańskiej Wielkanocy, 
należą do przeszłości. Warto więc dziś 
przypomnieć jak wspaniale i okazale 
obchodziła -dawna katolicka Hiszpa
nia radosne święto Zmartwychwsta
nia Pańskiego.

Jeszcze za czasów Alfonsa XIII z 
królewską iście okazałością roztaczał 
się przepych Wielkanocy w Hiszpanii, 
gdzie cala ludność skupiała się w go
tyckich lub maurytańskich wspania
łych kościołach, biorąc udział w cere-

z czasów, gdy w Hiszpanii rządziła wiara Chrystusowa

żowców, stała się stolicą królestwa chrze
ścijańskiego.

Podczas dorocznych uroczystości, ducho
wieństwo katolickie z nadzwyczajnym wy
stępuje przepychem, wydobywając w tym 
celu ze skarbca... szaty i naczynia kościelne 
niezrównanej piękności: i ceny, przeważnie 
dary pobożnych książąt. Tylko dwóch OO. 
Franciszkanów wie, gdzie przechowuje- się 
skarbiec; zakrystian św. Grobu i kustosz 
Ziemi św. Na te obrzędy wybierani są zaw
sze zakonnicy, odznaczający się najgorętszą 
wiarą i najsilniejszym charakterem.

Książęta j monarchowie chrześcijańscy 
nieraz przybywali do Jerozolimy ukorzyć 
się u Grobu Chrystusa. W ciągu ostatnich 
lat kilkudziesięciu w archiwach świątyni 
zapisali swe imiona prawe wszyscy królowie 
tego świata, kornie chyląc koronowane gło
wy przed Majestatem Króla Królów

moniaoh rozlicznych, wśród których 
Wyróżniał się obrzęd „mycia nóg star
com" przez samego króla.

Święta Wielkanocy nastręczały 
zawsze Hiszpanii sposobność do roz
winięcia niezwykle okazałego religij
nego ceremoniału i już Niedziela Pal
mowa rozpoczynała w różnych mia
stach hiszpańskich serię uroczystości 
Wielkiego Tygodnia. Ludność przy
bierała wówczas czarne szaty, ruch 
uliczny i handel zamierał, a poważne 
milczenie panowało w całym kraju.

W Wielki Czwartek w Madrycie 
sam król lub królowa dokonywała 
ceremonii „obmycia nóg“, a W. Piątek 
był głównym dniem ulicznych proce
sy] i uroczystości. Brały w nich u- 
dział prócz duchowieństwa, władz i 
publiczności, liczne cechy i korpora
cje, z których szczególniej okazale 
przedstawiała się gidia wyrabiaczy 
cygar, bo do niej sam król należał, 
oraz t. z w. „Macarenos“, popisujący 
się w pierwsze święto swą zręcznością 
w nieodzownej walce byków.

A już Madrycie można było do 
syta napatrzyć się różnym wspania
łościom. Na ulicach stolicy dumnej 
wówczas Hiszpanii było w czasie 
świąt rojno i gwarno. Każdy bowiem 
bogaty czy ubogi kupował nową 
odzież, by usymbolizować święto 
„wiosny i nowego życia“.

Panie z najprzedniejszych rodów 
w poetycznie zarzuconych mantylach 
z ciężkiego brokatu, jedwabiu czarne
go, lub z białych misternych koronek 
brabanckich, odbijały się malowniczo 
od słońcem skąpanego tła promenady 
na Gran-Mundo lub Calle de Alcala, 
owej cudownej alei, gdzie poruszały 
się ongi falangi hiszpańskich gran 
dów XV błyszczących mundurach, ni- 
czem migotliwe kaskady xvodne w cu
downej Olhambrze.

Zanim jeszcze nadeszły same świę-

drycie należało uroczyste palenie w 
noc Wielkiej Soboty na Niedzielę 
„królowej postu“. Przez długie tygo
dnie trwania Wielkiego Postu przeży- 
xvala ta słomiana królowa prawdziwe 
martyr!urn. W każdą niedzielę Wiel
kiego Postu proxvadzono kukle, wy
obrażającą' „królowę postu“ xv uro
czystej procesji przez całe miasto.

Kukla ta przedstawiała staruszkę, 
która miała dookoła głowy wieniec, 
uwity z listków szczawiu, w ręce zaś 
trzymała wielką miotle z herustu. Pod 
czas każdej takiej procesji obrywano 
tej „królowej“ poszczególne członki, 
tak, że wreszcie w W. Sobotę była ona 
już tylko strzępem na tronie hańby. 
I w końcu xvieezorem przed nocą 
Zmartwychwstania. Chrystusa rzuca
no owe, szczątki ze słomianej królowej 
na stos' i palono je xvśród śpiewów i 
tańców. Tłum madrycki xv podsko
kach tanecznych przeżywał świętą 
godzinę północną, dzielącą Wielką 
Sobotę od Niedzieli Zmartwych
wstania.

Tańcząc też otacza! tłum wspania
łą katedrę w Sexvilli. Przez cały W. 
Tydzień katedra ta spoxvita była w 
olbrzymie czarne zasłony i xvelony, 
które zdzierano dopiero przy Mszy 
śxv. o północy przed Niedzielą Wiel
kanocną. 1 kiedy w katedrze rozlega
ły się uroczyste śpiewy, a dźwięk 
dzwonów biegł daleko poza miasto, 
tłum sewilski krzycząc na placu 
przed katedrą, tańczył całą noc w u- 
pojeniu.

Sevilla Była w czasach przed re
wolucją, xv okresie Wielkiego Tygod
nia punktem zbornym Hiszpanów ?■ 
różnych stron i turystów ze świata. 
W tym czasie urządzano tam coś xv 
rodzaju karnawału weneckiego, tylko 
pochód karnaxvaloxvy przedstawia! 
całą Mękę Pańską. Dzisiaj i to nale-

ta, do obyczajów świątecznych w Ma- ży już do przeszłości.
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Wspomnienia wielkanocne
Było to niedawno... A jak poszło już 

w zapomnienie. Młode pokolenie czyta 
o tych czsach we wspomnieniach histo
rycznych, jak o wielu innych zdarze
niach, przeżywanych przez nasz naród. 
Starsze zaś pokolenie, choć pamięta tę 
minione chwile, przeżyło jednak w 
ostatnich latach tak wiele i było świad
kiem tylu przeróżnych zmian, że te nie
dawne męczeńskie lata niewoli naszej, 
zacierają się coraz więcej w pamięci. 

Ci zaś którzy, mniej lub więcej cierpieli 
za Tę, która dziś już wolna i niepodle
głą jest — oglądając to wielkie szczęście 
swemi oczyma — są tak swoicie wyna
grodzeni szczęściem Ojczyzny, że prze
żyte przez nich dola i niedola w niewód, 
jest już dziś dla nich nic nie znaczącem 
wspomnieniem.

Jednem z tych wspomnień, ściśle 
związanem z okresem świąt Wielkiejno- 
cy, a przeżytych na dalekiej północy 
dzielę się z szanownymi czytelnikami.

...Straszna zima ciągnęła się bez koń
ca. Już druga połowa kwietnia nadeszła, 
a w Syberji nic jeszcze nie znamiono
wało wiosny. Mróz „sorokowoj’" (40 stop
ni R.) jakby na przekór trzymał całą 
orzyrodę w swej potężnej niewoli. Wiel 
ka i szeroka rzeka Angara i wyspa, na 
której w małej wiosce czołdońskiej 
byłem osiedlony, góry nadbrzeżne i roz
pierająca się w okół na tysiące wiorst 
tajga — wszystko to od wielu miesięcy 
wzięte we wszechpotężną moc mrozu — 
zdawało się zamarzło raz na zawsze i ża 
dna siła nie powróci tej zmarłej przyro
dzie — życia.

Nadchodziły wśród tej srogiej zimy 
święta Wielkiej nocy, jak dla mnie, ze
słańca niczym się nie różniące od zwy
kłych przeżywanych tam dni. Drażniło 
mię tylko przygotowywanie się czołdo- 
nów do uroczystości świątecznych. Wie
działem z góry, że we wsi będzie dużo 
hałasu i awantur z powodu pijaństwa, 
jakie czołdoni urządzają przez całe 
osiem dni tam świętowanych.

Wolałbym nic nie słyszeć nie wie
dzieć o tej uroczystości tak wspaniale 
obchodzonej u nas w kraju. Wspomnie
nie o tym silniej wzmagało tęskotę za 
swoimi, niż zwykle.

Każde święto u czołdonów polega je
dynie na pijaństwie. Choć czołdoni uwa
żają się za prawowiernych chrześcijan, 
życia religijnego nie mają. Najbliższa cer 
kiew znajdowała się od naszej wioski w 
oddaleniu stu kilometrów. Wielu czoł

donów całe życie przeżyje, nie będąc 
nigdy w cerkwi. Pop tylko czasem przy- 
jedzie do wsi, ochrzci urodzone w mię
dzyczasie dzieci i na tym koniec. Jak 
czołdoni pojmują chrześcijaństwo, to tył 
ko oni sami wiedzą. Umieją się jednak 
żegnać i bić przed „ikonami“ (obrazka
mi) pokłony. Politycznych zaś zesłańców 
uważają za niedowiarków i pogan.

Wśród tych czołdonów miałem obcho
dzić pierwsze na. Syberii święta Wielka
nocy.

Przed świętami oczekiwałem z ni cci er 
pliwością nadejścia poczty. Pocztę do 
nas przy sprzyjających warunkach przv 
syłali dwa razy na miesiąc, a często trze
ba było czekać na pocztę cały miesiąc. 
Nareszcie w Wielki Piątek nadesłali po
cztę, a więc największa dla mnie ra
dość na święta, bo otrzymałem gazety i 
korespondencje. Otrzymałem wtedy spo
ro listów z życzeniami świątecznymi od 
rodziny i znajomych. Oprócz tego otrzy
małem obszerny list od swego syberyj
skiego proboszcza z Krasnojarska ks. 
Światopełk - Mirskiego, który pamiętał 
też i o wygnańcach, często posyłając im 
słowa pociechy. A krasnojarska parafia 
katolicka rozciągała się na tysiące kilo
metrów, więc ks. proboszcz choć listow
nie starał się utrzymać łączność ze swy
mi rozrzuconymi na tej olbrzymiej prze
strzeni parafianami, a szczególnie z ze
słańcami, niosąc im w miarę możności 
moralną a często i materialną pomoc.

W liście od żony otrzymałem na kar
toniku fotografię mego czteroletniego 
synka, który na odwrotnej stronie foto- 
grafji, napisał niezgrabnie swą rączką, 
prowadzoną naturalnie przez rękę matki 
takie oto słowa: „tatusiu, ja proszę Bo
zię, żebym najprędzej urosnąłem i tatu
sia ze Syberji uwolniłem”.

Zaś ks. proboszcz w liście świątecz
nym między wielu kojącymi słowami pi
sał: „Synu, zbliża się uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego. Jesteś o- 
bcenie daleko od swoich najbliższych, od 
świątyni naszej i od tego wszystkiego, 
co ci miłe i drogie jest. Lecz chyba nie 
wątpisz, że Chrystus Pan jest zawsze z 
tymi, którzy ufają w Jego Boską Moc. 
Niech cię to Zmartwychwstanie Pańskie 
napawa otuchą i nadzieją, że zmieni się 
twój los, jak wielu, na lepsze. Usłyszysz 
jeszcze wesołe Alleluja w ojczyźnie na
szej. Ufaj w przepotężną Moc Boską”.

Listy te odczytane kilkakrotnie razy

dziennie były jedyną dla mnie ucztą 
świąteczną.

W Wielką Sobotę nie wychodziłem z 
domu, bo czytałem ciekawe nadesłane 
mi gazety. Przed wieczorem czołdon, od 
którego na zamieszkanie, wynajmowałem 
starą opuszczoną izbuszkę, zaszedł do 
mnie, usiadł na podłogę, bo najczęściej 
czołdoni do pogawędki siadają na podło
dze, skręcił sobie z machorki papierosa i 
od niechcenia zagadnął mię:

„Czy u was też obchodzą święto Pa
schy, bo wasz naród to „palitiki ” a „pa
lii iki”, przecież w Boga nie wierzą".

Odpowiedziałem mu, że cały świat 
chrześcijański obchodzi święto Paschy, 
a nasz naród jest przecież chrześcijań
ski.

„Jaki tam chrześciański“ — odpo
wiedział czołdon — „gdybyście byli 
chrześcianami, toby was tu nie zsyłali. 
Mówicie jakimś niezrozumiałym języ
kiem, chyba tylko czart was zrozumie, 
a nie Pan Bóg, to jakże możecie być 
chrześcianami“.

Nie chciałem w tej chwili z czołdo- 
nem prowadzić rozmowy, więc nic się 
na to nie odezwałem, A on ćmił papiero
sa i ciągnął dalej.

„Musisz tu z nami siedzieć, bo nie tak 
łatwo z nad Augarskiego kraju się wy
dostać. Przyzwyczaisz się do naszej 
chrześcijańskiej wiary, ucieknie ci z gło
wy twoja polityczna wiara, co Boga i 
cara nie uznaje. Zrobisz się porządnym 
człowiekiem i żyć będziesz po naszemu, 
tak jak być powinno. Posiedzisz tu, przy 
zwyczaisz się i pozostaniesz. Sybir wiel
ki, miejsca dla ciebie starczy \

Słowa czołdona, cedzone wolno i iro
nicznie, były dla mnie w tej chwili 
jakby szyderczym naigrawaniem się 
czarta.

Zdenerwowany, ubrałem się ciepło i 
wyszedłem z izby na zlodowaciałą An- 
garę. Na spacerach na Angarze czułem 
się najlepiej, gdy chciałem być zupeł
nie samotny.

Słońce zachodziło. Wielka jego czer
wona, jak krew, tarcza na nieboskłonie, 
kryła się już za ziemię.

Purpura słońca oblewała zlodowaciałą, 
okrytą bielą śnieżną przyrodę, a prze
cudne bar-svy zachodzącego słońca, odbi
te w tej bieli co minutę zmieniały się 
na: coraz inny kolor w odcieniach coraz 
ciemniejszych. Powoli zapadał zmierzch.

Tejraz księżyc i gwiazdy przejęły

służbę- słoneczną, rzucając na ziemię, 
przeczyste, mroźne powietrze, swe ci
che, spokojne seledynowe promienie...

Cicha, zastygła kraina śniegów i lo
dów...

Następowała Wielka Noc Zmart- 
wychwstania... Tysiączne wspomnienia. 
Wielkiej tej Nocy, pragnienia, tęsknota 
i ta chwila przeżywana w tym momen
cie wśród przecudnego krajobrazu, wzię
ły mię całkowicie w swe posiadanie...

O, Zmartwychwstały Chryste, Czyje 
proroctwo się spełni? Czy kapłana Twe
go, który kazał mi ufać w Twą potężną 
Moc, czy czołdon a, który kazał mi uczyć 
się w Syberii chrześcijaństwa i ponuro 
mi oświadczył, że pozostać tu muszę na 
zawsze. Czy podobieństwem jest, aby z 
tego zlodowaciałego więzienia, otoczone
go nieprzebytą wprost tajgą i olbrzymią 
złowrogą przestrzenią wydostać się, by 
usłyszeć jeszcze, wśród swoich w Twą 
Wielką Noc Zmartwychwstania, Wesołe 
Alleluja.

A jednak, jednek w kilka miesięcy 
później, udało mi się pokonać te, jak się 
zdawało, nieprzebyte trudności. Uciek
łem ze Syberii przeszedłem tajgę i prze
byłem, mimo czujnej straży carskiej — 
wielkie przestrzenie Rosji. Ominąłem 
wszystko szczęśliwie i znalazłem się na 
wolności...

Rok później w Wielką Noc na uro* 
czystej Rezurekcji byłem We wspaniałej 
Katedi$e Wawalskiej.

Czy wyobrażacie sobie, co się działo 
w mej duszy, gdy przy wtórze królew
skiego Zygmunta, słyszałem odbijającą 
się o stropy katedry zwycięską i rados
ną pieśń: „Wesoły nam dziś dzień na
stał“ i gdy wspomniałem podczas Rezu
rekcji Wielkanoc spędzoną przed rokiem 
na Syberji.

Wkrótce później nastąpiła wielka 
wojna. 5 •

Wszystko najgorsze przeszło, pozosta 
ły tylko wspomnienia. Nawet mój mały 
wtedy synek który przysłał mi na 
Syberję swą fotografię pisząc: „proszę
Bozię, by prędko, urośnąłem i tatusia ze 
Syberji uwolniłem”, wyrósł i obecnie 
nosi zaszczytny mundurek oficera pol
skiego.

Czy mogła Sybiraka spotkać większa 
nagroda i większy zaszczyt.

A stary czołdon do dziś pewnie dzi
wuje się, jak to się mogło stać, że w wal 
ce z potężnym caratem zwyciężyli po
gardzani przez niego „palityki“. ]. S.

7lorneta mdkanacna
ODKUPIENIE

Elektryczny zegar w hali dworcowej 
wskazywał godzinę 23.44. Za minutę 
odchodził pośpieszny do Gdyni. Pod 
konstrukcją tunelu zawieszone lampy 
blado oświetlały wnętrze peronu. Czar
ny parowóz stał dysząc w cieniu. Na 
sygnał drgnął, ożywił się i regularnym 
oddechem zapadł w przestrzeń. Przez 
ciżbę osób przedarł się miody człowiek 
biegnąc ku pędzącym wagonom. Już 
uczepił się drzwiczek, był na stopniu, 
gdy nagle oderwał się i runął w ramio
na dyżurnego.

— Lekceważy pan swoje życie, po- 
jedzie pan następnym. Huknął nań 
służbowy. Potężna lokomotywa OK—29 
ciągnęła długi wąż pulmanów. W prze
działach rozsiadł się monotonny rozko
łysany nastrój snu. Sleepingi zapełnio
ne zwykle kupcami obsadzili szczelnie 
pasażerowie, jadący na Pomorze odet
chnąć świętami. Brakło miejsc nie tyl
ko w ambulansie, lecz na korytarzach 
i w bagażniku.

Wielkanocna poczta wiozła ostatni 
transport radości. Jeno w lokomotywie 
mógł się swobodnie zmieścić maszynista 
Karol i młody palacz SzymPn. Tętniące 
cielsko maszyny kryło w sobie rozmowę 
dwóch ludzi, prowadzących express 
przez czarń nocy. — Co tak para syczy, 
mruknął Karol patrząc w kocioł.

— Zaraz wentyl poprawię: — Nie 
bądźcie tacy ponurzy, odrzekł młody 
palacz.

Łuna Warszawy już dawno zniknęła

e horyzontu. OK-29 pędził jak szalony. 
Budynki stacyjne migały mdłym świa
tłem latarni. Karol otarł pot z czoła, 
zadumał się i westchnął głęboko:

— Prowadzę ostatni raz maszynę... 
rzekł.

— Coooo?
— No tak. Pierwszego kwietnia idę 

na emeryturę. Po 33 latach roboty że
gnam się z parowozem. Odchodzę, do 
domu. Do mego małego domkuńa Ka
miennej Górze. To wszystko, co mi zo
stało po trudzie nieprzespanych nocy. 
Żona mi zmarła przed rokiem. To było 
też w Wielką Sobotę. Przyjechałem pi
jany do domu...

— Krtań Karola zamarła nagle. Usta 
były jak zamurowane. Kiedy je znów 
otworzył, na tle zadymionej twarzy u- 
kazał się rząd białych zębów...

— Siostra mi gospodarzy i szykuje 
święcone. Po tylu latach spokój, cisza, 
odpoczynek w moim domku. My starzy 
musimy odejść. Ustępujemy miejsca 
młodym, szarpiącym się do pracy... 
Choć przywarłem, do lokomotywy, zro
słem się z nią jak dźwignia lub koło...

Stałem się jej duszą i uczuciem — 
muszę pójść precz...

Maszynista spojrzał przez małe Ö- 
kienko i ujrzał tłum jasnych punktów 
wraz z czerwonym światłem.

Kilka zwrotnic zachybotało pocią
giem. Semafor żarzył, jak piekło. — 
Błyskawicznym ruchem Karol dał kontr
parę i zahamował express przed stacją, 
i zahamował express przed stacją.

Opodal na tym samym torze stal po
ciąg towarowy, który za chwilę miał 
zmienić się w stos drzazg i kupę łomu, 
masę zniszczenia.

Karol odetchnął jak człowiek zmę
czony.

W ciągu swej 35-lettiiej służby był 
dokładny, ostrożny, systematyczny. Znał 
tor jak drogę do domu, własnego domku 
na wybrzeżu.

Dziś gdy poraź ostatni prowadził 
pociąg, nadziemski cud powstrzymał go 
od katastrofy.

Błyszczące oczy Szymona wyrażały 
podziw dla maszynisty-emeryta.

— Bierz szuflę i nie gap się — krzy
knął Karol.

Młoty waliły mu w rozpalonych skro 
ni ach.

OK-29 objechał ogromne cielsko i 
jak wicher pognał pomorskim szlakiem. 
Na platformie dwóch ludzi obserwowało 
badawczo manometry i zegary.

Na dworcu gdyńskim owionęło Ka
rola słone powietrze.

Otrzeźwiający wiatr podziałał jak 
balsam.

Szeroką aleją poszedł do siebie, do 
swego domku. Potem skręcił w prawo 
i chciał wyminąć samotnie stojący ko
ściół.

W tym jednak momencie rozwarły 
się drzwi i ponad falą ludzi rozpły
nął się dziwnie wzruszający śpiew.

Potężnym akordem szedł ku Bałtyko
wi i ginął w oddali:

„Przez Twoje święte zmartwych
wstanie. ,.

Boże-Synu odpuść nam nasze zgrze
szenie. .

Pod złocistym baldachimem kroczył 
kapłan z monstrancją.

Słowa hymnu przechodziły koło uszu 
Karola, z pokładów duszy oderwała się 
li tylko skorupka, powłoka zapomnienia.

Przypomniał sobie, że to procesja 
wielkanocna, tak wielka ceremonia ko
ścioła. Chłopcem będąc, chodził prze
cież do kościoła. Później pracował na 
utrzymanie, przystąpił do związku, i tak 
się pracą zaharował, że gdzie mu tam 
było myśleć o kościele. Nie. było czasu 
— tłumaczył sobie.

.., Rzesza wiernych śpiewała drugą 
pieśń, pieśń szczęścia i nadziei;

— „Wesoły nam dziś dzień nastał.,.
Karol zmieszał się z procesją, pochy

lił siwą głowę i wszedł do kościoła. 
Dziękował żarliwie zmartwychwstałe
mu za doznane odkupienie.

#
Gdy Karol przy biesiadnym stole ob

chodził swą Wielkanoc, masywne cielsko 
OK-29 przysposabiało się do wieczorne
go kursu.

Nocą w pierwszy dzień świąt do Gdy 
ni nadeszła smutna depesza. Dyżurny 
ruchu z Tczewa telegrafował: „Maszy
nista Pazur przez nieostrożność wpadł 
pod parowóz... złamane obie nogi... 
zastąpić innym".

Zastępcą został Karol.
Wyrwany z błogiego odpoczynku 

świątecznego poszedł ku jasnemu bu
dynkowi stacyjnemu. Miłosnym, szczę
śliwym spojrzeniem objął swój OK-29. 
Włożył roboczą granatową bluzę i 
wszedł na platformę.

... Znów razem. Rzekł palacz do 
odrodzonego Karola.
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Poszukiwania zatopionych skarbów morskich
i rancuskie kola techniczne pono

wnie wystąpiły z inicjatywą wydo
bycia z dna morza zatopionych skar
bów. Chodzi przede wszystkim o sta
tek „Telmaque“, który od swej nie
szczęsnej katastrofy w roku 1790 spo
czywa jeszcze na dnie morza w po
bliżu ujścia Sekwany. Statek, we
dług sprawdzonych z historii faktów 
i dokumentów, wiózł na pokładzie 
olbrzymie kosztowności. Między in
nymi w specjalnych szkatułkach 
umieszczono cenne skarby króla Lu
dwika XVI, przygotowującego się do 
ucieczki z Francji. Również w źró
dłach naukowych zawartych w sta
rym archiwum francuskim, znajduje 
się notatka o bogatych kielichach i 
monstrancjach z Normandii, jakie zo
stały załadowane na pokład „Tele- 
maque“ przed wyruszeniem statku 
w podróż zamorską.

W przybliżeniu oceniona jest war
tość skarbów spoczywających na 
dnie morza na 4 miliony franków, nic 
więc dziwnego, że od wielu lat co pe
wien czas podejmowane są intensy
wne prace nad wydobyciem skarbów 
z głębin wód. Trzykrotne próby pod
jęte w latach 1830, 1839 i 1850 nie zo
stały uwieńczone pomyślnym wyni
kiem. Ostatni raz zdołano już wy
ciągnąć wrak statku, lecz słaba kon
strukcja lin i dźwigarów załamała 
się i wrak z szumem zanurzył się 
znów na dnie wśród mułu i piasku 
morskiego.

Francuskie koła techniczne są 
przekonane, że w tym roku dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych 
urządzeń uda się w zupełności wy
dobyć szczątki statku a wraz z nim

niezniszczalne kruszce i bogactwa. 
Żądza zdobycia nowych skarbów jest 
tak silna — pisze „Paris Midi“, — że

ludzkość pokonuje wszystkie trudno
ści i przeszkody, by uzyskać złoto z 
epoki królestwa.

Ćwierć miliona lai 
liczą źródła Karlsbadu
Geologowie zajmowali się od dawna 

kwestią wieku źródeł Karlsbadzkich, ale 
rozstrzygnięcie jej znalazło od określe
nia pochodzenia tych wód termalnych. 
Nie wiedziano bowiem, czy pozostają 
one w związku z wulkanicznymi zjawi
skami epoki oligocenicznej (7 milionów 
lat wstecz), czy datują się z końca epoki 
trzeciorzędnej (pliocen) lub też dylu- 
wialnej a ewentualnie lodowej, t. zn.
20.000 lat temu.

Ostatnio dokonane badania geologi
czne w okolicach Karlsbadu dowiodły, 
iż rzeczka Ciepła wyżłobiła sobie kory
to dopiero w drugiej połowie epoki dy- 
Juwialnej i źródło gorące t. zw. Sprudel 
zaczęło bić w tym samym dopiero okre
sie. Na podstawie tych danych wnio
skują geolodzy, iż źródła karlsbadzkie 
powstały 250.000 lat temu.

Ponieważ wiedza współczesna oblicza 
istnienie ludzkości na ziemi na około
600.000 lat, a geologia historię ziemi na 
miliony lat, przeto w tym stosunku mo
żna wiek źródeł karlsbadzkich ocenić 
jako bardzo młody.

Przedwiośnie

Jkaca zegam m (icz&ach
Słuchając bicia zegara, nie zastana* 

wiamy się nawet nad tym, jaką on pra
cę wykonuje, a to praca niebyłe jaka. 
Co kwandrans duży zegar bije raz, co 
pół godziny — dwa, co trzy kwandran- 
se — trzy, co godzinę — cztery razy, 
czyli na ogół w ciągu godziny dziesięć 
razy zegar uderza, to znaczy w ciągu 
doby dwieście czterdzieści razy. Peł
nych godzin bije pięćdziesiąt sześć, a 
więc razem trzysta dziewięćdziesiąt 
sześć na dobę, czyli sto czterdzieści czte
ry tysiące pięćset czterdzieści na rok. 
Jedno uderzenie trwa dwie sekundy, 
więc na uderzenie 144.540 razy trzeba 
289.080 sekund, to znaczy 80 godzin 18 
minut, lub trzy dni 8 godzin 18 minut. 
U zegara o średnicy półtora metra wska 
zówka wielka musi przebyć w ciągu go
dziny drogę długości 4 i pół mtr. Liczba 
obrotów wynosi w r. 565 razy 24 godzin 
na dobę, t. j. 8.760.

$si
Agha Khan ma 12-tu psich fawory

tów. Strzyżeniem i czesaniem tej psiej 
gromadki zajmuje się specjalny artysta. 
A że czyni to z talentem i wdziękiem 
o tym świadczy fakt, że chcąc go wyna
grodzić za pieczołowite starania, okazy
wane „najjaśniejszym" pieskom Agha 
Khan... obdarował zręcznego fryzjera 
szlacheckim klejnotem. Nowo kreowa
ny szlachcic obnosi dumnie swój herb 
na wizytówkach, na których m. in. mo
żna odczytać: „Fryzjer psów Jego Wy
sokości Agha Khana Mohammed‘a III..."

Czy miecie, że...
Nosorożce, słonie, dziki i jelenie są 

świetnymi pływakami, ale tygrys oka
zuje się też niegorszym, choć mniej za
miłowanym. Na wodach Archipelagu 
Malajskiego w wielkiej odległości od 
brzegu spotkano tygrysa przeprawiają
cego się na inną wyspę w poszukiwaniu 
zdobyczy.

Organy kinowe są cudownym wyna
lazkiem techniki. Są one ogromne, ścia
ny mają ze szkła, tak, że można widzieć 
cale ich wewnętrzne skomplikowane n- 
rządzenie. Organy kinowe są uniwer
salnym instrumentem muzycznym, gdyż 
mogą one zastąpić pełną symfoniczną 
orkiestrę, mogą naśladować szum morza.

Swiecąee nosy więźniów
1 czerwone uszy złodziejskie

Może dlatego, że zło jest stare jak 
świat, ludzie, aby się przed nim obronić 
powracają zawsze do starych sposobów,

i chociaż dzisiejsze metody kryminali
styczne napozór idą z postępem, używa
jąc ostatnich zdobyczy w dziedzinie che-

Wiosna
Stary dziadek od zapiecka 
zawołał do wnuczka •— dziecka. 1 
„Patrzaj Jasiu — jak radosna 
idzie do nas cudna wiosna". 
Wywoła ich ku przyzbie, 
nie chcieli pozostać w izbie — 
wyszli ją witać.

Stary rozpiął kozuszynę,
Jąś poprawił koszulinę, 
i tak stoją zadumani 
w dźwięki wiosny zasłuchani.
Wiosna..', wiosna... wszystko śpiewa 
ludzie, ptaki, krzewy, drzewa 
cała ziemia wzdłuż i wszerz.

Patrzy Jasio,' patrzy dziadek 
jak się przemienił sadek 
jak się ubrał w nową szatę 
w liście — kwiaty tak bogate. 
Patrzy młody, patrzy stary 
jak zielenią się łąki — jary.
Lecz jak lany, łąki pola 
nie zakwita ludziom dola...

J. B.

Pięknu okaz jelenia nie przeczuwającego obecności obserwatora

Żonaci koBŚUMują mulej alkoholu
Statystycy czescy doszli do kon

kretnego wniosku na- podstawie „su
chych“ cyfr, iż żonaci mniej piją niż 
kawalerowie. Tak więc gdy urzędnik 
kawaler konsumuje rocznie 111 i pól 
litra alkoholu w różnych posta
ciach, urzędnik żonaty, mniej bo 73 i 
trzy czwarte litra alkoholu. Okazuje 
się, że nawet, urzędniczka niezamęż

na konsumuje więcej alkoholu niż 
urzędnik żonaty, bo 73 litry rocznie. 
To odkrycie nie jest co prawda zbyt 
pochlebne dla nadobnych obywatelek 
Czechosłowacji, które popierają, bę
dąc w stanie panieńskim, gorliwie 
krajowe browary. Temu też może za
wdzięczają swą „linię“ niekoniecznie 
zgodną z kanonami mody.

mii — to jednak bardzo niewiele odbie
gają od średniowiecznych praktyk.

Aby zopobiec masowym ucieczkom 
w nocy z więzień amerykańskich, posta
nowiono wcierać specjalną substancję 
fosforyzującą w chrząstkę nosa nie
szczęsnego więźnia.

Światło rzucane przez te „występne 
nosy“ utrudni ich właścicielom ucieczkę 
i będzie łatwo zauważone przez dozor
ców. Chyba, że więźniowie zechcą się 
posługiwać tym naturalnym reflektorem, 
który będzie ich prowadził w ciemno
ściach. Wszystko będzie zależało od od
wagi i zręczności więźnia.

Czasy krwawych stygmatów wypa
lanych na ramieniu galernika wracają. 
Dziś zamiast ramienia stygmatem zna
czą twarze. Sposób ten został już zasto
sowany w więzieniu Sing-Sing, a nastę
pnie w Bukareszcie.

Policja rumuńska nie mogła sobie 
dać rady z wielką ilością złodziei kie
szonkowych — to też zabrano się do 
środków drastycznych. Mianowicie zło
dziej kieszonkowy zostaje poddany na
der przykrej operacji — uszy jego bar
wią na purpurowo specjalną, trwałą 
emalią, która nie daje się usunąć przez 
cały rok. Początkowo zamierzano czer
wienić złodziejom ręce, ale te łatwo by
łoby ukryć w eleganckich rękawiczkach. 
Wobec tego złodzieje po odsiedzeniu 
swej kary będą kursowali między ludź
mi z czerwonymi uszami. Może to i do
bry sposób. Ale co poczną ci biedacy, 
którzy są w porządku z prawem, a mają 
uszy odmrożone? Ich rodacy będą stro
nić od nich w tramwajach i na ulicy, 
wyrządzając im tym niesłuszną krzyw
dę.
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Poszukiwania skarbów
w grobie żołnierza pod Łomżą

W śród mieszkańców wsi Jednaczewo 
W pobliżu Łomży wywołało wielkie wra
żenie pojawienie się tajemniczego sza
rego samochodu, którego pasażerowie 
nocą udali się na grób rosyjskiego żoł
nierza Józefa Kociuby, zmarłego tu w 
czasie wojny.

W roku 1916, w chwili zajęcia Łom
ży przez wojska niemieckie, kilku do
tychczas nieznanych dezerterów z armii 
rosyjskiej przyprowadziło do leżącej w 
pobliżu lesistej wsi, Jednaczewa, ranne
go towarzysza.

Rannym tym był Józef Kociuba, Po
lak z kieleckiego. Wkrótce Kociuba 
zmarł z odniesionych ran.

Jego przyjaciele nocną porą wyko
pawszy grób tuż przy pobliskiej kapłi- 
ry, pochowali zmarłego.

W roku ubiegłym do wsi zaczęli 
przybywać raz po raz, jacyś nieznani 
ludzie, rozpytując o grób Kociuby.

Poinformowani oglądali mogiłę, a na
stępnie odjeżdżali.

Stale powtarzające się wizyty zain
trygowały spokojnych mieszkańców Je
dnaczewa.

Obecnie przybyli pasażerowie szare
go samochodu, jak to zdołali podpatrzeć 
wieśniacy, przywieźli ze sobą w waliz
kach różne narzędzia, co jednak robili 
na grobie — niewiadomo, gdyż praco
wali w ciemnościach nocy.

Rano w miejscu mogiły mieszkańcy 
Jednaczewa zauważyli głęboki dół oko
ło 4 m kw., a w nim bielejące kości 
ludzkie.

Zaalarmowano władze bezpieczeń
stwa, które za sprawcami profanacji 
wysłały listy gończe, narazie jednak 
bez rezultatu.

Wśród ludności krążą wieści, jakoby

w grobie mieściły się znaczne skarby, 
zrabowane przez towarzyszy zmarłego, 
jednemu ze znanych rosyjskich bankie
rów. Jest to tym bardziej prawdopodo
bne, że mieszkanka Jednaczewa Stefa-

nia Grabowska, w której domu 1916 ro
ku zmarł Kociuba, poznała w jednym 
z przybyłych samochodem, najserdecz
niejszego przyjaciela zmarłego, Kazi 
mierczuka.

Jak umiera! feldmarszałek ffindenburg
Wielki chirurg niemiecki dr. Sauer- 

bruch tak opowiada o ostatnich chwi
lach feldmarszałka Hindenburga, przy 
którego łożu czuwał yv czasie jego dłu
giej choroby w Neudeck. Gdy Hinden
burg uczuł, że życie już odchodzi, zwró
cił się do doktora Sauerbru cha i siląc 
się na uśmiech zapytał: „Powiedz mi tak 
zupełnie szczerze, doktorze, czy przy
jaciel Heinz (śmierć) już jest w poko
ju?'". Na to doktór widząc opanowanie

chorego odpowiedział szczerze: „W po
koju go jeszcze nie ma, ale krąży już 
dookoła domu'". Wówczas Hindenburg 
poprosił doktora o biblię i wyraził ży
czenie, aby pozostać „sam ze swoim Bo
giem. Doktór uszanował wolę umiera
jącego i oddalił się do przyległego po
koju. Feldmarszałek czytał spokojnie 
biblię przez blisko dwie godziny. Po
tem rozpoczęła się agonia. Umarł jak 
na prawdziwego żołnierza przystało.

aa

Kłopoty z koronami
Arystokracja angielska ma dziś jedną 

najbardziej palącą troskę — to sprawa 
przygotowań do uroczystości koronacyj
nych a zwłaszcza stroju koronacyjnego. 
Jak wyglądają tualety na uroczystości 
koronacyjne każdy miał się już możność 
przekonać z licznych ilustracji podawa
nych przez pisma, ale nikt dotychczas 
nie wie, ilu ważą te piękne stroje. Otóż 
ciężar sukni dla dworu wynosi około 10 
funtów, ubiór męski waży podwójnie 
przy tym panowie będą musieli dźwigać 
ponadto ciężkie miecze. Jak widzimy, 
osoby biorące udział w świetnych uro
czystościach koronacyjnych będą znosi
ły prawdziwe katusze, to też zrozumiałe 
jest, że mistrz ceremonii dworskich za
sypywany jest prośbami o możliwe ulże
nie dosłownie „ciężkiego“ ceremoniału. 
Poza tym panie — żony parów — będą 
narażone na nielada kłopot w postaci 
malutkich koron, którymi w chwili uko
ronowania królowej będą musiały same 
się ukoronować. Fryzjerzy londyńscy 
wymyślili specjalną fryzurę koronacyj
ną, która umożliwi utrzymanie małych 
koron w należytej równowadze.

Samochód sypialny
Kursujący na linii Beirut-Danm- 

Sfcek-Bagdad samoehód-olbrzym zao
patrzony został w specjalne łóżka 
składane. Urządzenie wnętrza tego 
sprawnie kursującego autobusu nie 
różni się wiele od przedziałów pierw
szej klasy w międzynarodowych po
ciągach Lux. Poza szeregiem prze
działów w samochód zie-olbrzymie 
specjalne miejsce zajmuje elektrycz
na kuchnia, bar oraz palarnia ozdo
biona estetycznymi malowidłami.

Przeciętna szybkość jaką osiąga 
samochód wynosi 80 km. na godzinę. 
Dokładna wentylacja połączona z u- 
trzymywaniem stałej temperatury sta 
nowi miłe przez pasażerów powitaną 
nowość na tym szlaku „stepowym“. 
W początkach marca b.r. cały auto
bus wynajął dla swego otoczenia zna
ny maharadża z Bagdadu Sibar. Udał 
się on w podróż z Bagdadu do Da
maszku, a następnie do Bejrutu. By
ła to pierwsza podróż maharadży te
chnicznym środkiem komunikacyj
nym, gdyż zawsze korzystał on z py
sznych, lecz już dziś niemodnych, ka
roc lub chyżych koni arabskich.

Na wybrzeżach Malagi 
.'iijęcie przedstawia jeden z rybackich statków, który stojąc.na usługach rzą- 
d owco w, przez dłuższy czas gęsto ostrze liwał przybrzeżne oddziały powstańców, 
wreszcie dosięgły go skuteczne celne pociski powstańczej artylerii, posyłając

go na dno morza.

Hypnotyzujące oczy
W jednym z poważnych banków w 

Grecji rozegrała się dziwna scena. Wi 
tych dniach do kasjera banku zgłosił się 
skromnie ubrany mężczyzna, przedsta
wiając do realizacji czek na sumę 2510 
funtów. Kasjer początkowo się wstrzy
mywał wypłaty, gdyż czek opiewał na 
jeden z banków angielskich i nie posia
dał żadnej wartości z powodu przedaw
nienia.

Po chwili jednak pod wpływem prze
nikliwego wzroku klienta udał się z nim. 
do dyrektora banku. Dyrektor, jakby 
wstrząśnięty i przygnieciony przez nie
znanego interesenta, patrzącego nań dzi
wnym ognistym wzrokiem, niezwłocznie 
polecił też kasjerowi dokonać wypłaty 
z konta jednego z angielskich klientów 
banku. Niesamowity klient w spokoju 
schował pieniądze do podartej kieszeni 
płaszcza i ulotnił się. Pół godziny trwa
ło w banku odrętwienie po wizycie tego 
„hipnotyzującego“ pana. Kiedy oszoło
miony dyrektor za wezwał policję celem 
wytropienia oszusta, ten znajdował się 
poza granicami Grecji. Weksel opiewał 
na nazwisko John Kurtha, jednego z tu
rystów przybyłych do Anglii i był wy
stawiony przed 8 laty. Również kwota 
2510 funtów była sfałszowana. Spryciarz 
dopisał na czeku do liczby 25 cyfrę 10 
funtów.

Plaga jadowitych żmii
W „diamentowym mieście“ Kimberley 

zdarzył się niebezpieczny wypadek, który 
na szczęście nie miał zbyt groźnych na
stępstw. Do pewnej uiwiarni, gdzie był wiel 
ki natłok gości, wślizgnęła się żmija z ga
tunku najbardziej jadowitych, które ostatni
mi czasy bardzo się w południowej Afryce 
rozmnożyły. Zauważono ją dopiero wtedy, 
gdy niebezpieczny gad znalazł się już na 
środku lokalu. Powstała nieopisana pa? %";a. 
Biedni bibosze powłaziłi na stoły i stołki i 
stamtąd zaatakowali żmije kuflami i butel
kami. Tego wieczoru wielu stałych bywal
ców piwiarni powróciło wcześnie do domu, 
sprawiając swym żonom miła niespodzian
kę, ■ ■

Przepowiednie są dziś ogromnie mo
dne. Każdego dnia przepowiadają nam 
to. co nam się przydarzy nazajutrz — 
gdzie osiągniemy powodzenie, lub, dla
czego coś nam się uda. 1 horoskopy kwi
tną, jak bez na wiosnę.

Przepowiednie 0.S2-
:ck

Znaki Zodiaku i zestawienie planet 
nie zawsze były jedynymi wskazówka
mi dla astrologów. Czasem bywały prze
powiednie cyfrowe, oparte na jasnowi
dzeniu — naprawdę zdumiewające.

Na przykład w roku 1849 książę pru-

Nieodzowna gromadka go spodąrstwa wiejskiego

Zaćmienie słońca, które drwi sobie z astronowów
8 czerwca 1937 r. — jak nam zapo

wiadają astronomowie — będzie miało 
miejsce całkowite zaćmienie słońca. Naj 
ciekawsze jest to, że zaćmienie to będzie 
trwało 7 m. 4 sek (o tym nie słyszano 
już od tysiąca lat) podczas, gdy według 
obliczeń astronomicznych maximum cza
su dopuszczalne przy zaćmieniu jest 7 
m. 30 sek. Byłaby to więc jeszcze rzad
sza okazja, niż roku ubiegłego. Cóż 
kiedy niestety, zaćmienie będzie tylko 
widoczne na wodach Pacyfiku. Rozpo
cznie się od 170° długości wschodniej i 
od 12“ szerokości południowej, gdzie 
wschód słońca będzie w zaćmieniu — a 
skończy się na 71“ długości zachodniej

* ki. przyszły założyciel Cesarstwa ,Nie* 
ubeckiego, zwrócił się do słynnej wróż
ki, aby mu postawiła horoskop:

„"W którym roku będzie założone ce
sarstwo?" — zapytał książę —

Na to odpowiedziała wróżka — „Obe
cnie jest rok 1849. Dodajmy te cyfry 
1+8+4+9, będzie to razem 22, Cesar
stwo powstanie w 1871...“

„W którym roku umrę?“ — pytał da
lej książę.

„1+8+7+1 t. zn. 17 lat później. W] 
roku 1888...“

„Kiedy cesarstwo moje upadnie?“
„1+8+8+8, czyli 25 lat później. W 

roku 1915...“
Chociaż jest drobna nieścisłość co do 

tej ostatniej daty, gdyż jest ona nieco 
przedwczesna, to jednak inne są zupeł
nie zgodne z prawdą.

Zdarzenie 
na komorze celnej

Komora celna, granica, rewizja, oto groź
ne słowa, na dźwięk których włosy stają 
dęba tym, którzy chcieliby coś przeszmuglo- 
wać Ale i noczeiwi pasażerowie, którzy lo
jalnie poddają się nieznośnemu zabiegowi, 
rewizji — mają nieraz przykre przygody.

Niedawno na granicy francusko - belgij
skiej pociąg, przybywający z Brukseli zo
stał poddany tak ścisłej rewizji, że uasaże- 
rom poprzewracano wszystko w walizkach. 
W przedziale I klasy jeden z podróżnych, 
podrażniony bardzo widokiem swej garde
roby, poprzewracanej dokoła, zwrócił się do 
celnika z kategorycznym żądaniem abv do-

™ i2i r'*°ici ?tdniow+ +” PÄwrg. sspłonce będzie zachodziło w zaćmieniu, ją tylko na rozrzuceniu rzeczy i przegląda- 
Maximum natężenia zaćmienia do zaob- ni u ich — natomiast nie ma takich o rzep i - 
serwowania znajdzie się zatem na 150“ sów, któreby zmuszały go do norzadkowa-
długości, zachodniej i 10“ szerokości pół- ,lia0nasł#ńlei zrewidowanych walizek.noo • 1 Pozostanę tu----rzekł pasażer — az pan

T . , nie ułoży moich rzeczy i, zawoławszy ied-
Jeżeli zaobserwujemy tę strefę na nego z urzędników:, poprosił go o blankiet 

mapie Pacyfiku — nie znajdziemy tam telegraficzny.
nic prócz pustkowia wodnego. To zna- Otrzymawszy blankiet, wypisał na nim 

S** gfT *> * *y."‘ "«T'r SSłtaw* Paro.V. e,zi a badan astronomicznych hę- żałuję, że wynikła zwłoka, która uniemoż. 
ozie bardzo opłakany — trzeba się bo- liwi mi przybycie na obiad do Pana Mini- 
wiein będzie zadowolić notatkami po- stra dziś wieczorem, lecz zatrzymano umie 
czynionymi prze oficerów rzadkich stat- tu nieograniczony przeciąg czasu...“

ää 1 %
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Monte Carlo wschodu
Makao jest jednym miejscem na świę

cie, na którym nieprzerwanie od XVI 
wieku łopocze flaga portugalska. Ma
leńka, bo licząca zaledwie 14 km kw. ko
lonia portugalska może być słusznie na
zwaną matką wszystkich terytoriów po
zostających pod obcymi wpływami na 
Dalekim Wschodzie. Chiny w roku 1557 
obdarzyły Portugalię tym małym obsza
rem z wdzięczności za oczyszczenie wy
brzeży od band pirackich. Podpisanie 
układów i traktatów z całą lojalnością 
stwierdziło przynależność do Portugalii 
małego skrawka ziemi, otoczonego pro
mieniowaniem obcej kultury i cywiliza
cji chińskiej.

Makao zamieszkane w większości 
przez ludność chińską jest ęichą przy
stanią dla setek graczy i turystów euro
pejskich spragnionych egzotycznych 
wrażeń i ryzyka ruletki. Słusznie też 
chlubi się Makao imieniem Montecarlo 
wschodu. W charakterystycznym dla ar
chitektury chińskiej pałacyku mieści się 
kasyno. Dokoła stołów w kłębach dymu 
grupują się gracze, szukający szczęścia 
i złota. Wśród chińskich bywalców czę
sto spotkać można białych, przeważnie 
turystów amerykańskich, pasjonujących 
się ruletką. Makao jest dla słhehaczów 
wyższych kursów uniwersytetu lizboń
skiego praktycznym seminarium wscho-

Czy istnieje jeszcze 
nieznany gatunek ludzi?

Angielski alpinista — badacz, Erie 
Schipton, dokonał ciekawego odkrycia 
podczas swego kilkumiesięcznego poby
tu na najwyższych szczytach Himala
jów.

W Kiiram Tob, na wysokości około 
5.50(1 mtr. odnalazł T sfotografował serię 
ciekawych odcisków. Te ślady stóp, du
że i okrągłe (może powiększone przez 
działanie słońca na śnieg), nie mogły 
być pozostawione przez ekspedycję ba
daczy, gdyż od 20 lat tubylcy nie wi
dzieli tu nikogo obcego.

Tragarze tybetańscy Schiptona od
mówili, gdy chciał ich nakłonić, żeby 
poszli za tym śladem, byli oni przeraże
ni i przypisywali te ślady legendarnemu 
„człowiekowi śniegu“, który jest okru
tnym duchem Tybetu.

Odkrycie to dodaje jeszcze wagi , i 
aktualności odkryciu, które swego czasu 
zrobił pułkownik Bury, stojący na czele 
pierwszej ekspedycji naukowej na Eve
rest. Nikt mu wówczas nie wierzył, gdy 
opowiadał, że na wysokości 7.000 mtr. 
znalazł olbrzymie ślady bosych stóp.

Tybetańczycy wierzą, że na niebo
tycznych szczytach mieszkają olbrzymi- 
tryglodyci. Może alpiniści przyprowa
dzą nam kiedyś takiego nieznanego ol
brzyma, mieszkańca Himalajów.

HUMOR.
ŻONACI.

Żona: — W takim brudnym kołnierzy 
ku poszedłeś do biura. Jak ci nie wstyd. 
Co na to powiedzieli koledzy?

Maż: — Nie — oni są także żonaci.

doznawczym, w którym pogłębiają wie
dzę dotyczącą zagadnień Dalekiego 
Wschodu. Akademicy przebywający tu 
rokrocznie na kilka miesięcy uwożą z 
Makao wrażenia o dziwnej i niezbadanej 
duszy chińskiej.

Magiczny podpis
Kilku młokosów postanowiło wskrze

sić pojedynki. Skorzystano z tej okazji, 
aby odegrzać masę kawałów i anegdotek 
na tematy pojedynków, które odbyły się 
w ciągu ubiegłego stulecia. Oto jedna 
z nich:

Noc wichrów w Grecji
Według doniesień prasy greckiej 

w Macedonii szalała w tych dniach 
szalona wichura połączona z zamie
cią śnieżną. O rozmiarach burzy śnie
żnej świadczy fakt porywania chat i 
przerzucania ich na inne miejsce. W 
miejscowości Sichas (wschodnia Ma
cedonia) silny wiatr szalejący w go
dzinach wieczorowych przewrócił 
strzechę, pod którą mieszkała rodzina 
ubogiego rolnika. Rolnik znalazł się 
w pewnym momencie pod gołym za
chmurzonym niebem a żona wraz z 
dzieckiem, śpiące w sąsiedniej izdeb
ce zostały przyduszone wywróconą

belką, jak opisuje dziennikarz ateń
ski drobne rączęta dziecka trzymały 
w przedśmiertnym skurczu twarz 
swej ukochanej matki. Zrozpaczony 
ojciec na ten widok dostał wstrząsu 
nerwowego. W innych okolicach, 
przez które przeszła wichura znale
ziono rozwalone stodoły, zniszczone 
sady, wyrwane drzewa. W jednej z go 
rzelń środkowej Macedonii wicher 
urwał dziób komina, który padł na 
przejeżdżającą furmankę. Szczęśli
wym trafem szczyt trafił w konia, za 
bijając go na miejscu, a woźnica wy
szedł z wypadku bez szwanku.

Angielskie 
klejnoty rodzinne

Edmund About miał pewnego razu 
zajście honorowe, to też udał się do swe
go przyjaciela, sławnego mistrza fech- 
tunku, Grisier, aby wziąć u niego lekcję 
szermierki.

Po upływie godziny doprowadzony 
do ostateczności Grisier nie mógł się po
wstrzymać i zwrócił się do znakomitego 
pisarza z następującym powiedzeniem:

„Wynoś się stąd niedołęgo — swoją 
tu obecnością przynosisz wstyd tej sali, 
gdzie tyle szpad skrzyżowało się we 
wspaniałych cięciach!“.

About, spokojnie skierował się ku 
wyjściu, ale widocznie coś sobie przy
pomniał, bo równie spokojnie zawrócił 
i rzekł nader uprzejmie:

„Drogi mistrzu — zanim opuszczę tę 
wspaniałą salę, chciałbym prosić o za
dedykowanie mi pańskiej fotografii“.

„Ale bo.. . zafrasował się udobrucha
ny tą pokorą fochmistrz — nie potrafię 
sklecić dość gładkiego zdania dla tak 
znakomitego mistrza pióra, jak ty“ — 
„O, to bardzo proste — odparł pisarz — 
napisz tu tylko: „Mojemu najlepszemu
uczniowi Edmundowi About, — Grisier“.

Nazajutrz do pisarza przybyli dwaj 
sekundanci. Fotografia z zamaszystym 
podpisem stała na widocznym miejscu 
na kominku.

Sprawę załatwiono polubownie...

Z okazji zbliżających się uroczystości koronacyjnych w Londynie, w dniu 12. 
maja 1937 r., wspaniale klejnoty królewskie przeniesione zostaną do opactwa 
Westminsterskiego. Są to klejnoty, których użyto przy koronacji Jerzego X 
(1911). U góry na lewo: cesarska korona dynastyczna królów angielskich, t. zw. 
korona Św. Edwarda, obok: cesarska korona Imperium Brytyjskiego, na pra
wo: cesarska korona Indii. U dołu widzimy berło królewskie i miecz, XV berle 
osadzone są najkosztowniejsze kamienie na świecie, m. i. słynny diament bullinan 
Miecz sporządzony jest ze słynnej stali damasceńskiej i cały wysadzany klej
notami, obok: jabłko królewskie z czystego złota, wysadzane perłami, rubina
mi i szafirami. Jabłko jest noszone przez króla i królowę podczas aktu koro
nacyjnego, oraz miecze państwowe, również wysadzane kosztownymi klejno

tami.

Dzicy Indianie 
szczepu Chokai

W głębokiej puszczy i na stromych 
dzikich skałach przesmyku Darien, 
przez który rzeka Balboa, z trudem so
bie toruje drogę do Pacyfiku — kryje 
się to prymitywne plemię, które z bronią 
w ręku idzie naprzeciw cywilizacji. 
XVilliam Lavarre jest jednym z tych 
rzadkich pionierów, którym dane było 
przedrzeć się aż do tego tajemniczego 
zakątka świata, gdzie ziemia bogata ży
łami złota i srebra, jest przy tym niemal 
najurodzajniejszą glebą pod słońcem.

Mieszkańcy jej jednak nie umieją 
wykorzystać tych bogactw naturalnych, 
gdyż żyją jeszcze w zupełnym barba
rzyństwie.

Wódz plemienia Chokai nie umie ce
nić skarbów ziemi, na której panuje, 
gdyż chętnie zgodził się zamienić swe 
piękne bransolety z masywnego srebra 
na liche tombakowe ozdoby.

W kraju tych naiwnych dzikusów 
jest więcej kobiet niż mężczyzn, to też 
rozgrywają się tam patetyczne sceny 
prymitywnych pojedynków „o narze
czonego“. Zapalczywe dziewczęta ple
mienia Chokai walczą w oryginalny spo
sób: zapaśniczki stają naprzeciw sobie 
i nawzajem szarpią się za włosy. Ta 
która wyjdzie z tego bolesnego pojedyn 
ku bez jęku i skargi jest uznana za 
zwyciężczynię i zdobywa narzeczonego.

Łodzią podwodną w ark tyczne strony
Hubert Wilkins wraz ze swoją małżon ką studiują trasę zamierzonej wyprawy 

łodzią podwodną do stron arktycznych

Młodzi falangiści i marynarze brytyjscy
Kadeci marynarki angielskiej z krążownika „Royal Sovereign“ zaprzyjaźnili 
się, jak widać na zdjęciu, z małymi falangistami, z którymi spacerują po uli

cach Sante Cruz na Teneryfie
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Qtosy i adgiasą:

Stagnacja czy postęp
W ostatnim zeszycie miesięcznika „Stim

men der Zeit" znajdujemy tak aktualne 
dziś zagadnienie o stosunku idei postępu do 
religii przy czym autor rozwija tę myśl za
sadniczą, że u podstawy wszelkich usiło
wań politycznych, zmierzających do konso
lidacji społecznej i rozwoju potęgi państwa, 
leży przeświadczenie, że system polityczny 
w danym wypadku stosowany, posiada naj
wyższe wartości kulturalne i że najwięcej 
może się przyczynić do postępu ludzkości. 
Dlatego samo zagadnienie postępu tak jest 
ścisłe związane z metodą wychowania spo
łecznego.

Jeżeli przez »ostęp należy rozumieć roz
wój nauk. sztuki i cywilizacji materialnej, 
to powstaje pytanie: „Czy postęp w nau
kach j sztuce przyczvnii się do poprawy 
obyczajów?" Już myślicie' francuski Rous
seau w przeciwieństwie do całego wieku 
oświecenia odpowiedział przecząco. Tej teo
rii pesymistycznej przeciwstawia się teoria 
progresyzmu. Ter zdaniem dzie'e ludzkości 
wykazu rą pod każdym względem postęp 
kulturalny.

Rlstoriozofowie materialiści twierdza, że 
wszelki postęp opiera się na walce o byt. 
Utrzymuje sie na pobojowisku żvcia to tyl
ko, co jest zdolne zastosować sie do pew
nych celów i stosunków, co może organi
zować się i wzmacniać Ginie to. co przysto
sować się nie umie. Wśród walki o bvt prze 
ehowuia się i mnożą tylko najdzielniejsze 
jednostki, szczepy i ludy, gdy słabsze i nie
udolne giną. Stąd według materialistów po
stęp jest rezultatem sit natury. któr° powo
li. ciągle i bezlitośnie pracują nad wyro
bieniem coraz mocniejszego tvmi człowieka.

Ze stanowiska chrześcijańskiego teorie 
powyższe nie mosą być nazwane postępem, 
ale stagnacja Lucły udoskonalają sie przez 
przestrzeganie prawa moralnego. Posten nie 
jest dziełem przyrodzonej konieczności, ale 
wolnej pracy duchowej W anarchii duch : 
wej i połowiczności moralne} leży najwię
ksze uiehezoieczeństw’0 dla kultury i cywi
lizacji. Czują to nie tylko ludzie wierzący. 
Człowiek tej miary, co Goethe, dosadnie w 
jednym zdaniu scharakteryzował cale dzie
je kultury i cvwilizacii:

„WŁAŚCIWA, JEDYNA i NAJGŁĘB
SZA OSNOWA DZIEJÓW ŚWIATA i 
LUDZKOŚCI. OSNOWA. WOBEC KTÓ
REJ WSZYSTKIE INNE FAKTY MATA 
PODRZĘDNE ZNACZENIE. TEST WALKA 
WIARY Z NIEDOWIARSTWEM;1.
„Katolicyzm — według określenia Ko

deksu Społecznego — zespala sumienia w 
jedną olbrzymią społeczność, która prze
kracza wszelkie granice, obejmuje wszyst
kie kraje, wszystkie rasy, wszystkie narody, 
wreszcie poprzez sumienia indywidualne 
pragnie przepoić wszystkie organizacje zbio
rowe swoją nauką i swoją święta etyką. Nie 
pyta więc o to, jaki ustrój polityczny lub 
ekonomiczny, jaką organizację rodziny lub 
jaki układ międzynarodowy obrało sobie 
każde z przemijających stuleci, lecz o to, 
czy obrane przez nie instytucje nie obra
żają sprawiedliwości i miłości. Taką jest 
prawdziwa koncepcja katolicyzmu."

Wielkie zebranie 
bndowlarzy

W tych dniach odbyto się wielkie ze
branie Związku Pracowników Budowla
nych Z. Z. P. w Katowicach, w którym 
brało udział przeszło 550 osób. Przewo
dniczył p. Stanisław Kawka, protokół 
prowadził p. B. Link, a sprawozdanie o 
przebiegu układów w budownictwie wy
głosił p. S. Wiza. Wiadomym jest, że 
pracownicy budowlani, domagają się po
prawy zarobków o 30 procent, pracodaw
cy zaś obniżki starych zarobków o 10 
procent. Przedłużono ponadto starą 
umowę do 28 lutego hr., aby w tym cza
sie zawrzeć nową, co nie nastąpiło. Od 
1 marca istnieje więc czas bez uzgodnie
nia umowy zarobkowej. Na skutek ugo
dy przed Komisarzem Demobilizacyj- 
nym, strony zgodziły się na ponowne 
rozmowy między sobą z tym skutkiem, 
że przedstawiciele związku pracodawców 
po wywód .eh prezesa Kowalczyka za
proponowali podwyżkę zarobków o 5 
procent, a odrzucili żądanie, że o ile dro
żyzna wzrośnie o 5 proc. następuje wy
równanie zarobków z postępem droży
zny.

Po długiej i szerokiej dyskusji, ze
brani uchwalili domagać się stanowczo 
poprawy zarobków o 30 procent i zawar
ci umowy zarobkowej. Na wszystkich 
miejscach pracy zaraz przy rozpoczęciu 
pracy, winny załogi wybrać delegatów, 
którzy winni żądać poprawy zarobków o 
30 procent od prac, dawcy i ściśle prze
strzegać 8 godzinnego dnia pracy. Zebra
ni wydali apel do wszystkich niezorga- 
nizowanych, aby taniej nie pracowali i 
się masowo zorganizowali w Związku 
Pracowników Budowlanych i Pokrew
nych Zawodów Z, Z. P,

Ustawa o stanie wyjątkowym
Kiedy we.ii.te zawiesie prawa obywateli

Ukazała się w ostatnim dzienniku U- 
staw uchwalona niedawno ustawa o sta
nie wyjątkowym.

Jest ona dostosowana do art. 78 Kon
stytucji kwietniowej.

Stan wyjątkowy zarządza Rada Mi
nistrów na wniosek ministra Spraw XV e-

wnętrznyeh i za zezwoleniem Prezyden
ta Rzeczypospolitej. Powoduje ona cza
sowe zawieszenie wolności osobistej, nic 
tykalności mieszkań, wolności słowa, ta
jemnicy korespondencji i wolności zrze
szeń.

Między innymi władza admin ist ra-

GJtski patrol powstańczy
Powstańcze patrole uważnie przeszukują górzyste tereny Sierra Nevada, w po

bliżu Grenady

Skandal komunistyczny w Szwajcarii
Teraz dopiero stada się wiadoma 

przyczyna uchwalenia przez Radę 
Związkową Szwajcarii nowego i bar
dzo ostrego prawa przeciwkomunisty- 
cznego.

Oto jeszcze w listopadzie ubiegłe
go roku, policja szwajcarska dokona
ła licznych rewizyj, dzięki którym u- 
stalono niezbicie, że Międzynarodowa 
Pomoc Robotnicza jest filią Komin- 
ternu, punktem zaopatrzenia w pie 
niądze. ośrodkiem szpiegostwa i bili 
rem rekrutacji do Hiszpanii.

Wśród aresztowanych 12 cudzo 
ziemców — komunistów, jeden oka

zał się agentem policji. Występował 
on aktualnie pod nazwiskiem Eber- 
leina, obywatela duńskiego, lecz poza 
tym miał jeszcze przy sobie cztery 
fałszywe paszporty innych państw.

W bagażu Eberleina znaleziono 
dokładne plany większych miast Eu
ropy i dużą ilość walut 12 krajów.

To sensacyjne odkrycie, otworzyło 
>czy władz szwajcarskich na fakt, że 
nie należy odróżniać Kominternu od 
oficjalnych władz sowieckich i że tyl
ko ostre represje mogą przeciwdzia
łać bolszewickiemu niebezpieczeń
stwu.

TięKnu przyrody
Malowniczy krajobraz górski. Budzącą, się z długiego snu zimowego florę, zi

ma próbuje raz jeszcze okryć swym śnieżnym całunem.

cyjna ma prawo samodzielnie dokony« 
wać rewizji osobistych i domowych, za
trzymywać w areszcie, internować w 
przewidzianych miejscach, wyznaczyć 
miejsca pobytu lub wydalać.

Może być również wprowadzona cen- 
'ura prewencyjna, zawieszanie i konfi
skata czasopism, zakaz kolportażu.

Władze mają prawo do przeglądania 
i konfiskowania wszelkiej koresponden
cji i do kontrolowania rozmów telefoni
cznych.

Stowarzyszenia mogą być zawieszane 
władze mają prawo przeglądać ich akta, 
bywać na zebraniach i uchylać uchwały

Ponadto minister Spraw Wewnętrz
nych może wydawać specjalne zarzą
dzania co do wyrabiania broni i amuni
cji, używania mundurów i oznak, doko
nywania zdjęć fotograficznych, urzą
dzania imprez i zgromadzeń, ogranicza
nia ruchu na drogach, oraz ponoszenia 
specjalnych świadczeń osobistych i rze
czowych.

U progu
kalendarzowe! wiosny

Hej, wiosenko ukochana,
W jakże cudny błysłaś strój!
Jak dziewczyna, wstając z rana
Hoża, śliczna, wymuskana
Splatasz kwiaty w wianków zwój.
Tak śpiewa o wiośnie domorosły 

poeta, ale też nikt chyba nie zaprze
czy, że wiosna jest najpiękniejszym 
okresem roku. Już na widok pierw
szych pączków na drzewach serce bi
je nam żywiej, a gdy już cała przy
roda się zazieleni, czujemy się zdrow
si, weselsi i jakaś dziwna moc w nas 
wstępuje.

Niestety wiosna kalendarzowa, 
która rozpoczyna się z dniem 21 mar
ca nie jest jeszcze prawdziwą wiosną 
i nie daje nam jeszcze tej prawdziwej 
radości, jaką każdy odczuwa na wi
dok wiosennego rozkwitu w naturze. 
Dzień 21 marca rozpoczyna dopiero 
okres t. zw. „przedwiośnia“, trwający 
mniej więcej do połowy kwietnia.

W tym okresie budzą się pierwsze 
źdźbła tfawy, zakwitają te drzewa, 
których kwiaty rozwijają się wcześ
niej, niż liście. Kwitną więc leszczy
ny, czarne olsze, osiki i t. d., a z kwia
tów pojawiają się śnieżyczka, biały 
zawilec, żółty jaskier, podbiał i inne. 
Rzecz jasna, że nie dzieje się to równo 
cześnie na obszarze całej Polski. Kraj 
nasz jest tak wielki, że w jednych 
okolicach, zwłaszcza na południu, za
uważyć można te objawy wiosny 
wcześniej, w innych zaś na przykład 
na Pomorzu i Wileńszczyźnie — tro
chę później.

Wszędzie jednak w drugiej poło
wie marca mile dają się odczuć pier
wsze cieplejsze promienie słońca, któ
re topią pozostałe jeszcze na wzgó
rzach śniegi i poczynają drogi osu
szać z błota. Niebo przybiera coraz 
jaśniejszy kolor turkusowy, ptaki za
czynają coraz głośniej świergotać, a 
choć jeszcze trafiają się dni ponure, 
słotne lub śnieżne, to jednak każdy 
znosi je cierpliwie, radując się już 
pierwszymi objawami zbliżającej się 
wiosny.

Kiedy w połowic kwietnia minie 
okres „przedwiośnia“, następuje t. zw. 
„pierwiośnie“, trwające cło pierw
szych dni maja. Jest to okres kwitnie
nia tych drzew i krzewów, których 
kwiaty rozwijają się równocześnie z 
rozwojem pierwszych liści. Dopiero 
jako trzeci okres przychodzi właściwa 
wiosna, która trwa przez maj i czer
wiec.

Wiosna zaczyna się zakwitaniem 
tych drzew, których kwiaty ukazują 
się dopiero po rozwoju pierwszych li
ści, a kończą się zakwitaniem zbóż. 
1 a właściwa wiosna jest okresem naj
piękniejszym, dając nam uroczą świe
żość natury, budzącej się do nowego 
życia. I trudno naprawdę znaleźć 
człowieka, któryby był nieczuły na 
tę wielką boską przemianę.
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Muzeum Śląskie
Jego powstanie,

Ziemia śląska jako prastara dziel-; 
nica Polski, odczuwała brak jakiegoś 
wzrokowego zadokumentowania swe
go pochodzenia, gdyż w tym. wypad
ku nie wystarczą zapiski historyczne 
choćby ze względu na bliskość grani
cy ze sąsiadem, który w różny nawet 
nieuczciwy sposób usiłuje swym oby
watelom wmówić niemieckie poeho- 
ehodzenie Śląska. Z tego też powodu, 
z inicjatywy Wojewody Śląskiego dr. 
M. Grażyńskiego, powstała myśl u- 
tworzenia Muzeum Śląskiego jako 
trwałego pomnika polskości Śląska.

Inicjatywa, rzucona w 1927 roku, 
nie była jednak czczym frazesem a 
uchwała Sejmu Śląskiego z dnia 23 
stycznia 1929 r. o utworzeniu Muzeum 
Śląskiego, przypieczętowała jego rea
lizację.

Od tego czasu mamy kilka etapów 
rozwoju tego monumentalnego dzieła. 
Kolebką Muzeum była Szkoła Szaf- 
ranka, gdzie z początku zajmowała 
aż jeden pokój, następnie kilka pokoi 
w nowym gmachu województwa a 
dziś nie starczy już miejsca na całym 
V -tym piętrze (40 sal wraz z przyle
gającymi korytarzami), tak, że część 
przyrodnicza ulokowana została w 
Śląskich Technicznych Zakładach 
Naukowych. Trzeba jeszcze dodać, że 
z braku miejsca pewna część ekspo
natów przechowana jest na strychach 
i podziwiać je będzie można dopiero 
w nowym gmachu Muzeum Śląskiego, 
które jest już w budowie.

rozwój i budowa specjalnego gmachu
Nie starczyłoby miejsca na opisa

nie wszystkich osobliwości, jakie już 
dziś oglądać można w Muzeum, trze
ba je koniecznie zwiedzić. Muzeum 
posiada 7 głównych działów: prehi
storię, etnografię, sztukę kościelną, 
przemysł artystyczny, sztukę z XIX 
wieku i współczesną, przyrodę i pa
miątki z okresu powstań górnośląs
kich i plebiscytu.

Wobec ciągłego rozrostu Muzeum, 
obecne pomieszczenia okazały się za

szczupłe. W ubiegłym więc roku 
Urząd Wojewódzki śląski przystąpił 
do budowy gmachu Muzeum Śląskie
go na placu naprzeciw województwa. 
Budowane jest według projektu inż. 
Karola Schayera, przy czym gmach 
ten wyposażony będzie w najnowsze 
zdobycze techniczne. Do budowy ił
ży ty będzie szkielet stalowy o łącz
nym ciężarze 1.100 ton, osadzonym na 
żelbetonowych fundamentach, sięga
jących w niektórych miejscach do 14

a
Władysław Śledziński

Ma pobojowisku 
wielkanocnej chwały

(Felieton świąteczny)
Święta Wielkanocne mają starą, li

czącą wiele set lat, tradycję obżar
stwa.

To wiadomo: w żadne święta lu
dzie nie obżerają się tak gruntownie 
i systematycznie, jak na Wielkanoc. 
Zdaje się nawet, że to równocześnie 
z powstaniem uroczystości wielkano
cnych, obżarstwo stało się grzechem 
głównym. Do czego to doprowadził 
brzuch!

Tak, brzuch — to nie żarty... Już 
nieporównany satyryk francuski, 
mistrz Franciszek Rabelais, powie
dział:

— Brzuch jest królem świata...
I, broń Boże, nie myślał przy tein 

mądry kawalarz o jakimś koronowa
nym Jego Królewskiej Mości Brzu
chu, który pod tym niefrasobliwym 
nazwiskiem rządzi! narodem i domi
niami, ale — mówiąc to — myślał wła 
śnie o zwyczajnym brzuchu, nazywa
nym popularnie kałdunem, czyli be
bechem...

A jeżeli brzuch jest królem świa
ta. godzi się więc powiedzieć o nim 
słów kilkoro w takie wielkie święto, 
gdzie nic i nikt nie odgrywa takiej 
ważnej roli, jak brzuch.

Ale co tu opowiadać: każdy chu- 
deusz, któremu, jak to mówią, brzuch 
do krzyża przyrasta, wie najlepiej, że 
w naszych pechowych czasach trzeba 
być geniuszem, aby mieć brzuch. Ta
ki, rozumie się, brzuch reprezentacyj
ny, owalny, o kształtach opływowych, 
jak najnowszego fasonu autobus. Bo 
kto dziś może mieć brzuch? Wystar
czy rozejrzeć się po swoich najbliż
szych znajomych, albo, po prostu, 
spojrzeć na swój własny brzuch, a 
żal człowieka ogarnia i na rzewne łzy 
się zbiera — jak ten brzuch wyglą
da...

A czy wiecie o tym, żc za cza
sów rzymskich (tylko nie tych dzi
siejszych, faszystowskich, a za daw
nych czasów Neronów), żaden lepiej 
urodzony facet, którego bogowie nie 
obdarzyli masywniejszą tuszą, nie 
mógł nosić tuniki patrycjuszowskiej ? 
Tak, — uważali go za złodzieja i tra
ktowali, jak tych gorzej urodzonych. 
Z zasady nie mieli zaufania do żadne

go chudeusza. Uważali, że taki chudy, 
lekki facet nigdy nie jest pewny. I to 
jest. wielka prawda: — im człowiek 
lżejszy, tym cięższa jego dola...

Nic więc dziwnego, że gdy raz w 
roku przy Wielkiejnocy nadarza się 
okazja fest zaopatrzeń swój rodzony 
brzuch, nikt nie żałuje trudu, choćby 
miał to później ciężko odchorować. 
A szczególnie po Wielkim Poście, po 
ostatniej posępnej tygodniowej gło
dówce, przeplatanej wszystkimi kom
binacjami. nabiałowymi na czele z 
bryndzą, która już sama swoją dźwię- 
kowością tak bliźniaczo przypomina 
nędzę...

Wielkanoc wita się więc z radoś
cią, biciem w dzwony i strzelaniem 
przez łobuzów z tak zwanego „kali- 
florku“ nie tylko dlatego, że jest to 
Wielka Noc, ale przede wszystkim 
dlatego, że jest to kilka dni rzetelnej, 
pracowicie przygotowanej wyżerki. 
Wspomnienie masywnie zastawionego 
stołu wielkanocnego budzi w ludziach 
objawy szaleństwa. Zjeżdżają się z 
przeciwległych stron kraju, przyjeż
dżają z zagranicy, wrogowie famili
lii godzą się dla świętego spokoju, 
aby tylko razem, w kupie, przy jed
nym stole, aby pokazać, kto może 
więcej... Nikt nie grymasi, że to złe, 
a to niedobre; najbardziej przegrani 
w okresie porządków przedświątecz
nych, przepędzani z pokoju do poko
ju, a często wywalani z domu, nie
szczęśliwi wygnańcy Ewy-sekutnicy, 
najwierniejsi, pantoflarze, rozjaśniają 
pyski i uśmiechają się obleśnie do 
swoich połowic uszczęśliwieni.

Atmosfera świąteczna Wielkiej no
cy dokonuje prawdziwych cudów. 
Widziałem na własne oczy zdarzenie, 
które nawet takiego starego drania, 
jak mnie, wzruszyło do krokodylo
wych tez.

Rzecz rozegrała się w pewnym 
biurze. W wigilię świąt Wielkiejnocy 
całe bractwo biurowe przyszło elegan
cko wysztafirowane, naczelnik rów
nież na czarno, jak na żałobną uro
czystość, albo na własne wesele — i 
wszystko to czeka końca.

Wiadomo, że w taki dzień już nic 
się nie robi. Przychodzi się tylko po 
to. żeby się do książki obecności wpi
sać. Ale zbliża się godzina wyjścia. 
Urzędnicy zebrali się w jednym po
koiku i dalej radzić, jakby tu złożyć 
życzenia świąteczne naczelnikowi. Ob 
gadali co i jak, a wreszcie zwracają

się. do jednego sympatycznego blon
dynka :

— Ty, bracie — powiadają — je
steś znany dyplomata, dziesięć zło
tych podwyżki ostatnio dostałeś, mu
sisz iść i w imieniu wszystkich po
winszować staremu.

Ale chłopak uparł się — i nie.
— Stary — powiada — wariat jest 

i narwaniec, napewno wyrzuci mnie 
za drzwi i może jeszcze być coś go
rszego...

— Ale idź — powiadają — nie bój 
się; może nie da w mordę, jak się do
wie, że chcesz mu wesołych świąt ży
czyć.

Po długich namowach chłopak z dc 
cydował się i poszedł, a wszyscy jak 
na komendę skoczyli do dziurki od 
klucza. Patrzą, a tam, w gabinecie, 
blond as całuje się już ze starym i za
prasza go do siebie na święta. Stary 
formalnie ryczy ze wzruszenia. A tym 
czasem przy dziurce od klucza cała 
w y szta f i r o w a u a f er a j na r o zd z i a w i a 
gęby.

— Oto — powiadają — macie dy
plomatę : po świętach znowu muro
wana podwyżka dziesięć złotych...

Wyżerka wielkanocna posiada nie
prawdopodobny urok. Nic chyba na 
święcie nie może być bardziej wspa
niałego, jak taki olbrzymi stół wiel
kanocny. przypominający legendarne 
uczty. Człowiek czuje się przy takim 
stole, jakby go przyrządzili na święta 
w najlepszym sosie: samopoczucie
bez Zarzutu. Jedno spojrzenie na stół 
budzi wilczy apetyt, a w głębi świa
domości odzywają się równocześnie 
jakieś niewypowiedziane wilcze in- 
stykly... Wprost serce człowiekowi 
podskakuje do gardła, gdy na daną 
komendę może dorwać się do stołu, a 
w ląpacli ścisnąwszy nóż i widelec — 
zabrać się do roboty.

A stół wielkanocny formalnie ugi
na się pod ciężarem całego poległego 
ogrodu zoologicznego. Począwszy od 
niewinnie zarżniętego baranka, spo
czywają tutaj snem wiecznym wspa
niałe, poćwiartowane dziki, jelenie, 
zające i bezwstydne, opasie świnie z 
z całymi ryjami, i śliczne przypieczo
ne prosiątka... Wygląda to, jak uro
czysty rozkład zwierzyny na polowa
niu, czyli tak zwana w języku myśli
wych „sztreka“. Brakuje tylko fan
far, któreby zagrały, na przykład, ta
ką piękną melodię myśliwską, jak

metrów głębokości. Oddanie gmachu 
do użytku przewidziane jest na wio
snę 1939 r„ czyli za pełne dwa lata.

Tym samym Katowice pozyskają 
piękny reprezentacyjny obiekt. Trze
ba jeszcze nadmienić, że przed fron
tem Muzeum stanie pomnik Marszał
ka Józefa Piłsudskiego i Powstańca 
Śląskiego.

I tak Muzeum śląskie w ciągu 
swego dziesięcioletniego istnienia do
czeka się nie tylko bogatych zbiorów, 
lecz także i własnego gmachu.

Ulcwzec
Słońce przygrzewa na niebie, 
pękają na drzewach bazie 
nad budzącym się do życia światem 

| przepływa kapryśny marzec.

Słońce — to uśmiechnie się perliście — 
to znów za pierzaste chmury się schowa 
i nieraz radosne nadzieje wiosenne 
przerwie zła chmura śniegowa.

1 taki już ten marzec 
przewrotny, kapryśny juk dziecko — 
śmieje się. gamami wiosny, 
to zimą straszy zdradziecko.

1 o znów pod niebem piosenką skowronczą 
rozdzwoni się hen w błękicie,
.i innym znowu razem zły psotnik — 

j siwym mrozem przerwie śnieżkom życie.

I chociaż jest taki kapryśny i zmienny 
do serca wstępuje radość przecie — 
bo za nim następuje zwiastun wiosny, 
dostojny i zrównoważony — kwiecień.

J. B.

„Przyjemność polowania", a nastrój 
byłby w sam raz, jak na łowach dy
plomatycznych w Puszczy Białowie
skiej.

Ale czy to tylko zwierzyna dzika 
i domowego chowu znajduje się na 
takim stole wielkanocnym ? -A te in
dory spokojnie leżące na półmiskach, 
a te kury w majonezie, a te kurczęta 
obdarte z piór, w które dopiero za
częły porastać, a te ptaszki śpiewają
ce niedawno tak ślicznie, a teraz na
dziewane jabłkami — czy nie robi to 
wszystko wrażenia uczty myśliw
skiej?...

Łzy człowiekowi stają w oczach, 
gdy popatrzy na to smutne pobojo
wisko wielkanocnej chwały, ale po
ciesza sie zaraz, jak tylko spojrzy na 
ogromne, rumiane baby — szafrano
we, lukrowane, petynctowe, migda
łowe, pieczone w naczyniach miedzia
nych, w papierze i w donicach glinia
nych, które trzeba było rozbijać, gdy 
rozdęta babka nie mogła wyjść na 
świat boży... Albo śliczne mazurki, 
przypominające skoczne tańce, albo 
placki grube z rodzynkami i migda
łami, pulchne jak poduchy puchowe; 
albo szynki wędzone i pieczone, albo 
zwoje kiełbas, — a do wszystkiego so
sy. jakich tylko dusza zapragnie: i ta
tarski, i z oliwek, i szczypiorkowy, i 
a la Windsor, i chrzan, i musztarda. A 
prócz tego wszystkiego, bajeczne pi- 
saneczki, malowane w najwymyślniej 
sze wzory: w jabłuszka, w dzwonecz
ki. w sosenki, w topolki, w koguci ki, 
w kurze łapki... Oczy człowiekowi 
wyłażą % orbit, gdy na to patrzy i ślin
ka aż na krawat kapie...

Wszystko to. jak wiadomo, ulega 
spustoszeniu w pierwszy dzień świąt. 
Na drugi dzień wypada lany ponie
działek i człowiek od rana już ma 
dużo humoru, aby urządzić dyngus 
swojej dziewczynie. Najlepiej robić 
to, oczywiście, według dawnego, sta
ropolskiego zwyczaju: poprostu wy
lać jej na łeb kubeł wody. Wtenczas 
będzie naprawdę z duchem tradycji.

Po świętach trzeba jakieś dwa- 
trzy dni pochorować z przeżarcia i 
przepicia, a potem już aż do następne
go święconego jajka można rozmyślać 
nad marnością świata, spoglądając 
od czasu do czasu na swój chudy, 
przyrastający do krzyża brzuch, któ
ry jest... królem świata.

Bo podobno światem rządzi brzuch.
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Wykorzystując jej radosne osłu

pienie, pochwycił ją w pół znienacka 
i skradł jej siarczystego całusa. Oj, 
żeby nie ta nowina najbardziej pożą
dana ze wszystkich, obezwładniająca 
wprost dziewczynę, byłby za to zuch
walstwo oberwał policzek niemniej 
siarczysty od całusa. Ale stało się, to 
pierwsze, a po drugie, jakże i u walić 
w papę jednego z tej paczki, co jej 
wyjazd i zdobycie dolarów ułatwiali ? 
Więc odburknęła tylko coś pod no
sem, że „więcej poufałości niż znajo
mości“, i udając, że się bardzo dąsa. 
cofnęła się pod okno.

— Gdyby tak panicz wszedł tutaj, 
miałby pan minę. no, — dodała.

Artur Klug zgłupiał, skamieniał, 
usta otworzył szeroko.

— Panicz? Pan Szperling nie po
szedł do teatru? — spytał szeptem, 
idąc w stronę Marysi.

— Tylko bez nowych czułości, — 
zastrzegła się pośpiesznie, — albo na
robię krzyku!

— Ciszej, idiotko — syknął, sztyle
tując ją wzrokiem. Wydało mu się 
nagle, że za uchylonymi drzwiami od 
przedpokoju stuknęło coś raz, drugi, 
trzeci. „Kroki? Józef Szperling idzie 
tutaj i zastanie go w kuchni? Co po
wiedzieć? Jak wytłumaczyć się przed 
nim? Nie ma, nie ma żadnego wytłu
maczenia. Szperling powie o tym dziś 
jeszcze swej kuzynce. Ooo, bez wąt
pienia; przecież to zdyskredytuje w 
jej opinii rywala“... Takie myśli za
kotłowały w głowie osłupiałego Artu
ra, ale sekundę później wzrok jego 
padł na drugie drzwi... — Tędy moż
na wyjść? — Wyszeptał.

Marysia skinęła głową. Wyjaśniła 
szybko, że tam są schody dla służby 
i winda, którą przywozi się z piwnicy

wyglądał na młodzieńca, który musi 
patrzeć bezsilnie, jak zwycięski rywal 
sprząta mu ukochaną z przed nosa. 
Marysia przywykła już do tego, że pa
nicz jest zawsze czegoś smutny, pono 
chorowity, słyszała jak narzekał na 
ból głowy, kiedy panie wyjeżdżały do 
teatru, to też nagła zmiana zdziwiła 
ją niepomiernie.

— Paniczu, chciałam wyjść na 
miasto na godzinkę, — rzekła i doda
ła w duszy: —- Jeszczem go tak we
sołego nie widziała.

Józef Szperling przystanął, odwró
cił się na pięcie, spojrzał badawczo 
na „petentkę“ i uśmiechnął się do
myślnie.

— Chciałaś wyjść? — rzekł.
Czy masz może randkę z panem Kin
giem, który cię przed kwadransem 
tak gorąco całował?

— Nikt mnie nie całował. — bąk
nęła zawstydzona i wbiła wzrok 
podłogę.

— Ejże? Nie całował cię, powia
dasz? A może i to mi się przywidziało 
że pan Klug był w kuchni, co? Nie 
moja Marysiu. Twoje rumieńce najle
piej świadczą, że kłamiesz teraz... lak 
tak, -—mówił ciszej, jak gdyby do sie
bie, — nie słyszałem niestety* coście 
tam szeptem spiskowali, ale na czu
łości patrzałem, widziałem, tak, tak...

nać po sobie. Przeciwnie, Przybrała 
odrazu najczupurniejszą z swoich min 
i odpaliła wojowniczo:

— Ano, niech panicz skarży. Do
brze! Ale ja także powiem, kto dzi
siaj podarł fotografię i kto wczoraj 
podglądał, jak się panienka kąpała w 
łazience... A teraz pytam panicza, czy 
mogę wyjść na miasto, — dodała po 
chwili głosem, w którym dźwięczała 
nuta triumfu, bowiem zdołała już do
strzec, jak wielkie wrażenie wywarły 
jej słowa na chłopcu...

Idź, — rzucił bezdźwięcznie, 
odprowadził ją nieżyczliwymi spojrzę 
niami do progu, a kiedy drzwi za so
bą zamknęła (nie najciszej w dodat
ku), warknął przez zaciśnięte zęby: 
— Takie to niby ciele wiejskie a taka, 
psiakrew, szantażystka!

Stracił odrazu cały humor. Tyle 
sobie obiecywał po zużytkowaniu 
przypadkowego odkrycia i to „wiej
skie ciele“ zamknęło mu usta na trzy 
kłódki. Bo przecież nic mógł dopuścić 
do tego, by Róża się dowiedziała o 
owym podglądaniu. Pomimo swego 
temperamentu, „kuzyneczka“ była o- 
gromnic wstydliwa, poskarżyłaby się 
ciotce, może nawet wyprowadziłaby 
się do innych krewnych; w każdym 
razie nie przemówiłaby doń ani słowa 
przez kilka miesięcy. O, Róża umiała 
się zaciąć, a on oszalałby chyba przy 
takim „bojkocie“... Nie wiele lepiej 
przedstawiała się sprawa „tajemnicze 
go zniknięcia“ owej fotografii. Po par
tii tenisa zrobili szereg zdjęć amator
skich kociakiem ' Kinga: I Róża. wło
żyła w ramki właśnie tę odbitkę, na

Ha, ha, ha... Róża zdziwi się nieprzy- której była z Arturem, natomiast bez

glo-
jem nie, ha, ha. ha.

Marysia podniosła zwieszoną
we.

— Panicz chce to paniom powie
dzieć? — spytała ostro.

— Paniom? Nie, Marysiu. Matce 
nie wspomnę ani słówkiem. Cóż w 
tym złego ostatecznie, że ładna poko
jówka nia. swego ‘ wielbiciela. Ale z 
Różą inna sprawa.

To ostatnie zdanie znowu nic było
węgle, ziemniaki itd. Nie skończyła j przeznaczone dla służącej. Józef 
jeszcze tych wyjaśnień, kiedy Klug' Szperling zamierzał rzeczywiście tyl-
wypadł z kuchni i przez ćwierć minu 
ty dudniły schody kuchenne, echem 
jego.. sromotnej ucieczki.

— Ale wieje zdrowo, — uśmiech
nęła się, zamknęła drzwi na klucz, po 
czym przeszła do swego pokoiku, by 
spakować manatki. Przyszło jej bo
wiem na myśl, że lepiej nie czekać do 
jutra rana, lecz korzystając z nieobec
ności pań, już dzisiaj rzeczy wynieść 
do Wolaka... Ukończywszy szybko te 
przygotowania, udała się do pokoju 
„panicza“, by się opowiedzieć, że wy
chodzi na miasto. Zapukała, weszła i 
zdumiała się szczerze. Józef Szperling 
spacerował tanecznym krokiem po po
koju i nucił sobie półgłosem jakiegoś 
„szlagiera“. Nie wyglądał bynajmniej 
na człowieka, który z powodu silnej 
migreny nie mógł pójść do teatru, nie

ko Róży powiedzieć o dziwnym za
chowaniu Kinga. Ab, już miał w gło
wie cały plan ułożony. Skoro wrócą z 
teatru, zagadnie ją o Artura, czy się 
czasem nie spóźnił na przedstawienie. 
Ona oczywiście potwierdzi, a wtedy... 
— A wtedy Artur się skończył! — 
myślał i to właśnie wprawiło go w iak 
świetny humor...

Równocześnie Marysia przeprowa
dzała w umyśle swoją kalkulację: 
Klug się zalecał do „panienki“, ßkoro 
ona się dowie, co zaszło w czasie jej 
nieobecności i natrze mu dobrze uszu, 
to jego gniew zwróci się wyłącznie 
przeciwko niej, Marysi, gdyż będzie 
sądził, że ona go zdemaskowała. 1 ju
trzejszy wyjazd może stanąć pod zna
kiem zapytania. Na tę. myśl aż ścier
pła z przestrachu, ale nie dala, poz-

kuzynka. Wyprowadzony z równo
wagi takim wyróżnieniem" rywala, 
wyjął Józio Szperling fotografię z 
ramki, podarł ją w strzępy i podarte 
skrawki zaniósł do kuchni. Pech 
chciał widocznie, by róg fotografii u 
padł na podłogę obok pieca, w któ
rym odbywało się „całopalenie“. Ma
rysia podniosła mu ów skrawek, ale 
ani mu przez myśl nie przeszło, że jest 
tak domyślna...

— ł co najciekawsze, — monologo
wał, wspominając sobie piekiełko, ja
kie urządziła Róża, dostrzegłszy brak 
wybranej, najmilszej fotografii, — że 
to ciele mnie wtedy nie zdradziło, jak 
by w przewidywaniu, że warto sobie 
teą atut na później zarezerwować. 
Niesłychane!... Chłopski spryt, czy 
też... — machnął ręką. Cz ynie szko
da tracić czasu na wyszukiwanie od
powiedniej definicji dla postępowania 
Marysi? Stało się, teraz musi milczeć, 
ta dziewczyna trzyma go w ręku... — 
Ale przyjdzie dzień, w którym nie hę 
dzie potrzebował się z tym liczyć i po
wiem Róży bez osłonek, jakim ptasz
kiem jest jej umiłowany Artur King, 
— zawołał, zrywając się z miejsca. 
Owym dniem miały być jego urodzi
ny. -W tym roku kończył lat 21 i jak 
wszyscy młodzieńcy w tym okresie 
życia obiecywał sobie niezmiernie

wiele po dniu, w którym stanie się 
pełnoletni. Ubierając swe myśli w sza
tę słów, dokończył z patosem:

Wówczas skończy się kuratela 
marny, wówczas przestanę być dla 
Róży smarkaczem i wówczas zdema
skuję tego kuchennego donżuana! 
Strzeż się, Arturze King! — dodał 
bardzo groźnie i bardzo piskliwie bo
wiem w chwilach irytacji jego płacz
liwy zazwyczaj głos przechodził w 
chłopięcy sopran, powodując zazwy
czaj żywiołową wesołość okrutnej 
kuzynki.

XVIII. r i,
Nazajutrz przed, południem Józio 

Szperling został wysłany przez ener
giczną mamę na wieś do krewnych. 
Na nic się nie zdały protesty, ani za
pewnienia, że jest zupełnie zdrowy i 
lepiej się czuje w Warszawie, niż na 
zapadłej wsi. Apodyktyczna pani Ra
chela Szperlingowa spakowała osobi
ście manatki swego jedynaka i od
wiozła go na dworzec. Zacisnął więc 
zęby, usłuchał, lecz zaprzysiągł sobie 
w duszy, że za dwa tygodnie (termin 
urodzin i osiągnięcia upragnionej peł- 
noletności) powróci do Warszawy bez 
pytania i weźmie srogi odwet za do
tychczasowe pomiatanie nim jak sztu
bakiem. W wagonie rozważał długo, 
co mogło spowodować dość nieoczeki
wane „zesłanie“. Wyczerpał wszelkie 
możliwe hipotezy, nie trafiając, na 
właściwą, którą była ta, że pani Ra
chela, domyślając się oddawna kto 
jest przedmiotem pierwszej miłości 
syna, postanowiła go usunąć z domu 
na czas oficjalnych konkurów Kinga, 
psiakrew, szantaży sika!

Tegoż dnia pod wieczór Marysia 
poprosiła o „wychód“, rzekomo w ce
lu odwiedzenia krewnych, do których 
ktoś ze wsi dzisiaj przyjechał. Chcia
ła się dowiedzieć o zdrowie matki, 
która źle się czuła jeszcze w czasie jej 
wyjazdu do Warszawy. Oczywiście, 
otrzymała żądane wychodne bez tru
dności. Róży zdawało się wprawdzie, 
że Marysia napomknęła jej kiedyś, iż 
jest sierotą po obojgu rodzicach, że 
więc albo wtedy, albo dzisiaj skłama
ła, lecz, mając ważniejsze osobiste 
sprawy na głowie, zapomniała o tym 
rychło.

Niemiłą niespodziankę zgotował 
obu paniom następny poranek. Kiedy 
wielokrotne dzwonienie nie odniosło 
skutku, pani Rachela zwlekła, się z 
łóżka i ku swemu oburzeniu stwier
dziła, że młoda pokojówka nie wróci
ła na noc. Później zrobiła dwa gorsze 
jeszcze odkrycia. Oto zniknęły rzeczy 
Marysi, natomiast na jej łóżku zna
lazł się swojego rodzaju list pożegnal
ny do chlebodawczym. Donosiła w 
nim Marysia, że z powodu pogorsze
nia się zdrowia matki, wraca na wieś,
przeprasza za zawód, rezygnuje z pen 
sji za te kilka dni (No, myślę, — wtrą
ciła w tym miejscu oburzona pani 
Szperlingowa) i na pożegnanie pięknie 
panią, a zwłaszcza dobrą panienkę 
pozdrawia. (C. d. n.)

wm

Qawęda Wa&zeęa
KOCHANE DZIECI!

Mogę sobie wyobrazić Wasze kwaśne 
Aliny, gdy weźmiecie do ręki świąteczny 
numer Śląskiego Kariera Porannego — 
i stwierdzicie, że w kąciku dla dzieci 
ani śladu po przyrzeczonej fotografii 
Przyjaciela Dzieci!

„A więc — znowu nas nabrał! Zno-„ 
wu nie dotrzymał słowa,,!

Ciężkie oskarżenia posypią się na moją 
głowę... wobec których prawie że je
stem bezsilny. Skorupami wielkanoc
nych jajek zbombardujecie tego „sta
rego kłamczucha“.

Będą między Wami jednak roztrop
niejsi, mniej chętni do polowania na 
moją skórę. Ci powiedzą sobie w duchu: 
„Znam przecież Przyjaciela i mam do 
niego zaufanie. Coś tam musiało się w 
tej Redakcji stać...“

I ci, którzy tak pomyślą, będą na 
właściwej drodze do prawdy. Bo po
wiem Wam, moje kochane Dzieci, że 
wszystko już było dokładnie przygoto
wane do druku, klisza udała się nad
zwyczajnie. Ale jak to się mówi: —
Człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi!

Okazało się, że w świątecznym numerze 
nie da się umieścić fotografii ani kähik'a

%

Ćzywistości. Teraz, skoro dowiedzieli
ście się prawdy, nie pozostaje Wam nic 

dla dzieci, ze względu na nawał inWę- innego, jak schować swoje „pociski“ 
riału wielkanocnego! Pozostały mi>$y)- skierowane na moją. siwą głowę — i 
ko dwie możliwości: albo umieścię; ga- mile uśmiechnąć się! — — 
wędę. albo fotografię... y : Bo jest na prawdę z czego radować

Wybrałem gawędę jako bardziej po- się. Wszak dziś jest Wielkanoc, naj-

żyteczną od fotografii. A tę ostatnią 
odstawiłem na później.

Oto jak się ma cała sprawa w rze-

większe święto radości, święto triumfu 
Chrystusa nad śmiercią! W dniu tym 
raduje się każdy chrześcijanin, odra

dzają się wszyscy moralnie. Wesołe 
bicie dzwonów, zwycięskie „Alleluja“ 
rozchodzą się ze świątyń po wszystkie 
zakątki świata — głosząc Zmartwych
wstanie Pana!

Ludzkość nękana troskami, w tym 
dniu triumfu zrywa się z nizin przygnę
bienia na szczyty entuzjazmu, odradza
jąc swoją wiarę w sprawiedliwość i mi
łość Chrystusa Pana.

Entuzjazmu w dzisiejszych, ciężkich 
czasach tak bardzo nam potrzeba... i 
dlatego nie stańmy w święto Wielkiej 
Nocy na uboczu, zrozpaczeni — ale po
zwólmy, aby łaski nieskończone, jakie 
ukryte są w cudzie Zmartwychwstania, 
spłynęły na nas życiodajnym strumie
niem!

Radujcie się, Kochane Dzieci, z tego 
najpiękniejszego święta naszej Wiary 
Świętej, cieszcie się z natury, która 
spod śnieżnych okowów, zrywa się do 
nowego życia. I cieszcie się również 
z Święconego — i z lego, co Wam przy
niósł zajączek wielkanocny!

Dziękując wszystkim Małym Czytel
nikom za złożone mi życzenia świątecz
ne — przesyłam Wam wszystkim serde
czne pozdrowienia i życzenia zdrowego 
i wesołego Alleluja

PRZYJACIEL DZIECI
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DOBRY ŻART - TYYFA WART
SB!

MOCNY DOWÓD.
Panu Kuśmidrowskiemu sąsiadki ro

biły często psoty i złośliwe kawały, 
obrzydzając sąsiedzkie współżycie. 
Chciał się prawować o to. skarżyć do 
sądu, ale nigdy nie udawało mu się zdo
być dowodu przeciwko winowajczyniom. 
.Wreszcie zatriumfował. Pod drzwiami 
mieszkania znalazł nieprzyzwoity doku
ment żywotności ludzkiej.

— No, — ucieszył się, — nareszcie 
będzie żer dla adwokata!...

Zawiadomiony o całym wypadku ad
wokat, rzekł z powagą:

— Niech pan będzie spokojny, teraz' 
ja to wezmę w swoje ręće!...

Wizja niedalekiej przyszłości

Praktyczny domek dla mieszkańców wie! 
kich miast, którym lekarz przepisał... gór
ski« powietrze.

FILOZOFIA PIJAKA.
We wnęce bramy nad ranem spotkali 

się dwaj pijani jegomoście, niepewnie 
trzymający się na nogach.

— Źle jest, panie! — mówi płaczliwie 
jeden.

— I to bardzo źle — narzeka drugi.
— A najlepiej to jest tym, co się wca

le nie urodzili.
— No, ale czy dużo takich jest na 

ś wiecie?
— Niewiele! -
— Myślę, że jeden, albo dwóch naj

wyżej...
— A więcej nie może być...

POWIEDZIONKO.
— Nie mogę odzwyczaić się od pale

nia! — powiedział pewien podpalacz, 
podpalając chałupę sąsiada.

KRYMINOLOGIA I ŻYCIE.
Pan prokurator przybywa na miejsce 

zbrodni.
Pani domu wprowadza go do pokoju, 

w którym zamordowano jej męża.
— Dlaczego pani zamiotła podłogę? 

— woła prokurator. — „Następnym ra
zem“ niech pani tego nie robi!

Widoczny znak

NIE MASZ SZCZĘŚCIA.
— Wyglądasz, jakbyś był w złym hu

morze.
— Bo jestem wściekły.
— A dlaczego?
— Wyobraź sobie poszedłem wczoraj 

do kina i siedziałem obok ślicznej dzie
wczyny, niestety żona była ze mną.

— To miałeś jeszcze szczęście, bo ja 
poszedłem z uroczą dziewczyną i... 
usiadłem koło żony.

żem?

MAŁŻEŃSTWO.
Dlaczego rozwiodła się pani z mę-

Miałam już dosyć tej samotności!
KONTROLA NIE TAKA STRASZNA

Mimo kontroli granic, do Hiszpanii 
nadeszły ostatnio nowe oddziały włoskie 
w sile kilku tysięcy ludzi.

Podobno jednak, według wyjaśnień 
z Rzymu, są to wyłącznie ... eksperci od 
spraw nieinterwencji.

Spotkanie w zimie

i ~ " —u "J‘ •
' * 4- *
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Gdy panna spóźni
SUROWY SZEF.

— Dlaczego nie był pan wczoraj w 
biurze?

— Byłem na pogrzebie teściowej, pa
nie szefie.

— Więc dlatego pan opuścił pracę?! 
Mało było jednej przyjemności?!

PODSTAWOWA ZASADA.
Powstańcy hiszpańscy otrzymują w 

dalszym ciągu posiłki w ludziach i sprzę
cie wojennym, mimo wprowadzenia kon
troli granic.

Podobno gen. Franco tłumaczy się, 
że pewien lekarz rzymski zalecił mu „re
gularne przyjmowanie posiłków“.

NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO.
Minister Antonescu oświadczył, że 

powierzanie rozstrzygnięcia konfliktów 
międzynarodowych Trybunału Haskie
mu, obniża autorytet Ligi Narodów.

Czy to możliwe, by można było je
szcze bardziej obniżyć...?

się na randkę.

W HISZPANII.
Pułk hiszpańskich powstańców ma

szeruje szosą w stronę Madrytu. W pe
wnej chwili z zarośli wybiega ubogi chlo 
pak i dolatuje do siedzącego na koniu 
dowódcy pułku.

Chłopak stara się wytłumaczyć coś 
dowódcy, który nie wiele z tego rozumie. 
W końcu dowódca odwraca się do swych 
żołnierzy i woła na cały glos:

— Hallo chłopcy, czy któryś z was 
rozumie po hiszpańsku?

ŚPIEWAK I MÓWCA.
Po niedzielnym koncercie Kiepury, 

który swe popisy wokalne poprzeplata! 
dość oryginalnymi „wstawkami“ mó
wionymi, panuje opinia, że Dymsza w 
roli Kiepury był jednak lepszy od Kie
pury w roli Dymszy.

W związku z tymże koncertem mó
wią, że śpiew Kiepury jest zlotem, ale 
mowa — co najwyżej niklem .

Przygoda rybolówcy

Spójrzno, tutaj była mama.

HIGIENIŚCI.
Dozorca rynku w Artemowsku (Rosja) 

■uniósł do miejscowego sowietu nastę
pujące podanie: „Proszę o wydanie roz 
porządzenia w celu ogrodzenia kramów 
na rynku drutem kolczastym z powodu 
wielkiego smrodu, jaki powodują prze
chodzący obywatele. Z niektórymi po
trzebami załatwiają się przy samej wę
dzę miejskiej, co spotyka się ze skarga- 
mi kupujących. Iwanów“.

Na podaniu widnieje rezolucja: „Do 
tow. Piętrowa. Proszę zawiadomić, czy 
na składzie jest drut kolczasty i wypi
sać zapotrzebowanie“.

A niżej odpowiedź tow. Piętrowa: 
„Drut jest, ale cienki i smrodu nie zatrzy

Pieśń bez słów.
ZAGADKA GEOGRAFICZNA.

OFIARA ZAWODU.
Mówią, że Jan Kiepura nie ma ża

dnych tajemnic przed swą żoną.
Gdy na przykład wraca późną nocą 

do domu, musi zaraz wszystko przed nią 
wyśpiewać.

Dzisiejsze małżeństwo

— Tak często cię prosiłem, żebyś mi na
prawiła spadochron...

AMERYKA!
Amerykanin melduje się u swego sjse-. 

fa.
— Czy mogę dostać jutro jednodnio

wy urlop?
— Powód?
— Chciałby się ożenić!
— Ożenić? A czy ojciec tej panienki 

wie, że pan zarabia tylko 20 dolarów 
tygodniowo?

— No naturalnie, że wie!
— I pozwala na ślub?... A to dopiero 

kawał idioty! Niech ja wiem przynaj
mniej, kim jest ten stary dureń.

— To właśnie pan, panie szefie!
t W SĄDZIE.

Sędzia: Niech oskarżony przyzna się 
wreszcie, gdzie zakopał ukradzione klej
noty!

Złodziej: Niemożliwe panie sędzio — 
godność mego fachu wymaga dyskrecji,

FILOZOF.
Karolek wraca zamyślony ze szkoły 

i mówi do ojca:
— Tatusiu, pan nauczyciel powie

dział, że poto żyjemy na świecie, aby 
pomagać bliźnim. Czy to prawda?

— Prawda, moje dziecko.
— No to w takim razie poco żyją na 

świecie leniuchy - bliźni?...

Ten go zrozumiał

ma
NA SWOJĄ GŁOWĘ

— Co? zapłaciłaś za ten kapelusz 
trzydzieści złotych? Ależ to po prostu 
grzech.

— Nie martw się, mężusiu. Już ja 
ten grzech wezmę na swoją głowę!

DEFINICJA
Dobre czasy są to złe czasy, następu

jące po jeszcze gorszych

— Jakie jest największe miasto na 
święcie?

— Madryt.
— ?

. ■— Bo gen. Franco od dwu miesięcy 
i dobywa same przedmieścia.

WSYPA
Znany naciągacz na drobne pożyczki, 

Kalasanty Ptyś, ma swój sposób dyskon
towania. nastrojów i stwarzania sytua
cji, w których nie podobna mu czegoś 
odmówić:

Przyszedłszy do państwa Pociotków, 
zaczyna rozpływać się riad małym dziec
kiem:

— Ach, cóż to za czarujące, śliczne 
bobo! Te mądre oczki, te drobne uste
czka ,te cudowne włoski! Rzadko wi
duje się tak udane dzieci. Może pan być 
dumny ze swego jedynaka. Winszuję 
serdecznie! Czy pożyczy mi pan 10 zło
tych?

— Nie, — odparł zimno Pociotek, — 
to jest dziecko pierwszego męża mojej 
żony!...

— Skąd ty masz ten żart?
— To mój własny.
— T-a-ak? No, to w takim razie jestel 

na pewno starszym, niż wyglądasz.

WOJNA W HISZPANII.
Przy stole toczy się rozmowa o woj

nie w Hiszpanii.
— Tatusiu! — odzywa się synek — 

to komu właściwie pomagają Rosjanie?
— Rządowcom.
— A Niemcy i Włosi?
— Powstańcom.
— Taak? — dziwi się malec, — to kto 

wobec tego pomaga Hiszpanom? ...



Strona 12 „ŚLĄSKI KURJER PORANNY"' dnia 28 marca 1937 roku Nr. 86

JEŻELI

meble r BERGERA
BERGER jest znany z rzetelności i przystępnych cen 
BERGER posiada wielki wybór, a co najważniejsze 
BERGER ma na składzie tylko meble najlepszej jakości

Fabrylsa Mebli

Gustaw Berger Nowa Wieś
właśc: Serzy Berger • Rok założenia 1894 Telefon nr. 510-57

dat| sf€£
w błąd wprowadzić przez domokrążnych agentów. 
Najrzetelniejszą obsługę przy bardzo dostępnych 
cenach znajdziesz u nas Opaski brzuszne, 
gorsety, sznurówki, artykuły gumowe, 
artykuły higieniczne, pończochy gumowe, 
paski przeciw przepuklinie, poleca w naj
lepszym gatunku po najniższych cenach•

Dem Samtarey »HVGIEA*
Cherxem i., ul. Wolności 49 (M iBSto &W. Äiji) 

Przekazy wszystkich Kas Chorych przyjmuje się.

Solidnie meble U?*a ”a ajresl
w najlepszym wykonaniu i dużym wyborze 
poleca po cenach umiarkowanych

ŚLĄSKI DOM MEBLI
Sp. z o, o.

MÄT0WSCE, ul. 3*§® Magm 19 — Teł. 388-77
I’ i 1 i e: KĄTOWSCE, ul, Marsz, Piłsudskiego < 

CHORZÓW ul. Wolności 37

Nowoolwarcie!
W Katowicach, przy ul. Kochanowskiego 13, otwo
rzyłem nowy skład Radio-techniczny. Każdy kłijent 
kupując u mnie, w pierwszych 7 dniach aparat ra
diowy otrzyma 10% bonifikaty. Biorę stare apa
raty jako wpłatę. Korzystajcie z niebyw. okazji w firmie:

»RADIO« Przedsiębiorstwo Radiotechniczne
właśc. C. Potyka

Katowice, ulica Kochanowskiego 13. — Telefon 352-63

Udzielam
lekcyj stenograf! polskiej i 
niemieckiej, oraz pisania na 
maszynach. Na życzenie także 
lekcje wieczorem.

Zgłoszenia przyjmuje się każdego 
czasu pod adresem:
Katowice - Załęże,
ulica Marcina nr. 3 — m. 8.

Urząd Wojewódzki Śląski ogłasza
przetarg publiczny

na 1) roboty wykończeniowe w budyn
kach stacyjnych na stacji Suszec, 2) na 
wykonanie budynków stacyjnych na li
nii kolejowej Żory—Pszczyna.

Termin wnoszenia ofert do dnia 9 
kwietnia 1937 r. godz. 11-ta.

Bliższe szczegóły podane w „Gazecie 
Urzędowej Województwa Śląskiego“ i na 
tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacyj- 
no-Biiclowlanego.

Za Wojewodę:
Dr. Kaufman m. p.

Naczelnik Wydziału Komunikacyjno- 
Budowlanego.

bez pośrednictwa handlarza, 
1 Sypialnia dębowa 220 zł.
Mahoniowa 400 zł., kuchnie od 100 zł. — Dosta
wa bezpłatna. — Wyrób Mebli „Masyw“ — .Ka
towi«#, Piłsudskiego 50. Przyjezdnym zwracamy 
koszta podróży.

Okulary
dla wszelkich

ias Chorych

li-ftpil!
i przybory

dostarcza:

»OK.ULARIVM«
Specjalista dla nowoczesnej optyki ocznej 

Chorzów I., Jagiellońska i (przy 111. WsIbOŚCU

Wydział Powialowy
Świętochłowice

ogłasza

pisemny
przetarg publiczny
na dostawę materiałów do budowy dróg na rok bud

żetowy 1937/38
Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w ogłosze

niu Gazety Urzędowej Województwa Śląskiego Nr. 1.2 z dnia 
19-go marca 1937 roku.

i
Prosimy naszych członków i czytelni
ków by świąteczne zakupy usku
teczniali w firmach ogłaszających się w

ŚIąsMim

Kurierze Poiannym

km;
man

REPERTUAR KIN ' > A':'

Nie za darmo, ale tanio
kupisz wprost z fabryki najtaniej, sypiaiki, ■ 

jadalki, kuchnie i meble pojedyncze.
Dogodne warunki spłaty.

CcaJralay Dom Mebli
Chereew I, Wolności 24 1 piętro

CHORZÓW
KINO APOLLO: Nasz niedościgniony pro

gram świąteczny! Od czwartku, 25. bm. 
Renata Müller —Jerzy Aleksander w naj
piękniejszym filmie sezonu p. t. ESKA
PADA !, (Madame Lenox) Polska kurierka 
w szponach carskiej ochrany! Uwolnienie 
więźniów politycznych z twierdzy Piotro- 
pawfowskiej. II-gi film: Arcyeiekawy
obraz p. i. Robin Hood z El Dorado — 
W a mer Baxter.

KINO „ROXY“: Od czwartku, 25. bm. Ben- 
jamino Gigli — Kätte de Nagy w cudow
nym dramacie p. t. AVE MARIA! Prze
śliczny śpiew — wzruszająca treść! II-gi 
film: Shirley Temple — Maly buntownik.

Naszym Szan. Gościomm życzymy „Weso
łych Świąt“!

KINO „DELTA“: Od czwartku, 25. bm. —
Willi Forst — Heli Finkenzeller WALC 
KRÓLEWSKI. W uzupełnieniu silny dra
mat zdrady, miłości i rewolty ilustruje 
walkę z przemocą wojsk bandyckich w

Komunalna Kasa
Oszczędności

powiatu Świetochłc wielkiego

Świętochłowice
(gmach starostwa) Tel. 409-11 

Rok założenia 1928

Wkłady
Rachunki bieżące 

Kredyty 
Inkaso

Za wkłady oszczędnościowe, 
wynoszące po dzień 15. marca 
1937 r. zł. 9623620,46 poręcza 
Powiatowy Związek Komunal

ny w Świętochłowicach.

MIECZYSŁAW

SIUBENCH
KATOWI CE

STAWOWA 5, Łel.33313
kiMy kiefiM0cćĄ

Generalna reprezent. 
fabr. samochodów

HANSA, LLOYD 
J.GOLIATH-WERKEA.G. 

BREMEN

Chinach p. t. ŻÓŁTY SKARB. Carry Coo
per — Madeleine Carroll.

KINO RIALTO: I. Miody Hrabia (Anny
Ondra). 2. Flip i Flap w filmie „Były 
sobie dwaj hultaje“.

WIELKIE HAJDUKI
KINO „ŚLĄSKIE“: i) Anthony Adverse

„Przygody człowieka bez nazwiska“ — 
2) Należę do Ciebie.

PIEKARY ŚL.
KINO APOLLO: 1. Maria Eggert w cudow

nym i muzyczno-melodyjnym filmie p. t. 
„Słowik Wiedeński“. 2. Barton Lanc i 
Warner Hul w sensacyjnym filmie p. t. 
„Tygrys Bengalski“ oraz bogaty nadpro
gram „Pata“.

SIEMIANOWICE
KINO KAMERALNE Stradivari i Nadprogram
KINO APOLLO: t. Walace Beery w filmie 

p. t. „Zapomniany człowiek“ oraz nad
program.

nadzwyczajna okazja!
Za gotówkę i na raty, oraz za 
obligacje pożyczek państw.
Meble
eleganckie i w wielkim wy
borze poleca:

PoiiaorsilsLie Meble
Katowice, ulica 3-go maja nr. 15.

Rowery! Rowery! 
Rowery!

Na raty i za wszelkie obligacje pań
stwowe oraz świadectwa tymczaso
we 3 % pożyczki inwestecyjn. poleca:

Składnica Rowerów
Katowice, u!. Marjacka 21.

Telefon numer 304-51
Uwaga: Kupującym z prowincji

zwracam koszty podróży.
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Na łamach „Pracownika Umy
słowego“, organu Związku Pracow 
ników Umysłowych Z. Z. P. poja
wił się znamienny artykuł p. t. 
„Na przełomie“, w którym autor 
(W. W.) w sposób wnikliwy oma
wia dzisiejszą sytuację i widoki 
na przyszłość Związków Zawodo
wych Z. Z. P. Ze względu na traf
ność tych spostrzeżeń, zamieszcza
my artykuł w całości.

Przy tej okazji nie od rzeczy 
będzie zaznaczyć, że artykuł tea 
stanowi zarazem „credo“ nowego 
kierownika Związku Pracowników 
Umysłowych Z. Z. P. p. Władysła
wa Wieczorka, który stanowisko 
to objął po dotychczasowym pre
zesie p. Brzeskocie.

W „Pracowniku Umysłowym“ 
czytamy:

„Dziś już dla wszystkich jest rzeczą 
jasną, że wchodzimy w okres, który bę
dzie DECYDUJĄCY dla dalszego rozwo
ju ruchu zawodowego, a więc i Związ- 
zków Pracowników Umysłowych Z. Z. P. 
w Polsce. W tym okresie decydować bę
dą DWA ZASADNICZE ELEMENTY: 
DOBRZE ZORGANIZOWANE KADRY 
I JASNO SKRYSTALIZOWANY ŚWIA
TOPOGLĄD. Twory organizacyjne, 
które nie mają ani odpowiednio zorgani
zowanych kadr, ani też jasno skrystali
zowanej ideologii, NIEUCHRONNIE 
SKAZANE SĄ NA ZAGŁADĘ.

Ostaną się TYLKO WIELKIE RU
CHY. Rozejrzyjmy się pokrótce, jak 
pod tym względem przedstawia się SY
TUACJA W POLSCE. Otóż stwierdzić 
należy, że walka o wpływy w polskim 
świecie pracy toczy się głównie W 
DWÓCH KIERUNKACH: W KIERUN
KU NARODOWO-CHRZEŚCIJANSKIM 
I MARKSISTOWSKIM.

To są SŁUPY GRANICZNE. Od je
dnej i drugiej strony zależy, jaki kieru
nek zdobędzie w Polsce PRZEWAGĘ i 
wywrze zatem w sposób rozstrzygający 
swoje piętno na caloksztacie ruchu zawo- 
dowo-pracowniczego.

Obok tych jasno skrystalizowanych 
światopoglądów istnieją wprawdzie je
szcze MNIEJ LUB WIĘCEJ MĘTNE 
„IDEOLOGIE“ w rodzaju „SYNDYKA- 
LISTYCZNEJ“ moraczewszczyzny i ró
żne związki POD WZGLĘDEM IDEO
WYM BEZBARWNE, mające na widoku 
CELE ograniczone, DORAŹNE. ŻYWOT 
tych związków, o których się mówi, żc 
to ,.NI PIES, NI WYDRA“ jest zazwy
czaj TYLKO KONIUNKTURALNY I 
UMIERAJĄ ONE śmiercią naturalną bez 
wstrząsów w ruchu zawodowym. Takie 
związki DZISIAJ SĄ, JUTRO ICH NIE 
MA I NIKT NAWET W ŻYCIU SPO
ŁECZNYM NIE ZAUWAŻY ICH BRA
KU, ICH WEGETACJI LUB LIKWIDA
CJI.

Mieliśmy tego LICZNE PRZYKŁADY 
W Polsce na przestrzeni ostatnich kilku
nastu lat, kiedy nieraz powstawały zwią- 
zeczki JAK GRZYBY PO DESZCZU, 
które jednak równie szybko znikały. 
Dlatego też omawiając płaszczyznę, na 
jakiej w nadchodzącym okresie toczyć 
się będzie walka O PODSTAWOWE PO
STULATY PRACOWNIKÓW UMYSŁO
WYCH, z góry możemy przejść do po
rządku dziennego nad organizacjami, 
które dzisiaj wprawdzie jeszcze istnie
ją, ale KTÓRE W ŻADEN SPOSÓB NIE 
MOGĄ ZAWAŻYĆ NA DALSZYM BIE
GU WYPADKÓW.

Przeciwnikiem światopoglądu narodo- 
wo-chrześcijańskiego, jaki wyznaje w 
sposób niedwuzaczny ZZP., jest MAR
KSIZM, który może być mniej lub wię
cej czerwony, mniej lub więcej rady
kalny, socjalistyczny lub komunistyczny, 
ale będzie miał zawsze za podstawę swe
go rozumowania DOKTRYNY SPOŁE
CZNE I POLITYCZNE MARKSA i jego 
uczniów. Doktryny te w dziedzinie ety
cznej opierają się NA NIENAWIŚCI 
KLASOWEJ w okresie „przejściowym“, 
a po zdobyciu wyłącznej władzy znajdu
ją swój wyraz w „BEZKLASOWYM“ 
SPOŁECZEŃSTWIE KOMUNISTYCZ
NYM. Próbę realizacji doktryny mar
ksistowskiej przeprowadzono w sposób 
„idealny“ W ROSJI SOWIECKIEJ. Z ja
kim skutkiem, to wiemy skądinąd.

NIENAWIŚĆ KLASOWA, JAKO 
KARDYNALNE PRAWO MARKSIZMU, 
Z NATURY SWEJ DZIAŁA DESTRUK
CYJNIE. Burzy to co jest i nie może 

(Dokończenie na stronie 14-tej). I

Po katastrofie kolejowej
pod Częstochową - Co mówią pasażerowie rozbitej luxtorpedy

CZĘSTOCHOWA, 26. 3. Katastrofa 
pociągu motorowego pod Częstochową 
wywołała wstrząsające wrażenie.

Kolejowa komisja śledcza, która na
tychmiast przybyła na miejsce stwier
dziła. że zderzenie wagonu motorowe

go z pociągiem towarowym nastąpiło na 
skutek przejechania przez pociąg towa
rowy semafora zamkniętego na sygnale 
„Stój"!

Zwrotnica, przez którą przejeżdżał 
pociąg towarowy nie była z powrotem 
nastwiona na tor główny ze względu na 
zawieję śnieżną. Zanim zwrotnica zosta
ła oczyszczona, pociąg motorowy, jadą
cy z szybkością 82—85 km wjechał na 
tor zajęty przez pociąg towarowy.

Nie ustalono dotychczas, czy zwrot
niczy opóźnił przestawienie zwrotnicy, 
widząc semafor zamknięty na sygnale

„Stój“! i nie będąc uprzedzony, że mimo 
to torpeda będzie jechała, czy też był 
uprzedzony, a tylko nie zdążył przesta
wić zwrotnicy.

Do czasu wyjaśnienia tej sprawy 
zwrotnicy Stefan Belnis i kierownik ru
chu na stacji Rudniki Piotr Operak — 
zostali zatrzymani.

Pasażerowie torpedy stwierdzają, że 
zwrotniczy nie dawał żadnych znaków 
nadjeżdżającej torpedzie.

Kierowca torpedy w ostatniej chwili 
zorietował się, że grozi zderzenie- gwał
townie zahamował, ale nie zdążył już 
powstrzymać rozpędzonego wagonu. Po
niósł on śmierć z ręką na hamulcu. Zro
bił wszystko, ażeby uratować życie pa
sażerom.

Przód torpedy jest zmiażdżony.

Zatarg włosko-angielski
budzi radość w Berlinie

BERLIN, 26. 3. (Tel. wł.) Prasa 
berlińska przedstawia w formie nader 
dramatycznej konflikt między Wio
chami i Anglią, oraz Włochami i Frań 
cją. Jeżeli chodzi o pierwszy zatarg, 
to prasa tutejsza przedstawia dokład
nie przebieg incydentu w czasie po
siedzenia. londyńskiego komitetu nie
interwencji w Hiszpanii i wykazuje, 
że różnice między poglądami Londy
nu i Rzymu w tej sprawie są bardzo 
głębokie. Jeżeli zaś chodzi o zatarg z

Francją, to wyjaskrawia się tutaj sta
nowisko ministra Delbosa wobec 
Włoch i wypowiada się przypuszcze
nie, że francuski minister spraw za
granicznych grozi Włochom interwen
cją Ligi Narodów. W interwencjach 
tych jest jedna rzecz charakterysty
czna, mianowicie źle maskowana ra
dość Niemiec z powodu konfliktu mię 
dzy Włochami a mocarstwami zacho
dnimi.

Straszna katastrofa samolotu
14 osób zabitych, aparat zniszczony

NOWY JORK, 26. 3. (Tel. wł.) 
Wczoraj w nocy w odległości 12 km 
od Albany wydarzyła się wielka ka
tastrofa 14-osobowego samolotu pasa
żerskiego typu Douglas ,/Transport“, 
kursującego na linii Newark — Pitts
burg. W katastrofie zginęło 13 pasa
żerów i pilot.

Przyczyną katastrofy były nieko
rzystne warunki atmosferyczne. Nie
bo zaciągnięte było gęstymi chmura
mi i pilot stracił orientację. Mimo, że 
znajdował się już w pobliżu lotniska, 
nie mógł opuścić się na ziemię.

Samolot latał w pobliżu Albany i 
w pewnej chwili runął na ziemię. Wy 
buch zbiorników nie nastąpił, bowiem 
pilot zdołał w ostatniej chwili wypu
ścić benzynę. Pasażerowie zginęli n 
miejscu, aparat uległ zupełnemu roz
biciu.

Należy podkreślić, że w ciągu < 
statniego kwartału jest. to już siódmy 
wielki samolot pasażerski, który u- 
Iegł rozbiciu. Liczba ofiar katastrof 
lotniczych w tym okresie czasu wy
nosi 51.

Banda trucicieli w Kieleckiem
Za wynagrodzeniem wyirnli kilkanaście osób

KIELCE, 26. 5. (Tel. wł.) Władze sądowe 
natrafiły na ślad wielkiej i dobrze zorgani
zowanej bandy trucicieli, która bezkarnie 
grasowała od kilkunastu lat w kilku powia
tach w Kieleckim.

W toku przeprowadzonego śledztwa wy. 
szło na jaw, że siedzibą bandy, która do
tychczas otruła 6 osób. była wieś Aleksan
drów w pow. ilżyckim. Z polecenia władz 
sądowych dokonano ekshumacji zwłok osób 
potrutych, a badanie ich wnętrzności po
twierdziło doniesienie. Podejrzani o współ
udział w aferze są Antoni Stępnia i Maria 
Fryzel.

Okazało się, że trucizny dostarczał Iwan 
Policajew, b, żołnierz armii rosyjskiej, któ
ry podczas wojny dostał się do niewoli au
striackiej, a następnie pozostał w Polsce.

Policajew od kilkunastu łat trudnił się za
wodowo truciem ludzi, pobierając od zain
teresowanych zależnie od zamożności, po 
kilkaset złotych. Za pieniądze, czerpane z 
tego ohydnego procederu, kupił sobie kil- 
kunasto-morgowy majątek. Ostatnio Polica
jew chciał spieniężyć swój majątek i wyje
chać, ale nie zdążył, gdyż został areszto
wany.

W związku z wykryciem afery władze 
sądowe zarządziły dalsze aresztowania 1 za
chodzi przypuszczenie, że ofiarami bandy 
zawodowej trucicieli padło więcej osób, 
gdyż wszyscy członkowie bandy dorobili się 
dużego majątku na swym zbrodniczym pro
cederze.

Sprawa ohydnej bandy budzi niezwykłe 
zainteresowanie w Kiełccczyźnie. ,

Zamachy bombowe
na sklepy w Poznaniu i Grudziądzu

POZNAN, 26. 3. (Teł. wł.) Wielkie wra
żenie w całym mieście wywołała wiadomość 
o zamachu bombowym na sklep z futrami 
„Kamczatka“ przy ul. Pierackiego 14, nale
żący do warszawskiego kupca, Henryka 
Bryskina,

Nieznani sprawcy o godz. 4-tej nad ra
nem wybili szybę w oknie wystawowym i 
wrzucili do wewnątrz sklepu bombę o du
żej sile wybuchowej. Wskutek eksplozji zo
stało zniszczone całkowicie urządzenie skle
pu. Bezpośrednio po wybuchu powstał po
żar. Płomienie strawiły niemal doszczętnie 
wszystkie zapasy futer. Straż ogniowa po 
dwugodzinnej akcji pożar ugasiła.

Dyrektor sklepu, Maksymilian Szajka,

zawiadomił telefonicznie właściciela firmy 
Henryka Bryskina w Warszawie, który po
leciał samolotem do Poznania.

Straty w zniszczonych futrach wśród któ. 
rych była piękna kolekcja srebrnych lisów, 
obliczane są na 150 000 złotych. Sklep był 
ubezpieczony na 50 000 zł. Na miejsce wy
padku przybyły władze policyjne, które 
wszczęły energiczne dochodzenie.

GRUDZIĄDZ, 26. 3. (Teł. wł.) Nieznani 
sprawcy rzucili petardę do żydowskiego 
sklepu bławatnego, należącego do Henryka 
Płachty. Wskutek wybuchu wyleciały wszy
stkie szyby, których odłamki skaleczyły je
dna osobę.

Jak ustalono, ostatni wagon-cysterna 
pociągu towarowego, zawierał nie naftę, 
lecz benzynę. Gdyby nastąpił pożar, na 
pewno wszyscy pasażerowie ponieśliby 
śmierć.

Wśród pasażerów torpedy znajdował 
się znany kupiec częstochowski i radnv 
miejski Faust, który już po raz drugi u- 
lega katastrofie w pociągu motorowym.

W cudowny sposób uniknął śmierci 
najmłodszy pasażer nieszczęsnej Iuxtor- 
pedy, dwuletni chłopczyk jednego z po
dróżnych. Dziecko zachowaniem się i 
szczebiotaniem bawiło wszystkich po
dróżnych w wagonie.

W chwili zderzenia chłopczyk został 
wyrzucony ze swej ławki i wpadł na 
wiszące naprzeciw niego futra. To ura
towało mu życie, bowiem wszyscy pasa
żerowie, którzy znajdowali się w prze
dniej części torpedy odnieśli poważne 
rany.

Podczas zamieszania, jakie powstało 
bezpośrednio po katastrofie, o chłopczy
ku zapomniano.

Po chwili dopiero zauważono, że w 
futrach coś się rusza. Chłopczyk był 
wprawdzie przestraszony, ale nie odniósł 
najmniejszego obrażenia.

Wśród pasażerów znajdował się in
spektor policji z Katowic p. Źołtaszek, 
który pokierował akcją ratunkową.

Na prowizorycznych noszach z palt 
przenoszono rannych do budynku sta
cyjnego. Innych przenoszono na rękach 
lub prowadzono pod ramię.

Po godzinie przybyli z Częstochowy 
lekarze. Po założeniu opatrunków prze 
wieziono 6 ciężej rannych do szpitala w 
Częstochowie. Potem opatrywano lżej 
rannych.

— Siedziałem prawie naprzeciw tego 
pana — mówi jakiś cichy glos. — Po
tem widziałem, jak jego ciało straszne 
poszarpane, wydobyto spod szczątków 
wagonu.

P. dr. Jan Wernicki, który w czasie 
katastrofy doznał ciężkich potłuczeń obu 
nóg i pleców, mówi:

— Jechałem w pierwszym przedziale 
tyłem do kierunku jazdy. W parę minut 
po wyjeździć z Czestochwy torpeda nie
co zwolniła, a potem jakaś potężna sił-i 
wgniotła innie w siedzenie — to motoro
wy hamował rozpędzony wóz. Nagle u- 
słyszałem trzask i straciłem przytom
ność. Gdy ocknąłem się, leżałem na pe
ronie pod przewróconym do góry sprę
żynami siedzeniem. Nade mną pochylali 
się towarzysze podróży.

— Okazało się, że rzucony w czasie 
katastrofy gwałtownie w bok, wybiłem 
ciałem ściankę boczną torpedy. Nie mo
głem ruszać nogami. Myślałem, że mam 
je złamane. Na szczęście okazało się, że 
były tylko dotkliwe potłuczenie.

Inny z pasażerów rozbitej torpedy p. 
radca Mieczysław Grabowski siedział w 
drugim przedziale (dla palących).

— Po wjechaniu na stację w Rudni
kach torpeda zaczęła gwałtownie zwal
niać. Cały napełniony ludźmi (60 osób) 
wagon przechylał się gwałtownie z boku 
na bok. Myślałem, że wyskoczy z szyn.

— Tymczasem mimo iż raptowne ha
mowanie wysadziło nas z ławek, pęd nie 
ustal. Naprzeciw nas leciała rosnąca w 
oczach czarna masa cysterny. Nastąpił« 
zderzenie. Straszny huk, trzask walącego 
się dachu. I zostaliśmy rzuceni jak z 
procy na ściany przedziału, na korytarz, 
czy na ławkę naprzeciwko.

Lżej ranni i potłuczeni pasażerowie 
wyciągali spod szczątków wagonu Cię
żej rannych i zabitych. Przenoszono ich 
do budynku stacyjnego.

Czarna naftowa cysterna wgnięcio- 
na była do połowy w naszą torpedę.

Podziwiam szczerze odwagę motoro
wego. Do ostatniej chwili starał się rato 
wać nas wszystkich, a przecież wiedział 
dobrze, że w razie zderzenia czeka go 
nieuchronna śmierć. Nie próbował uciec 
z położonej na samym przedzie swojej 
kabiny. Wytrwał do końca, ratując 
wszystkich pasażerów od niechybnej 
śmierci-



Strmta f<6 „ŚLĄSKI KUR JER PORANNY" dnia 28 marca 193? roku Nr. 86

B. min. skarbu profesor Zawadzki
żąda Trybaaała Säana

B. minister skarbu prof. Władysław Za
wadzki wystosował w dniu 25 bm. do mar
szałka Sejmu p. Cara następujący, list:

Wielce Szanowitv Panie Marszałku!
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 

br. p. poseł Dębicki poddał krytyce moje 
postępowanie jako ministra skarbu w roku 
1934-35 — i powołując się na wyrwane ze 
sprawozdania N. I. K. ustępy, doszedł do 
wniosku że powinienby zażądać pociągnię
cia mnie do odpowiedzialności przed Trybu
nał Stanu, czego jednak nie uczynił.

Zarzuty, na których poseł Dębicki oparł 
swój wniosek — nie zostały przezeń dokła
dnie sformułowane, a przez wycofanie się z 
żądania pociągnięcia mnie do odpowiedzial
ności uniemożliwił ich sprecyzowanie i roz
patrzenie. Sytuację, która w ten sposób po
wstała uważam za niedopuszczalną nie tyl
ko z mego osobistego punktu widzenia, ale 
ze względu na interes publiczny.

Wobec tego pozwalam sobie zwrócić się 
do Pana Marszalka z prośbą o zakomuniko
wanie treści tego mego pisma Wysokiej Iz
bie wraz 7. moim oświadczeniem, że nie 
tylko nie mam podstaw do uchylania się od 
rozprawy przed Trybunałem Stanu, ale go
rąco bym pragnął, aby taka rozprawa od
być się mogła, co w myśl art. 30 ust. 2 Kon
stytucji i art. 11 ust. 1 ustawy o Trybunale 
Stanu wymaga wniosku, podpisanego co 
najmniej przez K ustawowej liczby Izb po- 
łączonych^

Gdyby taki wniosek nie był zgłoszony 
do upływu terminu, przewidzianego arb 18 
ustawy o Trybunale Stanu, będę uważał, że 
stanowisko p. Dębickiego nie znalazło apro
baty Izb ustawodawczych i że wystąpienie 
jego muszę traktować jako nieuzasadnione 
i złośliwe. . .

Sądzę, że Pan Marszalek nie będzie miał 
nic przeciw temu, abym list powyższy podał 
do publicznej wiadomości.

Art. 18 Ustawy o Trybunale Stanu, na 
który powołuje się b. min. Zawadzki brzmi:

„Nie można oddać członka rządu i pre-

(Dokończenie ze strony 13-tej).
stworzyć czynnika konstrukcyjnego, 
twórczego,

PRZECIWSTAWIENIEM NIENAWI
ŚCI JEST MIŁOŚĆ, JAKO ZASADNI
CZE PRAWO ŚWIATOPOGLĄDU 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. Oczywiście w 
ruchu zawodowym społecznym NIE 
CHODZI O SENTYMENT, o abstrakcyj
ną formę zasady „miłuj bliźniego, jak 
siebie samego“, lecz O REALNE PO
DEJŚCIE DO WSZELKICH ZJAWISK 
SPOŁECZNYCH Z PUNKTU WIDZE
NIA ETYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Ta
etyka chrześcijańska znalazła w dziedzi
nie robotniczej, pracowniczej i w ogóle 
społecznej swoje ujęcie konkretne W 
SZEREGU ENCYKLIK PAPIESKICH, 
publikacyj chrześcijańskich instytutów 
badań społecznych i wymaga stale DAL
SZEGO POGŁĘBIANIA W ŻYCIU PRA
KTYCZNYM. Nie wystarczy głosić za
sady chrześcijańskie z ambon kościel
nych. MUSZĄ ONE PRZENIKNĄĆ NA 
WSKROŚ RÓWNIEŻ TAK PRACODA
WCĘ JAK I PRACOBIORCĘ.

RZECZĄ NASZĄ, RZECZĄ PRACO
WNIKÓW UMYSŁOWYCH ZZP. WE
SPÓŁ Z CAŁĄ BRACIĄ ROBOTNICZĄ 
SPOD ZNAKU ZZP. jest i będzie pod
jęcie walki O WPROWADZENIE TYCH 
ZASAD W ŻYCIE, o ich ugruntowanie 
w dziedzinie ustawodawstwa socjalnego 
i w ogóle wszędzie tam, GDZIE DZIA
ŁA CZŁOWIEK ŻYJĄCY Z PRACY 
RĄK LUB UMYSŁU.

TRZEBA SIĘ DZISIAJ DECYDO
WAĆ: albo staje się w szeregach tych, 
którzy głoszą hasła miłości chrześcijań
skiej jako regulatora w sprawach spo
łecznych, albo też staje się w szeregu 
tych, którzy pROGĄ NIENAWIŚCI pra
gną zmiany stosunków na lepsze.

Uważamy, że dla ludzi uczciwych, 
zrównoważonych, umiejących cenić
WARTOŚĆ SPOŁECZNĄ PRACOWNI
KA FIZYCZNEGO I UMYSŁOWEGO 
ORAZ GODNOŚĆ LUDZKĄ W CZŁO
WIEKU PRACUJĄCYM najemnie - wy
bór między tymi alternatywami NIE 
JEST TRUDNY.

Wszelkie jednak rozwiązania teorety
czne na ten temat pozostaną abstrakcją, 
piękne hasła pozostaną zawieszone w po
wietrzu, JEŻELI NIE ZNAJDZIE SIĘ SI
ŁA REÄLNA, która zdolna będzie USU
WAĆ PRZESZKODY, jakie istnieją na 
drodze do urzeczywistnienia tych haseł. 
A te przeszkody są WIELKIE I POTĘ
ŻNE. świat ZWYRODNIAŁEGO KAPI
TALIZMU obwarował się takimi szań-

zesa Najwyższej Izby Kontroli pod sąd Try- I ruszenie to miało znamiona przestępstwa — 
banału Stanu z powodu naruszenia, popeł- przedawnienie ścigania następuje w okresie 
nionego przed laty 5-ciu. Jeżeli jednak na-| przewidzianym przepisami karnymi.“

Litwinow w niebieskim fraku
w czasie uroczystości w Londynie

PARYŻ, 26. 3. (PAT) „Le Matin“ 
donosi z Moskwy, że koronacja króla 
Jerzego 6-go wysuwa problem unifor
mów dyplomatycznych dla członków 
delegacji sowieckiej.

Marszałek Puchacze wsk i będzie 
mógł włożyć po raz pierwszy za gra
nicą galowy mundur marszałka czer
wonej armii, natomiast w trudniejszej

sytuacji znajdzie się komisarz Litwi
now ze względu na to, że w Sowietach 
nie ma mundurów dla członków kor
pusu dyplomatycznego, jak zaznacza 
dziennik, prawdopodobnie komisarz 
Litwinow będzie zmuszony włożyć na 
koronację dworski niebieski frak z 
białymi pończochami i szpadą.

Wściekły szczur w kawiarni
pokąsał trzy osoby

WARSZAWA, 26. 3. W kawiarni 
przy ul. Targowej 10 liczni goście, sie
dzący przy stolikach, byli świadkami 
niezwykłej sceny. Z kąta sali rozległ 
się straszliwy wrzask, a jednocześnie 
jeden z gości wskoczył na blat stoli
ka, tłukąc szklanki i zrzucając ciast
ka. Za nim poczęli wskakiwać na sto
liki inni goście, a część z nich rzuciła 
się w stronę drzwi.

Panikę, jak się okazało, spowodo

wał wściekły szczur, który pokąsał 
kilka osób, in. in. Goldę Glikstein, 
kelnera jakóba Wencla i Romana 
Marcinkowskiego.

Pogryzionych opatrzono w ambu
latorium, a Marcinkowskiego przewie
ziono do szpitala Przemienienia Pań
skiego. Wszyscy pokąsani poddani bę
dą szczepieniom w instytucie pasteu- 
rowskim.

Zamknięcie komunist.„Trybuny Robotniczej“
„Robotnik“ donosi:
„W czwartek przybyła do lokalu 

redakcji tygodnika „Trybuna Robot
nicza“ policja, która po dokonaniu re
wizji i przesłuchaniu red. Szczyrku 
okazała zarządzenie o zamknięciu 
pisma.

Lokal redakcji opieczętowano. Ni
kogo nie aresztowano“.

Do tej informacji dodać należy, że 
„Trybuna Robotnicza“ była lwow
skim organem PPS. Na czele pisma 
stal radny miejski Szczyrek, który 
jest członkiem rady naczelnej PPS.

O przyczynie tego zarządzenia 
brak szczegółów.

Śmierć 3 osób 
wskutek wybuchu kotła
TORUŃ, 26. 3. W majątku Rusto- 

wo przy lokomobiłi pękł kocioł. Za
trudnieni przy lokomobiłi trzej bracia 
Jurasowie ponieśli śmierć. Na wiado
mość o tym matka ich staruszka do
stała ataku sercowego i również 
zmarła.

cami zarówno „ideowymi“ jak i rzeczy
wistymi, że TRZEBA OGROMNEGO 
WYSIŁKU SKONSOLIDOWANYCH SIŁ 
ROBOTNICZYCH I PRACOWNICZYCH 
ABY TE FORTECE WYUZDANIA KA
PITALISTYCZNEGO ZBURZYĆ.

TEGO NIE DOKONA JEDNOSTKA, 
tego dokonać jedynie może ZORGANI
ZOWANA WOLA SZEROKICH MAS 
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH I FI
ZYCZNYCH.

JEŻELI CHCEMY IŚĆ NAPRZÓD, TO 
OBOWIĄZUJE NAS SOLIDARNOŚĆ 
BEZWZGLĘDNA, Pracownik umysło
wy musi stanąć SOLIDARNIE OBOK 
ROBOTNIKA, i odwrotnie ROBOTNIK 
MUSI STANĄĆ RAMIĘ PRZY RAMIE
NIU OBOK PRACOWNIKA UMYSŁO
WEGO, gdy zajdzie tego potrzeba.

Z tego też powodu, pracownik umy
słowy nie może organizować się w związ
kach. KTÓRE NIE MAJĄ ŻADNEGO 
KONTAKTU Z ROBOTNIKIEM, które 
stworzyły sobie światek dla siebie i sie
dzą jak ślimak w swej skorupie w mnie
maniu, że nic ich nie obchodzi co się dzie
je na całym froncie świata pracy. To są 
ludzie O CIASNYM HORYZONCIE MY
ŚLOWYM, którzy nie zdają sobie spra
wy, że GDY PRZECIWNIK ROZERWIE 
FRONT W JEDNYM MIEJSCU, to za
graża to i sąsiednim odcinkom i DOPRO
WADZIĆ MOŻE DO KATASTROFY TA
KIEJ. jakiej jesteśmy świadkami w ru
chu zawodowym i w ogóle w świecie pra
cy u naszych sąsiadów tak ze wschodu 
jak i zachodu.

Obok kardynalnych zasad chrześci
jańskich, ruch zawodowy ZZP. BARDZO 
SILNIE PODKREŚLA MOMENT NARO
DOWY jako NIEZBĘDNY WARUNEK I 
OBOWIĄZEK wobec własnego narodu i 
państwa. Pod tym względem PRZESZ
ŁOŚĆ ZZP. zadokumentowana czynami 
bohaterskimi MÓWI WIĘCEJ, niżby to 
powiedzieć zdołały frazesy. Jeżeli ro

botnik polski na wychodźtwie i w kraju 
nie stracił poczucia godności narodowej, 
nie wynarodowił się, a przeciwnie twar
do i nieugięcie mimo prześladowań i nie
zliczonych szykan stanął przy sztandarze 
narodowym, TO POLSKA CAŁA MA TO 
DO ZAWDZIĘCZENIA NIE W OSTA
TNIEJ MIERZE WŁAŚNIE ZJEDNO
CZENIU ZAWODOWEMU POLSKIE
MU. Te zasługi ZZP. zapisane są w hi
storii narodu polskiego ZŁOTYMI ZGŁO 
SKAML i żadna siła ani też żadne „po
prawianie“ historii faktu tego nie zmieni.

Tak więc, jak organizacje ZZP. dum
nie patrzyć mogą w przeszłość, Z TAKĄ 
SAMĄ DUMĄ, Z PODNIESIONYM CZO
ŁEM KROCZYĆ MOGĄ I W PRZY
SZŁOŚĆ.

I pójdą przyszłość tę zdobyć rozsze
rzając CORAZ WIĘCEJ ZAKRES I TE
REN SWEGO DZIAŁANIA. Kadry skła
dają się Z DZIAŁACZY WYPRÓBOWA
NYCH.

ARMIA ZJEDNOCZENIA ZAWODO
WEGO POLSKIEGO STOI GOTOWA 
DO WYMARSZU na tereny, które wsku
tek nierozumnych PRZESZKÓD i utru
dnień były dla naszej ekspansji dotych
czas zamknięte.

IDZIEMY W PRZYSZŁOŚĆ Z PEŁNĄ 
WIARĄ, ŻE SZTANDARY ZJEDNOCZĘ- 
GŻENIA ZAWODOWEGO POLSKIE
GO, OWIANE W PRZESZŁOŚCI TRIU
MFAMI I NADAL WIEŚĆ BĘDĄ POL
SKI CHRZEŚCIJAŃSKI ŚWIAT PRACY 
DO OSTATECZNEGO ZWYCIĘSTWA“.

W. W.

Katastrefą.
BUKARESZT, 23. 3. (PAT). Pociąg 

Bukareszt—Constanca najechał na prze
jeździć kolejowym przy stacji Panteli- 
mon na ciężarowy samochód wojskowy, 
rozbijając go doszczętnie. Trzv osoby 
poniosły śmierć, cztery zaś zostały cięż
ko ranne.

„Berliner Tageblatt” 
o encyklikach Ojca św. ■
BERLIN, 26. 3. (Tel. wL) „Berliner 

Tageblatt“ zamieszcza dziś wstępny 
artykuł poświęcony omówieniu ency
kliki papieskiej przeciwko komuniz
mowi. Autor życzliwie wita encyklikę 
lecz stara się sugerować, że jest ona 
tylko poparciem niemieckiej polityki 
antykomunistycznej (!). Jednakże w 
dalszym ciągu autor sam sobie prze
czy, twierdzi bowiem, że encyklika 
nie jest czymś całkiem nowym, bo
wiem tezy w niej zawarte poruszane 
były również w encyklikach „Rerum 
Novarum“ i Quadragesimo Anno“ wy 
danych w latach 1891 i 1931, W za
kończeniu autor stara się sformuło
wać zasady współżycia Kościoła ka
tolickiego z systemem panującym w 
Niemczech. Zasady te opierają się na 
starych tezach, iż Kościół nie ma się 
zajmować zagadnieniami politycz
nymi.

Dalsze sukcesy 
wojsk rządowych

PARYŻ, 26. 3. (Teł. wł.) Z Madrytu 
donoszą, że na froncie Guadalajara 
powstańcy próbowali wczoraj rozpo
cząć ofensywę, która jednak w zarod
ku została udaremniona.

Według komunikatów rządowych 
straże przednie wojsk czerwonych po
suwają się w kierunku Espinosa de 
Henares i zajmują już pozycje, z ja
kich powstańcy rozpoczęli ostatnią 
ofensywę.

Według doniesień z Gijon wczoraj
0 11-ej rano pojawiło się nad portem 
Musel 17 samolotów powstańczych, 
które obrzuciły bombami stojące w 
porcie okręty. Na statku ..Tyxa On- 
do“ bomba zniosła mostek kapitański 
w którym znajdował się kapitan; po
nadto zranionych zostało pięciu mary 
narzy. Na parowcu „Assuncion“ zra
nionych zostało kilkunastu maryna
rzy. Po bombardowaniu eskadra obni
żyła lot i ostrzeliwała stojące w por
cie statki z karabinów maszynowych.

Śmierć aktora 
od strzału na scenie

STUTTGART, 26. 3. W czasie pró
by w teatrze we wsi położonej nad je
ziorem bodeńskim, zdarzył się tragicz 
ny wypadek.

Stara, nabijana od przodu strzelba 
wypaliła, zabijając jednego z akto
rów na miejscu.

Samobójstwo komornika
ZAWIERCIE, 26. 3. W godzinach 

wieczornych 25 bm. w jednej z bram 
przy ul, Górnośląskiej komornik tut. 
okręgu Sądu Grodzkiego Aleksander 
Chrząstowski popełnił samobójstwo, 
strzelając sobie z rewolweru w skroń
1 poniósł śmierć na miejscu. Powo
dem samobójstwa były niesnaski ro
dzinne i kłopoty finansowe.

300 osób zatrutych 
nieudaną dezynfekcją

MOSKWA, 26. 3. (Teł. wŁ) Osobli- 
wy wypadek wydarzył się w Kisłowod- 
sku, w sanatorium „Krasynyj Szach- 
tior“. Oddział Ossoawiachimu miał prze
prowadzić trudną dezynfekcję dla po
kazania słuchaczom kursów sanitarnych, 
w jaki sposób należy wykonywać tego 
rodzaju akcję. Do dezynfekcji użyto ga
zu chłoropikrynowego, wskutek jednak 
zaniedbania uszczelnienia okien i drzwi 
gaz przedostał się na teren sąsiednich 
sanatoriów i wywołał zatrucie około 300 
osob, niezależnie od masowego zatru
cia wśród przyszłych kandydatów na 
sanitariuszy, przyglądających się „wzo
rowej" pracy kolumny Ossoawiachimu.

Tratowanie trzech 
zasypanych górników

Na kop. „Emma“ w Radlinie, pow, 
rybnicki dziś nad ranem zasypało 3 
górników na pokładzie 8-ym wschód, 
na poziomic 400 mtr. Dzięki natych
miastowej akcji ratowniczej pod oso
bistym kierownictwem naczelnika o- 
kręgowego urzędu górniczego Kowal
czyka i naczelnika Dyrekcji Drukiń- 
skiego oraz dzięki ofiarnej pracy dru
żyny ratowniczej udało się o godz. 
14-ej wydobyć wszystkich 5-ch człon
ków załogi cało.
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Problem skrócenia czasu pracy w górnictwie
Przemówienie p. Senatora Grajka na posiedzeniu Senatu Rzplitej

Wysoka Izbo! Rząd realizując przy
rzeczenie dane przedstawicielom związ
ków górniczych, wniósł do Izb ustawo
dawczych projekt ustawy mający unor
mować czas pracy w górnictwie.

Zagadnienie czasu pracy w przemyśle 
węglowym w. Polsce należy do zagadnień 
zasadniczych.

Z uwagi na to pozwolę sobie szerzej 
omówić genezę powstania tegoż zaga
dnienia w płaszczyźnie międzynarodo
wej.

Zagadnienie węglowe 
na terenie Międzynarodowe! 
Organiz, Pracy w Genewie

Zagadnienie węglowe, wskutek długo
trwałego kryzysu panującego w przemy
śle węglowym, skupiło na sobie uwagę 
wszystkich zainteresowanych czynników 
i stanowi od szeregu lat przedmiot spe
cjalnych badań Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy. Punktem wyjścia tych 
badań, była uchwała, powzięta 28 kwie
tnia 1925 r. przez Komitet Międzynaro
dowych Związków Górniczych:

..Zważywszy, że wskutek trudności eko
nomicznych w niektórych krajach, produ
kujących węgiel, zwrasta stale bezrobocie i 
zmniejszają się środki utrzymania robotni
ków zatrudnionych w górnictwie ^zważyw
szy, że te trudności ekonomiczne pochodzą 
w znacznej mierze ze względu współzawod
nictwa na międzynarodowym rynku węglo
wym; zważywszy również, że różnice ist
niejące w warunkach pracy w krajach pro
dukujących węgiel, zaostrzają to współza
wodnictwo. Komitet Międzynarodowy Zwiąż 
ku Górników postanawia, że należy dążyć 
do ujednostajnienia warunków pracy górni
ków, na płaszczyźnie międzynarodowej. Pra 
gnąc jednak posiadać dokładne informacje 
przed ustaleniem ścisłych j konkretnych 
propozycji, Komitet postanawia zorganizo
wać w porozumieniu z krajowymi federacja, 
mi górniczymi, ankietę w głównych krajach 
produkujących węgiel. Ankietą tą ma doty
czyć czasu pracy, urlopów praż zarobków 
górniczych. Celem zapewnienia powyższej 
ankiecie wszelkich możliwych gwarancji, 
oraz przyspieszenia jej wyników, Komitet 
postanawia ponadto zwrócić się o poparcie 
do Międzynarodowego Biura Pracy i zażądać 
współdziałania ta pomocą"środków badaw
czych biura.“

W czerwcu 1925 r. Międzynarodowa 
Konferencja Pracy na swej VII sesji po
wzięła uchwałę, domagającą się, by Ra
da Administracyjna Międzynarodowego 
Biura Pracy rozpatrzyła, w jakich waran 
kach M. B. P. może podjąć i przeprowa
dzić ankietę, w sprawie czasu pracy, 
płac i urlopów w górnictwie węglowym 
głównych państw, produkujących wę
giel. W następstwie tej decyzji Rada 
Administracyjna poleciła w październi
ku 1925 r. Międzynarodowemu Biura 
Pracy podjęcie tych badań. Pragnąc ini- 
C jonować kierownictwo, nad pracami 
biura w tym zakresie, Rada powołała 
specjalną Komisję do spraw pracy w 
przemyśle węglowym w składzie 6, na
stępnie 9 osób. Jako rezultat tych 2 i pól 
lat badań, została ogłoszona w maju r. 
1928 monografia na podstawie ankiety o 
płacach i czasie pracy w kopalniach wę
gla. Jako dalszy ciąg tego wydawnic
twa pojawiła się 1929 r. w „Revue In
ternationale du Travail" praca zawiera
jąca wyniki ankiety za r. 1927. W ciągu 
'.928 r. zwróciły się dwie wielkie organi
zacje robotnicze do Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w sprawach związa
nych z kryzysem węglowym, o obniże
nie czasu pracy. Kongres Międzynaro
dowy Chrześcijańskich Związków Gór
niczych, w wrześniu 1928 r. w Mona
chium, w myśl uchwalonej rezolucji, za
żądał wprowadzenia 7 godzinnego dnia 
pracy w górnictwie węglowym. W sto
sunku do czasu pracy w innych zawo
dach podanych w rezolucji, czas pracy 
górnika jest zbyt długi. Nawet przed
stawiciele innych zawodów uznają, że 
jest niesprawiedliwe, by górnicy praco
wali tak długo na dole w kopalniach, 
gdzie praca jest niezdrowa,. przykra i 
niebezpieczna. Zwracając się do Mię
dzynarodowego Biura Pracy, Kongres 
domaga się, by nie zadawalać się ankieta 
tarni, lecz spowodowało zniesienie krzy
wdy górników i obniżyło czas pracy. 
Międzynarodowa Federacja Górników na 
zjeździe w Nimes uchwaliła rezolucję do
magającą się zwołania światowej konfe
rencji krajów produkujących węgiel, 
oraz ograniczenia czasu pracy w kopal

niach do 7 godzin wraz ze zjazdem i wy
jazdem.

Podczas 10 sesji zgromadzenia Ligi 
Narodów w wrześniu 1929 angielski Mi
nister handlu Graham przedstawił mię
dzynarodowy kryzys w przemyśle gór
niczym, po czym na wniosek delegacji 
brytyjskiej i francuskiej została powzię
ta rezolucja następująca:

a) Zgromadzenie wyraża uznanie dla pra. 
cy, dokonane} przez Komitet Ekonomiczny 
w celu zbadania przyczyn i skutków trud
ności, 7 jakimi walczy obecnie przemysł 
węglowy, i winszuje mu świetnego sprawo, 
zdania wstępnego, które już zostało złożone.

b) Zgromadzenie przyjmuje do wiadomo
ści fakt, że Komitet Ekonomiczny oświad
czył w swym sprawozdaniu wstępnym, iż co 
się tyczy trzeciej spośród propozycyj za.

Międzynarodowej Konferencji Pracy w 
roku 1950 — kwestii dotyczącej czasu 
pracy, plac i warunków pracy w kopal
niach Węgla, w celu zawarcia jednej lub 
kilka konwencyj międzynarodowych, co 
do różnych punktów stwierdziwszy wiel
ką uwagę kwestyj, poruszonych przez 
tę rezolucję, jak również pilną potrzebę 
przyczynienia się do ogólnych badań 
przez Ligę Narodów, dotyczących czasu 
pracy i płacy w kopalniach węgla.

Rada Administracyjna postanaw ia.
1) zwołać w początku stycznia 1050 r, 

przygotowawczą konferencję techniczną, 
złożoną z przedstawicieli rządów, praco
dawców’ i robotników- głównych krajów 
produkujących węgiel w Europie, która
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mierzającej do akcji międzynarodowej, to 
jest tej która dotyczy plac, i czasu pracy, 
ograniczymy się w danej chwili do powie
dzenia, że interwencja w tej dziedzinie wy. 
daje się należąca raczej do kompetencji M. 
B. P„ niż do kompetencji organizacji Eko
nomicznej Ligi Narodów. Zgromadzenie za
znacza ponadto, że Międzynarodowa Orga
nizacja Pracy przystąpiła do ankiet nad 
czasem, pracy, płacami i warunkami pracy 
w kopalniach węgla od 1925 roku i, że przed 
kilku miesiącami do Rady Administracyjnej 
wpłynęła prośba w której Kongres Między
narodowej Federacji Górników, zgromadzo
ny w roku poprzednim w Nimes, prosi o zwo 
łanie konferencji krajów, produkujących 
węgiel, w celu zrównania i1 skrócenia czasu 
pracy. Ze względu na nilność sprawy, Zgro
madzenie uważa, że Międzynarodowa Orga
nizacja Pracy winna prowadzić nadal swe 
prace bez zwłoki. Wzywa przeto Radę Ad
ministracyjną Biura Pracy do wzięcia pod 
uwagę kwestii umieszczenia na porządku 
obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy 
w r 1950 spraw dotyczących czasu pracy, 
płac i warunków pracy w kopalniach wę
gla, celem zawarcia jednej lub kilka kaufe, 
rencyj międzynarodowych co do tych róż
nych punktów. W międzyczasie Komitet E- 
konomiezny przestudiuje swoje sprawozda
nie ostateczne, z którego, jak również ze 
sprawozdania wstępnego, będą mogły ko
rzystać konferencje wymienione w niniej
szej rezolucji.

Zgromadzenie proponuje ponadto, aby 
Rada Administracyjna rozpatrzyła kwestię 
potrzeby zwołania w przybliżonym terminie 
przygotowawczej konferencji technicznej, 
złożonej z przedstawicieli rządów praco
dawców i robotników głównych krajów, pro 
dukających węgiel w Europie. Konferencja 
ta miałaby za zadanie wskazać Radzie Ad
ministracyjnej kwestie, dotyczące warun
ków pracy w kopalniach węgła, których n- 
mieszczenie na porządku obrad Międzynaro
dowej konferencji w roku 1950 byłoby, we
dług niej najbardziej potrzebne, celem za
warcia układu międzynarodowego, o cha
rakterze praktycznym. Zgromadzenie wzy
wa Radę z jednej strony, do rozważania 
zaleceń, jakie mógłby sformułować Komitet 
Ekonomiczny w związku z .konsulu, ją eks
portów zwołaną na 50 września w sprawie 
obecnych trudności przemysłu węglowego, 
mianowicie fluktuacji cen i istniejącej obec
nie różnicy między produkcją a potrzebami 
konsumeji, a z drugiej strony do rozpatrze
nia, po uwzględnieniu wyników powyższe
go badania, czy należy lub nie należy zwo
łać konferencji rządów zainteresowanych 
celem rozważenia wymienionego zalecenia. 
Rezolucja ta stanowiła podstawę obrad Ra
dy Administracyjnej, której decyzja po
wzięta w październiku ub r. brzmiała:

„Rada Administracyjna M. B. P.". bio
rąc pod uwagę rezolucję, powziętą przez 
zgromadzenie Ligi Narodów w dniu 25 
września, dalej biorąc pod uwagę list 
Sekretarza Generalnego z dnia 1 paź
dziernika 1929 r„ zawiadamiający Mię
dzynarodowe Biuro Pracy, że na posie
dzeniu Ligi Narodów w dniu 25 wrze
śnia postanowiono w myśl zgromadzenia 
Ligi Narodów wnieść nu porządek obrad |

to konferencja miałaby .wskazać Radzie. 
Administracyjnej kwestie tyczące wa
runków pracy w kopalniach węgla, jakie 
uważałaby za najpotrzeb nejsze do umie
szczenia na porządku obrad Międzynaro
dowej Konferencji Pracy w raku 1950 
w celu zawarcia układu międzynarodo
wego o charakterze praktycznym.

2) postanawia zbadać >v świetle wnio
sków tej Przygotowawczej Konferencji 
Technicznej już na swej sesji stycznio
wej. jakie byłyby najodpowiedniejsze 
środki, celem spełnienia w żądanym ter
minie życzenia wyrażonego przez zgro
madzenie;

5) postanawia wyznaczyć delegację 
Rady Administracyjnej, złożoną z trzech 
członków, celem dalszego prowadzenia 
prac przygotowawczej Konferencji Tech
nicznej.

Tak wyglądają poszczególne etapy 
akcji, które odprowadziły do zwołania 
Przygotowawczej Konferencji Techni
cznej, w sprawie warunków pracy w ko
palniach węgla. Konferencj i stycznio
wa pomimo wysiłków czynionych ze 
strony pracobiorców, nie uchwaliła pro
jektu o długości prący, przekazując ta
kowy pod obrady XIV sesji Międzynaro
dowej Konferencji Pracy do ostateczne
go załatwienia.

Problem czasu pracy 
w kopalniach węgla na XIV 

Między nar. Kont. Pracy 
w czerwcu 1930 r. w Genewie

jak wiadomo Konferencja Technicz
na Przygotowawcza zebrała sie w stycz
niu 1930 r. w Genewie, i na podstawie 
przedłożonych przez Międzynarodowe 
Biuro Pracy bardzo obszernych doku
mentacji po dwutygodniowej dyskusji u- 
znała, że probłemy płac i innych warun
ków pracy m górnictwie węglowym, na 
razie ni0 dojrzały do wprowadzenia na 
porządek obrad Międzynarodowej Konfe 
rencji Pracy. Nie mniej przeto, jakkol
wiek nie doszło do porozumienia co do 
czasu obecności górnika na kopalni, po
mimo ujawnionych porbkżnych różnic w 
zapatrywaniach na zakres działania 
konwencji (sprawa lignitu węgła brunat
nego) oraz co do metody obliczenia czasu 
pracy, — uznała możliwość dojścia do 
międzynarodowego porozumienia odnoś
nie czasu pracy w górnictwie. Wobec ta
kiego wyniku. prac Komisji Przygoto
wawczej, Rada Administracyjna zadecy
dowała wprowadzić na porządek obrad 
czerwcowej Konferencji pracy, problem 
czasu pracy w kopalniach węgla.

Rada Administracyjna zostawiła kon

jerencji możność postanowienia, czy na
leży uważać sprawę czasu pracy jako 
problem ogólny obchodzący całą Mię
dzynarodową Organizację Pracy, czy też 
jako problem, ograniczony do krajów 
europejskich, oraz czy konferencja 
może powziąć odrazu definitywną decy
zję w czasie sesji czerwcowej, bez zasto- 
somania normalnej, podwójnej dyskusji,
JV związku z tym Międzynarodowe Biu
ro Pracy przygotowało raport szaro-nie- 
bieski, łącząc w ten sposób materiały, 
przygotowane zwykle osobno, pierwszy 
przygotowawczy szary i drugi definityw 
nie niebieski kończący się odnośnym 
wstępnym projektem Konwencji.

Z przebiegu obrad 
XIV Konferencji

Na konferencji reprezentowane były 
51 państw członków Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Łącznie liczba dele
gatów wynosiła 156. z czego 86 delegatów 
rządowych, 55 delegatów pracodawców, 
oraz 35 delegatów pracowników. Obok 
delegatów brało udział w konferencji 198 
rzeczoznawców technicznych.

W dyskusji generalnej Konferencja 
zadecydowała odesłać przedłożony - ra
port do Komisji, celem przedyskutowa
nia i przygotowania sprawozdania. Na 
posiedzeniu grupa pracodawców wysu
nęła wniosek, że przygotowanie proble
mu nie nastąpiło w myśl regulaminu, i 
konferencji przedstawiła swoje zastrze
żenia.

Delegaci robotników stali na stano
wisku konieczności jeszcze znaczniejsze
go obniżenia czasu pracy niż je przewi
duje projekt Konwencji Międzynarodo
wego Biura Pracy, argumentując głó
wnie bezrobociem, panującym w kra
jach, produkujących węgiel. Po ukoń
czeniu dyskusji generalnej przeszła Ko
misja do dyskusji szczególnej, przyjmu
jąc jako podstawę wstępny projekt kon
wencji o czasie pracy w kopalniach wę
gla, przedłożonym przez Międzynarodo
we Biuro Pracy. Po bardzo namiętnej 
dyskusji, konferencja w głosowaniu nie
mym przyjęła wniosek, wprowadzający 
problem czasu pracy w kopalniach wę
gla 105 głosami przeciwko 22 na porzą
dek obrad Międzynarodowej Konferen
cji Pracy w 1931 roku.

Uchwalenie Konwencji było aktem 
bardzo doniosłym nie tylko dla państw 
produkujących i eksportujących węgiel, 
ale także dla robotnika zatrudnionego 
w przemyśle węglowym. Niestety pokła
dane nadzieje w Konwencji węglowej 
nie ziściły się dlatego, że do dziś dnia 
żadne z zainteresowanych państw wy
mienionych imiennie w art. 19 nie raty
fikowało uchwalonej Konwencji węglo
wej. Państwa, w których ręku leżały i 
leżą losy Konwencji, postąpiły tak. jak 
postąpiono z Konwencją Waszyngtońską 
uchwaloną w 1919 r. w Waszyngtonie, a 
do dziś jeszcze nie ratyfikowaną nawet 
przez państwa będące członkami Mię
dzynarodowego Biura Pracy. Mając tak 
bogate doświadczenie, odnosi się wraże
nie, że świadomie nie ratyfikuje się Kon
wencji, tak ze względów politycznych 
jak i gospodarczych. Mimo tego niektó
re państwa jak Włochy, Francja, Belgi i 
i Czechosłowacja wprowadziły u siebie 
mocą ustawy skrócenie czasu pracy w 
górnictwie.

Polska nie może pozostać na szarym 
końcu, albowiem sprawa ta jest sprawą 
bardzo pilną i drażli wą. Dlatego też de
cydującym czynnikiem dla wysunięcia 
przez związki zawodowe, sprawy skró
cenia czasu pracy w Polsce były nie od
głosy międzynarodowe tego zjawiska, 
lecz przeciążenie rynku pracy ogromną 
ilością bezrobotnych.

W sposób konkretny postulat skróce
nia czasu pracy został wysunięty na te
renie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrów- 
sko-Krakowskicgo przez trzy związki za
wodowe działające na terenie G. Śląska 
i Zagłębia Dąb rowsko-Kr akowskiego, a 
organizujące robotników zatrudnionych 
w górnictw ie i hutnictwie.

Nic dziwnego, że postulat skrócenia 
czasu pracy został wysunięty właśnie 
w naszych zagłębiach przemysłowych, a 
w szczególności na Górnym Śląsku, gdzie 

(Dokończenie na stronie 16-tej)
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ilość bezrobotnych jest bez wątpliwości 
groźna. Paradoksem może się wydawać, 
że właśnie tam,- gdzie ilość bezrobotnych 
jest tak ogromna, ustawowe skrócenie 
czasu pracy na razie wielkiej poprawy 
przynieść nie jest w stanie. Celem zmniej 
szenia klęski bezrobocia stosowany jest 
już bowiem na Górnym Śląsku od szere
gu lat system tak zwanego turnusowego 
zatrudnienia, święto wek i bezpłatnych 
urlopów. Gdyby więc przeprowadzić 
skrócenie czasu pracy do 40 godzin na 
tydzień, okazałoby się, że w ogromnej 
większości wypadków, tam gdzie robo
tnicy pracują po 3 i 4 dni w tygodniu, 
należałoby podnieść ich normy czasu 
pracy, co pochłonęłoby w wysokiej mie
rze oszczędności jakie możnaby osięgnąć 
na drodze skrócenia czasu pracy tam, 
gdzie prowadzona ona była dotychczas 
przez pełny tydzień.

Jeżeli przejrzymy statystykę robotników 
zatrudnionych częściowo w wielkim i śred
nim przemyśle przetwórczym w roku ubie
głym, to się okaże, że około 30 procent nie

Przeciętna

„ŚLĄSKI KUR JER PORANNY" dnia 28 marca 1937 roku -Nr. 86

Absurd sterylizacyjny
w Memezeeh

Eksperci niemieccy obliczają, że 
od lipca 1933 roku z chwilą uchwale
nia prawa sterylizacyfne-go wyjało
wiono w Niemczech 20.000 osób w kli
nikach specjalnie na ten cel założo
nych.

Powyższa liczba jest stosunkowo 
mała,, jeżeli silę'weźmie pod uwagę, 
że 600.000 osób uznano w Niemczech 
za umysłowo lub fizycznie upośledzo
nych i podlegających prawu steryli- 
zacyjnemu.

Niemieccy urzędnicy i lekarze na
legali na przeprowadzenie bardzo ści-

siej egzaminacji, przed przystąpie
niem do masowej sterylizacji,

Obecnie wszystkie przygotowania 
zostały już skompletowane i wobec 
tego możemy spodziewać się przy
śpieszenia operacyj sterylizacyjnych.

Sterylizacji, czy wyjałowieniu pod 
legają osoby dziedzicznie upośledzo
ne na umyśle, maniacy, dziedziczni, 
epileptycy dziedzicznie chorzy na 
chorobę św. Wita, lub cierpiący na 
dziedziczną ślepotę, głuchotę i inne 
fizyczne ułomności.

pracowało przez pełen tydzień. Pr; 
liczba godzin pracy, przy pada jącyh na je
dnego robotnika wynosi 42 godziny na ty
dzień, co oznacza iż pracował o 6 godzin 
mniej niż dopuszczalna norma czasu pracy. 
W górnictwie przeciętna roczna ilość prze
pracowanych dniówek w miesiącu wynosi 
około 18, co wobec możliwych 25 Inb 26 dnió 
wek oznacza, że czas pracy w górnictwie w 
chwili obecnej pozostaje w granicach) około 
40 godzin tygodniowo. To dowodzi, że ażeby | 
wchłonąć większą ilość sił roboczych do 
przemysłu węglowego należałoby skrócić 
czas pracy do 6 godzin dziennie.

Konieczność 
skrócenia czasu pracy »
Bliższe uzasadnienie konieczności 

skrócenia czasu pracy do 36 godzin jest 
następujące:

Każdy rok fatalnej w skutkach, nie 
liczącej się z żadnymi innymi względa
mi — poza względami zysków — gospo
darki węglowej, zbliża nasze górnictwo 
do katastrofy.

W roku 1929 mieliśmy w Zagłębiach 
węglowych 98 czynnych kopalń z liczbą 
.123 tysięcy zatrudnionych robotników i 
wydobyciem rocznym ponad 40 milionów 
ton węgla-: :

W, roku 1935 mieliśmy już tylko 67 
czynnych kopalń z liczbą 54 tysięcy za-

Karola Biiftnera Synowie Bielsko
Fabryka Sukna i Tkalnia Dywanów

zawiadamia
o otwarciu w dniu 22 marca fabrycznego sklepu sprzeda» 
ży w Chorzowie I, Sienkiewicza 1. (narożnik Wolności)

składzie znane ze swej jakości materiały męskie, dam» 
skie i dla P. T. Wojskowych, iodeny, sukna bilardowe.

Ręcznie tkane dywany we wszystkich wielkościach
1 wielkim wyJborsee

Ceny fabryczne! Ceny fabryczne!

Kierownirtwot BoCZB®81€lc (dawniej Nikisznwiec)

wyższych aniżeli dziś cenach materiałów 
wytrzymać finansowo obciążenie 'wydo
bycia ton węgla, 7,— złotych, to nikt nie 
uwierzy, aby skracając czas pracy do 6 
godzin dziennie, nie mogły wytrzymać 
finansowo złotych 5,— obciążenia tony 
węgla płacą robotnika.

Jako główny obok innych argument 
przeciw skróceniu czasu pracy przyta
czają właściciele kopalń niebezpieczeń-

trudnionych robotników — po uwzglę- j stwo załamania się — w następstwie
dnieniu w obliczeniu urlopów turnuso- 
wych i świętówek. Z rocznym wydoby
ciem już tylko 28 milionów ton. W prze
ciągu 6 lat zlikwidowano 31 kopalń, wy
dobycie węgla spadło o 58 procent a licz
ba robotników o całe 55 procent.

W roku 1929 wywieźliśmy na rynki 
zagraniczne przeszło 10 milionów ton wę
gla. Na rynku wewnętrznym zbyliśmy — 
wraz z zużyciem własnym kopalń około 
30 milionów ton. Z tego wniosek, że gdy
byśmy przy dzisiejszym stanie produk
cji wrócili do normy spożycia na rynku 
krajowym z roku 1929, to nie mogliby
śmy już wywieś' ia rynki zagraniczne 
ani jednej tony ,;gla, lecz musieliby
śmy sprowadzać około 4 miliony ton wę
gla obcego na rynek krajowy.

Zamiarowi dalszej koncentracji wy
dobycia, zamykaniu kopalń, i redukcjom 
robotników należy się sprzeciwić z całą 

, bezwzględnością skróceniem czasu pracy 
/ w górnictwie cło 6 godzin dziennie.

Wzrost kosztów robocizny w górnic
twie z tytułu skrócenia czasu pracy bę
dzie tak minimalny, że nie może być 
przeszkodą do przeprowadzenia donio
słej i korzystnej pod każdym względem 
reformy skrócenia czasu pracy.

Obecna przeciętna wydajność pracy 
na dniówkę robotnika wynosi 1.780 kg. 
wgla. Przeciętna płaca na dniówkę i ro
botnika wynosi 7,10 przeliczając płacę 
dzienną przez dzienne wydobycie uzy
skujemy w rezultacie zł 4,— płaca robo
tnika w kosztach wydobycia tony węgla.

Przyjmijmy najniekorzystniejszą dla 
naszego wnioskowania ewentualność; że 
ąa skutek skrócenia czasu pracy o 2 go
dziny dziennie, a więc o 24 proc. wy
dajność pracy spadnie z 1780 kg na 1335, 
to płaca robotnika w wydobyciu tony 
węgla wzrosłaby w tym wypadku z zł 
4 na zt 5. Przy Wydobyciu 28 milionów 
łon węgla ogólne koszty wydobycia 
wzrosłyby o 28 milionów złotych.

V roku 1931 przeciętna wydajność 
pracą robotnika na dniówkę wyniosła 
1.3' ' •' v. Przeciętna płaca robotnika na 
dni o . • ę zł 9,98, płaca robotnika w wy
dobyciu tony węgla zł 7,50.

Jeżeli wówczas kopalnie mogły, przy

wzrostu kosztów wydobycia — eksportu 
naszego węgla.

Stwierdzamy na podstawie faktów, że 
górnictwo polskie i po skróceniu czasu 
pracy będzie nadal uprzywilejowane niż
szymi kosztami wydobycia w porówna
niu z. jego konkurentami na rynkach za
granicznych.
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Niemcy: 1.772 13,22 7,40
Belgia 1.070 12,50 11,70
Anglia 1.165 12,20 10,50
Francja 785 11,30 13,60
Polska 1.780 7,10 4,00

Z tego zestawienia widzimy, że gdy-
by o możliwościach eksportu decydowa
ły niskie koszta robocizny, to polscy wła
ściciele kopalń płacący robotn. za wy
dobycie tony węgla tylko zł 4,—, a nasz 
główny konkurent Anglia aż zł 10,50, 
powinni byli już dawno opanować an
gielskie rynki zbytu.

Niestety zamiast zwycięskiego pocho
du, jesteśmy wyrzucani właśnie przez 
Anglię z coraz to innego rynku zbytu. 
Na rynkach skandynawskich zostaliśmy 
pobici. Ostatnio zaś straciliśmy całko
wicie rynek irlandzki. Przyczyna tego 
zjawiska jest już dostatecznie znana.

O możliwościach eksportu decyduje 
dziś nie cena towaru, lecz zasada; KTO 
NIE MOŻE KUPOWAĆ TOWARÓW 
MOICH, TEN NIE MOŻE EKSPORTO
WAĆ DO MEGO KRAJU TOWARÓW 
SWOICH. TA ZASADA STAŁA SIĘ 
DZIŚ BEZAPELACYJNYM PRAWEM W 
MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE TO
WARÓW.

Polska mając najniższe place i naj
wyższe bezrobocie w stosunku do robo
tników zatrudnionych w przemyśle, naj
straszniejszą nędzę na wsi, nie może im

portować z braku konsumentów obcych 
towarów, a zatem nie może eksportować 
towarów swoich do krajów obcych. Dal
szy wzrost bezrobocia przez kon
centrację wydobycia, to dalszy spa
dek stopy życiowej w kraju i au
tomatyczne zamknięcie możliwości im
portu obcych i eksportu własnych towa
rów.

Gospodarka rabunkowa
Domagając się skrócenia czasu pracy 

w górnictwie wykazujemy na cyfrowych 
przykładach, że trudności na jakie wska
zują właściciele kopalń przy realizacji 
tego żądania, praktycznie nie istnieją. 
Wykazaliśmy, że od roku 1929 do 1935 
spadła katastrofalnie liczba zatrudnio
nych robotników i ilość czynnych ko
palń, że równocześnie wydajność pracy 
wzrosła w rozmiarach niespotykanych w 
górnictwie żadnego kraju. Wydobycie 
spadło o 38 proc., a liczba zatrudnionych 
robotników o 55 proc. Świadczy to nie 
tylko o rabunkowej gospodarce przy eks
ploatacji naszych złóż węglowych, ale i 
nadmiernym wykorzystaniu pracy robo
tników. Zastraszająca ilość nieszczęśli
wych wypadków w górnictwie, to tylko 
proste następstwo rabunkowej gospodar
ki w odbudowie pokładów i wyśrubowa
niu pracy robotników ponad siły.

Dalsza koncentracja wydobycia pod
niesie nie tylko wydajność pracy, ale wy 
rzuci na nędzę bezrobocia nowe tysiące 
robotników, podniesie liczbę nieszczęśli
wych wypadków, zniszczy nową serię ko
palń, doprowadzi górnictwo do kata
strofy.

Co daje skrócenie 
czasu pracy

Chcąc zapobiedz katastrofalnym na
stępstwom dalszej koncentracji wydoby
cia, musimy się domagać skrócenia cza
su pracy. Przez skrócenie czasu pracy 
w górnictwie węglowym do 6 godzin 
dziennie, zapobiegniemy:

1) Unieruchomieniu kopalń i reduko
waniu robotników.

2) Dostarczymy pracy w górnictwie 
około 15.000 robotnikom i utrzymanie li
cząc rodziny — około 60.000 osób.

1) Falu jąc łudzi przed utratą pracy 
i dając pracą bezrobotnym, podniesiemy 
komunii -j nietylko towarów przemy- 
słomyc'\. ale i produktów rolnych.

4) P<dniesienie konsumeji towarów 
przemysłowych i produktów rolnych wy 
woła automatycznie wzrost produkcji i 
zatrudnienia, a zatem ponowny wzrost 
konsumeji i produkcji w mieście i na 
wsi.

5) Obniży w tak przeludnionych bez

robotnymi, jak zagłębia węglowe wy
datki na opiekę i złagodzi finansową ka
tastrofę gmin.

6) Zatamowanie bezrobocia i przyję
cie do pracy — chociażby niewielkiej 
stosunkowo liczby bezrobotnych — mzbu 
dzi wśród zrozpaczonych mas bezrobot
nych, utraconą wiarę w Polskę na nowo 
i uniemożliwi na Górnym Śl. niestety — 
tak zastraszająca, skuteczną antypolską\ 
propagandę prowadzoną przez Niemców 
wśród, rozgoryczonej bezrobociem, i nę
dzą ludności robotniczej.

Przy końcu pozwolę sobie Wysokiej 
Izbie podać do wiadomości rezolucję u- 
chwaloną przez Kongres Rad Zakłado
wych przemysłu górniczego odbytego m 
dniu 26 stycznia b. r. w Katowicach.

Rezolucja
I. Wobec wniesienia przez Rząd pro

jektu ustawy o skróceniu czasu pracy w 
górnictwie węglowym, Kongres Radców 
Załogowych i delegatów przemysłu wę
glowego w Polsce stwierdza co nastę
puje:

1) Powyższy projekt posiada formę u 
stawy ramowej i jest niczym więcej, jak 
pełnomocnictwem, które mają udzielić 
ciała ustawodawcze rządowi dla wyda
wania rozporządzeń o skróceniu czasu 
pracy. Taką formę ustawową reformy 
skrócenia czasu pracy w górnictwie 
Kongres musi uznać za niewystarczają
cą i dlatego domaga się ustawy stwier
dzającej wyraźnie, że czas pracy w gór
nictwie węglowym ma wynosić 6 godzin 
dziennie, t. j. 16 godzin tygodniowo.

2) Kongres kategorycznie wypowiada 
się przeciw skróceniu czasu pracy w ty
godniu, domagając się stosownie do po
przednich uchwal, skrócenia czasu pracy 
na dniówkę. Skrócenie czasu pracy w 
tygodniu bez jednoczesnego stwierdzenia 
de czas pracy ulega skróceniu również 
na dniówkę, doprowadziłoby do zasto
sowania przez przemysł jednej świę- 
tówki na tydzień, a tym samym do wy
datnej obniżki zarobków.

Taką reformę górnicy musieliby od
rzucić, gdyż nie spełniałaby celów i 
skutków, jakie ma spowodować.

3) Kongres stwierdza, że zawarte w 
projekcie ustawy, zastrzeżenia rozpo
rządzenia rządowe o skróceniu czasu pra 
cy mogą obowiązywać tylko jeden rok 
i mogą dotyczyć tylko niektórych okrę
gów administracyjnych i jako zasadni
czo sprzeczne z postulatami poprze
dnich kongresów, winny być w ustawie 
skreślone.

Kongres z całym naciskiem stwier
dza, że skrócenie czasu pracy musi być 
reformą stałą nie tylko na jeden rok i 
że musi objąć wszystkich robotników 
zatrudnionych m przemyśle górniczym■■ 

Kongres poleca, międzyzwiązkowej ko 
misji przedłożyć powyższe stanowisko 
górników rządowi.

Jednocześnie Kongres stwierdza, że 
wszelkie próby zmierzające, do odsunię
cia w daleką i niewiadomą przyszłość 
reformy o skróceniu czasu pracy, lub ta
kiego jej załatwienia, które nie odpo
wiadałoby żądaniom górników, przy 
czym zastąpienie skrócenia czasu pracy 
przez przedsięwzięcie na szerszą skalę 
koniecznych zresztą robót inwestycyj
nych spowodowałoby nie tylko protest 
ze strony górników, ale musiałoby skło
nić masy górnicze do rozpoczęcia osta
tecznej walki. Walki możnaby uniknąć 
przez szybką, skuteczną i pełną refor
mę skrócenia czasu pracy na dniówkę 
dla wszystkich robotników bez obniżki 
zarobków.
TAK W ŚWIETLE FAKTÓW PRZED 

STAWIAŁYBY SIĘ W GŁÓWNYCH 
ZARYSACH SKUTKI WPROWADZE
NIA 6 - GODZINNEGO DNIA PRACY 
W PRZEMYŚLE WĘGLOWYM W POL- 
SCE, A NIE TAK JAK JE PRZED- 
STAWIAJĄ REPREZENTANCI CIĘŻ- 
KTEGO PRZEMYSŁU.

Z uwagi na powyższe glosować będę. 
za pro jektem ustawy oraz za poprawka
mi. zgłoszonymi przez sen. Malinowskie- 
go. — — —

Pan senator Grajek wniósł o imienne 
glosowanie nad poprawkami komisji. 
Wniosek ten jednakże nie uzyskał do
statecznego poparcia. Jak Czytelnikom 
już wiadomo, poprawka komisji, *""o\\ ią- 
ca o utrzymaniu zarobków bez zmiany, 
przy skróceniu 'Uieuncgo czasu nraey 
odrzucona została 28 głosami p. 7co 
25,
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Stowarzyszenia ideowe

potępiają metody Z# Z. Z#

a 1 Wielka Sobota, Jana Damasc.
E S°bota I Słowiański; Świętoboja, Ro- 
1 | ścimira.
P ® I Wschód słońca o godz. 5,24. 
H jj I Zachód słońca o godz, 18,0.
§ i«ai Z€C I Wschód księżyca o godz. 19,1. 
1EEI@lMSgr Zachód księżyca o godz. 5,2.

HISTORIA PODAJE;
1590 śmierć królowej Jadwigi, żony Kazi

mierza Wielkiego.
1775 Ustanowienie Rady Nieustającej.
1809 Bitwa Legionów pod Ciudad Real w 

Hiszpanii.
1818 Pierwszy Sejm Królestwa Polskiego. 
1861 Wielopolski naczelnikiem Rządu cy

wilnego.
1928 Piłsudski otwiera III Sejm Rzpliłej.
A I Wielkanoc 15 Ew. O Zrnar-
E Niedziela I twychwstaniu Pana Jezu. 
1 ÄtkdTi I sa* Tana, Kapistraua.
S I Słowiański: Bogdala bl., Krze-
8 I sislawa.
1 u,,.., ] Wschód słońca o godz. 5,22.
H Marzec 1 Zachód słońca o godz, 18,2.
TMW. li*IV Wschód księżyca o godz. 20,10 

Zachód księżyca o godz. 5,21.
HISTORIA PODAJE;

165? Wjazd Rakoczego do Krakowa,
1871 Urodził się wielki polityk Francji A. 

Briand.

A , , i Poniedziałek Wielkanocny
SPomedz Eustaziusza.
I i Słowiański: Czeirada

Wschód słońca o godz. 5,19. 
1 1VfarTßC ! Zachód sIońca o godz. 18,4. 
8 I Wschód księżyca o godz. 21,17
tsSKsaffifiUtP* Zachód księżyca o godz. 5,45.

HISTORIA PODAJE:
1079 Biskup krakowski Stanisław Szczepa- 

nowski rzuca klątwę kościelna, czyli 
i zw. ekskomunikę na króla Bolesława 
Śmiałego,

1790 Przymierze zaczepno - odporne między 
Prusami a Polską zerwane później przez 
Prusy.

1793. Wojska pruskie zajmują Gdańsk 
'848 A Mickiewicz tworzy w Italii Legiony 

polskie,
PRZYSŁOWIA:

Pogodny dzień powielkanoeny 
Grochowi wielce pomocny.

AFORYZMY-
Stara miłość nie rdzewiej«.,

Z KSIĘGI ..ZŁOTYCH MYŚLI“.
Kto szannfe święto Boże.
Temu też Bóg dopomoże.

KTO NIE WIE. ŻE;
W drugie święto Wielkanocy iest w Kra

kowie zabawa ludowa zwana „Emaus“ 
WESOŁE DROBIAZGI:

Próbki języka esperanto c. d.: Dyrektor 
magistratu — paragrafo, arystokrata — in- 
dyko, rejent (notariusz) — darmojado, le
karz — trumno, aptekarz — pignlajo. C. d.n.

HUMOR WIELKICH LUDZI; 
Udobruchał go.

Opat Voisenon obraził księcia Kondensza 
lecz udał się. zaraz do niego, ażeby go prze
prosić. Książę jednak odwrócił się 'plecami 
do Opata

— Mój książę — zawołał Voisenon — 
jestem uradowany tym, że pan nie traktu ie 
mnie jako swego wroga. Pan bowiem nigdy 
nie odwraca się plecvma do swoich wrogów.

— Kochany opacie. trudno sie gniewać 
nä was, zawrzyjmy pokój — rzeki wódz.

O
TTl'eUki ^Dam ui Chatzawie
HANKA ORDONÓWNA w CHORZOWIE!

Ulubiona pieśniarka polska Hanka Ordo
nówna po niedawnych sukcesach w Berlinie 
wystąpi jedyny raz w Miejskim Domu Lu
dowym w Chorzowie w czwartek, 1 kwie
tnia hr. o godz. 20-tej.

Kasa leatru czynna w dni powszednie 
od godz. 10—12-tej i od 18—20-tej.

Ceny miejsc: od 1,10 do 3,30 zł. Telefon 
kasy za ma wian 414-60.

OlepettucM Heatm 
im. St ‘Kłus. vimhkiem w JCatawicach

W Wielki Piątek, Sobotę i Niedzielę dnia 
28 marca Teatr im. 51. Wyspiańskiego nie
czynny.

REPERTUAR ŚWI \TECZNY 
Poniedziałek, dnia 29 marca: „Wieczór

trzech króli“ — 0 godz. 16 i o godz. 20.
Wtorek, dnia 30-go marca o godz. 20: 

Występ Hanki Ordonówny.
Środa, dnia 31-go marca o godz. 19: 

„Kto zabił?“ dla bezrobotnych.
Czwartek, dnia 1-ffo kwietnia o go.dz. 20: 

.Wieczór trzech króli“.
Sobota, dnia 3 kwietnia o godz. 15,30 dla 

-zkół: „Wieczór trzech króli“.
Sobota, dnia 3-go kwietnia o godz. 20: 

„Kto zabił?“

W tych dniach odbyło się zebranie ideowej o konsolidacji narodowej płk.
członków filii Związku Górników Zje 
dnoczenia Zawodowego Polskiego 
Wielka Dąbrówka. Zebrani po ożywio 
nej dyskusji uchwalili rezolucję na
stępującej treści:

My członkowie Zjednoczenia Za
wodowego Polskiego protestujemy jak 
najenergiczniej przeciwko zarządowi 
tutejszego oddziału Z. Z. Z., który ro
botników zmusza do wstępowania do 
powyższej organizacji.

Stwierdzamy, że Z. Z. Z. jest orga
nizacją, która w swej działalności 
już niejednokrotnie ujawniła swój 
charakter anty religijny, zaś pod wzglę 
dem społeczno-państwowym zajmuje 
stanowisko sprzeczne z wszelką ucz
ciwą myślą państwową jak to wyka
zał ostatni kongres warszawski w dn. 
7 marca br., gdzie nie tylko zajęto ne-

Koca, ale wprost zlekceważono auto
rytet naczelnego wodza, zaś w kwestii 
hiszpańskiej uchwalono rezolucję ce
lem wysiania hołdu pod adresem ro
botników hiszpańskich, walczących 
po stronie rządu madryckiego.

Wierzymy głęboko, że tutejszy ro
botnik, który jest w stu procentach 
Polakiem i katolikiem, ceni zą wysoko 
swoje ideały narodowe i chrześcijań
skie, ażeby wstąpił dobrowolnie do 
powyższej organizacji i czyni to je
dynie z obawy przed utratą pracy i 
chleba.

W obawie o jutro Polski, świadomi 
że jest to nie tylko naszym prawem, 
ale obowiązkiem wskazać na tego ro
dzaju szkodliwe machinacje dla zdro
wego rozwoju naszego życia narodo
wego, kulturalnego i gospodarczego,

gatywne stanowisko co do deklaracji odpieramy stanowczo wszelkie zama-

Zmasakrowane zwłoki na torze kolejowym
iliesnaski rodzinne powodem samobójstwa

Najstraszniejszym wzrokowo spo
sobem popełń, samobójstwa jest nie
wątpliwie rzucenie się desperata pod 
koła, jadącego pociągu. Taki właśnie 
wypadek notuje kronika policyjna.

Pod pociąg, zdążający od strony 
Siemianowic, na szlaku w pobliżu 
Bytkowa, rzucił się 22-1 etni Rajmund 
Kort z z Bytkowa. Maszynista za póź
no spostrzegł zamach, tak, że nie zdą

żył zatrzymać pociągu przez co ciało 
desperata zostało w straszliwy spo
sób zmasakrowane. Kortz poniósł 
śmierć na miejscu a zwłoki jego prze
wieziono do kostnicy szpitala miej
skiego.

Powodem rozpaczliwego kroku by
ły panujące od dłuższego czasu w 
jego rodzinie niesnaski.

chy i ataki na prawa i sumienie ro
botnika śląskiego, który już za cza
sów zaborczych, a po wojnie w trzech 
krwawych powstaniach walczył nie 
tylko o wolność swej ziemi, ale i o 
wolność swego sumienia i swych prze 
konań, czy to narodowych czy to re
ligijnych, ofiarą własnej krwi zado
kumentował swoje przywiązanie do 
swej macierzy, jak i do swej św. wia
ry katolickiej, wierząc głęboko, że do
bro Państwa i Narodu jest zarazem 
jego najwyższym dobrem.

Rezolucję powyższą podpisali 
prócz filii Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego Wielka Dąbrówka, Komen
da Placówki Związku Peowiaków w 
Dąbrówce Wielkiej, Towarzystwo Gi
mnastyczne „Sokół“, Katolickie Sto
warzyszenie Mężów Oddział w Wiel
kiej Dąbrówce oraz Związek Powstań 
ców Wielkopolskich.

Sztandary Chorągwie i Szaty Liturgiczne
Pamiętaj, sBe

Śląska Sztuka Kościelna
założona w roku 1927

znajduje się nadal w Katowicach ul. Francuska 9
—

gdzie wykonuje się ręcznie artystycznie tanio i solidnie
Sztandary, Chorągwie i Szaty liturgiczne

J. Manyś
Telefon nr. 313-76

Bookela rozłamu w Z. Z. Z
Walka wewnętrzna w łonie ślą

skich organizacji Z. Z. Z. rozgorzała 
na dobre.

W t. zw. terenie prowadzona jest 
obecnie wytężona, agitacja ż jednej 
strony przez współpracowników po
sła Kapuścińskiego, będącego rzecz
nikiem Wydziału Wykonawczego ZZZ 
a z drugiej przez funkcjonariuszów i 
przewódców, którzy opowiedzieli się 
z akcesem do obozu pik. Koca.

W Wielki Piątek skonfiskowała poli
cja w Drukarni Ludowej w Katowicach 
(Teatralna 12), ponad 20.000 ulotek wy
danych przez p. posła Kapuścińskiego 
pod firmą Okręgowej Rady Zawodowej 
ZZZ- W ulotkach tych odwołuje się p. 
Kapuściński do dołów (robotników) ZZZ. 
na Śląsku o przeciwstawienie się prze
kabacaniu tej organizacji wbrew jej do
tychczasowym założeniom ideologicz
nym przez sfery Związku Powstańców 
Śląskich.

Tragiczny wypadek
W odkrywce węglowej w Niwce uległ 

zatruciu wydobywającymi się gazami 
węglowymi robotnik Piotr Kwinto, po
nosząc śmierć na miejscu Zwłoki jego 
wydobyto na powierzchnię.

W kop. Towarzystwa Grodzieckięgo 
w Grodźcu uległo wypadkowi podczas 
pracy 2-ch górników Wilkosz i Sowa, 
którzy odnieśli rany. Obu rannych u- 
mieszczono w szpitalu.

Zmiany nazw kopalń
zakładów ks. Pszczyńskiego

Zarządca przymusowy dóbr fideiko- 
misowych „Pszczyna" zgłosił w Wyż
szym Urzędzie Górniczym na podstawię 
upoważnienia Generalnego Pełnomocni
ka Księcia von Pless, iż zmienia nazwy 
szybów i kopalń Księcia von Pless jak 
następuje:

Kopalnia węgla kamiennego Aleksan 
der: Szyb Obermann na szyb Aleksan
der I. Szyb Gustaw Henryk na szyb 
Aleksander II. Szyb Hoffmann na szyb 
Aleksander III. Kopalnia „Brada“ I na 
kop. Bolesław Śmiały. Szyb Graf Konrad 
na szyb Bolko 1. Szyb Bolko na szyb 
Bolko II. Szyb V na kopalnia Popratna. 
Kopalnia Boer na kop. Boże Dary. Szyb 
Emanuel na szyb Książę Maria. Szyb 
Książę na szyb Harcerski. Szyb Hans 
Heinrich na szyb Harcerski I.

Wyższy Urząd Górniczy zmianę po
wyższą przyjął do zatwierdzającej wia
domości.

Śmiertelny wypadek na kopalni „Walenty-Wawel“
Na kopalni „Walenty-Wawel" w 

Nowej Wsi wydarzył się ciężki wypa
dek górniczy.

Obrywaj ącymi się zwałami węgla 
zasypany został 32-letni ładowacz Jan 
Żurek z Nowej Wsi. Z pod gruzów wy

dobyto nieprzytomnego ładowacza ze 
złamanym kręgosłupem i przewiezio
no natychmiast do szpitala Spółki 
Brackiej, gdzie pomoc okazała się już 
bezskuteczną, gdyż nieszczęśliwy w 
drodze wyzionął ducha.

Skutki nieostrożnego manipulowania bronią
Zena. urzędnika pocztowego zmarła 

wskutek zakażenia kn
Wczoraj w szpitalu miejskim w 

Tychach (pow. pszczyński) zmarła 
wskutek zakażenia krwi 39-letnia An
na Norasowa, żona pomocnika pocz
towego z Urbanowie (pow. pszczyń
ski).

Okoliczności związane z nabawie
niem się przez zmarłą zakażenia w 
wyniku dochodzeń przedstawiają się 
w następujący sposób. Przed kilku 
dniami Norasowa była z wizytą u 

j swych znajomych w Bieruniu Starym 
* do których przybył również, w nieco

*W1
podchmielonym stanie, niejaki Walen
ty Goj. W mieszkaniu tego domu, 
gdzie stała również i zmarła, Goj po
czął zabawiać się bronią palną, która 
w pewnej chwili wypaliła. Kula od
biła się od posadzki cementowej i zra 
nila Norasową, w następstwie czego 
nabawiła się zakażenia krwi.

Od tego czasu Goj nie przebywa 
w domu i ukrywa się przed policją, 
obawiając się odpowiedzialności są
dowej.

|t Kawiarnia i Cukiernia 
I »Urbanek«

Chorzów X ulica Wolności nr. 40 
Telefon 415-90

I poleca: torty, ciasta oraz wszelkie |
, pieczywo własnego wypieku Jj

Dobrze pielęgnowane piwo! 4 
i* Wyborowe trunki!
y ■____- —————
ę ' Moim Szan, gościom i znajomym

I „Wesołego Mlleluja”
4 iyciy
y Gospodarz

Skazani za rozbój
Frysztacki Emil z Mysłowic, kilka

krotnie karany kryminalista oraz To- 
malkiewicz Kazimierz z Mysłowic stanę
li wczoraj przed sądem okręgowym pod 
zarzutem .popełnienia kradzieży rozbój
niczej. Mianowicie w lutym rb. około 
godz. 6 nad ranem udali się oni na teren 
kopalni „Emma“ w Mysłowicach, by 
skraść tam większą partię żelaza. 
W trakcie roboty natknięli się na stra
żników kopalni Kulczyńskiego i Macie
jewskiego i rzucili się na nich. W cza
sie bójki strażnik Kulczyński postrzelił 
Frysztackiego. Sąd skazał Frysztackie
go na rok więzienia, zaś Tomalkiewicza 
na 9 miesięcy. wiezienia.
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Sensacyjna afera przemytu samochodów
Aresztowano 25 członków szajki

Sprawa sensacyjnej afery przemy
tu samochodów szajki Jakuba Sztaj- 
nica, żyda z Kongresówki zamieszka
łego w Chorzowie, ma sensacyjne ku
lisy.

Okazało się mianowicie, że Sziaj- 
nic nie był głównym finansistą tej 
szajki a tylko głównym pomocnikiem 
Abrahama Bełmana znanego kupca 
żydowskiego z Warszawy. Na usłu
gach Bełmana i Sztajnica pozostawał 
Roman Górski z Janowic koło Gniez
na, wymieniany już wczoraj Karol 
Mateja z Mysłowic i niejaki Ciemię
ga, a do odbiorów Bełmana i towarzy
szy należeli m. i. żydowscy zegarmis
trzowie, bracia Bugajscy z Sosnowca. 
Wszyscy tu wymienieni zostali are
sztowani i z Belmanem na czele ulo
kowani w więzieniu katowickim.

Szajka ta trudniła się przede wszy 
stkim przemytem samochodów7 z Nie
miec, które wwożono do Polski zupeł
nie jawnie na tryptyki niemieckie 
innych wozów i zaopatrzone w7 tablice 
rejestracyjne niemieckie, zdejmowano 
chwilowo z wozów kursujących w 
Niemczech. Przy7 niedbałej kontroli na 
granicy nie porównywano papierów 
samochodu z wozem.

Poza tym szajka Bełmana prze
mycała na wielką skale zegary, któ
rych głównymi odbiorcami byli Bu
gajscy, oraz różnego rodzaju okulary, 
a także zapalniczki, kamienie zapało-

Ckaizów
(Cli) Ważne dla właścicieli domów. 

Stwierdzono kilkakrotnie w niektórych nie
ruchomościach, że do zbiorników na śmieci 
wrzuca się materiały, które niszczą zbior
niki i poważnie uszkadzają/ mechanizm wo
zów przeznaczonych na wywóz śmieci. — 
Wśród odpadków znajdują się często ka
mienie .gruz budowlany, fekalia, ziemia, na
wóz i różne przedmioty niszczące zbiorni
ki. — W myśl statutu miejscowego o wy
wozie śmieci wrzucanie wyżej wymienio.- 
ńyęh materiałów do zbiorników jest wzbro
nione. — W wielu, wypadkach zbiorniki by
wają tak przepełnione śmieciami, że opróż
nianie ich (wsypanie śmieci do wozów) jest 
nemożliwością, gdyż mechanizm wozu wy
maga zamkniętych zbiorników. W tych nie
ruchomościach. w których w przyszłości 
spotykane będą zbiorniki przepełnione i u- 
hijane, stawiane będą na koszt właściciela 
dodatkowe zbiorniki, do których wrzuci się 
nadmiar odpadków z przepełnionych zbior
ników. — Dając powyższe do wiadomości 
Magistrat zaznacza, iż winni niestosowania 
się do powyższego, ulegną poza tym w myśl 
S 7 statutu w sprawie wywozu śmieci ka
rom pieniężnym.

(Ch) Skutki pijaństwa. W czwartek oko
ło godz, 17-tej na szosie wojewódzkiej po
między kopalnią „Pole Północne“ a poste
runkiem kolejowym w Łagiewnikach Śl. 
trącony został idący w stanie pijanym mie
szkaniec Chorzowa Wiktor Kos przez sa
mochód ciężarowy kierowany , przez szofera 
Władysława Izvdorczyka z Chorzowa. W 
wyniku trącenia kos upadł na bruk od
nosząc okaleczenia głowy. iPerwszej pomocy 
udzielił rannemu miejscowy lekarz, po czym 
Kos udał się o własnych siłach do domu. 
Ustalono, że winę w Wypadku ponosi sam 
poszkodowany, gdyż będąc w stanie pija
nym toczył się po całej jezdni.

(Cli) Chór chłopięcy w, Chorzowie. Sen
sacją miasta Chorzowa" będzie występ „Chó
ru chłopięcego“ pod kier. p. Mandzla, oraz 
występ znanej już orkiestry wojskowej 75 
pę. pod batutą p. kapitana Ty niosła wskiego. 
W programie utwory kompozytorów pol
skich jak: Chopina, Moniuszki, Siatkow
skiego, Żukowskiego i obcych: Mozarta,
Gounoda, Griega, Mascagniego. — Koncert 
ten odbędzie się 5 kwietnia br. o godz. 20 
w Miejskim Domu Ludowym w Chorzowie.

JCaiamce
(K) Dyżur lekarski z ramienia Ogólno- 

Miejscowe\ Kasy Chorych na miasto Ka
towice pełnią: w niedzielę, dnia 28 marca 
(I Święto Wielkanocne) p. Dr. Hurtig, Ka
ro w ice, ul. 3-go maja 5: p. Dr. Krajewski,
Katowice, ul. Dyrckcyjna 5; p. Dr. Adam
czyk, Katowice-Bogucice, ul. Krakowska 46; 
w poniedziałek, dnia 29 marca (II Święto 
Wielkanocne) p. Dr. Butrym, Katowice, ul. 
Plebiscytowa 2: p. Dr. Korn. Katowice, ul. 
Pocztowa 14-16; p. Dr. Kalinowski, Kato- 
Wice-Bogucice, ul. Krakowska 39.

(R) Siekierą chciał rozpłatać przeciwni
kowi głowę. W Niedobczycach pow. Ryb
nik niejaki Józef Krauze z Niedobczyc, bę
dąc w stanie pijanym wywołał sprzeczkę

we i skórki futrzane w wielkiej ilości 
które dostarczał Bel man warszawskim 
futrzarzom i kuśnierzom. Rozmiarów 
tej afery dotąd ściśle nie ustalono, 
jako, że nie wiadomo dotąd ściśle licz 
by przemyconych i wypuszczonych 
na rynek polski wozów, jednak już z 
obecnie zebranych na wstępie mate
riałów wynika, że szkody Skarbu Pań 
stwa są bardzo poważne.

Obecnie posiadane dane wskazują, 
że ukrócenia celne wynoszą — jak na
razić — około 100.000 zt, przypusz
czać jednak należy, że w toku dal
szych dochodzeń zostaną ustalone fak 
tyczne rozmiary afery i ścisła wyso
kość poniesionych przez Skarb szkód. 
Łącznie w tej sprawie i w wielkiej 
aferze przemytniczej Kantorów znaj
duje się w więzieniu 25 osób.

Aparaty i przybory fotograficzne
po cenach najniższych poleca:

Specjalna składnica

»Fotolux«
Chorzów I., ulica Sienkiewicza nr. 6
Telefon nr. 406 52 (naprzeciw Domu Ludowego)

Uroczystość 16-letniej rocznicy plebiscytu
b. pracowników plebiscytowych

W tych dniach obchodzono uroczy
stość 16-rocznicy plebiscytowej z inicja
tywy Stowarzyszenia Śląskich Pracow
ników Plebiscytowych. \V godzinach 
rannych odbyło się uroczyste nabożeń
stwo dla zmarłych plebiscytowców oraz 
peowiaków i poległych powstańców w 
kościele św. Antoniego w Chorzowie I.

Po nabożeństwie odbyło się uroczy
ste zebranie w Domu Polskim w Cho
rzowie przy ul. Wolności z udziałem o- 
kolo 500 delegatów z całego Śląska.
Przebieg obrad byt bardzo imponujący 
i nader harmonijny. Przewodniczący 
p. Pytlok Stefan z Chorzowa zagaił ze
branie powitalnym przemówieniem do

przedstawicieli władz i wszystkich ucze
stników. przy czym uczczono pamięć 
wszystkich " zmarłych pracowników ple
biscytowych/

Bardzo obszerny i aktualny referat 
wygłosił wiceprezes Stowarzyszenia pan 
Lubos Ryszard. Podczas wygłaszania 
referatów wpisywali się obecni delegaci 
do Złotej Księgi Pamiątkowej i po wy
czerpaniu porządku obrad zamknięto 
zebranie trzykrotnym okrzykiem na 
cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej i Śląska oraz Armii Polskiej i 
Marszalka Śmigłego-Rydza po czym od
śpiewano hymn narodowy.

Przyjęcia do Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa
Ministerstwo Spraw Wojskowych o- 

glosiło warunki przyjęć do Szkoły Pod
chorążych Lotnictwa, kształcącej na 
oficerów zawodowych. Dokładnych in
formacji w tej sprawie udzielają: Okręg 
Wojewódzki LOPP. Katowice, Woje
wództwo, Obwody LOPP przy Staro
stwach w Bielsku, Cieszynie, Katowi
cach, Pszczynie, Rybniku, Świętochłowi
cach. Tarn. Górach i Obwód LOPP w 
Chorzowie w gmachu Polskich Kopalń 
Skarbowych. Po informacje należy 
się zgłaszać osobiście, gdyż placówki te 
nie mają możności dostarczyła na pi
semne zapytanie egzemplarza warun
ków. O przyjęcie do wspomnianej 
Szkoły ubiegać się mogą absolwenci 
szkół średnich, z ukończonym 17 rokiem 
życia a nieprzekroczonym rokiem 21. 
obywatele polscy. Termin składania 
podań do i maja b. r.

Przemytnik wpadł 
do hieda-szybu

Wczorajszej nocy strażnik graniczny 
natknął się koło kopalni „Wałenty-Wa- 
wel“ w Rudzie na osobnika, przekrada
jącego się przez zieloną granicę z Nie
miec do Polski. Ścigany przemytnik w 
ciemnościach nocy wpadł do otwartego 
szybiku o głębokości 15 metrów, dozna
jąc cięż/kich ran.

Rannego przemytnika, którym, jak 
stwierdzono był Wilhelm Otawa z No
wej Wsi, wydobyto z głębi szybiku i 
umieszczono w szpitalu. Posiadany przez 
niego towar, pochodzący z Niemiec, 
skonfiskowano.

Pożar w podziemiach 
szybu »Maria«

O północy z 25 na 26 bm. powstał po
żar w łazienkach robotniczych na szy
bie kopalnianym „Maria“ w Chorzowie 
11. Zaalarmowani górnicy wyjechali z 
podziemi na powierzchnię i pożar po 
krótkim czasie ugasili. Od ognia spło
nęło 60 ubrań górniczych. Przyczyna po
żaru nie została ustalona.

Tragiczne położenie robotników
.huty cynkowe! ^Siemianowice*

Na tle strajku, jaki miał miejsce 
w środę b. tygodnia odbyły się w 
dniu wczorajszym dalsze układy w 
sprawie stosunków w hucie „Siemia
nowice“. Układy odbyły się przy 
współudziale Kom. Demobil, inż. So
roki, gen. dyr. Kolbego oraz Związ
ków Zawodowych i Rady Robotniczej 
W wyniku kilkugodzinnych obrad li
st al ono poszukać dróg wyjścia celem 
przeniesienia zbytecznej liczby robot
ników możliwie do innych zakładów 
bratnich, oraz obsadzenie wszystkich 
stanowisk większą ilością robotników, 
gdzie tego warunki pracy wymagają. 
W toku pertraktacji z uwagi na nie
bezpieczeństwo ustalił Kom. Demobil, 
termin unieruchomienia części oddzia 
lu na 15 kwietnia br. W międzyczasie 
ma się znaleźć możliwość ulokowania 
robotników gdzieindziej jak już wy

żej podano, celem zapobiegnięcia re
dukcji, wzgl. powiększenia turnusu.

Położenie robotników wymienionej 
huty jest najgorsze ze wszystkich za
kładów całego Śląska. Od kilku lat 
stosuje się tam systematyczne turnu
sy, przy czym jeszcze w okresie za
trudnienia stosuje się świętówki. 7- 
letni okres stosowania turnusów do
prowadził robotników do ostatecznej 
nędzv, có wywołuje w ostatnim cza
sie oburzeriie i niezadowolenie, gdyż 
powod. turnusów trzeba gdzieindziej 
szukać. W czasie na przykład, gdy 
inne huty swoją produkcję i stan za
trudnienia nic zwiększają, w hucie 
„Siemianowice“ (dawniej Szellera) 
nie przeprowadzano - żadnych inwe- 
stycyj i stan urządzeń zakładu pod 
względem urządzeń technicznych jest 
jednym z najgorszych i przy obecnym

ME E B Ł E Sensacją Górnego Śląska!
■ammuiuieeiinn anuii■■■■ są najtańsze cenv„mebli tylko w firmie

Chorzowska Centrala Mebli
Cł&or2S«iW I, Dworcowa 4,2-gi dom z ul. Wolności 
Najniższe ceny # Największy wybór e Dogodne warunki

Przylmulemy potyczki Narodowe 1 Inwestycylne!
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SmętacMowice.

__ _ __ ..... Za wszelkie nieprawdziwe i fałszywe poglo-
z sąsiadem Wiktorem Zdrzałkiem. Krauze . ski pod adresem naszego stowarzyszenia bę- 
uzbrojony w siekierę rzucił się na przeciw- 1 dzierny odtąd ścigać na drodze sądowej.

iiika. chcąc mu rozpłatać głowę. Zdrzałek 
zdołał pijanemu Krauzem» wytrącić siekie
rę z ręki i unieszkodliwić go. Na Krauzego 
sporządzono doniesienie karne.

(R) Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzy- 
szenia Wzajemnej Pomocy Pogrzebowej w 
Godowie zawiadamia członków i obywateli Katolickiego Domu Związkowego przedsta- 
Godowa i okolicy, że wspomniane stówa rży- wienie teatralne. — Odegrany zostanie wspa 
szenie jest zarejestrowane i tym samym ulały dramat w 3-ęh aktach p. t. „Prządka 
jest prawnie istniejącym stowarzyszeniem, pod Krzyżem"" osnuty nu tle życia górali,

(Św) „Prządka pod Krzyżem" na scen ie 
w Wielkich Hajdukach. W 11-ie święto 
Wielkanocy urządza Katolickie Stowarzyszę, 
nic Mężów ocldz. Wielkie Hajduki na sali

oraz arcywesoła humoreska w jednym ak
cie p. t. „Oj te Rekriity“. — Wszystkich 
Szan. Obywateli W. Hajduk, którzy II-gie

sposobie produkcji w połączeniu z 
brakiem surowca grozi katastrofa zu
pełnego zn'"szczenią.

Na odbytych zebraniach załogo
wych robotnicy w ostry sposób kry
tykowali dotychczasową gospodarkę 
kierownika zakładu przypisując kie
rownictw u winę za niebezpieczny 
stan urządzeń, co w konsekwencji od
bija się tylko na niekorzyść robotni
ka.. Robotnicy stanowczo się doma
gają zmiany dotychczasowego syste
mu gospodarki, która przynosi poważ 
ne straty Państwu.

W najbliższych dniach zostaną 
podjęte przez Związki Zawodowe dal
sze kroki u odpowiednich czynników 
celem zabezpieczenia robotnikom hu
ty warsztatu pracy, oraz utrzymania.

Wynik wyborów 
w Fabryce Śrub i Mitów
W tych dniach odbyły się wybory 

do Rady Zakładowej w Fabryce Śrub
1 Nitów7 Siemianowice. Lista Z. Z. P. 
uzyskała 4 mandaty, zaś lista Z. Z. Z.
2 mandaty i 1 uzupełniający

Od Admimstcaąi
Dzisiejszy numer śląskiego Kuriera 

Porannego jest ostatnim przed świętami 
Wielkiej Nocy. Następny numer ukaże 
się dopiero we wtorek, dnia 30-go 
marca.

święto Wielkanocy życzą sobie spędzić mi
le i odnieść wiele wrażeń i emocji, zaprasza 
na wspomniane przedstawienie kierowni
ctwo Kat. Stqw„ Mężów oraz Kółko Teatr, 
przy K. S. M. M. — Początek przedstawienia, 
o godz. 19-tej. Otwarcie kasy o godz. 18. 
Bilety wstępu po niskich cenach.

£uMimec
(L) Usitowane samobójstwo. Bolesław Ka 

czov dentysta, zamieszkały w Tarn. Górach, 
w parku Grunwaldzkim w Lublińcu usiło
wał popełnić samobójstwo przez zażycie 
zolu. Desperata odstawiono do szpitala
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JEST PRAWDZIWYM DOBRO
DZIEJSTWEM DLA GOSPODYNI 

«A L B O R I L » 
PIERZE.BIEU i OSZCZĘDZA BIELIZNĘ!
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Przed zawodami Nemzeti - Ruch
Międzynarodowe zawody z węgier

skim zespołem Nemzeti odbędą się 
nieodwołalnie w II święto, 29 bm. o 
godz. 15.30 na stadionie sportowym w 
W. Hajdukach. Buch wystąpi w następu 
jącym składzie:

Tatuś, Giemza, Czempisz, Dziwisz, 
Badura, Zorzycki, Kubisz, Górka, Feto
rek, Willimowski, Wodarz.

Drużyna gości zjeżdża również w 
swym nasilniejszym składzie, podanym 
już poprzednio.

Kierownictwo Ruchu zaprasza zatem

Sukces polskiego zapaśnika
Polski zapaśnik Krauzer, który bierze 

udział w wielkim międzynarodowym 
turnieju zapaśniczym w Wiedniu, poko
nał ostatnio jednego z najgroźniejszych 
za wodników turnieju, Hiszpana Olivei
ra. W turnieju tym Krauzer nie poniósł 
dotychczas żadnej porażki.

Q%atu£uiemy!
W dniu 27-go marca br. obchodzi 

członek i zastępca prezesa Związku 
Górników Z. Z. P. z filiiV w Chorzo- 
wie JUROSZEK FRANCISZEK 50- 
lecie swych urodzin.

W dniu 28-go marca br. obchodzi 
nasz kolporter EDWARD SZĘDZIE- 
LORZ z Chwatowic 54 letni jubileusz 
swych urodzin.

Dnia 29. III. 1937 r. wstępuje do 
stanu małżeńskiego członek Z. Z. P. 
z filii Łagiewnickiej EDWARD MA
DEJA z panną ANNĄ WODAR- 
CZfK.

Z tej okazji składają jubilatom i 
nowożeńcom najserdeczniejsze życze
nia Redakcja i Administracja „Ślą
skiego Kuriera Porannego“.

wszystkich swych zwolenników sportu- i życząc ponadto wszystkim klubom spor- 
wych o gremialne przybycie na powyż- Iłowym, zwolennikom i członkom 1ą dro- 
sze sensacyjne zawody międzynarodowe, I gą „Wesołych Świąt“.

Nadzwyczajne Walne Zebranie sekcji lekkoatlet.
Komunikujemy uprzejmie, że w wto

rek, 30 bm. o godz. 18-tej odbędzie się w 
świetlicy Klubowej (obok sekretariatu) 
nadzwyczajne walne zebranie Sekcji 
Lekkoatletycznej i Gier Sportowych K. 
S. Ruch, na które się wszystkich człon
ków i miłośników tego szlachetnego spor 
tu zaprasza. Na porządku dziennym wy

bór nowych władz oraz ustalenie pro
gramu pracy na rok bieżący.

Uroaga: Przedsprzedaż biletów wstępu 
na zawody w dniu 29 bm. Nemzeti — 
Ruch odbywa się tylko do soboty wie
czorem. Bilety w przedsprzedaży nabyć 
można po 50 gr. taniej, jak w dniu zawo
dów.

Schmeling podwyższa odszkodowanie
dla Braddocka

Meble poznańskie
słynne są ze swej nieograniczonej trwa
łości, eksportuje się na cały świat bo 
nie są droższe od tandetnych. Sypial
nie, jadalnie, kuchnie i inne meble po
lecamy po cenach najniższych fabrycz
nych przy najdogodniejszych warun
kach spłaty.
Poznański Dom Mebli

Katowice, Piłsudskiego t$. - Sklep front.

EMERYTOWANEGO 
hutnika lub mechanika, zdolnego prze
prowadzać naprawy w instalacjach 
i t. d., poszukuje się na stróża domu. 
Oferty pod „Stróż“ do Administracji 
Śl. Kuriera Porannego.

Torebki dla pań, parasole 
dla pań, panów i dzieci. 
Kapelusze damskie w 
wielkim wyborze

poleca
po najtańszych cenach:

Rokowania w sprawie rozegrania me
czu bokserskiego Schmelinga z Braddoc- 
kiem w Berlinie weszły w końcową fa
zę. — Schmeling zgodził się już podwyż
szyć wysokość sumy dla Braddocka za 
rozegranie meczu na berlińskim stadio
nie olimpijskim do 550 tys. dolarów. Me
nażer Braddocka obstaje jednak przy 
400 tys. doi., złożonych w jednym z ban
ków neutralnych.

Przedstawiciel interesów Schmelinga 
w Ameryce twierdzi, że wciągu 17 dni 
usiłował dojść do porozumienia, ale na 
próżno. Jeżeli w ciągu najbliższych 
dni Dorozumienie na podstawie ostatnich 
propozycyj Schmelinga (350 tys. doi.) 
nie zostanie osiągnięte, oferta ze strome 
niemieckiej ma być wycofana.

Prasa niemiecka zapatruje się pesy
mistycznie na tę sprawę i zgóry atakuje 
czynniki amerykańskie, oskarżając je o 
geszefciarstwo. Dzienniki niemieckie u- 
ważają, że cala afera leynikła z „przej
rzystych zakulisowych motywów“. Nie
wątpliwie otoczenie Braddocka nie chce 
walki w Niemczech, ani — zdaje się — 
w ogóle meczu ze Schmelingiem. — 
Wszelkie deklaracje Braddocka, który w 
tej grze jest tylko figurantem, są dopó
ty bezprzedmiotowe, dopóki czynniki 
amerykańskie nie złożyły żadnych waż
niejszych oświadczeń w sprawie odby
cia meczu w Berlinie. Dzienniki przy
puszczają, że do aprobaty, już nie doj
dzie.

■ :-ŁW...-s-:»,.- - .

Dni a i^go kwietnia b. r. przyieźdia do
»Ä STOR II«

słynna orkiestra jazzowa

»BANDA«
znana wszystkim bywalcom Dancingu

»MORSKIE OKO« w Zakopanem

Przed wyborami do Kasy Chorych
w Fabryce Śrub I Mitów

lujemy do wszystkich członków Z. Z. 
P.. by w dniu wyborów głosowali je
dynie na kandydatów listy Zjednocze
nia Zawodowego Polskiego,

Dnia 3-go kwietnia odbędą się wy
bory do Kasy Chorych w Fabryce 
Śrub i Nitów. Związek Metalowców 
Z. Z. P, wysunął własną listę, która 
ma nr, 1 z czołowymi kandydatami 
Muznerowskim i Cieślikowskim. Ape-

Wynik wyborów w koksowni 
Ł*aglewnik*

Wielki sukces przy wyborach do 
Rady Zakładowej w koksowni „Ła
giewniki“ osiągnęła lista Związku Me 

O. 14.0MIETEN!1'! taloweów Z. Z. P. Lista Z. Z. P. zdo- 
Choizów I, ul. Sobieskiego b'M« 4 mandaty i < uzupełniający,

lista Z. Z Z. zaledwie 2 mandaty.

Pustki na zebraniu Z. Z. Z.
Zarząd Związku Metalowców Z. Z. 

Z. w Łagiewnikach szumnie reklamo
wał wielkie zebranie informacyjne, 
które niestety nie mogło się odbyć, al
bowiem na zebranie przybyło raptem 
6 członków.

Komentarze są .w tym wypadku 
zbyteczne.

RADIO
Sobota, 2? marca,

KATOWICE. Godz. 6.00 Sygnał cza
su i pieśń wielkopostna. 6.03 Płyty. 7.15 
Dziennik poranny. 7.30—8.00 E. Grieg: 
Koncert fortepianowy a-moll. 11.57 Sy
gnał czasu. 12.03 Mała ork. P. R. 12.40 
Dziennik południowy. 13.00 Koncert ży
czeń. 13.15—14.00 Fr. Chopin: Koncert 
nr. 2 (płyty). 14.30 Teatr Wyobraźni: 
słuchowisko dla dzieci starszych. 15.00 
Wiadomości gospodarcze. 15.15 Chór 
Sykstyóski (płyty). 15.35 Życie kultural
ne Śląska. 15.40 Piotr Czajkowski: Kon
cert b-moll op. 23 (płyty). 16.15 Serena
dy i nokturny. 17.00 Nastroje i pieśni 
wielkopostne. 17.50 „Dworzec mojego 
dziadka“ — Franciszka Morawskiego. 
18.10 Nabożeństwo rezurekcyjne z kate
dry na Wawelu. 19.00 „Dzwony wielka
nocne grają Polakom za. granicą“. 19.25 
Koncert orkiestry symfonicznej P. R
21.00 Koncert solistów. 22.00 „Misterium 
o Zmartwychwstaniu Pańskim“ według 
tekstów Wacława Potockiego. 22.45— 
23.30 Płyty.

Niedziela. dnia 28 marca 193? r,
8.00 Audycja poranna. 9.00 Transmi

sja nabożeństwa z kościoła Św. Krzyża 
w Warszawie. 12.03 „Wesołego jajka“ — 
rewia świąteczna. 14.15 Audycja dla 
dzieci p. t. „Cygański mazurek". 14.35 
Polska Kapela Ludowa. 15.35 
Słuchowisko Brodzińskiego „Wiesław7“ 
16.15 Koncert solistów. 17.15 Muzyka ta
neczna. 19.05 „Słynni dyrygenci — Ar
tur Toscanini i Sergiusz Kussewńcki“.
20.00 Chór Dana. 20.30 Pan Komarzewr- 
ski w piekle — kurant staroświecki. 
21.05 „Rycerskość wieśniacza“ — opera 
22.35 Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 29 marca 193? r.
8.00 Audycja poranna. 9.00 Transmi

sja nabożeństwa ze Lwowa. 12.03 Po
ranek muzyczny. 14.50 „Śmigus na Kle- 
patowie“ — wodewil lwowski. 15.30 „Du 
żo siły, krzepkiej mocy, po radosnej 
Wielkanocy“ — słuchowisko. 16.00 Muzy
ka polską. 16,30 Panna mężatka — słu
chowisko. 17.00 Podwieczorek przy mi
krofonie. 19.00 Jak zbójnik Sma.ś poje
dnał się z Panem Bogiem — słuchowi
sko. 19.30 Transmisja z Londynu. 20.00 
Muzyka (płyty). 21.15 Recital skrzypco
wy, 21.45 Muzyka taneczna.

MßKidLofc
\ą UŻYWAJĄ MILJONY*

NAJSKUTECZNIEJSZY ŚRODEK DOMOWY

Z żucia cwąauf zacyim «
ZEBRANIE ZWIĄZKU METALÓW Z. Z. P.
DĄB — w poniedziałek, dnia 29 bm. zebra

nie filii o godz. 14-tej — lok. Czupryna.
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iiII J. Rzewiczok .,,

® Eksploatacja żużlu 5!-------- --------- I
Dostawa materiałów do budowy v 
dróg szosowanych oraz grysiku |i 
szlachetnego do smołowania ulic. lii----- $

iji Chorzów If. I
iji ul. Styczyńskiego (Hałda), tel. 40585 4-
iii i

Dobrze wprowadzony
WARSZTAT SZEWSKI 

t. kompletnym urządzeniem, w centrum 
w Chorzowie II. spowodu zgonu właści
ciela natychmiast do sprzedania. Bliższe 
informacje: Stefanik, Chorzów I., ulica 
Powstańców 55.

MEBLE WŁASNEGO WYROBU
poleca po niebywałych tanich cenach jak: sypialnie, kuch- 
nie, jadalnie, gabinety oraz meble pojedyncze

Fabryka mebli/ Cbarzów i
wł. ISZEF §ZÄ11F, ul« św. lacka 15

SMadt CHORZÓW II, ul. I g* maja S7 (VlS 3 ViS BlŚCiOia ŚW. BirlliH)
Dostawa bezpłatna na cały G. SI, # Dogodne warunki spłaty.

OBLIGACJE NARODOWE
INWESTYCYJNE, KONSOLIDACYJ- 
NE itcł. przyjmujemy PO NAJWYŻ
SZE J CENIE przy zakupie biżuterii, 
zegarków, nakrycia stołowego, a spe
cjalnie aparatów radiowych na dogo
dnych warunkach. „URANIA" Sp. z 
o. o. KATOWICE, plac Wolności 7. 
(WEJŚCIE OD UL. GLIWICKIEJ.)

m

its
mm-M

Bystra Wilkowice
Dom klimatyczny
Stała opieka lekarska. — Centralne ogrze
wanie. — Ciepła woda bieżąca. — Ceny 
przystępne. — Telefon nr. jo.

PRACOWNICY UMYSŁOWI
SKUTECZNĄ OBRONĘ PRAWNĄ I ZA. 
WODOWĄ GWARANTUJE 
WAM TyLKO

Związek Pracowników Umysłowych Z.Z.P.
ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW W 
WŁASNYM DOBRZE ZROZUMIAŁYM 
INTERESIE.

Wszelkich infarmacji odziała;

Sekretariat Związku, Katowice
ulica Ms* De sure ta 8. Telefon nr, 342-50

Disy
w wielkim wyborze w cenach najniż
szych tylko u dypl mistrza kuśnier
skiego (Pod Tygrysem)

Chorzów I., PL M. Piłsudskiego 6
(Rynek) obok Restauracji „Pod Beczką'".

Zakop mebli 
to rzecz zaiifanlal

Najlepiej obsłużymy Was!

Fa. Z. Mahler skład mebli
Chorzów I, Grażyńskiego 5

(dawn. Katowicka) Tel. 400-35 
Przyjmujemy wszelkie pożyczki państwowej
Uwaga: Własny warsztat tapicerski

Zegarki, pierścionki, obrącihi 
kolczyki i inne biżuterie

za kopi *z najtaniej w firmie
P.F. JANOTTA

Właściciel: S. Schweid
Katowice, 3 maja 13

Nie gonimy see ładnym efektem!
lecz dajemy towar dobry trwały i ładny. Zachowując przy tym zasadę „małego 
dochodu przy dużym obrocie“, stanowimy najkorzystniejsze źródło zakupu mebli 
na całym Górnym Śląsku.
Najlepiej jest przekonać się o tym na miejscu, zwłaszcza że chętnie służymy wska
zówkami i objaśnieniami a obejrzenie nie obowiązuje do kupna.

»TANIE MEBLE«
CHORZÓW IŁ, ulica Bytomska nr. 34

Zadowolenie, zdrowe nerwy, 
przez wygodne 1 eleganckie

Obuwie „Stabil“
Karo! Ściga
Chorzów I.

Wolności 16

J. Palnsinski
Katowice

Br Pierackiego 6

Magazyn i pracownia futer
Lisy! Osy!

Polecamy w wielkim wyborze wszelkiego rodzaju w cenach najniż
szych na sezon wiosenny — Przyjmujemy wszelkie roboty w zakres 
kuśnierstwa wchodzące — Uwaga na adres------ ------—----------------

O. Regent & I. Mothblum
Chorzów I., ulica Wolności 36. Telef. 410-23

Meble
na raty, najlepszych fabryk poznańs
kich — pomorskich, kupisz najlepiej w do
mu meblowym
„Trust"

Katowice, ulica Francuska 10.
Telefon numer 304=75 —- (vr podwórzu)

Uwaga: przyjmujemy obligacje pożyczki 
narodowej i inwestycyjnej. Przyjezdnym 
z prowincji zwracamy koszty podróży ■

Wszelkie
DRUKI

jak:

Ulotki
Czasopisma
Afisze
Broszury

wykonuje

-o e>@> @>@>&> ®>@><a>s> ®>@>ę

Nowo otwarci e 1
»OBUWNIK« Spółdzielnia tadl.-przem. f
w Ealowicachj ul. Lamkowa 1
Zrzeszenie szewców chrześcijan
Jedyny na Śląsku magazyn obuwia wyrobu ręcznego

WieUcl wybór obuwia ma sezon wiosenny! |

Chorzów I

Aparaty fotograficzne
ostatnie modele sprzedaje na dogodnyCh 
warunkach znana na całym Górnym Śląsku X 

największa firma:

JAKÓBSCHARF
Katowice

telefon nr. 348-78 Katalogi bezpłatnie!

Miesięczny abonament z dostawą do domu przez kolporterów lub przez 
pocztę w kraju złotych 2,50. Redaktor odpowiedzialny Stefan Nieszpór.

Adres telegr. „Supor“. — Rękopisów Redakcja nie zwraca.
Za dział ogłoszeń Redakcja Śląskiego Kur jera Porannego nie odpowiada.

Cennik ogłoszeń: Wiersz jednołamowy o 33 mm szerokości przy S szpalt, ukła
dzie i t mm wysokości 20 gr., 1 wiersz — w— i za tekstem przy 4-szpalt. ukła
dzie S0 gr. Na 1-szej i 2-giej stronie za t mm 1,— zł. Ogłoszenia drobne do 10 słów 
1,50 zł., każde dalsze słowo 10 gr., dla poszukujących zajęcia 5 gr. Za różu. między 
zestawem a wysokością ogl. powstałą wskutek zmatrycowania nie odpowiadamy.

Wydawca: „Zjednoczenie“ Spółka wyd. z ogr. odp. — Drukiem: Zakłady Graficzne Leopold Nowak, Chorzów I. ulica Hajducka 15. Telefon 411-67.


