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Król włoski abdykował!
Rzym, 11. 5. We czwartek wieczo
rem król włoski Wiktor Emanuel i kró
lowa mieli opuścić Włochy na krążowni
ku włoskim. Wicepremier Włoch Piętro
Renni we czwartek zapowiedział, że for
malna abdykacja króla zostanie opubli
kowana w sobotę, W piątek rano ma od
być się (posiedzenie rady ministrów,
Przed wyjazdem król odbył dłuższą roz

mowę z następcą tronu. Przed rokiem
król Wiktor Emanuel nie zrezygnował
ze wszystkich godności królewskich i for
malnie jego abdykacja w chwili obecnej
pociągnie za sobą tylko jedną konsek
wencję polityczną — zniesie ona wyjąt
kową sytuację, w której następca tronu
pełnił swe obowiązki sternika rządu bez
tytułu króla. Wicepremier Nenecki o-

Zmiana na ironie
włoskim
Włoska Rada Ministrów zatwierdziła

Rzym, 11. 5. Król Umberto zwrócił
się z orędziem do narodu włoskiego, w dekret, iż od dnia 10 maja wszystkie
którym doniósł o swoim wstąpieniu na rozporządzenia rządowe rozpoczynać się
tron, Orędzie stwierdza, iż konstytucja będą od słów: ,,Umberto II, król włoski"
Wiadomość o abdykacji króla wywo
sankcjonuje objęcie władzy przez następ
cę tronu po abdykacji króla, i że sprawy łała wielkie poruszenie wśród robotnite podlegają prawodawstwu międzyna ✓ ków mediolańskich. Komitet wyzwolenia
rodowemu wspólnemu dla wszystkich narodowego i Związki zawodowe urzą
dziły wielką manifestację skierowaną
monarchów. Wobec tego, iż w chwili obecnej Włochy nie posiadają przedsta przeciwko monarchii.
W Rzymie odbyła się demonstracja
wicielstwa parlamentarnego, król zamie
rza złożyć przysięgę przed narodem, przed pałacem królewskim. Związki Za
który jest źródłem władzy narodowej. wodowe wezwały robotników do spo
Suwerenny naród wyrazi swoją wolę w koju i reagowania tylko w wypadku
referendum w sprawie monarchii, które pogwałcenia konstytucji, (pap)
odbędzie śię dnia 2 czerwca.

Pokazy bomby atomowej
No wy Jork, 11. 5. Ze strony 'de
partamentu stanów zapowiedziano, że
St. Zjednoczone zaproszą wszystkie kra
je, reprezentowane w komisji energi ato
mowej do wysłania obserwatorów rzą
dowych i prasowych na próby z bombą
itomową w Archipelagu Bikini. Zapro
szenia skierowane będą do Zw. Radziec
kiego, W. Brytanii, Francji, Polski,
Chin, Kanady, Australji, Brazylii, Egip
tu, Meksyku, Holandii, Próby wyznaczo
no na lipiec i sierpień. Oświadczenie
departamentu podkreśla, że projekty
eksperymentu są wyłącznie przedsięwzię
ciem St. Zjednoczonych i nie mają cha
rakteru międzynarodowego, (pap)

świadczył korespondentom, że abdyka
cja jest sprawą wewnętrzną dynastjisabandzkiej, która nie wywrze wpływu
do czasu odbycia referendum w sprawie
monarchii.
Jak donosi oficjalne radio rzymskie,
król Wiktor Emanuel podpisał abdyka
cję 10 maja o godz. 1 m, 20 popołudniu,
(pap)

Wiliti r Eiaioel opuścił lo d y
Rzym, 11. 5. Krążownik włoski „Duca degli Abruzzi" wypłynął z Neapolu
mając na pokładzie b. króla Wiktora
Emanuela IILi królową Helenę, (pap)

W spławie okopani Jonii

Paryż, 11. 5. Wwywiadzie udzie
lonym korespondentowi agencji „France
Press" głównodowodzący floty brytyj
skiej na Pacyfiku, wypowiedział się za
długoletnią okupacją Japonii i podkre
ślił dodatnie wyniki osiągnięte przez gen.
Mac Arthura od czasu lądowania wojsk
sojuszniczych na wyspach Japonii (pap)

Depesze Prezydenta Bieruta
Warszawa, 11. 5. Prezydent Bierut
wystosował następujące depesze:
Do prezydenta St. Zjednoczonych
Harry Trumana.
Serdecznie dziękuję Waszej Ekselencji zą gratulacje i życzenia nadesłane
dla narodu polskiego, z powodu wielkie
go święta narodowego 3 Maja.
Tradycja wspólnej walki naszych na
rodów o wolność w okresie Konstytucji
3 Maja przez Kościuszkę i Pułaskiego,
została wznowiona i wzbogacona przez
wspólną walkę z faszyzmem hitlerowskim
Naród polski jest głęboko przeświadczo
ny, że więzy serdecznej przyjaźni mię
dzy Polską i St. Zjednoczonymi przyczy

nią się do jeszcze lepszego wzajemnego
zrozumienia i jeszcze bliższych stosun
ków między naszymi krajami.
Prezydent KRN Bolesław Bierut
Do prezydenta St. Zjednoczonych
Meksyku Mannel Auila Camaco
Dziękuję Waszej Ekselencji za życze
nia pomyślności dla narodu polskiego
nadesłane z powodu rocznicy Konsty
tucji 3 Maja. Szczególnie miłe są dla
nas Polaków życzenia narodu meksykań
skiego, który podobnie jak naród polski
wkroczył na wielki szlak demokracji i po
stępu.
Prezydent KRN Bolesław Bierut

Pobranie ziemi z pobojowisk w Normandii Pnyfetis w Kairze z okazji rocznicy 3 Maja
Aviv, 11. 5. W dniu 3 maja
dla grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w Tel
poselstwie Rzplitej w Kairze odbyło
Paryż, 11. 5. W Chambese odbyło
się urozcyste pobranie ziemi dla mogi
ły Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
W miejscowości tej położonej w Norman
dii i w Falaise odbyły się latem 1944 r.
najbardziej zacięte walki, które zadecy
dowały o . klęsce Niemiec i wyzwoleniu
Francji. W walkach tych brały udział

Oczczenie pamięci prezydenta Roose\eHa
No wy Jork, 11. 5. Amerykańskoradziecki instytut uczcił pamięć zmarłe
go prez, Roosevelta, jako człowieka któ
ry najbardziej przyczynił się do za, dzierżgnięcia więzów przyjaźni ameryIcarisko-radzieckiej.
Medal z brązu
wybity dla uczczenia pamięci prezydenta
Roosevelta został wręczony b. ambasa
dorowi St. Zjednoczonych w Moskwie
Dawisowi. Nadeszły depesze od premie
ra Stalina i wiceministra spraw zagra
nicznych Litwinowa, (pap)

Pogłoski
o aluljfkati cesarza japoóskiego

N o w y J o r k, 11. 5. Prasa ameryttań•ka donosi, że cesarz japoński Hirohito
zamierza abdykować, (pap) )

oddziały polskie, które zrosiły ziemię
normandzką krwią polskiego żołnierza.
W uroczystości brali udział przedstawi
ciele władz i społeczeństwa francuskiego
oraz reprezentanci ambasady Rzplitej w
Paryżu i polskich organizacyj. Ziemię
pobraną na pobojowiskach, specjalna
delegacja zabrała do Warszawy, (pap)

się uroczyste przyjęcie, w którym wzię
li udział przedstawiciele rządu egipskie
go, armii egipskiej, amerykańskiej i
brytyjskiej, ambasadorowie USA, Fran
cji, posłowie ZSRR, Czechosłowacji i
Jugosławii oraz delegat rządu Rzplitej
Romuald Gadomski i szef polskiej misji
repatriacyjnej Senczuk. (pap)

Kongres międzynarodowego związku
robotników transportowych
Zurych, 11. 5. W Zurychu rozpoczął
się pięćdziesiąty Kongres międzynarodo
wego Związku Transportowców liczące
go około 50 milionów członków z 30 kra
jów, Polskę reprezentuje Antoni Koło
dziej, przedstawiciel wydziału morskie
go polskiego związku robotników tran
sportowych. Podczas obrad wygłosił Ko
łodziej przemówienie, w którym przed
stawił rolę związków zawodowych w od

rodzonej Polsce. Delegat fiński wystą
pił z ostrym atakiem przeciwko fińskiej
reakcji która od r. 1935 współpracowała
z hitleryzmem i brała udział w przy
gotowaniach do wojny ze Zw. Radziec
kim. Kongres ma powziąć uchwałę w
sprawie przystąpienia międzynarodowegozwiązku transportowców do światowej
Federacji związków zawodowych, (pap)

Ustawa o głosowaniu ludowym
Wars z a w a, 11. 5. Ukazał się nr. 15
Dziennika Ustaw RP zawierający ustawę
o głosowaniu ludowym
W numerze tym znajduje się wzór karty
do głosowania ludowego zawierającej
następujące pytania:
a) czy jesteś za zniesieniem senatu? .
bj, czy.chcesz utrwalenia w przyszłej kon^

słytucji ustroju gospodarczego, wprow
dzonego przez reformę rolną i unarod
wienia podstawowych gałęzi gospodar
krajowej z zachowaniem ustawowych
prawnień inicjatywy prywatnej, c) c;
chcesz utrwalenia zachodnich gran
państwa polskiego na Bałtyku, Odrze
[pąpj

Dz i e dz i c e . W ciągu miesiąca kwiet
nia br. przewinęło się przez punkt etapo
wy Zachodni PUR-u w Dziedzicach 13
tysięcy Polaków, którzy wrócili do kraju
z zagranicy. Przybyło 16 transportów
m. in. 2 z Jugosławii, 2 z Włoch i 2 z
Belgii i Holandii. W pierwszej połowie
kwietnia przybyła do PUR-u w Dziedzi
cach misja USA, która przejmuje tran
sporty Polaków ze strefy amerykańskiej.
Repatrianci otaczani są na punkcie eta
powym troskliwą opieką. W świetlicy
wygłaszane są pogadanki, organizowane
koncerty i występy, (zap)

Praga, 11. 5. Prasa czeska donosi,
że na pograniczu czesko-niemieckim mno
żą się się z każdym dniem zbrodnie sabotarzystów niemieckich, którzy podpa
lają czeskie majątki, (abryki i nawet
całe osiedla. Ostatnio w okolicy Maririanskich Lazni podpalili Niemcy wielką
fabrykę wyrobów drzewnych. Czeskie urzędy na pograniczu skarżą się, że Niem
cy bojkotują ich zarządzenia w sprawie
pracy przymusowej, zaniedbują nadal
swoje wille i domy i utrzymują się ze
sprzedaży rzeczy zrabowanych w Cze
chach i innych krajach, (pap)

Hiemcy nie pojada do flmoiyki

Wa s z y n g t o n (ZAP)- Wydano tu
zakaz udzielania prawa wjazdu do Ame
ryki dla Niemców- Zakaz ter.' ma obowiązy
wać przez wiele lat. Wyjątki można będzie
robić dla tych Niemców, którzy udowodnią,
że byli prześladowani przez hitlerowców.

Czy

hm\m1 wyda ?

Pa r yż (ZAP). Stany Zjednoczona zwró
ciły się do Argentyny ó repatriowanie do
Niemiec 100 Niemców, którzy zostali uznani
za niebezpiecznych nacjonalistów. Rząd ar
gentyński na to żądanie dotychczas nie od
powiedział.

iwie osoiiy przyznają sio
do wykradzenia zwłok Mnssolinieoi

Raym. Tu/tejazy dziennik liberalny
„Risorgimento Nazionale" w nr 7 z dnia
maja podaje, że dwie osoby przyznały się dr
wykradzenia zwłok Mussoliniego * mogiłl
na cmentarzu w Mediolanie w nocy * 22 of
23 kwietni*. (SAP)

Anglia przygarnęła 170 iysioty
- UEiekinierdw

Londyn. Od roku 1933 schroniło się w
Wielkiej Brytanii 170 tys. osób, prześlado- f
wanych przez hitlerowców. Zaczęło się ©d
Niemców, Austriaków 1 Czechów, później
przybywali Polacy, Duńczycy, Norwegowie
oraz przedstawiciele innych narodów, oku
powanych przez Niemców. (ZAP)

Tiodsofd ik w iti na Bałkany

Warszawa. (SAP). Ekspoprt naszych
wyrobów hutniczych do Bułgarii i Jugosławii
napotyka na.trudności z powodu braku umów
tranzytowych z państwami, przez kóre prze
chodzę transporty.

Bodziemy chodzie
w gumowych batach
Wa r s z a wa (SAP). .,Stomil“, który jak'
wiadomo produkuje opory i dętki, produ
kuje także obuwie gumowe letnie.
Nadto dzięki odbudowie zniszczonej hali
„Stomil11 podniesie produkcję dętek rowej
, siwych £© g£QQ tttuŁ dzisfioie.
+4
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milionów ludzi głoduje w Europie Projekt nowego
Nauka referendom 150
Nowjy Jork. Herbert Hoocor, przewo wojnie. Różnica jest olbrzymia, Podczas gdy
umundurowania
dniczący Komitetu do zwalcza*,* głodu, tw po łatach wojennych 1914—JS potrzebowało
pojaocy
tylko
50
m
ilionów
ludzi,
obecnie
Europte t Azji, powróci niebawem do Ame
francuskiego
wojska .
ryki i po powrocie złoży sprawozdanie, któ potrzebuje jej 150 uł.liłr.ów w samej tylko
re hędzig porównaniem sytuacji obecnej z Europie, ale mówiąc już o setkach .milionów

Wyniki referendum francuskiego za sytuacją, jaka wytworzyła się po ubiegłej
skoczyły opinię polityczną świata. Przy
zwyczailiśmy się już do myś]i, że we
Francji decyduje całkowicie lewica. Ta
lewica, która odegram decydującą rolę
w ruchu oporu, któija zapoczątkowała
okres głębokich reform społecznych, któ
ZądazAc komisji, powołanej
ra zmusiła ambitnego de Gaulle‘a do
Nowy Jork. Komisja Rady Bezpie
Ustąpienia. Ukoronowaniem działalności
partii lewicowych w przejściowym okra czeństwa ONZ do spraw gen. Franco, zwró
się do Amerykańskiej Komisji badania
sie powojennym był uchwalony przez ciła
flbrodnl wojennych o dostarczenie nazwisk.
Zgromadzenie Konstytucyjne projekt
niezwykle demokratycznej i postępowej
konstytucji francuskiej. Konstytucja
ustaliłaby na szereg lat nowy ustrój we
Kair. Egipski dziennik T,Al-Soola‘‘ pi
Francji. Konstytucja przekształciłaby
brużuazyjno-rentierską trzecią republikę sze: Nadchodzą wiadomości, że Anglicy za
mierzają ulokować swoja wojska n* wochód
w demokratyczne państwo ludowe. Ma od
Kanału Sueskiego na okres 10 lat W cią
rianna Francuska we frygijskiej czapce gu tego czasokresu przewidziane jest prze
mogłaby wreszcie oddychać pełną pier
sią w atmosferze tak swoistych dla Frań,
cji tradycji Wielkiej Rewolucji Francu
skiej, Marsylianka stałaby się znowu
hymnem mas, a nie pieśnią odświętną
otłuszczonych bankierów i przemysłów^
Kair. O otrzymanie koncesji aa budo
wę hydroeUktrjyczaej stacji na zaporze wod
ców.
nej na Nilu, w pobliżu Assnaj* (na południe
Reakcja francuska zmobilizowała od Luxoru) ubiegają się Stany Zjednoczone,
wszystkie siły, żeby niedopuścić do tego. W. Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Belgia t
Degaulliści z MRP prowadzili niezmier Francja.
nie aktywną działalność, a szermując
frazesem szkoły wyznaniowej odwoły
wali się chytrze do uczuć religijnych ka
tolików francuskich, straszyli widmem
Bu k a r e s z t (ZAfP). Jak donosi „Jur,,bezbożnego materializmu". Prawica nalul de Dimiąeata“ policji rumuńskiej u*
zaostrzyła dyscyplinę partyjną, a Herriot dało się zaaresztować dra Zir.tner von Ku
pousuwał z partii tych wszystkięh po* dela, podpułkownika, który był lekarzem
słów, którzy głosowali za projektem Hitlera, a następnie przy jednost.ee SS. Po
konstytucji. Ciekawe pomruki docho zamknięciu pierścienia wokół Budapesztu,
dziły z wojska, gdzie niektórzy oficero
wie, głośno mówili o de Gaulle'u, kubek
w kubek to, co Burhardt - Bukaccy w
Polsce przed majem o Piłsudskim. Afe
Berlin (PAP) Z miasta Biielefeld (West
ra w wojsku zaszła tak daleko, żę do falia) donoszą, że saperzy brytyjscy zbu
słownie w przeddzień referendum rząd rzyli pomnik, wystawiony ongiś przez hi
widział się zmuszonym aresztować tlerowców ku .czci Hort Wessela, jednej z
,,płk. Passy", szefa wywiadu francuskie czołowych postaci ruchu hitlerowskiego w
go i prawej ręki de Gaullea oraz 50-ciu okresie. *pdy ru^h ten miał dopiero zaparo
wać w Rzeszy Niemieckiej. Horst WesseJ.
jego współpracowników,
młody bojówka rz hitlerowski, został zabity
W dzień referendum grupy reakcjoni w starciu z przeciwnikami hitleryzmu. Na
stów zbierały się przed lokalami wybor rodowi socjaliści podnieśli go pośraier nie
czymi, gdzie według częściowo ogłoszo do godności niejako swago „bohatera", a
nych danych wyraz „non" miał przewa pieśń bojowa pod nazwą -,Hort Wessel-Lied*
gę i głośno manifestowały swe zadowo byłą w III Rzeszy drugim hymnem pań
lenie. Kolumna Vendotne była przybra
na w kwiaty i wstęgi z odpowiednimi na
pisami. To w rocznicę śmierci Napoleo
na (5 maja) reakcjoniści manifestowali
swe uznanie dla twórcy 18 brumaire‘a.
Norymberga. Niemal wszyscy oskarżeni wieley zbrodniarze niemieccy oTrzeba powiedzieć otwarcie, że lewi świądęzyłi w Norymberdze, że przez ca
ca francuska nie doceniała sił yeakęji. le lata nic nie wiedzieli, co się działo na
Po uchwaleniu projektu konstytucji nie około nich, że spełniali tylko rozkazy, że
/ozwinięto należycie propagandy związa byli stale oszukiwani i że wobec tęgo za
nej z referendum. Partie socjalistycz nic nie mogą ponosić odpowiedzialności.
na i komunistyczna zbyt wiele uwagi
„Trzeba więc Niemcy uchronić przed
poświęcały zagadnieniom, z resztą nie ponownym ich oszukaniem — pisze ka
słychanie ważnym, pracy państwowej, a tolicki „Tablet" londyński, — Skoro
zamało codziennej żmudnej akcji organi
zacyjnej i agitacyjnej. Należy podkreś
lić jeszcze fakt, że zbyt wiele czasu po- j
święcono na jałowe dyskusje na temat
stosunkowo błahych sporów między par
tią socjalistyczną a komunistyczną.
Bydgoszcz (SAP). Wczoraj przeje
chał
Bydgoszcz transport dzieci
Francja stoi zatem w obliczu wybo ZSRRprzez
w wieku ed 6 do 13 lat- Sieroty, w
rów do nowego Zgromadzenia Konstytu liczbie 50, skierowane zostały z Gostynina,
cyjnego. Wybory odbędą się w pierw gdzie mieści się centralny punkt rozdziel
szych dniach czerwca. Ten krótki okres czy drieci z ZSRR — do Izabelina na Po
musi być przez partie lewicowe wyko morzu. Sierotki, mówiące czystą polszczy
rzystany do raaximum, dla .jaknajszer- zną, przebywały w Zw. Radzieckim od 19$:
*zęj propagandy idei i podstawowych roku w sierocińcu, przy którym zorganizo
założeń IV republiki. I rzecz najważ wana była polska sokola pod dobrym i fa
niejsza: musi nastąpić całkowita jedność chowym kierownictwem.
W drodze do Polski podlegały dobrej odziałania między obu partiami robotni pleceZaopatrzono je w obuwie, ubrania
czymi. Jest to nieodzowny warunek zwy
cięstwa. *- •*

ludności azjatyckiej.

Podać nazwiska zbrodniarzy niemieckich

w Hiszpanii
przez Rade Bezpieczeństwa
poszukiwanych przestępców wojennych, zna]
dufącjych się teraz ną terytorium Hiszpanii.
Komisja, która 7 maja zbiera się ponow
nie, składa się z przedstawicieli Polski, Au
stralii, Brazylii, Chin, Francji. (SAP]

Bodowa nowego- kanału śródziemnomorskiego
kopanie nowego kanału Gaza—Akaba, któ
ry ppłąę-gyć ma morze Czerwone ze Śród
ziemnym i zastąpić Kanał Sueskf.
Plan ten —• donosi sme — wywoła! wie
le zaniepokojenia w Arabii Saudyjskiej.

Kilka państw ubiega się o budowę stacji
hydroelcktrycznej nad Nilem
Przewiduje się, tg i Związek Radziecki
złoży również swoje oierty. W. Brytania
złężyłą 7 Ofert Stany Z;ednoczone 5, a inne
państwa po jednej. (SAP)

Aresztowanie osobistego lekarza Hitlera
uciekł on Jo Rumunii, do Temeszwaru,
gdzie ukrywali go szwabi. W chwili areszto
wania znajdowała się w jego towarzystwie
obywatelka niemiecka Roealia G-ottwaJd
Legitymował się on fałszywymi papierami
francuskimi.

Zburzenie pomnika Horst Wesseła
stwowym na wzór faszystowskiej Giovinezzy.^
Pomnik Horst Wassela, mający 90 stóp
wysDkośei, został zbudowany w 1933 roku
w malowniczej okolicy na wzgórzach w po
bliżu miasta Bielefeld w Westfalii. Za cza
sów hitlerowskich był on celem lecznych
wycieczek hołdowniczych, w mowach wy
głoszonych przy odsłonięciu pomnika oświadczoco, że przetrwa on tysiąc Iąt, Prze
trwał w istocie tylko 13, wysadzony w po
wietrze silnymi ładunkami wybuchowymiJuż dawniej z pomnika starto nazwisko
Horet WLsąsola i znak swastyki.

Skutki norymberskich kłamstw
nieracy sami są tak bezkrytyczni, że
wszystko czynią co im się każe, koniecz
na jest słała kontrola ich życia społecznego, sprawowana przez aliantów, ażeby
znowu nie dali się kierować jakiejś gru
pie rodzimych zbrodniarzy. Nie może
więc niemców zaskoczyć decyzja o kon
troli nie tylko zbrojeń niemieckich, lecz
także ich życia społecznego."

Dzieci ze Wschodu w Bydgoszczy

M i t konie

Transport j i t M w Gdyni

Dalszy ńm\ ra n tu

Gdyn ja (ZAP)- *- W poreie gdyńskim
ątoj polski statek „Narocz“, który ładuje
oko*© 2.390 i cementu* przeznaczonego na
eksport. Cement zastanie przewieziony pol
skim .statkiem na wyspę Maltę.

396 skarg rozwodowych wpłynęło
w styczniu i lutym

Warszawa (SAP). W związku z
Jest przy
z których wprowadzeniem w życie nowego prawa mał
Ziim Od żeńskiego przedstawiciel SAP zwrócił się
600 koni. do sekretarza Sądu Okręgowego w Warsza
wie z zapytaniem Ile skarg rozwodowych
wpłynęło de czasu zastosowania nowej li
stowy.
Według ścisłych danych zestawienia za
styczeń 1 luty do Sądu Okręgowego w War
Gdyni a (ZAP). Angielski sta ek „Em szawie wpłynęło ogółem 396 spraw rozwo
pire PloughraąnrU, który zawinął de p>r
dowych, z tego większość, be aż 2*3 skargi
w Gdyni, w dniu i maja przywiózł1większy wniesione zostały przez mężczyn, 95 przez
-transport samochodów i traktorów dla Pol kobiety, 98 zaś za obopólną zgoda małżon
ków,
ski w ramach 4 vet*w ŁlsfiftA*
Gda ńs k (ZAJP)- Oczekiwany
wóz około 5.000 koni zo Szwecji,
ca 80 proc. przeznaczone jest dla
zyskanych. Wyładowano około
którą transport przebyły dobrze.

ora? bielizną, a zdrowy ich wygląd świad
czy, te i odżywiane były również dobrze.
Sieroty w słowach prostych wyraziły szcze
rą radość z powrotu do kraju.

Wa r s z a wa (SAP). Wielki przowrót
jaki zaszedł w sposobach wojowania, za
równo w taktyce, jak w uzbrojeniu, spowo
dował także zmiany w umundurowaniu
woj&k na całym świecio.
Już w latach 1900-1914 dawną kolorowe
mundury o wysokich, sztywnych kołnie
rzach, hełmy i czajka z ozdobnymi pióro
puszami* ustępować zaczęły mundurom o
kolarze ochronnym, bardziej przystosowa
nym do wojny nowoczesnej. Ale sam krój
munduru długo jeszcze przypominał dawna
tradycje i sposoby wojowania. Zawsze jest
trudno oderwać się od starych nawyków- i
przyzwyczaić do rzeczy nowych i bardziej
celowych.
Pierwszego wyłomu dokonali na tym
polu Anglicy w czasie pierwszej wojny
światowej, wprowadzając znany dziś pow
szechnie „freneh1*, jako zasadniczy typ nowccz-esnego munduru, przystosowany do no
wych zasad i form walki, uwzględniający
wymogi higieny i wygody. Dalszymi etapa
mi były zmiany, wprowadzone przęz wszy
stkie armie świata w czasie ostatniej wojny
przede wszystkim przez armię amarykań
6ką.
W Wojsku Polskim, jak się dowiaduj#
Socjalistyczna Agencja Prasowa, rozważań*
j*e=t obecnie wprowadzenie nowego typu
umundurowania i jest prawdopodobne, że
nowy mundur zbliżony będzłe do amery
kańskiego.
Przede wszystkim powstaje kwestia, ja
kie nakrycie głowy jest najbardziej odpo
wiednie dla naszych żołnierzy? Należy
przyjąć trzy zasadricze formy:
1) hełm, jako nakrycie głowy połowa,
zarówno w czasie wojny, jak i pokoju,
2) furażerka, w koszarach, do prac i ćwi
czeń bez broni,
3) wreszgie czapka garnizonowa, noszo
na przy wystąpieniach uroczystych i defi
ladach, do wyjścia na miasto i wyjazdu nat
urlop.
Jaka ma być nasza czapka garnizonowa?
Gzy mamy zatrzymać dawroe czapki roga
tywki, ezy też przyjąć czpki -okrągłe, jakie
przyjęty się na ogół we wszystkich armiach
świata? Na pytanie to SAP otrzymuje na
stępującą odpowiedź z kół wojskowych:
— Już przed wojną mieliśmy czapki okrągle w Legionach, t- zw* maciejówktPóźniej nosiły je pułki szwoleżerów i Kor
pus Ochrony Pogranicza, które miały czap
ki typu angielskiego- podobnie lotnicy. Inn?
broicie zachowały czapkę rogatywkę, która
jednak wykazała w czasie 20 lat użycia
znaczne wady. J?j wygląd nie posiada cha
rakteru wojskowego, jest nieudanym na
śladownictwem dawnych czapek ułański eh,
które były jednak daleko wyższe i wjęeąj
nadawał się do szyku liniowego. Dawna
piechota polska miała zresztą ea czasów
napoleońskich j Księstwa Warszawskiego
czapki okrąg1e.
Unowocześniona rogatywka razi niejed
nolitością linii, wskutek czego zarówno pojedyńczy żołnierz, jak zwłaszcza zwarty
oddział, nie mają sylwetki wojskowej. Czap
ka la jest trudna do jednolitego i estetycz
nego wyrobu, to też bywa zniekształcana
wr sp-osót) nieraz bardzo fantazyjny, ale zu
pełni a r.ie wojskowy. Ponadto- wskutek
działama deszczu, wysychania na słońcu,
częstych zmian naszego klimatu, rogatyw
ka traci łatwo swój kształt 4 trudno jest
znaleźć w jednym oddziale bodaj killcapa*’
śeie czapek o jednakowym wyglądzie.
D^ższe doświadczenie wykazało zatem
że rogatywka nie jest praktyczną ezapką
wojskową. PodobrAe miała się rzsez z czap
kami typu „kepi*1 francuskiego, które z
czasem zostały zarzucone przez wojskawto.skia, rumuńskie i inne na korzyść cza
pek typu angielskiego, które stopniowo
przyjęły się prawie wszędzie.
Dlatego rozważany jest u nas projekt!ażeby w całym Wojsku P-ołskim przyjąć
czapki okrągłe, podobne do tych, jakie przed
wojną noeijj szwoleżerowie i KOP. Tytułem
próby wprowadzano te czapki w I Dywizji
Warszawskiej i w 1 p. ułanów, które wyetąpiły w nich ra defiladzie w dniu 9 majaNależy tu dodać, że przy tej sposobności
przywrócono pAechocid polskiej* jako za
sadniczą barwę, jej historyczny kolor żół
ty, tak dobrze znany z obrazów i portretów
epoki napoleońskiej i wojsk Księstwa War
szawskiego, a w s-zczególności z „Olszynki
Grochowskiej'* Kossaka.

Na marzec i kwiecień nfo ma jeszcze do
kładnych danych, jednak w przybliżeniu
mężna powiedzieć, że nasilenie spraw roz
wodowych jeszcze bardzie] wzrosło- Ma to
oczywiście ścisły związek z powrotem dc
domów nieobecnych przez długie lata mał
żonków.
Olbrzymi procent złożonych skarg przy
pada na małżeństwa wyznania rzymsko
katolickiegov Na 396 spraw — 305 wnieśli
Wied# A 12 wagonów załadowanych
rzymsko - katolicy, • tylko 1 matżostwo skrzyniami * dziełami sztufcł, wfywiezlonyml
przez niemców z Polski, a ocalonymi przez
prawosławne, 2 ewangelicko-reformowane
wojska amerykańskie, wróci w pajfeliżseym
i 2 mojżeszowe.
. czasie dą

Polskie anjfzitłi wióra do krain

im
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Trzy nagrody za najlepsza^ historie PPS
na Pomorzu
Milczące i rzadko manifestujące z er>
iuzjazmem swoje przakonania ni? było wy> -«pą odludną w Poleee dowrześniowej, je
żeli chodzi o ruch robotniczy. Idea socjali
styczna zapłodniła szereg jego ośrodków,
z których niektóre mają piękną przeszUść
.w walc3 o dolę proletariatu. Toruń, Gru
dziądz, Inowrocław, Włocławek — gdy ma
my i.a myśli obecne granice wojewódzkie,
poza którymi znalazła się Gdynia.
Komitet Wojewódzki PPS, pragnąc upamiętojć ter> okres socjalizmu na edeinku
pomorskim- postanowił ufundować trzy na
grody pieniężne dla autor wy najlepiej na
pisanej historii ruchu PPS w okresie lat
(1920—1939 na obszarze obecnego wojewódz
twa bydgoskiego- Nagroda pierwsza wynosi
gotówką 2.000 »?, druga — 1.590 i trzecia —
1.000 zł. Termin nadesłania prac oficjalnie
;wyznaczono na 30 bm., lecz ulegnie on naj
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(Od wł asnych korespondentów).
pewniej przedłużeniu o dwa tygodnie, do
15 czerwca br.
Niezależnie od tego KW PPS wezwał SZTUM
wszystkie zarządy powiatowe do nadesłania
materiałów z zakresu dziejów partii na
podległych im terenachLudziom zdaje się w ogóle trudno jest ła możliwość przesunięcia terminu korzysta
Należy spodziewać się, iż pomimo roz dogodzić.
nia ze światła o 4 godz. wprzód?
Jest i w tym racja. Przez przesunięcie to,
licznych trudności, z których .najważniej
Tak też przedstawia się sprawa ze świa
szym jest brak ludzi z dawnych czasów tłem w Sztumie. Miasto posiada oświetlenie miasto miałoby światło od 20-tej do 4-t®j
godz. rano. A więc nie potrzebaby uźy
przedwojennych o umiejętnościach pisar zaledwie od miesiąca czasu, a już są pewne wać
już świeczek po 24-tej godz. Specjalni*
głosy:
lepiej
by
tak,
aniżeli
taki...
skich, znajdą się towarzysze, którzy podej
Otóż chodzi mianowicie o to, że zaopa chodzi ó dni świąteczne.
mą się trudu spisania historii partii na Po trzenie
Apetlujemy więc w imieniu społeczeństw!
trwa w godzinach ograniczo
morzu. Nikt nie wymaga, aby dzieło takie nych tj.wodprąd
16—24 Dobrze by było, gdyby sztumskiego do Dyfekcji Z. E. O. M. o prze
napisane byłe po literacku czy profesorską całą dobę, no ale skoro ograniczenie jest to prowadzenie tej zmiany, skoro jest to możli
Rękopis z dłoni spracowanego roboeiarza trudno. Jednak w porze obecnej do godzi we. Sądzimy, że opinia mieszkańców Kwi
sprawi także radość — byle treść odpowia ny 20-tej jest widno, czyżby więc nie istnia dzynia jest taka sama.
dała prawdzie i była jak najobfitsza.
— Specjalna komisja. W Sztumie powoła
Urząd Informacji i Propagandy w Sztu
A więc- piszmy, towarzysze, dzieje PPS mie—
na
została do życia specjalna komisja dla
składa
tą
drogą
podziękowanie
wszystkim
od 1920 do 1939 roku na ziemiach obecnego tym zespołom i jednostkom, które brały spraw
akcjii siewnej. Zadaniem komisji będzie
województwa bydgoski ago!
udział w części artystycznej programów ob bezpośrednie wglądanie w teren i kierowanie
chodu 1-szo i 3-cio majowego br., w szcze akcją prac wiosennych w polu.
gólności: zespołowi O.* M. TUR pod kier. ob.
— Uruchomienie wodociągów. Po doprowa
Zawadzkiego B.r chórowi dziatwy szkolnej dzeniu energii elektrycznej i przeprowadzeniu
Tegoroczny plan cdbudowy przewiduje pod batutą prof. Kanczora, orkiestrze i wyko pewnych remontów wodociągi w Sztupiie za*
odbudowę w woj. białostockim 7 tys. bu nawcom' inscenizacji tanecznej. Jednocześnie opatrywać będą już miasto w wodę regular
dynków, kieleckim 12-500 bidynków, kra składa się wyrazy uznania i podziękowania nie i bez przerwy. Dotychczas bowiem wsku
tek braku napędu elektrycznego — posiada
kowskim 3 tys., rzeszowskim — 7 tys., war współorganizatorom obchodów. — Kierownik liśmy
wodę w dni wyjątkowo uprzywilejowa
szawskim 12.500, lubelskim 3 tys- i na Misicer Wiesław.
ne.
Wielką
zasługę nad uruchomieniem sta
— Pierwszy wyrok Sądu Doraźnego. Przed cji pomp i wodociągów
terenach wg. dyspozycji Min. Odbudowy
w Sztumie przypisać
Okr. Sądem Doraźnym w Elblągu odpowiadał
— 5 tys.
załodze pracowników z burmistrzem
ostatnio pod zarzutem zabójstwa żony — nie naileży
jaki Łączkowski Mieczysław, b. pracownik ob. Wojciechowskim
/ Fr., na czele.
*
— W Sztumie mówią, że... nieraspektowa*
traktorowy G. P. T. i. M. R. w Sztumie. —
Jak już donosiliśmy w swoim czasie, Łączkow nie zarządzeń władz i urzędów jest nie tylko
ale i wprost przemawia za złośliwo
surowym nie omłócorym, zależni# od dłu ski po dokonaniu zabójstwa ukrył zwioki za nagminne,
mordowanej żony w śmietniku. W wyniku ścią. Tak właśnra przedstawia się sprawa za
gości i jakości słomy.
śledztwa przyznał się do winy i składaniem śmieci i nieczystości. Zarząd
Bliższych informacji udzielają Instrukto energicznego
oddany
został
dyspozycji władz sądowo- Miejski wydał specjalną odezwę: miejsce na
rzy Pom. Izby Rolniczej oraz Urzędy Gmin śledczych. SąddoOkręgowy
po wysłuchaniu składanie śmieci oznaczył napisami (napisy
ne.
świadków i rozpatrzeniu sprawy, skazał oskar jak wół) i mimo to są jednostki, które spe
Powiatowe Biuro Rolne w Grudziądzu żonego na dożywotnie więzienie z pozbawie cjalnie chyba w miejscu obok od oznaczonego,
ul. Legionów 31, telefon T3h66 zawiera umo niem wszelkich praw. W motywach Sąd podał, skadają wywożone z miasta brudy. Spodzie
że na łagodny wymiar kary wpłynęły pewne wać się należy, że winowajca odpokutuje za iol
wy plantacyjne oraz dostarcza nasion.
okolicznośoi łagodzące oraz to, że jest to
pierwsza sprawa na wokandzie Sądu Doraźne
go w Elblągu.
Program audycji Polskiego Radia [

O wprowadzenie zmiany z korzystania prądu

380tys. gospodarstw wiejskich musimy odbudować
Wa r s z a wa (SAP). Dla przeprowadze
nia akcji odbudowy zniszczeń wojennych na
>-si powołany został przy Minet erst wie
t,iDdbudowy Komisariat Odbudowy Wsi. Wejidług spisów w Polsce uległo zniszczeniu 380
jjtysięcy gospodarstw.

Sicfemy len na włókno
Państwowa Roszarnia lnu i konopi w
(Toruniu za pośrednictwem Izby Rolniczej
eawiera umowy plantacyjne na Oprawę Inn
na włókno, dostarczając plantatorom bez
płatnie nasion 'Odpowiedniej odmiany lnu.
A płacąc płótnem bawełnianym od 3 de 7
Snetrów bieżących za 100 kg słomy w słanie

Ślamazarna działalność Komitetów Powiatowych
Pożyczki Odbudowy Kraju
i Ż Wojewódzkiego Urzędu Informacji i
IPropagandy otrzymaliśmy wykaz miaste
czek i gmin, w których dotychczas jeszcze
nie zostały zorgańizowar.-e obywatelskie
Komitety Pożyczki Odbudowy Kraju. Gmin
lakich w województwie naszym jegt bardzo
dużo.
W powiecie rypińskim np- nie tylko, że
jBie zawiązały się komitety gminne, lecz w
samym Rypinie nawet nie utworzono ko
mitetu powiatowego. Jest to karygodna
»7>ro«t opieszałość, która publiczr.-ie powin
na być napiętnowaną-

175.000 ha pod
uprawę, buraków

Pożyczka Odbudowy Kraju jrest zagad
nieniem naczelnym, do którego wszyscy
uczciwi Polacy odnieść się muszą z pełnią
zrozumienia- Doświadczenie nauczyło nas,
że i.ie powinniśmy liczyć na pomoc obcąa jedynie na własne siły. Tak było podczas
wojny, tak jest w czasach pokoju. Władny
mi sPami dźwigniemy Ojczyznę naszą, któ
rą odwieczny wróg ograbił i zniszczył.
W powiecie grudziądzkim jedynie gmi
na Radzyń miasto zorganizowała Komitet
Pożyczki. Inne gminy nie po-djęły w tym
kierunku żadnych kroków-. Mimo. że termin
wyznaczony został na dzień 1 maja rb.

Romuald Zarzycki
Pełnomocnik PCK w Grudziądzu

dzrleć, musimy cofnąć się wstecz o lat 80, a
było to pod Solferyno.
W czasie wojny między Francuzami i
Włochami z jednej 6'trony, a Austriakami z
drugiej, w walce o niepodległość północnych
Z okazji pierwszej rocznicy zakończenia prowincji Włoch, dnia 24 czerwca 1859 roku
największej z wojen w hisLorii świata, pra rozegrała się pamiętna krwawa bitwa pod
gnę — w możliwie przystępny sposób — za Solferyno. Po obu stronach walczących bra
poznać społeczeństwo polskie z hi/storią or- ło udział ok. 160.000 żołnierzy. Bitwę wygrali
Janizacjti, która położyła niespożyte zasługi Francuzi i Włosi, ale pole -pod Solferyno za
Jbkoto ulżenia doli ludzkiej.
słało się gęsto trupami. Zginę’o wówczas 41
Najbardziej idealistycznie usposobiony tysięcy żołnierzy, co stanowiło około 25 pro
ezłowiek nie wyobraża sobie świata bez wo cent liczby ogólnej walczących. A ilu je
jen. Po każdej wojnie ludizie, przerażeni jej szcze było rannych i okaleczonych?
okropnymi skutkami, mówią, 'że to już pewno
Przebieg bitwy obserwował przez lunetę
ostatnia wojna, ale w głębi 6erca wiedzą, że z sąsiedniej miejscowości, Castaglione, mło
nie w tej, to w innej stronie świata nowa dy szwajcar, Henryk Dunant. Widok tęj bi
wojna wcześniej czy później, wybuchnie, Do twy i pobojowiska musiał poruszyć do głębi
tąd niestety dominuje prawo silniejszego, duszę Henryka Dunanta. Zrozumiał, że musi
prawo pięści. Gdy tylko wydaje się jakiemuś przyjść z natychmiastową pomocą tym ran
państwu, że zagrożone są jego żywotne inte nym, błagającym o pomoc, wijącym się z
resy, zapomina o wszelkich wiążących ukła bólu i rozpaczy. Miejscowa ludność zaczęła
dach, poczuciu sprawiedliwości i -wywołuje pod jego kierównictwem przenosić rannych
wojnę, aby zdobyć sobie orężem to, czego do pobliskiego kościoła, jako jedynego du
nie można było osiągnąć drogą pokojową. żego budynku. Zaczęto znosić żywność, bie
Cierpią przez to narody i zwycięzców i zwy liznę, opatrywać rany. To były pierwsze dru
ciężonych, gdyż dziś nie walczą z sobą tylko żyny sanitarne. Po lekarzy zwrócił się do
pewne warstwy, jak dawniej, np. rycerstwo, sztabu francuskiego, aby pozwolono wziętym
ule walczy cały naród z narodem, to też licz do niewoli lekarzom austriackim zająć się
by ofiar 6ą tak wielkie.
chorymi. Następnie grzebano zabitych.
Są jednak ludzie dobrej woli, przeniknię
Henryk Dunant przebył, mio6ąc najpo
ci duchem chrześcijańskim a ideą charytaty trzebniejszą ofiarną pomoc, jeszcze dwa ty
wną, którzy oddają się pracy, mającej na ce godnie w Castaglione, tj. do czasu podpisa
lu ulżenie doli ofiar wojny. To pracownicy nia zawieszenia broni, poczym wrócił do ro
Czerwonego Krzyża.
dzinnego miasta Genewy.
Jak powstał Czerwony Krzyż i jaka jest
Henryk Dunant, nr. w roku 1820, zmarły
►go historia.?. Chcąc pa to pranie odpowie*. w 1910, byjt -jtfzgroy&lowcemjiJ fiłanlro^wy-.

Zarys historii Czerwoasoo Krzyża

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI
NIEDZIELA, 12 maja
6.57 t- Sygnał czasu i pieśń. 7 00 — Ka
lendarz historyczny. 7.05 Muzyka. 7.15 —
rozmowa ze słuchaczami pt. „Nowe
Si edl ce (PAP). Prokuratura Sądu Poranna
czasy, nowi ludzie". 7.30 — Muzyka lekka.
Okręgowego w Siedlcach sporządziła aki 8.00 — Dziennik poranny. 8.20 — Program
dzień bieżący. 8.25 — Audycja muzycz
oskarżenia przeciwko trzem urzędnikom od na
na. 900—10.00 — Nabożeństwo. 10.00 —
działu PUR w Garwolinie: Kazimierzowi Audycja regionalna. 11.57—12.05 — SygnsI
Karyczce, Irenie Sorzysko i Józefowi Łu czasu d hejnał. 12.05 — Wskazania oo,watelskie Tadeusza Kościuszki. 12.06 — Pora
czakowi, którzy za zaświadczenia na bez nek
symfoniczny. 13.30 — „Niemcy po woj
płatne bilety dla osób udających się na Za nie". 13.40 — Audycja wojskowa. 13.53 —
chód bezprawnie pobierali po 100 złotych, Najciekawsze audycje przyszłego iygjdc4a
14.00—- Audycją dla świetlic wiejskich. 1435
obracając uzyskane w ten sposób kwoty na —
Chwilka Biura Studiów. 14.40 — , Zwy
własną korzyść.
cięstwo Sokratesa", słuchowisko. 15.20 —■
Recenzje. 15.30 — Pieśni Wicka. 16.00 —
„Pięciokaia rozśpiewana", 16.20 — Audy
cja dlą młodzieży, 16.35 — „Radość panny
Guty", opowiadanie. 16.50 — Kronika Ku'»
tury. 17.00 — Podwieczorek przy mikrofo
czynkowych korzystać mogą członkowie nie. 18.15 — „5 minut poezji". 18.2J, —
Przegląd tygodnia. 18.30 — Tygodn k dźwię
Zw- Zaw-, zgłoszeni przez Rady Zakładowe. kowy.
18.45 — „Podróż po świecia". 19,05".
— „Uśmiech i piosenka". 19.30 — Dziennik
wieczorny. 20.00 — „Mo uika muzyczna".
20.50 — „10 minut poezji". 21.00 — \udycja
dla Polaków zagranicą, 21.30 — Skrzynka
rodzin zagranicą. 22.00 —
Wa r s z a wa (SAP). W wiosennej akcji poszukiwania
„Uśnrech z Poznania”. 22.15 — Orkiestra
siewnej bierze udział 9140 traktorów oraz Taneczna PR. 23.00 — Ostatnie wiadomości
dziennika radiowego* 23.25 - Program na
131 pługów parowych.
jutro. 23.35 — Skrzynka poezuk:winią ro
dzin zagranicą. 24.00 — Hymn.

Sprawcy nadużyć
pized sadem

Wczasy robotnicze

Wa r s z a wa (SAP). Plan kontra*trwa
nia buraków cukrowych wynoszący na
kampanię 194&-47 170.000 ha został przekroBydgoscz (PAP). Komisja Okręgowa
ezony. ~
Związków Zawodowych na Pomorzu dyspo
nuje ogółem 11 Domami Wypoczynkowymi,
znajdującymi się nad morzem, w górachna tereni? Ziem Odzyskanych oraz w Lubcstrorjiu. w pow. szubińskim. Dzienny
koszt pobytu wynosi 75—80 zł. z czego jedną
Wa r s z a wa (SAP). Fabryki, produku trzecią ezęść pokrywa komisja wczasów
jące nawozy sztuczne, dają wielką zniżkę przy OKZZ, jedną trzecią przedsiębiorstwo
rolnikom zabierającym nawozy własnymi i tylko jedną trzecią pracownik. Podróż w
środkami transportowymi.
ob-ie strony jest bezpłatna- Z domów wypo

Nawozy sztuczne
dla chłopów

\

i

9140 traktorów

człowiekiem wrażliwym, o gorącym sercu,
który umiał konsekwentnie realizować swo
je zamierzenia.
Wrażenia z pobytu we Włoszech i reali
styczny obraz hltrwy, wraz z jej strasznym
rezultatem, zapadły mu tak głęboko w duszę, że po pewnym czasie zaczął pisać ape
le do społeczeństwa własnego i innych
państw, a wreszcie wydał książkę pod tyt.
.Wspomnienia z Solferyno". W książce tej i
broszurach, obok opesu swych przeżyć, za
warł pewne plany i praktycznie ujęte wnio
ski niesienia pomocy na wypadek wojny.
Był fo pierwszy luźny pian przyszłej dzia
łalności Czerwonego Krzyża. Poraź pierw
szy jako ideę przewodnią wysunięto ' bez
stronność w traktowaniu ofiar zarówno swo
ich jak d nieprzyjacielskich. Przewidywał on
również niesienie pomocy ludności w czasie
klęsk żywiołowych. Na koniec wysunął pro
jekt zwołania konferencji komitetów ratow
niczych, które już się zaczęły zawiązywać.
Myśl, wysnuta z głębi gorącego serca,
znalazła oddźwięk, i oto w Genewie garstka
ludzi, przeważnie lekarzy, utworzyła Komi
sję „pięciu". Pierwsze posiedzenie odbyło się
w 1863 roku pod nazwą Międzynarodowego
Komitetu Pomocy Rannym. Program przewi
dywał poparcie głów koronowanych i naczel
ników państw.
fo była pierwsza konferencja. Po niej
przyszły inne, ale ta pierwsza miała tę wiel
ką zasługę, że utorowała idei czerwonokrzy6kiej drogę w świat.
Zjechało tam 24 przedstawcieli 15 państw
fiW lri", AffittA k.Jjj&Łg_£źgąfe° zagadnie-

nie nietykalności rannych, personelu i
tarnego, szpitali i ambulansów.
Henryk Dunant nie ustaje w pracy,
zyskuje dla swej ddei coraz to nowe gru
zwolenników, w różnych miastach i pani
wach. Z poparciem cesarza Napoleona .4 1
ustalono zwołanie wielkiego kongresu, kie \
ry się odbył w Genewue w roku 1864.
yj
Ustalono też wówczas nazwę dla powsta
jącej instytucji .Czerwony Krzyż", którą to
nazwę i znak wzięto z chorągwi szwajcar
skiej, odwracając jej barwy. Było to w tym
uznanie d’a Henryka Dunant, a zarazem
wdzięczność dla Szwajcarii za jej urzędo
wą inicjatywę w sprawie organizacji niesie
nia pomocy ofiarom wojny. Ponadt-o symbo
lem: biel — symbol pokoju, czerwień —
6ymbol krwi, krzyż — symbol miłości bl;źnr.ego i wzniosłej nauki chrześcijańskiej.
Dnia 28 sierpnia 1864 r. podpisano kon
wencję genewską, będącą podstawą wszyst
kich poczynań Czerwonego Krzyża, ustala
jąc cele i zadania instytucji oraz jej statut.
Zawiązany jeszcze w 1863 roku Między
narodowy Komitet Czerwonego Krzyża skła^
dał się 2 25 członków, z których 5 ję6t ho
norowych. Prawie wszyscy członkowie Ko
mitetu są narodowości szwajcarskiej. I słu
sznie, gdyż daje to gwarancję neutralności,
bezstronności i niezależności.
Podaję główne zasady, na których s!ą ;
opiera działalność Międzynarodowego Ko- '(
mitetu Czerwonego Krzyża.
1
{Ciąg dalszy nastąpi), ;
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Ze sportu

Zbierajcie zioła!
— Grudziądzkie Towarzystwo Wioślarskie
„Wisła", które wznowiło swoją działalność,
zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, któ
re zdołały uratować sprzęt wioślarski, nagro
dy, puchary itp., z zdemolowanej i rozgrabionei przez niemców przystani wiioślanstoiej
nad Wisłą, o łakawy zwrot tychże na ręce
gospodarza, St. Karolewicza.
Zarząd GTW „Wisła".
— Uwaga Elektromonterzy! Cech Elek
trotechniczny przy Izbie Rzemieślnicze) w
Grudziądzu zorganizował kurs dokształcają
cy, celem przysposobienia do składania
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
Kurs ten rozpocznie się w poniedziałek, dn.
13 maja rb., p godz. 18, w szkole powszech
nej przy ul. M. CuTie-SkłodowskieJ. Wszy
scy zainteresowani mogą wziąć udział.
Cech Elektrotechniczny.
— Zebrani Tow. Sportu Wędkarskiego w
Grudziądzu odbędzie się dnia 11 ma'a, o go
dzinie 18, u ob. Matuszewskiego, ul. Szew.
ska 13. Obecność wszystkich członków ko
nieczna.
— W tygodniu od 13—18 bm. będzie wy
dawana we wszystkich sklepach Grudziądz
kiej Spółdzielni Spożywców ka6za jęczmien
na: dla kat. IR 1 kg na ode. 8, dla kat.' IIR
’ 0.5 kg na ode. 10, kat. „C" 1 kg na ode. 13
kart żywnościowych kwietniowych i kat. „C"
1 kg na ode. 13 kart żywn. ma:owych.
— Uroczyste poświęcenie pomnika MB.
Niepokalanie Poczętej w Nowejw&i odbę
dzie 6ię w niedzielę, dnia 12 bm., o godzi
nie 16.
Komitet uprzejmie zaprasza całe społe
czeństwo miasta i okolic na tę podniosłą uroczystość.
*
Następnie odbędzie się przedstawienie pt.
.Wesele Zosi", poczym zabawa taneczna.
Czysty zysk przeznacza 6ię na pokrycie
kosztów, ^wiązanych z odbudową pomnika.
— Wypłata dodatkowa zaległego zasiłku
wojskowego dlń rodzin osób zdemobilizowa
nych, którzy do lutecio 1946 zgłosili swój po
wrót w Wydziale Wojskowym tut. Zarządu
Miejskiego, odbędzie się we wtorek, 14 bm..
nr 324, III piętro, w następującej kofiokój
ejnościr
od godz. 9—10: nr 352—600
od godz. 10—11 nr 601—700
od godiz. 11—12 nr 701—754
Za Prezydenta Miasta?
Naczelnik Wydz. Wojskowego
Borg, kpt.

Kilka -uwag praktycznych, które was ustrzegą przed niemiłym rozczarowaniem, a
przyczynią się do uzyskania towaru lepszej
jakości i ty msamym wyższej ceny za zbie
rane zioła.
Robota przy zbieraniu i ewentualnym su
szeniu winna być staranna, tak. aby zioła
wychodziły czyste, bez śmieci, piasku i do
mieszek roślin obcych.
Trzeba, o ile możności, unikać rozpra
szania się na wiele roślin, lecz skupić się
na jednym- dwóch, trzech gatunkach i każdy
we właściwym sezonie wyzyskać. Chodzi
0 to. by dos-tarczyć nie dużo, ale mało ga
tunków, lecz za to każdego w dużej ilości.
Należy dbać o to. by towar prezentował
się dobrze, to jest. miał wymagany, wygląd
1 był możliwie jednolity.
Przy zbieraniu np. kwiatu podbiału lub
mleczu najlepiej pracować parami. Jedna
osoba obcina 6uchy kwiat, to jest obeschły
z rosy lub deszczu- tuż pod koszyczkiem,
najlepiej nożyczkami — druga zaś zbiera
do koszyka lub kartonu, by nie uciekać za
bardzo, aby kwiat się ni-e zaparzył i nir
stracił na wyglądzie. Tak zbierany wytrwa
bez uszczerbku nawet kilka godzin, zanim
go spółdzielnia nie odbierze, gdy sami go
dostarczyć nie możecie. Trzeba tylko zaw
sze wczas o tym spółdzielnię powiadomić.
Korzenie i kłącze zbiera się przeważnie
jesienią i wiosną, z wyjątkami jak na przy
kład klacze tataraku, (kalmuzu). Zbiór je
sienny jest trudniejszy dla tych, którzy
chcą suszyć sami. Dla spółdzielni ta oko
liczność nie gra roli- gdyż ma ona, oprócz
suszarń powietrznych, także suszarnię og
niową.
Przy zbiorze całych ziół. jak marzanki,
pokrzywy parzącej, jaskółczego ziela, pio
łunu itd. właściwą chwilą zbierania jest
początek- kwitnienia i jego ciąg dalszy, aż
do zawiązywania się nasion.
Nie zbierać roślin pokrytych kurzem.
Kwiaty zbiera się zaraz po rozwinięciu; nie
czekać aż przekwitną.
Nasiona i owoce zbiera się w stanie doj
rzewającym albo dojrzałym.
Suszyć najlepiej ciepłem naturalnym.
Suszenie w cieniu ma tę wyższość nad su
szeniem w' słońcu- że nie odbiera roślinomzabarwienia naturalnego i ogranicza prze-

młany chemiczne w nich się dokonywujące.
Najlepiej nadają się strychy domów, poadasza przewiewne. Do suszerda rozpościera
się rośliny cienką warstwą.
Kwiat bzu czarnego nie znosi suszenia
na słońcu; natychmiast czernieje. Za to
kwiat dziewanny bardzo ładnie ra słońcu
wysycha.
Po dokładnym wysuszeniu można zioła
pakować do worków, mocno je ubijając.
Nie zupełnie wysuszone łatwo się zapa
rzają i psują.
Gdy wiesz o wystąpieniu masowym ja
kich ziół leczniczych, których nie możesz
czy nie chcesz eksploatować sam, prosimy
zawiadomić o tym Spółdzielrię Roślin
Leczniczych i Przemysłowych „Nasze Zioła"
w> Grudziądzu przy ul. Wybickiego 31, w
podwórzu- telefon 13 78. która w interesie
naszej gospodarki narodowej postara 6ię to
wykorzystać, posyłając tam zbieraczy ziół.
Gdy wchodzisz do lasu, zastosuj się zaw
sze do wskazówek stróżów leśnych, leśni
czych czy innych osób powołanych do utrzyrńania tam porządku. Zanim udasz się
do lasu. staraj się o tym powiadomić leśni
czego. Udzieli on tobie r dewątpliwie cen
nych wskazówek i pouczy jak zbierać, by
uniknąć miana szkodnika leśnego. I* Z.

KKS POMORZANIN — GKS
-W niedzielę, dnia 12 maja, w sali gimna*
stycznej przy uL Brackiej, cdbędzie sic W
mecz siatkówki pomiędzy KKS „Pomorzanin ,
(mistrzem Pomorza), a Grudziądzkim KS (mi
strzem Grudziądza). Początek o godz. 11.30.
Przedmecz drużyn żeńskich o godz. 11
KKS „Pomorzanin" — Grudziądzki KS.
Drużyny wystąpią w najsilniejszych skła*
dach.
KS ZRYW CHEŁMNO — MKS GRUDZIĄDZ
Dnia 12 bm., o godz. 16.30, na boisku gar
nizonowym w cyklu mistrzostw Pomorskiej
KI. C odbędzie się mecz piłkarski Pom. KS
„Zryw" Chełmno a MKS Grudziądz.
MECZE WYJAZDOWE BOKSERÓW
ŁÓDZKICH
W dniu 12 bm drużyna Geyera walczy a
„Pomorzaninem'' w Toruniu. A tydzień pó
źniej z TUR-em w Tczewie. „Filmowiec” w
dniu 12 bm. wyjeżdża do Kalisza,- gdzie zmie
rzy się z „Bielarzem".
OD REDACJI

Z dniem wczorajszym przeszliśmy
na ranne wydawanie naszego dziennika, /
dzięki czemu dostarczamy czytelnikom
najnowszych wiadomości z nocy dnia
bieżącego.

O G Ł O S Z E N IE

PCH Biuro Rozrachunków przy. TZP wGru
dziądzu ogłasza przetarg na pozostałe towary
Krzewimy oświatę
poniemieckie przejęte przez PCH a znajdu
jące się w firmach:
Kurs instruktorów oświatowych
Towary drogeryjn®:
W piątek, dnia 10 bm w gmachu Liceum
Pedagogicznego o godz. 18 nastąpiło otwar Drogeria „Bałtyk" wł. Tuszyński, Grudziądz,
Legionów 5;
cie Kursu Oświatowego dla Instruktorów O- Drogeria
„UniYersal" wł. Lange, Grudziądz,
świiaty i Kultury Dorosłych oraz wybitnych
Chełmińska
56;
pracowników ^oświatowych z województwa Drogeria „Alchemia"
Grudziądz, Wybickie
pomorskiego.
go 31;
Kurs ten zorganizowany został staraniem Drogeria „Sanitas" wł. Stiiens®, Grudziądz,
Kuratorium i miejscowego instruktora ob.
Toruńska 13;
Pydynia. Wykłady trwać będą od dnia 10 do Drogeria wł. Orłowska, Grudziądz, Prezydenta
Mościckiego 12;
27 maja br.
Firma
„Strzyżewicz" wł. Strzyżewicz, Gru*Ważny ten krok dla krzewienia naszej odziądz, 3-go Maja 16.
światy, Grudziądz wita z radością i zadowo
Towary żelazne:
leniem i chętnie przyjdzie z pomocą orga Firma Krzewiński, Grudziądz, Wybickiego 24.
Towary malarskie:
nizatorom.
Firma Jomasowa, Grudziądz, Legionów 3.
Towary optyczno-ortopedlyczne:
Papierosy na kartki
Farma Kuszajewski, Grudziądz, ulica Prez.
Mościckiego 13.
Warszawa. Od maja rb. posiadacze
Reflektanci na zakup wyżej wymienionych
kart I kat. otrzymywać będą papierosy pro towarów
złożą oferty pisemne z podaniem
dukcja Państwowego Monopolu Tytoniowego ofiarowywanej
ceny na towar, któ
po cenach kategorii II-ej. Porozumienie mię ry chce nabyć. globalnie
Oferty
należy
składać w zam
dzy Miin:ster6tw’em Aprowizacja d Handlu, kniętej koperc;e w Biurze Rozrachunkowym
Ministerstwem Skarbu i „Społem" ustaliło o- PCH przy TZP w Grudziądzu, ulica Ogrodo
gólne zasady postępowania przy sprzedaży wa nr. 19, pokófj 5.
łowy Wacław Minett, 25 lat; robotnik Fran papierosów na karty żywnościowe.
Owarcie Komisyjne ofert nastąpi dnia 16
ciszek Aniolowski, 39 lat; Gabriela Lewan
maja 46 r. o godz. 9 rano w wyżej wymienio
Całość
rozdziału
obejmie
„Społem",
któ
dowska, 8 miesięcy; wdowa Maria Szraga
nym biurze. Ofiarodawcy najwyższej ceny za
z d. Sobczyńska, 33 lat; adm. domu Józef re każdego miesiąca zawiadamiać będzie wo poszczególne grupy towarów otrzymają pi
Kowalski, 66 lat; wdowa Marianna Racz jewódzkie Wydziały Aprowizacji i Handlu o semne wezwanie celem załatwienia formal
kowska z d. Ogniewska, 62 lat; Anna Goli- globalnej cyfrze papierosów przypadających ności kupna — sprzedaży.
sowtez, 4 mie6.; wdowa Anastazja Balicka z na ich teren w danym miesiącu.
Oferty nadesłane po terminie 15, bm. ni#
domu Skórze-weka, 90 lat; wdowa Anna Ma
Papierosy zostaną wydane w sklepach roz będą uwzględnione.(—) Rzeszowski Jerzy
linowska z d. Orłowska, 54 lat; Danuta Wi
dzielczych.
śniewska, 4 mieś.; Krystyna Bekter, 2 dni.
Delegat PCH na m. Grudaiąd#

Kto sic w Grudziądzu urodził, ożenił i umarł

Od 21—30 kwietnia 1946 zarejestrowano.
Urodzenia: Kancelista PKP Marceli No
wak, córka; dentysta Andrzej Jerzy Bolfcowski, syn; urzędnik kol. Jan Krajewski, córka,
robotnik Jan Kłodkowsłci, córka; robotnjk
Klemens Cichy, syn; inspektor ubezp. Jan W*landt, 6yn; robotnik Julian Herzberg, syn;
ślusarz Feliks Lackowski, córka; krawiec Jó
zef Zdziebł-owski, córka; urzędnik pryw. Pa
weł Domachowski, syn; 4 dzieci nieślubnych
płci żeńskiej.
Śluby: BiuraPsta Maksymilian Lewandow
ski z Gródka i Kazimiera Bączyk z Grudzią
Po długich, ciężkich cierpieniach zasnął
dza; nauczyciel Antoni Justus z Plemiąt i Te
w Panu zaopatrzony św. Sakramentami
resa Podlecka z Grudziądza; urzędnik banko
w piątek 10. V. rb. mój najdroższy mąż,
wy Sędzimir Wiktor z Białej Krakowskiej i
nasz koebany ojciec śp.
Zofia Dyl z Grudziądza; kupiec Henryk Kuligowski j Janina Balczunas, oboje z Grudzią
Józef Kujawa
dza; pomocnik masz. Kurt Bernard L.etz z
Torunia i Klara Oleś z d. Schwarz, z Grudzią
em. urzędnik Zarządu Miejskiego
dza; zegarmistrz Brunon W.domski i Jadwi
przeżywszy lat 69, o czym zawiadamia
ga Jędrzejewska, oboje z Grudziądza; księ
pogrążona w głębokim smutku
gowy Brunon Osiński i Jadwiga Duszak, oJózefa Kujawa z dziećmi
boje z Grudziądza; ślusarz Alojzy Wasilewicz
Msza św. odprawiona zostanie w ponie
i Gertruda Nowińska, oboje z Grudziądza;
działek 13 bm. wkościele Farnym, następnie
czeladnik szewski Tadeusz Kawczyński i
pogrzeb • g. 15,30 z kostnicy cmentarnej,
Bronisława Jagierska, oboie z Grudziądza;
elektrotechnik Eugeniusz Kulikowski i Ha
lina Kijewska, oboje z Grudziądza; rzeźnik
Konrad Cichocki i Waleria Kolasa, oboje z
Grudziądza; kowal Jan Olszewski i Elżbieta
Uprzejmie komunikujemy,
Tykarska. oboje z Grudziądza; wulkanizator
Leon Ziółkowski z Pastwiska i Apolonia Goże
z dniem 11 maja br. biura
rzewska z Grudziądza; robotnik Teofil Kura
nasze przy ul. Marsz- Focha 12,
1 Leokadia Partycka, oboje z Grudziądza;
piekarz Maksymilian Rozwadowski z Gruosiqgnqć można telefonicznie
dziądza i Bożena Kowalska z Gdyni; cieśla
Tomasz Licznerski i Helena Szekhńska, obo
pod nr. 1170 i 1171
je z Grudziądza; drogerzysta Kazimierz Kuszajewski i Helena Krajewska, oboje z Gru
dziądza; robotnik Bronisław Piórkowski i
Powiatowa Spółdzielnia R. H.
Wanda Adamkiewicz, oboje z Grudziądza;
robotnik kol. Jan Klimek z Majewa i Fran
„Samopomoc Chłopska"
ciszka Slachowska z Grudziądza; sternik
z odp. udz. w Grudziądzu
Edward Klein i Maria Rolak, oboje z Gru
dziądza; stolarz Sylwester Pawski i Helena
Kołpacka, oboje z Grudziądza; funkcjonariusz
państw, pgidiusz Jerzykowski i Barbara Ko~
nupek, oboje z Grudziądza.
Zgony: Gerard Brzozowski, 6 'lat; drukarz
wykonuje
Edmund Piechowski 44 lat; Ernest Wilhelm, 60
lat; Maria Kędzierska z d. Lewandowska, D r u k a r n i a P o m o r s k a
56 lat; urzędnik kol. Stanisław Florian, 49
lat; robotnik Alojzy Kunicki, 39 lat; starszy Grudzl4 dx, M. Sroblowa J, telefon ir-ie
sierżant Bronisław Wronkowski:, 50 lat; wdo NAGROBKI, pomniki, cement, wapno, trzerinę,
wa Joanna Schroeder z d. Fugalska, 77 lat;
oraz wszelkie wyroby cementowe poleca
Helena Kobylacka z d. Boianowska, 45 lat;
Kościański, Grudziądz, ul. Ks. Budkiewicza
rentobiorca Wawrzyniec Balicki, 71 łat; sto
nr. 16.
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Pieczątki gumowe

Wydawca: Komitet P. P. S. Grudziądz.
Adres Redakcji: Grudziądz. Małogroblowa 2.
Telefony: Administracja 1215,
Redakcja 1319,
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PrzedsieDiontwo Otlrooy Mienia
Sp ó łd z, z o d p o w . u d z ia ł .

Przyjmujemy strzeżenie fabryk,
magazynów, składnic, sklepów
i domów instytucyj pańslwow.,
spółdzielczych i prywatnych. —

Centrala Bydgoszcz - Dworcowa 51,1! - lei. 33-16

SPRZEDAM sypialnię, kuchnię, łóżko dziecię
ce i westfalkę na węgiel. Zgłoszenia pod
nr. 122.
(701
DACHÓWKA cementowa — jej zadęty: lekka,
nieprzemakalna, trwała i tania — poleca Ko
ściański, Grudziądz, ul. Ks. Budkiewicza 16.
KUPIĘ motocykl od 100—250 ccm. Myśliński, Grudziądz, ul. Poniatowskiego 9. (704
UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód osobisty na
nazwisko Łuzińska Jadwiga, Okoniu, pow.
Grudziądz.
(703

Filia Grudziądz, Klasztorna 6

Hurt!
Cukiernia
” K
Grudziądz

Kawiarnia
l i n a “
Rynek 14

poleca doskonałe

.

Pół-hurt!

Państwowa Centrala Handlowa
zawiadamia PP. Kupców, że Oddział
Rejonowy P. C. H. w Toruniu ulica
Mostowa 32 - tel. 444, uruchomił
z dniem 1. V. 46

Dział Art. Włókienniczych
(asortymenty zŁodzi, Jeleniej Góry, Bielsko)
Bliższych informacji udziela
Państwowa Centrala Handlowa

KUPUJĘ stale cukier. Wytwórnia pierników
i cukierków Paweł Borkowski, Grudziądz,
Św. Wojciecha 24.
(324

Grudziądz, Toruńska 29 - Tel. 15-15

POSZUKUJĘ blisko Grudziądza dzierżawy 12
do 15 mórg roli. z zabudowaniami. Zgłosz.
pod nr. 121.
(699

Korzystnie kupisz wszelkiego rodzaju

SKRADZIONO w nocy z dnia 1 na 2 kwietnia
dwa konie z Nicwałdu, i to ogiera, szpak,
9 lat, i klacz, kasztanka z gwiazdką, tylne
pęcdny białe, 6 lat. Za odnalezienie wy
znaczam 20.000 zł nagrody. Kurzyńsk-a,
Nicwałd, powiat Grudziądz.
(697

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 5 zł., dla poszukujących pracy 1 rodzin. 3. zł. Tłusty druk
100% drożej. Zwykle za tekstem 8 zł. za 1 mm jednołamowy. w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
Urzędowe, przetargi, nekrologi: 5 zł. za 1 mm jednoł. Komunikaty organizacyj zawodowych
1 spoi (w tekście) 1 zł. za wyraz. Za terminowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.
Abonament miesięczny 30,— tł.
Drukarnia Pomorska t— Ł P. S. Grodziąd7, ni. Małogroblowa 2. Telefon J215, 4

kosze, linki, szczotkif
oraz worki, sienniki
i wegiel drzewny
Kościelna 12 obok Ratusza
Redaguje Kolegium, — Sekretariat czynny f
od godz. 8—16-tej. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11—12. — Nadesłanych ręko
pisów Redakcja nie zwraca. — Artykuły na-desłane, a nie zamów, nie będą honorowane.

ŚWIAT KOBIETY
dodatek „Głosu Pomorza" dla kobiet

Rok I

Gmdzicfdz, niedziela 12 maja 1946

Nr. 8

0 dobro przyszłego pokolenia
Jednym z ważniej szych zadań, ja
kie mamy do wypełnienia, jest wycho
wanie młodego pokolenia, od którego
zależy przyszłość narodu. Wychowa
nie człowieka nie jest rzeczą łatwą.
Uzależnione ono jest od kilku czyn
ników: od cech przyrodzonych osob
nika, od umiejętności wychowawców,
od warunków, w jakich dziecko się
chowa, i niektórych innych.
Jak wiemy, człowiek przychodzi
na świat z całym kompleksem zadat
ków dodatnich i ujemnych, odziedzi
czonych po przodkach. Wyrobienie
cech dodatnich i zniwelowanie ujem
nych jest głównym zadaniem wycho
wawców.
W każdym społeczeństwie jest wie
le do zrobienia w dziedzinie wycho
wania, w naszym przede wszystkim
dlatego, że obok znacznych zdolności
i cech dodatnich odziedziczyliśmy po
naszych przodkach wiele znamion
ujemnych, których liczba wzrosła
jeszcze w czasie przeszło stuletniej
niewoli, w okresie ostatniej kilkulet
niej wojny, jak też w obecnym czasie
powojennym. Drugim powodem nie
doskonałego u nas wychowania jest
brak dobrych wychowawców. Brak
ten nie jest spowodowany niezdolno
ścią naszą w kierunku wychowaw
czym, lecz brakiem zainteresowania
sprawami pedagogicznymi. Dziedzina
pedagogiki jest dla ogółu naszego spo
łeczeństwa terra incognita.
Pomimo, że mamy dużo książek
pedagogicznych poważnych i popular
nych, przeznaczonych dla szerszego
ogółu, nie cieszą się one poczytnością.
Rodzice, jako główni wychowawcy
młodego pokolenia, powinni w pierw
szym rzędzie czytać te książki, gdyż
ogół rodziców tak mało jest przygo
towany do trudnego zadania wycho
wania dzieci. Bo skądże mogą rodzi
ce czerpać potrzebne wiadomości i
interesować się pedagogiką? Wszak
programy szkół powszechnych, a tak
samo i średnich, nie obejmują zupeł
nie tego przedmiotu. Nie mamy pra
wie żadnych kursów, mających na ce
lu odpowiednie przygotowanie osób
zakładających rodzinę. Zresztą w sze
rokich masach rodziców dotąd istnie
je pogląd, że rodzice są obdarzeni
specjalną intuicją, która dopomoże im
do należytego kierowania dziećmi.
Nie negując wartości intuicji, która

w wielu wypadkach w wychowaniu
dzieci może być przydatna, nie może
uważać jej jednak za wystarczającą
dla należytego wypełnienia ważnych
i trudnych obowiązków rodzicielskich.
Trudno wymagać, żeby ogół rodzi
ców posiadał naukę pedagogiki w
szerszym zakresie, ale należy dążyć,
żeby jak największa dość rodziców
i wychowawców zaznajamiała się z
pedagogiką praktyczną, z tym jej
działem,, który podaje i omawia środ
ki i sposoby kształcenia i wychowa
nia.
Wielką rolę mają tu do wypełnie
nia szkoły, ich dyrekcje i nauczycie
le-, którzy mogią i powinni na terenie
szkół organizować wykłady i poga
danki celem dokształcenia rodziców,
Oby tylko rodzice chcieli korzystać z
wysiłków czynionych przez szkoły!
Zanim jednak sprawa ta znajdzie
u nas odpowiednie urzeczywistnienie,
należy przy każdej sposobności poru
szać kwestie wychowawcze, zaznaja
miać z literaturą pedagogiczną, wszy
stko to robić, mając na względzie
uświadamianie szerszego ogółu i do
bro przyszłego pokolenia. Celem dzi
siejszego artykułu jest wskazanie nie
których bardzo elementarnych zasad
i prawd pedagogicznych, które powin
ny być brane pod uwagę przy wycho
waniu młodzieży i dzieci.
Pierwszą taką zasadą, obowiązują
cą przy wychowaniu, jest jak naj
wcześniejsze jego rozpoczęcie. Właś
ciwie powinno się zacząć wychowy
wać dziecko z chwilą, gdy ono przyj
dzie na świat. Najprostsze zabiegi,
czynione około dziecka w sposób od
powiedni, są jednocześnie pierwszymi
zabiegami wychowawczymi. Karmie
nie dziecka, kąpanie jego, powinno
odbywać się systematycznie według
zegarka. Prócz dodatniego wpływu
na rozwój i zdrowie dziecka, będą one
podstawą do wyrabiania systematycz
ności w dziecku. Wzorowa czystość
w tym wszystkim, co je otacza, dosta
teczne ale niezbyt obfite karmienie,
wczesne o jednej porze kładzenie
spać — to nie są tylko zabiegi higie
niczne, — to są jednocześnie dobre
przyzwyczajenia, które, nabyte przez
wychowanka od najwcześniejszego
dzieciństwa, będą mu towarzyszyły w
dalszym jego życiu, stanowiąc- jedną
z podstaw jego charakteru. Staną się
cne w przyszłości jego drugą naturą.

Drugą prawdą nie mniejszej wagi,
niż pierwsza, będzie: jeśli chcemy
wyrobić w naszych wychowankach jakiekolwiekbądź cechy charakteru, po
winniśmy zacząć od tego, żeby wyro
bić je w sobie, a jeśli je już posiada
my w stopniu niedostatecznym jed
nakże, pogłębić je w sobie. Zilustru
jemy to na przykładzie.
Jeśli chcemy, aby dziecko nasze
było dobre, bądźmy sami dobrzy.
Niech wszystko cokolwiek robimy dla
bliższego i dalszego otoczenia nace
chowane będzie dobrocią i życzliwo
ścią. Wtenczas dziecko będzie nas
bezwiednie naślądowało. W ten spo
sób dobroć będzie jakby wchodziła
w krew dziecka bez wysiłku ani z na
szej, ani z jego strony, nieświadomie
dla niego. Dziecko z natury swojej
jest egoistyczne, nie jest mu specjal
nie właściwa dobroć. Zdarzać się bę
dą w wieku dziecinnym częste uchy
bienia, lecz możemy być pewni, źe
gdy dziecko wyrośnie na dojrzałego
człowieka, będzie on posiadał cnotę
dobroci i ludzkiej życzliwości w znacz
nym albo conajmniej dostatecznym
stopniu.
Wynik proponowanego postępowa
nia w stosunku do dziecka iest zupeł
nie zrozumiały, bo w wychowaniu
wielką rolę odgrywa przykład, który,
szczególniej w pierwszym okresie
rozwoju dziecięcego, ma znaczenie de
cydujące, Jest rzeczą znaną, że sło
wa powtarzane nawet często nie tra
fiają do młodzieży, Odnosi się nawet
wrażenie, że młodzież słów naszych
nie słyszy, bo dzieci pojmują lepiej
to, co widzą, niż to, co słyszą. Stąd
mały stosunkowo wpływ tak zwanych
morałów. Tymczasem dobry przy
kład wpływa na młodzież w sposób
dla niej nieznaczny, nieuświadomio-'
ny, można by powiedzieć, że młodzi
dobrym przykładem zarażają się, co
zresztą w pewnym stopniu obserwuje
się i u starszego pokolenia- Niestety,
to samo można powiedzieć i o złych
przykładach, których trzeba wobec
dzieci i młodzieży za wszelką cenę
unikać.
Oto parę wskazań pedagogicznych,
które wzięte pod uwagę i stale stoso
wane w życiu, mogą nam być bardzo
przydatne w trudnej i odpowiedzial
nej pracy nad wychowaniem młodego
pokolenia.

Dlaczego kobieta powinna uprawiać sport?
Wiek XX, to wiek wysiłków i po
stępów w każdej dziedzinie,
W obecne-j dobie kobiety na rów
ni z mężczyznami stoją przy war
sztacie pracy, dodając po cegiełce do
wielkiego gmachu kultury i cywili
zacji, Pracują na wszystkich polach
i wywalczają sobie coraz nowe prawa;
stanęły na wysokości zadania, obej
mując zawód sędziów, adwokatów, le
karzy, inżynierów itp.
Lecz nowoczesne tempo wymaga
wielu wysiłków nerwowych przy
pracy.
Co jest najlepszym odpoczynkiem?
Oczywiście uprawianie sportu i wy
chowania fizycznego w formie gimna
styki.
Nie ma chyba kobiety, która by
chciała starzeć i brzydnąć. Każda
chce być piękną, młodą i zawsze się
podobać. Tęn atut właśnie powinien
decydować o tym, aby starać się
uchronić od przedwczesnego starze
nia, zmarszczek i zwiędłej cery. Czyż
można się uchronić, pracując w dobie
obecnej w warunkach, zmuszających

Poco zwiędłe rysy na twarzy? Po
do pozostawania w jednej pozycji,
wdychania zepsutego powietrza i wy co usuwać je z takim trudem elek
siłku wzroku? Pożałowania będzie trycznymi masażami? Szukajcie in
godny widok kobiety, która nie umie nego lekarza: radości sportowycht
zużytkować wolnych godzin na bez wyczynów.
Pracownice biurowe — świeża zie
troską i radosną zabawę zwaną spor
leń trawy i jasne słońce dadzą odpo
tem.
czynek zmęczonym oczom!
Pracownice igły — niech odprosiu
Sport potęguje naszą sprawność
fizyczną, a przez to ogólnie życiową. ją się Wasze plecy w pięknym rzu
Zyskujemy na odporności w stosunku cie dyskiem!
Robotnice, zmęczone i blade z war
do życia.
sztatów i fabryk — idźcie na boisko
Uprawiajcie sport! Ciężka praca i czerpcie tam to, czego wam najwię
zawodowa będzie Was mniej męczyła. cej brak i czego najwięcej potrzeba
Będziecie zdrowsze, a przez to wesel w waszym ciężkim życiu: siły, odprę
sze, pogodniejsze, zdolne zwiększyć żenia nerwowego, radości i śmiechu.
Nazajutrz wrócicie do pracy świe
wydajność swej pracy. Oko zacho
wa blaski młodości, skóra gładkość że, spokojne, pogodne i uzbrojone w
i świeżość, mięśnie sprężystość i ela siłę wytrwania na stanowisku zawo
styczność. Po cóż więdnąć przed dowym.
Sport idzie do kobiet z pysznym
wcześnie, po cóż szukać kamieni filo
zoficznych „na młodość" w salonach manifestem, z wielką kartą praw
kosmetycznych, kiedy tyle ich leży człowieka do radości życia. Mówi on:
na boisku sportowym. Schylcie się ,.Kobiety, łączcie się w hufcach WF
panie i z głośnym śmiechem ciśnijcie i PW i klubach, a będziecie zdrowe
nimi wysoko pod niebo! Śmiech jest i młode i piękne, odporne na trudy,
sprawne i twórcze w pracy!"
przywilejem młodości.

Kobieta egipska we współczesnym Egipcie
O kobiecie egipskiej mówi się, że jest
brudna i leniwa. Rzeczywiście tak jest,
ale na wsi i to dzięki warunkom, w ja
kich ona przebywa. Gospodarstwo bied
nego araba (wieśniaka) zr-ajduje się w
opłakanym etanie* Chata (z mułu rzecz
nego. z Nilu), bez okien, komin pośrodku
izby, dym wychodź,i przez dziurę w pu
łapie. Wody, jak lekarstwa — mało —
trzeba oszczędzać- Woda koloru żółtawe
go, brudna, zawierająca często zarazki
tyfusu- Jeśli chodzi o lenistwo, to decy
dujący wpływ wywiera klimat.
Kobieta na wsi szybciej się starzeje
Wcześnie wychodzi za mąż, dużo pracuje
a do tego częste porody czynią jff już, fw
20 roku życia starą.
Mieszczanki nie roszą czarczafu (za•łony) i ubierają się po europejsku, na
ogół dość śmieszni a, bez smaku. O wiele
ładniej wyglądają w swoich narodowych
strojach, aniżeli w europejskich sukien
kach.
Dziewczęta, które uczą aię w szkołach
średnich, są inteligentne, ale brak im
ogłady towarzyskiej, brak im kultury.
Studentka egipska pod żarł rym wzglę
dem nie dorównuje studentce europej
skiej. Dużo mówi się o równouprawnie
niu kobiety egipskiej. W praktyce wy
gląda* to niestety inaczej- Walczą o swo:o
prawa kobiety egipskie, chcąc dogonić
kobietę zachodu- To j.:ist konieczna, bo
obyczaje i prawa w Egipcie są przeciw
kobiecie. Kobieta wschodnia nie zatra
ciła dotąd cech leriwej hurysy- Jest
wciąż upośledzona- Gdy jest, młodą, jest
niewolnicą rodziców, a po zarnążpójściu
nie-wolnirą męża- który jest jsj „panem
1 władcą**.

Małżeństwa przeważnie kojarzone są
przez rodziców. Rzadko się zdarza, że
narzeczeni znają się i spo.ykają przed
ślubem. Młoda dziewczyna nie ma prawa
sama wybrać sobie męża.
Kobiety wychodzą za mąż w wieku
12 lat na wsi, w mieście zaś w wieku
15—ld lat. Mężczyżr.i żenią się w wieku
16 lat na wsi, i 16—10 lat w mieście
Panna młoda nie dostaje żadnego po
sagu. Narzeczony kupuje sobie żonę.
Dziewczyna jest sprzedawana pracz ro
dziców, a eona jej zależna jest od nastę
pujących czynniików: 1) wiek (im młod
sza, tym droższa), 2) pochodzerie, 3) uroda, 4) stan materialny kupującego
(przyszłego męża).
Chociaż koran (święta księtra muzuł
mańska) pozwala, ale wisloźeńst wo kwi
tnie tyliko na wrsi. Wieśniak robi to z wy
rachowania- Żony jego eą bezpłatnymi
robotnicami, ciężko pracują, a on czerpie
z tego korzyściNajwiększe zacofanie występuje w
Górnym Egipcie. Niewierność żory uwa
żana jest za zbrodnię, która okrywa hań
bą nip tylko rodzinę, ale cały ród. Czasa
mi są to urojono domysły, a mimo tego
niewinna ofiara ginie z rąk męża, lub
brata.
Haremów w Egipcie nie ńia. Rozwód
d’a mężczyzny jest bardzo łatwy. Wy
starcza, aby mężczyzna powiedział: ,,odejdź z mego domu, r ie chcę, abyś była
moją żoną“.
Kobieta wraca do swoich rodziców.
Jeśli ma dzieci, to mogą z nią pozostać
tylko do lat 7. Ojciec dzieci daje, rozwie
dzionej kobiecie na ich utrzymanie, a
potom zabiera je do siebie.

Jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to
chłopcami rodzice więcej się zajmują,
niż dziewczętami. Od najmłodszych lat
wpaja się chłopcu, że jest silniejszy, lep*
szy, mądrzejszy od dziewczynki- Słowo
jego jest rozkazem- Nic dziwnego, że
później wyrastają na tyranów i faratyków. W dziewczynkach zaś zabija się
duszę. Na każdym kroku poniża się je,
dlatego też są zle i zepsute.
Kobiecie (poza księżniczką krwi) nie
wolno żądać rozwodu. Kobieta nie ma
głosu. Stara się ona wciąż o względy
męża i nie przebiera w środkach. Jest
iintrygantką, gotowa, w podstępny spo
sób zgładzić swoją ^rywalkę, która etanie
na drodze jej szczęścia. Często przccięme
mężatki gorsze są* od wykolejonych
dziewcząt.
Niedawno ktoś wysunął w senacie
zabawny wniosek o wprowadzeniu
„mundurów14 dla kobiet. Kobiety egipski3
musiałyby nosić długie, czarne suknie,
zapięte pod sizyję, z długimi rękawami.
Na to narzucałyby szeroką* czarrą man
tylę. aby zakryć kształty kobiece- Ktqś
inny wysunął nowy wniosek- Chodzi o
to, aby kobiety nie ukazywały się na
plażach w kostiumach kąpielowych, bo
to jest wbrew zasadom moralnym i wbrew
nauce proroka Mnhomota. Nie jviadomo,
czy oba te wnioski wejdą w życie
Życie towarzyskie różni się zupełnie
od naszego. Nie ma współ pych przyjęć
ani też zabaw. Dom arabski nadal sta
nowi dwa odrębne światy. Tam przyj
muje on wyłącznie mężczyzn Drugi to
królestwo pani domu i jej przyjaciółek.
Prace nad uśmierzeni?in prostytucji
są dopiero w zaczątkach. Instytucje te

trudno skasować, bo przyłioazą ogromne
zyski- Kobietę sprzedaje się z lepszych
domów do gorszych, gdy z wiekiem traci
ona swoją wartość. Wydostać się stam
tąd nigdy nio może i przeważnie nawet
nie pragnie■Reformatorzy struktury obyczajowej
kraju na modłę europejską spotkali na

swej dirodzo opór ludizi, któnzy chcą za
chować dawro tradycje i obyczaje. Nie
chcą nawet słyszeć o europeizacji Egip
tu. Watka trwa. A rezultatem jej jest ol
brzymia ilość rozwodów i skandali to
warzyskich W3 wszystkich sferach spo
łeczeństwa.
i
Dżennet Dźabagi.

Piękność w życiu kobiety
Być zawsze piękną! Jakież to wielkie
pragnienie wszystkich bez wyjątku kobiet;
woda, wdzięk, to potęgi wszechmocne,
którym się nikt oprzeć nie jest w stanie.
Lecz w czym właściwie leży uroda ko
biety?
Jakiś słynny estetyk przedstawił typ,
który posiadać miał wszelkie, według jego
zapatrywań, warunki, obliczone z matema
tyczną dokładnością. Podług jego zdania
kobieta powinna posiadać trzy rzeczy białe:
cerę, zęby, ręce, — trzy rzeczy krótkie:
zęby, uszy i noga- — trzy rzeczy szerokie:
piersi, czoło i przestrzeń między brwiami;
— trzy rzeczy małe: głowę, nos d podbró
dek; — trzy rzeczy wąskie: usta, stan 1'
nogę w kostce.
Gdyby tak liczyć miano jak mało wi
dzielibyśmy ładnych rzeczywiście kobiet
na świecie a w końcu wynikłoby z tego,
że jedynym' czarem kobiety jest młodość.
Ta bowiem posiada chyba, owe wyżej wy
mienione warunki. Tak jednak nie jest,
bo jak często piękność kobiety trwa całe
tycie.
Każdy wiek ma specjalny swój urok ł
odrębną właściwą sobie piękność. Bywa
ją twarze o wyrazie szlachetnym, mówią
cym. Osoba, posiadająca tego rodzaju uro
dę, rui© zmienia się prawie nigdy. Artyści,
poeci, zwą to pięknością duszy, — a ta
ujawnia się nazewnątrz w wyrazie ust,
oczu, głosie, wreszcie w każdym ruchu.
Bywają często i twarze zupełnie nieładne,
oierwytrzymujące żadnej krytyki, gdy się
je mierzy cyrklem klasycyzmu, a jednak
jak często te właśnie twarze wywierają na
mężczyznach wrażenie silne, potężne i ta
ka uroda, przewalczy młodość i świeżość

i nie praejdzie z labami. Młody wiietk, właś
nie ta wiosna życia trwa tak krótko, mastęstępuje po miej wiek średni — lato życia,
najtrwalszy może, bo trudno jiego roz
ciągłość obliczyć na klepsydrze życia. Ko
bieta zdrowa, obracająca się w korzyst
nych warunkach, może błyszczeć długo,
doszedłszy lat średnich, stwarza sobie dru
gą młodość, daleko trwalszą niż pierwsza.
Ileż ta kwestia poruszała umysłów
Od najdawniejszych wieków starano się
zawsze, by powstrzymać w żyaiu kobiety
tę chwillę przełomu, w której pożegnać musi
wszelkie namiętne przyjemności życia. Che
micy łamali sobie głowy — i wreszcie nie
wymyśliitó nic innego nad puder i szminki.
A jednak były kobiety, które posiadały
tajemnicze środki ii niestety zabrały je te
sobą do grobu.
Mówią, że „piękna Helena" była już
dawno niemłodą, gdy wybuchła wojna tro
jańska.
Diana de Parties miała lat 36, gdy po
zyskała serce Henryka II. Król liczył wów
czas lat 20 i wiemy z historii, jak bardzo
ją kochał.
Pani de Maintenar była w 43 roku, gdy
ją poznał i pokochał Ludwik XIV.
Panna Alado, sławna artystka dramatycz
na, była najpiękniejszą w 45 roku życia.
Pani Recamaier słynęła z urody od 35
do 55 roku życia.
Miłość to uczucie nieokreślone, nieda się
zmusić żadnym prawem, a jeżeili młodość
czaruje sama sobą, wdziękiem i pięknością,
to wiek pozyskuje serca i rozum doświad
czeniem, harmonią całej istoty i wielu in
nymi przedmiotami, jak często w jesieni
kwibną najpiękniejsze róże.

„Niedozwolony zabieg'1
Po naszej oświecoirj współczułoś©i
grasują jeszcze przeróżne barbarzyństwa.
Klapsy eą ciągle w użyciu. We Francji
za karę k’ad.zie się dzieci do łóżka (1),
a u nas, po bezskutecznym stawianiu do
kąta, iz-naj*mi& się stanowczo: „nie do•tauiiesz dzisiaj leguminy**.
Czy obserwowaliście kiedy dziecko
zaradzono do obiadu, którego rozkoszy
punktu kulminacyjnego, czegoś dla cze
go jedyr-io w pojęciu ukaranego warto
żyć — ma być ono pozbawione? Zupa i
i mięso nie idą przez gardło. Oczekiwa
nie napina nerwy... Do ostatniej oliwili
•nadizieja ściska serca — a nuż się zmi
łują? A kiedy wreszcie na stół wjeżdża
krem czy budyń, czy nawet kompot,
rozpacz bierze górę, oczy tryskają fon
tanną łez i nieszczęsny dzieciak z pła
czem ucieka od atolu, nie mogąc wytrzy
mać Tantalowej męczarni.
Jakiż jest, motyw tej modnej jeszcze
na nieszczęście kary? Dlaczego raczej
nie pozbawiamy dziecka mięsa czy ja
rzyny?

,.Bo t 2go potrzebuje jego organizm**,
„bo mogłoby mu to zaszkodzić**, bo w
ten sposób pozbawia go się tylko przy
jemności*'.
I właśnie pozbawiając dziecko należ
nej mu dawki cukru przynosimy mu ogrornną szkodę, bo wtedy nie dajemy
mu składników neutralizujących zmę
czenie mięśni, osłabiamy rozwój umy
słowy. Dziecko pozbawione loguminy
jest głodne i dobrze wie dlaczego plącze
Kara w postaci pozbawienia koniecznej
dla niego słodyczy stoi na poziomie tor
tury średniowiecza. A stosuje się ją ła
two i często jako rzekomo lakiki cliwyt
pedagogiczny. Zaiste tacy rodzice zasłu
gują na pozbawienie ich cukru — przy
najmniej przez miesiąc, a wtedy prze
konaliby się na sobie o dotkliwości tego
prawdziwie niedozwolonego zabiegu.
Hasło: „Nio wolno karać dzieci po
zbawieniem legu.miny** jest jednym na
czelnych postulatów najnowszych badań
z dziedziny higieny.

Jak utrzymać
świeżość ciętych kwiatów
Kwiaty cięte tak długo pozostaną świeżytni, na jak długo wystarczy woda, po
chłonięta przecz powierzchnię cięcia —•
dllatego łodygę trzeba ciąć jak najwięcej
ukośnie. Najodpowiedniejszą parą do cię
cia kwtiatów 6ą godziny ranne. Po zcięoiu
zaraz włożyć jo do wody. Dobra© jest ni®
wstawiać kwiatów zaraz do ciepłego po-*
koju, ale wynieść je choć na kilka go-,
dżin dio chłodniejszego pomieszczenia.
Kwiaty, które mają w łodygach mlecz-<
ko, powinny być wstawione zaraz po ścaęciiru do ciepłej wody, a później dopiero do:
zimnej. Do takich kwiatów należą maki*
Wodę trzeba zmieniać codziennie, <t
co jakieś 2—3 dni przycinać ukośnie pod
wodą końce łodyg ostrym nożem( łodygi
należy skracać o ca 2 cm. — Jeżeli łodygi
pokrywają się śluzem, należy go usunąć
przez spłukiwanie pod kranem lub poprostu wycieranie każdej łodygi miękkim
gałgankiem. W zimie, jeżeli kwiaty cały,
dzień stoją w pokoju centralni© ogrzewa
nym, a więc suchym, to, na noc dobrze
jest wynieść do zimnego pokoju, a w lecie
wystawić na dwór.
Często dodaje się do wody pewne che-,
miiczne środki w cełu podtrzymania okre
su świeżości kwiatów, I tak dodawane by
wają,; kwas cytrynowy, glukoza, aspiryna,
siarczan magnśzu Mg SO4, sól kuchenna,
węgiel drzewny. Przy dodawaniu jednak
tych środków trzeba być ostrożną, bo nie
każdy z kwiatów jednakowo reaguje na da-*
ny środek. Lepiej najpierw zrobić sobie
małą pTÓbę, biorąc do niej 2—3 kwiaty*
Ze środkami chemicznymi, o których wy
żej wspomniałam przeprowadzane były zat
granicą specjalne doświadczenia w Insty
tucie Botanicznym. — Wyniki tych do
świadczeń były następujące: Najodpowied
niejszym środkiem do przedłużania okre
su świeżości okazała się glukoza, nato
miast siarczan magnezu mniej, >ale w każ
dym razie stanowi i on cenny środek.
Sól kuchenna Na CI i aspiryna przy
czyniają się do zmniejszenia wytrzymało
ści kwiatów i dlatego nie są godne pole
cenia.
Niżej powiem kilka słów o niektórych
kwiatach ciętych.
Jednym z najmniej trwałych kwiatów
ciętych, choć bardzo pięknych 6ą dalie.
Podobno —- bardzo dobrze wpływa na me
dodatek do wody aspiryny w ilości 0,1*1*
— a takie soli ,kuchennej, w tym samym
procentowym roztworze. Kwiaty dalii bar
dzo szybko więdną w ciepłym pomiesz
czeniu, a pączki nie rozwijają się zupeł
nie.
Na przedłużenie okresu świeżości lwiej
paszczy najlepiej działa glukoza. Aspiryna
wpływa wyraźnie szkodliwie — amniej*
6za odporność rośliny. Łodygi lwiej pasz«tzy należy oczyszczać ze śluzu pod kranem
co 2—3 dni,
Tyl® o poszczególnych kwiatach, spra
wa przedłużenia okresu świeżości kwia
tów jest tak cenna, że bardzo miło było
by nam, gdyby szanowne czytelniczki, ma
jące w tej dziedzinie doświadczenie, po
dzieliły się cennymi wiadomościami! na la
mach „Świata Kobi«tv".

Wpływy wojny na modę

Amerykański przepis na małżeństwo
W jędrnym z amefykańsłcich pism ko
biecych znajdujemy następujący przepis
pa postępowanie z mężami.
V
i * Nie prowadź męża nigdy na nudne wa
żyły. O ile chcesz żyć z mężem w zgo
dzie, nie rób mu porządków na biurku,
ttdyż biurko jest piętą Achillesową każ
dego „pena d o m u " .
Ptz? obiedzie nie mów o rachunkach
,1 pamiętaj, żebyś zawsze chodziila w doifnu porządnie ubrana, a co najważniejsze
tuczesana. Mylne je6t zdanie niewiast, źe
Jw domu mogą chodzić byle jak ubrane i
"że szkod-a czasu na czesanie się, gdy nie
ma się zatai;atru wychodzić.
Pamiętaj, że najlbardzriej nawet zako
chanego męża może zniechęcić widok
rawwże niedbale ubranej i rozczochranej
bony.

Pamiętaj, że gdy mąż czyta gazetę, nie
wolno mu pod żadnym warunkiem przesz
kadzać.
Nliigdy nie mów mężowi o swoich Hur
tach i 'powodzeniu u mężczyzn.
Pamiętaj, że obiad musd być zawężę
punktualnie podany.
Nie rób mężowi wymówek, gdy przy
prowadzi niespodziewanie na obiad swe
go przyjaciela.
Słuchaj zawsze męża, gdy daje Gi ra
dy jak się masz ubierać.
A najwiażiuiejs<ze nie rób mężowi nigdy
scen zazdrości, gdyż to nie odniesie i tak
żadnego skutku, a niepotrzebnie wprowa
dza ferment w pożycie małżeńskie.
Giekawii jesteśmy, czy po zastosowaniu
etę Amerykanek do powyższych rad, mał
żeństwa w U. S. A. będą trwalsze niż do
tychczas.
Radzimy jednak i naszym żonom wziąć
do serca powyższe rady.

Moda męska na 1946 rok

Rok 19-46 będzie bardzo ważny dla
angielskiego przemysłu konfekcyjnego,
nie tylko dlatego, że nowe materiały
wełny i jedwabiu wyjdą z przędzalni,
lecz i dlatego, że wielcy twórcy -mody
rozpoczynają pierwszy rok pokoju serią
kolokeyj, które po raz pierwszy napraw
dę pokażą londyńską powojcnr.ą modę.

Słów kilka o jarzynach
SZPARAGI
Jest to jarzyna nietylko po-żywma, ale
smaczna. Po oskrobaniu i wypłukaniu po
wiązać szparagi w pęczki po 10 sztuk I
włożyć do rondla lub wanrietrkii, walać go
tującą się wodą, zagotować szybko, wodę
odlać i powtórnie zalać świeżą gorącą wo
dą, w ten sposób nigdy gorzikiiie niie będą,
W czasie gotowania włożyć jedną łyżkę
maste, wsypać soli i odrobinę cukru i go
tować szparagi niie dłużej niż 36-40 minut
na mocnym ogniu. Gdy będą gotowe, wy
jąć je na duYSzf.ak, żeby ociekły, rozwiązać
fyczko i układać na półmisku łebkami do
środka-, wreszcie oblać je zarumienionym
masłem z bułeczką,
k a l a f io r y

Janme L&yer, nAjwybitnięjfczy żimwca
brytyjski w dziedzinie mody. był do
brym prorokiem. Jago twiendeenie, że
wszelkie zmiany w dziadzirde mody naęakiej wynikają z typów umimdurowania,
Łostało obecnie udowodniona.
P r * o t i wojną kurtka k r ó t k a aportowa
bib bluaa do golfu kończyła się w pasie
ujęta w pasek gumowy szerokości 3 cali;
ftow) modele brytyjskie z bryzowego Pub
żółtawego zamszu, skóry lub aksamitu
bawełnianego,
wykończone jak mun
dury wojskowe z ppwdą linią od f a m i ó r do p a s a i wykazują W p ły w y dObrżc skro
jonego munduru palowego.

Innym objawem wpiływu woj,ny jest
kurtka, sięgająca bioder, wzorowana na
kubrakach, noszonych przez armię bry
tyjską i amerykańską, lecz z długim rę
ka vvem, sr mankietem i wykładanym koł
nierzem.
Nowe rodzaj i tkanin w kratec&kę, z
odmianami wzorów, zapowiadają na ro
19-46. Będą z nich koszule do palowania
lub na wakacje, noszone z kołnierzem
lub otwarte. Materiały te, w dwóch lub
trzech kolorach będą sp-rz-edawar e jedy
nie w magazynach z konfekcją męską-

Dobroć tej jarzyny zależy głównie od
jej gatunku, kupując kalafiory, należy wy
bierać białe 1 ścisłe. Obrane z liści i os>fcro
bane z wiierzchmiiej skórki wypłókać i na
lać wodą, do której wsypać 1 tyźkę soli,
lub wlać 1 łyżkę octu dla ©czyszczenia z
robaków, poczem włożyć je w rondel z ukrppem otsolonytn, zagotować raz i odlać,
zalać powtórnie lekiko osoloną^gotającą się
wodą i gotować pół godziny. Gdy będą
miękie, wyjąć je ostrożnie na situ lub od
razi* na półmisek i ułożyć kwiatem do gó
ry w ten sposób, żeby utworzyły jedną du
żą sztukę, poczem zlać wodę z półmiska i
oblać masłem zarumienionym z bułeczką.
• Kącik oszc?ędnej gospodyni

Wywabianie plam
Plamy z atramentu
Wywabianie plam z atramentu zależne
jest od rodzaju atramentu. Zwykły atra
ment fioletowy daje się łatwo usunąć, ko
lorowy również, znacznie trocin-jej już atrf m6*4 do p ór wiicczmyeb, zawierający
w sobte żelazo. Po usunięciu barwika pozostające w tym wypadku plamy rdzawe
tozebt •iezależftiie uiśuwać.
W b;eliiźnie np. w obrusach, należy
t^śwneżo zrobioną plamę natrzeć solą i wy
moczyć w gorącym mleku.
Rray kolorowej wełnie i bawełnie stoóu^ jemy g icerynę, a następnie wodę z my| dłeta. Z materiałów jadwabnych świeżą
1 plamę udaje się zwykle usunąć terpen1 ty*ą.
i Lotne, kolorowe sukieakri po wypłu; kaftia plamy w ałmnej, czystej wodzie,
f namoczyć w kwaśnym mleka.

my 80 gramów kamienia winnego i 40 g
soli 6zczawikowej. Samą tylko plamę na
puścić i zaraz zi.mną wodą spłukać. Jest
to środek ostry, mogący nadwerężyć tka
ninę.
Przy drobnych sipla-mieniach wystarcza
Sok z cytryny.
Po usunięcia atramentu żółtą plamę
usuwać ciepłym 10 proc. roztworem soli
szczawikowej, poczym zaraz wypłukać,
albo zastosować 10 proc. roztwór dobrze
.ciepłego burmolu, który następnie zaraz
spłukać.
Z rękawiczek najlepiej plamy atra
mentowe usunąć burnolent.
Plamy z atramentu kopiowego

usuwają się dość łatwo, ponieważ zawie
raj dużo gliiceryny. Barwik usuwamy
burirolem, reszta schodni przy uźye.u
benzyny, a często wystarczia woda z my
Mydła nce używać, jeżeli radzimy po dłem.
czątkowo spłukać plamę, to jedynie dla
^ueonfęcia nadmiaru atramentu, który
Plamy od tuszo
1.wprawdzie pod działaniem kwaśnego mlei'ka czy maślanki zblednę, ale może dalei usuwają się najlepiej przez obfite stosowa
nie mydła. W razie plam uporczywych za
! pozachodzić.
stosować dodatek do mydlin 1—2 proc.
Ż płótna daią -się p a«iy z atrbmenlu pefcronein lob sulfolu. Żółte ślady osunąć
J^ueunać. ieżeJr na szklankę wody weżmio- 10 proc. roztworem soli szczawikowej.
/

Sałatka ze szpinaku z iserem.
50 dkg szpinaku, 5 dikg sera szwa•car
ski ego, pokrajanego w cienkie plasterki, 10
dkg śmietany.
Szpinak po wymyciu sparzyć obficie
wrzątkiem, potem przelać zimną wodą, ob
ruszyć, pokrajać na kilka centymetrów
długie kawaMat, wymieszać z serem, zapra
wić słoniną.
Rabarbar smażony w cłeście.
Filiiatuka mleka, dwa jaja, mąka, rabar
bar.
Do mleka wbić dwa żółtka, rozbić dob
rze z mąką, której dać tyle, aby było gę
ściejsze ciasto, jak na lane kluseczki
mieszać lekko z pianą. Obrany i pokra,. ./
ha kawałki długości kilku centymetrów ra
barbar, sparzony na godainę przedtem, o•ączyć i obsypać cukrem.
Przed samym smażeniem każdy kawałe
czek maczamy w cukrzej później w tym
©ieście i smaizyć jak jajka. Gotowy posy
pać jeszcze cukrem po wierzchu.
Galaretka * rabarbarem
Pół I wody, pół kg rabarbaru, 20 dkg
cukru, 6 listków żelatyny, kawałek wanitii.
Obrany rabarbar pokrajać na kawałki,
wrzucić na syrop (ł szklanka wody, 20 dkg
cukru 1 wanilia) i gotować 5 minut po
czym wlać 1 szklankę przegotowane) wo
dy f włożyć wymoczoną żelatynę. Zamie
szać. przestudzić i wylać do formy obla
nej wodą d obsypanej cukrem 1 pozosta
wić w zimnym miejscu do zastygnięcia.

