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Na Święto Narodowe.
Pokolenia polskie, zrodzone w okresie niewoli,
czciły dzień 3-go Maja, dzień uchwalenia Konsty
tucji Majowej. Cza iły tę ustawę ustrojową jako tes
tament polityczny Rzeczypospolitej, jako dokument
i cenną pamiątkę szlachetnego wysiłku, zmierzające
go do ratowania tonącej nawy Rzeczypospolitej.
Dziś, gdy mija sto czterdziesta szósta rocznica wieko
pomnego dzieła, z. całą świadomością możemy stwier
dzić jej doniosłość. Półtorawiecze niewoli, jakie
rozciągnęło się między 3-eim Maja 1791 roku a 11listopada 1918, stanowi okres bohaterskich wysił
ków, uwieńczonych rezultatem, który zdawał się
być mitem nieziszczalnym. Wyzwolona z kajdan
przemocy, — wolna Polska, — synteza szlachetnych
porywów naszych praojców, poprzez liczne karty
historii, faktami czynu przemawia nam do przekona
nia. Powstanie kościuszkowskie, Legiony Dąbrow
skiego, rok 1831 i 1863 - to etapy walki o nie
podległość, etapy gromadzące w społeczeństwie
zasoby moralne, tak należycie wyzyskane przez
późniejszego Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego.
Kultywowana z pokolenia na pokolenie idea walki,
wcielona została w czyn opromieniony zwycięstwem.
Związek Strzelecki, Legiony, i P. O. W. to instru
menty siły, które zrzuciły jarzmo niewoli — które
sprawiły cud o który modlili się nasi wieszcze na
rodowi. Z uzyskaniem niepodległości, przedstawicielslwo narodowe w pie.rwsz.ytn polskim sejmie
zgrupowane, uznało akl konstytucyjny z 3 go Maja,
za jedną z najszlachetniejszych pamiątek, symbolizujących najczystsze i najwznioślejsze intencje, przez,
uznanie dnia uchwalenia Konstytucji Majowej —
świętem państwowym.
1 stało się zupełnie słusznie, gdyż dzieło Sta
szica, Kołłątaja i Małachowskiego, krzepiące ducha
i nawołujące do czynu, było jakby testamentem
przekazanym następnym pokoleniom. Idee przewod
nie ustawy majowej niestety nie zostały zrealizowane, po utworzeniu zrębów naszej państwowości.
Pierwszy Sejm ogłosił dzień 3-go Maja świętem
państwowym — nie spełnił jednak testamentu his
torycznego, którego głównymi wytycznymi były

■ dwie zasady: wzmocnienie władzy wykonawczej i
zlikwidowanie przerostów „sejmikowania”, którego
najboleśniejszym zgrzytem było "liberum vero".
Tragicznym splotem wypadków, Sejm który ustanawia święto 3-go Maja, dąży do uszczuplenia
władzy wykonawczej i ugruntowania sejniowładztwa,
które to tendencje zamyka w ramach konstytucji
marcowej.
Tu też tkwi przyczyna kryzysu ustrojowego, tu
tkwi przyczyna, dla której Józef Piłsudski wypowie
dział walkę zupełnie opacznemu pojmowaniu pod
stawowych zasad ustrojowych przez twórców mar
cowej konstytucji.
Dopiero konstytucja kwietniowa 1935 r, na
której położył swój podpis Twórca Niepodległości,
stanowi nawrót do zasad głównych, przyświecają
cych autorom dokumentu prawnego z 3 Maja 1791 r.
a mianowicie: silnej władzy wykonawczej, działają
cej w harmonijnym stosunku z przedstawicielstwem
narodowym, wyznaczenie organom ustawodawczym
tej roli, jak im się słusznie przynależy, natomiast uniemożliwienie, by silna władza państwowa mogła
być uzależniona od osobistych przetargów i kon
szachtów. Idea Konstytucji Majowej została dopiero
teraz wcielona w nowoczesne ramy ustrojowe, zgod
. ne z duchem czasu tak, jak zgodną, a nawet wy
przedzającą duch czasu końca XVIII wieku, była
Konstytucja 3 maja. Nie przyjęliśmy tylko poglądów
I przestarzałych, stanowiących dziś tylko materiał hi
storyczny i archiwalny, co nie uwłacza myślom za
sadniczym, które pozostały nadal żywe i aktualne.
Właśnie przed kilku dniami minęła druga rocz
nica nowej konstytucji, która jako twór całkowicie
polski, zdała znakomicie swój egzamin życiowy.
W oparciu o Konstytucję kwietniową, spadko
j bierczynię zasad 1791 r., możemy podjąć, wszelkie
prace konsolidacyjne społeczeństwa, w myśl pięknej tezy artykułu 1, że „każde pokolenie obowią
zane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę
Państwa”.
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Nie było nas — był las
Jak nas nie będzie — będzie las
wydycha czysty tlen. Bez tej chemii, co niepos
Czy doprawdy ma czekać, aż nas nie będzie,
trzeżenie dzieje się w rozświetlonych słońcem liś
aby rnóc rosnąć i stać się znowu dobrem, i bo
ciach — nie mogliby na ziemi żyć ani ludzie ani
gactwem narodu.
zwierzęta —
Kiedyś cała P i lska pokryta była lasami — one
Czują to już płuca w wielkich miastach
obroniły nas przed zalewem niemieckim, w nich
urosła niezawisłość i siła Bolesława Chrobrego.
A lasów coraz mniej — coraz marniejsze
Drewnianą sochą rolnik rozsławił nasz kraj, jako w
drzewa —
zboża obfity. 1 roli przysparzał — zasługą było ciąć
Jeszcze wywóz drzewa zagranicę ratuje bu
las, karczować, niszczyć — płynęło drzewo do
dżet narodowy a w środkowych województwach, ta
Gdańska — żyli z lasu ludzie. Jeszcze za czasów
wieś jest zamożna co utrzymała las — Ale co dalej?
Kościuszki połowa ziemi była pod lasem, jeszcze w
Czas najwyższy by całe społeczeństwo Inaczej
1863 powstańcy dwa lata trzymali się w lasach —
zaczęło
się do lasów odnosić — zamiast jak daw
tylko w lesie Polak był wolny —
niej „tnij i karczuj” powinno być hasło „sadź —
A cięto ciągle, cięli nasi, ale już inni sprzeda
hoduj — zawiązuj spółki leśne, drobnych właści
wali go w Gdańsku, inni już zyski ciągnęli z pol
cieli, ucz się rozumieć i dbać o lasy, jako o dobro
skiej ziemi.
własne i całego narodu.
Za to z pod wyniszczonych lasów zaczęło wy
Są inspektoraty ochrony lasów, ale cóż z ich
chodzić coraz więcej ziemi lichej — pod uprawę
pożytecznej pracy, jak nie będzie zrozumienia ani
nie nadającej się zaczęły się piaski, nieużytki: pol
poparcia ogólnego, jak każde dziecko nie będzie
ska przednówkowa bieda.
przyjacielem d.zew i lasu —
Ale cięto dalej — wypasano zagaje — nie by
Około 8.000.000 hektarów jest lasów w Polsce,
ło już gdzie być wolnym —
ale od czasów niepodległości ubyło 700.000 ha, a
Jeszcze jako tako można się było schronić w
ileż z tego co zostało to las tylko z nazwy, takie
lasach przed nawałnicą wojny światowej — żyją
pół krzaki, pół pastwisko.
jeszcze ludzie, pamiętają.
W iluż miejscach las rośnie tylko na papierze
Przeczekano i cięto na odbudowę co niemiec
a naprawdę coraz mniej zboża rodzi licha ziemia
i austriak nie wyciął. —
nie nadająca się na stałe pod rolę —
Przyszedł kryzys — cięto las —Prawda, zalesia się nieużytki; było tego zgórą
200.000 hektarów — ale zalesianie to siew — czy
1 mało brakuje by Polska została się bez la
dohodujemy się plonu.
sów — pusta obniszczona, jak ta zagroda wiejska
gdzie ani drzewko nie rośnie.
Kto się' troszczy i jaka organizacja dba o
3.000.000 ha lasów drobnych właścicieli, którzy
Ale czy ten las taki znów potrzebny —
często nie rozumieją swego i swych dzieci interesu
Coprawda moc jest gruntów lichych, że tylko
i zaniedbują lub niszczą swój las —
las na nich rosnąć może, prawda i to, że tam
Nie umieją nawet zorganizować gospodarki
gdzie lasy wycięto, sucho się robi ogromnie — bo
stoją często pół lasy pół nieużytki, czy nas stać na
woda spływa odrazu i kraj — w pustynię się zamie
to, czy nasza wieś jest zanadto bogata.
nia jak Dalmacja, albo niektóre okręgi Ameryki
niszczone przez burze piaszczyste — gdy lasów nie
A corocznie traci jak obliczają około 4.000.000
stało —
metrów nieprzyrosłego drzewa, to jest dziesiątki
A Iluż u nas ludzi z lasu żyje, po wsiach, ta r
milionów złotych, a ile traci się na marnej jakości
tego co wyrosło?
takach, fabrykach — setki tysięcy a z rodzinami li
cząc miliony.
Czy o tym raczy pamiętać wielu panów dzia
Przemysł chemiczny coraz więcej przetwarza
łaczy społecznych i gospodarczych i polityków lu
drzewa, bez niego nie obejdzie się kolej (podkłady),
dowych.
ani kopalnia (stemple), ani dom — z drzewnego
Czy są łaskawi zauważyć wraz z niektórymi
papieru czytamy książki i gazety — trudnoby bez
panami właścicielami dużych lasów, że cały ogromny
drzewa żyć—
handel drzewem jest omal wyłącznie w obcych rę
A wojna
cóz. lepiej teraz ochroni od bomb
kach
podczas gdy według doprawdy świętych
lotniczych, jak nie skrycie się w gęstwinie leśnej — ■ słów Marszałka Śmigłego-Rydza mamy nie oddać
co przegrodzi zapalone na pniu przez lotników zbo
obcym nawet guzika z szat Najjaśniejszej Rzeczy
ża — lebiejby tego się nie doczekać, ale przyjść
pospolitej —
’
3
mogą czasy, że najmniejszy lasek będzie błogosla- '
Cz.y zawsze mamy być dla Europy przykładem
wleństwein.
zaniedbania, niedołęstwa i braku kultury?
No i oddychać trzeba, a nie zdajemy sobie
Nierozumiany, niszczony las - - czeka na
nawet dobrze sprawy jak ściśle nasze życie związa
odpowiedź. Czeka i wie, że nie pomoże mu jeden
ne jest z zielonymi liśćmi.
„Dzień , ani same słowa, ani słomiany ogień zain
Oddychając czerpiemy tlen z powietrza a wy
teresowania się
dychamy go już zużyty, złączony w gaz węglowy
Potrzebna jest umiejętna, długa, zacięta trosk
(dwutlenek węgla).
liwość rąk i myśli — Czyżby nas na to nie było
Liść oddycha odwrotnie, bierze gaz węglowy
słać?
L. A.
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Kradzież szkolnego radioodbiornika w Przypisówce.
Parę tygodni temu dokonano kradzieży radio
odbiornika w szkole pow. w Przypisówce. Chciałbym napisać słów parę o tym wypadku, jego przy
czynach i następstwach.
Odbiornik radiowy został zakupiony ze skła
dek członkowskich; korzystano z niego w długie
jesienne i zimowe wieczory. Była to forma pracy
kulturalno oświatowej, prowadzonej w szkole. Nie
stety, pewnej nocy złodzieje włamali się do szkoły
i radio zginęło. Jaką szkodę wyrządzono samej
szkole i tym, którzy z tego odbiornika korzystali,
nie trzeba pisać.
Postawmy sobie teraz inne pytanie: czy była
to kradzież z chęci zysku, czy też miała ona inne
podłoże i cele? Skromny jestem wierzyć w to
drugie.
Po kilku dniach odnaleziono aparat radiowy

„Zoo na wesoło**

(bez akomulatora) w stercie słomy. Sprawą tą zaję
ła się policja, lecz wyniki przeprowadzonego śledź
twa nie dały żadnych rezultatów.
Na tym można by skończyć... Pozostaje jednak
do powiedzenia coś ciekawszego i ważniejszego.
W czasie poszukiwań skradzionego radioodbior
nika w ręce piszącego dostała się spora paczka, za
wierająca literaturę antypaństwową. Nie będę opisy
wał całego przebiegu wydarzeń, postaram się nato
miast wypowiedzieć kilka uwag, opartych na ob
serwacji ludzi i ich życia we wsi Przypisówka.
Niezmiernie ciężkie warunki życia, nieurodzajna
piaszczysta ziemia, brak kultury rolnej, codzienne
borykanie się ze skrajną często nędzą
stwarza
materiał łatwopalny, stwarza proletariat, pozostający
na usługach Kominternu.
1 ci ludzie głodują, kradną, mnożą się i czeka-

Nieraz można mimowoli podsłuchać naukową
konwersację w stylu:
— „Pies ci mordę lizał”
i ł. d. Zresztą dla
Zupełnie słusznie powiedział gdzieś, kiedyś i
ludzi nauki trzeba mieć specjalny szacunek, tembarjakiś poeta, że wiosnę najpierw odczuwa fauna, a
dziej gdy ci bezinteresownie wpajają swe idee i
dopiero później ludzie. Zresztą nie każdy musi my
prądy w społeczeństwo nieośwlecone. Mój znajomy,
śleć na poziomie takiego Maurycego Meterlincka,
naprzykład idzie raz ze swoją dziesięcioletnią có
czy też wielkiego Anglika Kiplinga by zauważyć inreczką przez ulicę i mimowoli słyszy dysputę nau
styktowną radość zwierząt z powodu wiosny. Serce
kową na temat anatomii człowieka, czy coś w tym
raduje się, gdy widzimy koty spacerujące sobie po
deseniu. Córeczka pyta ojca:
podwórzach, z podniesionymi do góry, do słońca
— tatusiu, w jakim języku ci panowie rozma
ogonami. Dziecko nawet wie, że koty to zwierzęta
wiają? — a na to ojciec:
domowe, więc kocie zwyczaje zadomowiły się u
— masz tu Zosiu czekoladkę, a później kupi
ludzi. Umorusane dzieci urządzają po ulicach k o c i ą
my jeszcze pomarańczy. Doprawdy biedny tatuś...
muzykę, miłe naogół sąsiadki drą k o t y między
sobą i dla urozmaicenia szarzyzny życia od czasu
No, ale do rzeczy. O czym tu mówiliśmy?
Acha, o zwierzętach, a więc teraz kolej na ptaszy
do czasu rzucają na siebie k o c im i łbami. Wogóle
wszędzie koty, Coty. No bo wiosna...
ny, jak mówi poeta. Ptaszęta na wiosnę gdaczą,
pieją, kwiczą — pardon: kwaczą i znoszą jaja, a
Przywiązane tak mocno do ludzi, albo moc
zaś ich mężowie, jeżeli tak można nazwać, pleć B
niej jeszcze do łańcucha żelaznego psy — to nie to
(t. j. brzydką) ptaków, ciężko pracują na kawałek
co pariasy — koty, a tylko z wyższych sfer pocho
chleba, a raczej ziarna, a po skończonej robocie
dzące i dobrze wychowane psy. Gdy jeden pies
napuszą się a la Mussolini i pieją: kuktirykuuuu
spotka drugiego na ulicy — lo się uprzejmie wita
fajerant! A że ptaki są tak zw. domowe więc...
ją, zapoznają nawzajem. Jeden drugiemu bada skru
(jak
wyżej). Więc Ludzie stroją się w cudze p i ó r 
pulatnie pochodzenie i stan majątkowy, a gdy są
ka, a pewna pani mówi, że jej znajoma to się d ob
różnej płci, wymieniają często propozycje matry
rze n o s i. Żona mówi do męża śpieszącego się: —
monialne. A że psy to zwierzęta domowe, więc..,
„Co tak latasz jak kura z jajkiem?, albo inna: „Ziu
(patrz wyżej).
ta myśli, że kto na nią p o l e c i ”, albo: „Filutka to
Gdy piesek idzie ze swoją właścicielką na
k w o c zk a ”, „Taka gęś”, „ ż ó ł t o d z i ó b ”. Wogó
spacer i spotka swoją suczkę - - sympatię, wów
le starsi ludzie bardzo pieszczotliwie odnoszą się
czas ta napewno robi mu tego rodzaju wymówki;
do młodszego pokolenia. Pewien pan z wydatnym
— „A ty szczeniaku — to ty z innymi kobieta I brzuszkiem mówił o jednym energicznym młodzień
cu: co ten szczeniak tak rzuca się”, albo: „jajko
mi (przepraszam nowa pisownia) chodzisz na rand
chce
być mądrzejsze od kury”, i t. d.
kę, a mnie zaniedbujesz!” — Ale Az.orck niewiele
robi sobie z tego i idzie dalej na czterech łapach
Wobec takiego stanu rzeczy miody człowiek
(no bo gdy stoi to zazwyczaj na trzech, wzgl, rza
nie przyznaje się do swego wieku i udaje starego.
dziej dwuch). Zwyczaje psie często przyjmują się u | Więc zapuszcza sobie wąsy, kupuje cygara, i pali
ludzi, więc jeden obywatel mówi do drugiego
jak stary, choduje odciski, upija się jak stary. A
współobywatela dobrotliwie:
inny znów gołowąs, gdy ujrzy na swej brodzie ze
trzy włoski to zaraz leci do fryzjera i dysponuje:
— „Ty pudlu pejsaty!” — Albo też inny gdy
„Ober! goleniel”-—
spotka wierzyciela mówi pocichu- „psiakrew" „psiaNo, ale zacząłem na jajach, a doszedłem do
mać”l Gdy człowiekowi los nie sprzyja to wtedy
idei dzisiejszej młodzieży. Ąle jeszcze chwileczkę. A
jest „ p si lo s ,” „psia pogoda,” „jedzenie pod psem”
: propos jaja: gdyby nie jaja niejakiego Kolumba, to
i „ludzie są p s y .’1
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ją na komunistyczny raj na ziemi. Propaganda boiszewizmu przenika do wsi różnymi drogami, rozszerzą się, daje znać o sobie czerwienią sztandarów,
mnóstwem rozrzucanych ulotek i melodią „Między
narodówki”. To znowu na jakiś czas przycicha, by
wkrótce zakwitnąć jeszcze cz.erwieńszyrni kwiatkami,
Działalność jaczejek daje się zauważyć na każ
dym kroku. Dość wspomnieć o takim wypadku, kie
dy członkowie straży pożarnej odmawiają wzięcia
udziału w uroczystościach państwowo - narodowych.
Faktów podobnych można by przytoczyć więcej.
Zastraszający upadek uczciwości, kradzieże,
bójki — oto fermenty akcji komunistycżnej na tere
nie wsi.
Tu nie można biernie przyglądać się wypad
kom i pilnować swoich interesów. Skończyć z inte
resami, a walczyć o ideę.
Społeczeństwo polskie musi się otrząsnąć z
apatii i rozpocząć zdecydowaną walkę z czerwonym
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. niebezpieczeństwem, walkę bez kompromisów. Ule
J gać bowiem kompromisowi jest często większą
| zbrodnią niż sama zbrodnia.
Dzisiaj wieś jest jakby „barometrem pogody
i politycznej”. Przepowiada burzę... Trzeba postarać
się o piorunochron. Trzeba wypalić materiał
łatwopalny. Powinno to się stać naczelnym za
gadnieniem naszej przyszłości. Wieś polska rusza
i teraz na miasta, poczyna opanowywać i skupiać w
swych rękach coraz szerszy odcinek polskiego ży
cia. Jest to zjawisko bardzo radosne i pożądane.
Pilnujmy tylko tego, by te ręce, obejmujące ster
życia narodowego, były silne i zdrowe, nie skażone
wyziewami ohcej propagandy i obcego interesu
Uniknąć tego możemy przez usunięcie wielu
dysproporcji z naszego życia społecznego.
A wtedy „czerwony strach” przestanie być dla
nas wogóle strachem.

Kapeć Zygmunt

byśmy nie mieli Ameryki, a właściwie mówiąc Arozrywki, różne teatry, koncerty, kluby, a do nas do
meryka, by nas nie miała w... Wogóle jaja są waż
Lubartowa to czasem zawita»jakiś zespół orkiestry po
nym produktem i niezbyt drogim (przed Świętami
dwórzowej, ale o klubach dla młodzieży to szkoda ma
rzyć. Owszem nie można powiedzieć, że niema zupeł
aja szły do góry).
nie takiego klubu: jest, ale nie taki, jaki być powinien.
Tak sobie czasem człowiek pomyśli: jaki by
łby nudny świat bez ja je k . Wielkanoc bez jajek, ma ! Nie w takich warunkach panie święty, U nasto muszą
dżentelmeni, pardon fetniaki (trzeba europeizować
żurki bez. jajek. Ale przepraszam, mazurki bez ja
się) muszą w wolnych chwilach t. j. od 7-mej rano,
jek to już były i podobno u d a ł y się. Jeśli nie my
do 7-mej wieczorem (jest taka piosenka: „dwanaście
lę się, było to na konkursie szopenowskim w War
godzin”) przebywać w ciasnym lokalu. 1 to żeby
szawie. Jakiś przystojny wybraniec z wybranych,
jeszcze byli sami, niezależni, ale gdzie tam. Lokal
czyli prozaicznie starozakonny robił takie fajne ma
wspólny z księgarnią i materiałami piśmiennymi
zurki, że hal Z naszych miał dopiero trzecie miej
Gazety owszem są, ale
klienci trochę klubmasce w tej robocie. Drugie miejsce to miała zdaje
nom przeskadzają. Co chwila któryś wchodzi lub
się E w a, a jeżeli nie EWA, to w każdym razie
wychodzi. Zresztą klubmani semi sobie są winni.
była ona z R a ju . Ale gdzie nam do takiego wy
konania mazurków... Wogóle te bolszewik! to zdol- | Magistrat mają nie daleko, powinni więc pójść do
burmistrza, pogadać i może dałoby się coś zrobić.
ne bestie. Nie tylko potrafią robić mazurki, auto
maty, traktory. Taki bigos po hiszpańsku... Ale
Kiedy w Lubartowie jest coś źle — to trzeba
zresztą co tu dużo gadać. Nam daleko jeszcze do
narzekać, ale jeśli coś dobrego chcą zrobi, to i ow
kultury europejskiej. Musimy uczyć się mazurków ' szem każdy pochwali. Mianowicie podobno chcą na
naszego wielkiego Chopina od bolszewików, jeżeli
kirkucie koło domu modlitwy „narodu wybranego”
tak dalej pójdzie, to od murzynów będziemy uczyć
zrobić dla dzieci ogród jordanowski. To trzeba
się naszych tańców ludowych, a od Chińczyków —
chwalić. „Niecłi tam sobie dziateczki w dziąsły
języka polskiego...
szarpane zaiwaniają w klipę na świźyin lufcie, zam
iast walić w kimę na wózku, i rękach niańki”. Ale
Ciemnota u nas i tyle. Jak mówią, teraz w
przedtym gmina żydowska musi przenieść gdzie in
Polsce, to tylko jeden procent umie czytać i pisać
dziej „ścianę płaczu”, gdyż fetor stamtąd (czy też
według nowej pisowni. A słów nowych, których
z tamtąd, niech pan poprawi panie redaktorze) idą
kulturalny świat, high life, w Warszawie używa już
cy jest szkodliwy podobno dla małych dzieci na
od kilka lat, u nas w Lubartowie jeszcze nie znają.
odciski. A jak gmina żydowska nie zgodzi się, to
U nas mówi się np. poprostu, po chamsku, „spać”,
niech w zimie (tak w zimie, a nie w Rzymie panie
a w Warszawie należy do dobrego tonu mówić.zid), gdy koło „ściany płaczu” jest ślisko zorgani
„walić w kimę”. U nas „śpieszyć a tam „zaiwaniać”,
zuje drużynę hokeja na lodzie, może to podniesie
u nas „jakiś ty miły", zaś tam „a ty w dziąsło szar
poziom sportu w naszym mieście. Bo i tak wszys
pany”. U nas mówi się „pojechał na wywczasy” a
tkie kluby sportowe siedzą na lodzie, a sportowcy
tam „poszedł do mamra*. Wogóle panie co kultura
chodzą do Lodzi (każdy do swojej)
to kultura. U nas mówi się „dżentelmen”, zaś tam
„fetniak”. A gdy któryś fetniak (trzeba europeizo
No, na ten raz wystarczy. Felieton nagryzmo
wać się) chce zaszczepić warszawską kulturę na na
lony, honorarium załatwione, (od wiersza), redaktor
szym gruncie, wprowadzając powoli uarazie po jed
uśmiechnięty, a więc all right (trzeba europeizo
nym wyrazie. Naprzykład pierwszy lepszy: „klipa,,
wać się).—
czyli bridge po polsku, to zaraz ciemnota nasza
Kaina I Czeri.
krzywi się, obraża się, psia krew. Daleko nam jesz
cze do Europy...
W dużych miastach to obywatele mają różne
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jańskiego zebrano ofiar pieniężnych (w naturze nie
aż...., ze sali musiała wyjść orkiestra i przyprowabyło) w kwocie 164 zl 57 gr.
dzić 4 młodych (zwłaszcza młodego) na scene.
Ponieważ w kilku latach poprzednich zbiórka
Ale tamci pozostali artysty już rozpoeeli, bo
święconego nie dała pożądanych wyników, przeto
tyn młody dopiro później trocha wystempuje. A tu
w roku bieżącym postanowiono urządzić święcone
już godż. 9-ta wiecz. Akt 1 skończony. Artysty do
dla biednych kosztem Miejscowego Koła Towarzy
II aktu na scene! Co?.... niema?.... kogo?.... dwóch?...
stwa Miłosierdzia Chrześcijańskiego. W tym celu
jakto,... gdzie są? przecie byli?!
postanowiono zakupić artykułów spożywczych pici
Tak, ale zapomnieli.... swoich strojów, jeden
wszej potrzeby a mianowicie: Pieczywa pszennego
pasa, drugi bluzy, ale oba nie daleko mieskają:
100 kg, cukru 50 kg, kiełbasy 25 kg, za eo zapła
1) 3,5 kim., a drugi 4 klmll Zaraz wrócą. Ano wró
cono 144 zł 57 gr. Z. tego tytułu w formie święco
cili, Zdążyli. Przerwa jesce była — no bo była od
nego obdarowanych zostało ponad 100 biednych
1,5 godź. (półtorej). Można pocekać. Orkiestro gro,
rodzin. Pozostałą kwotę zaś 20 zł ofiarowano dla
aż w uszach trzeszczy, to i wedle cego by nie? 1
biednych miasta Lublina.—
owseml Jo tego nie gonie, strasznie łubie jak muzy
Nadmieniamy że zbiórka ofiar na tacy przy ko
ka grol Co innego że za dużo wypoliłem tiutiuniu.
ściele farnym w Wielki-Piątek i w Wielką-Sobolę
W chałupie to mozeby mi kobita i nie dała tyła
dala dochodu 26 zł 07 gr.
polić, no ale i ona wi, że jo wtedy dużo pole ja
kem łokropnle zły!
W dalszym ciągu podajemy do wiadomości, że
w dniu 21 marca 1937 r. o godzinie 5-tej popoł. w
Przedstawinie, co kiedy indz.i trwo bez 50 mi
lokalu sali Remizy Strażackiej, odbyło się Doroczne
nut, dzisioj trwało dobre 5 godzin.
Walne Zebranie członków Koła Towarzystwa Miło
Cłowiek co rus na zygarek spoziera, kiedy sie
sierdzia
Chrześcijańskiego w obecności ponad 80
skońcy ta łopera, bo z t go cekania bierze..... ? an
członków, Patronem którego jest z górą od trzech
gina!
lat Przewielebny Ksiądz Kanonik Walenty Guliński.
Jo ta wielgi pisok nie jezdem, artysta ani tyła,
Również in. in. odbyły się wybory nowego Zarządu
ale kieby w moi gospodarce tak robota sła, tobym
Towarzystwa, w skład którego weszły następujące
to zarzucił abo co lepse. drugi roz. wszyćko dokuosoby.
— na rok 1937/38.
myntnie przed czasym przygotował, żebym kunia J
Prezes
Zarządu P. Wans-Butterowa Wanda
do kowala nie prowadził wtedy jak trza w pole je
I Wiceprezes P, Hajdukiewiczowa Janina
chać i żebym wogóle tyle tiutiuniu nie spalał.
II Wiceprezes P. Derccki Józef
Ale już wim -- tero tyle sie na lepse zminio,
Skarbnik
P. Kowalska Malina
że i artysty zdążą na czas sie łozynić i wszysko in- i
Sekretarz
P. 1(ajdukiewicz Marian
ksze poznosić. A tero już zakońce. Pozdrowieni ser
Poniżej podajemy sprawozdanie z działalności
decznie tego Pana co to wydrukuje i tych co beZarządu Koła, oraz sprawozdanie kasowe za czas
dom z Nim te robotę robić i tych Kochanych z
od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 i
miasta i ze wsi co sie łomyncyli zęby to odcytać.
A jakby kto znalazł tytuł do tego pisania, to
SPRAWOZDANIE.
prose posłać do Pana „Lubartowiaka i powiedzieć
cy jesce mogę co łode siebie napisać, cy lepi że
7. działalności Miejscowego Kota Towarzystwa
bym sie wzion do swoi roboty.
Miłosierdzia Chrześcijańskiego im. Św. Wincentego
Rzetelnie i ze szacunkiem Wszystkich pozdrowiona j w Lubartowie za czas od 1 kwietnia 1986 r. do 31
Ciosp. Szukana
Tek
marca 1937 r.
Zarząd Koła wybrany został przez ogólne ze
branie według listy zaproponowanej przez poprzedni
Zarząd w dniu 29 marca 1986 roku a ukonstytuował
Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskie
się w dniu 30 marca 1936 roku.
W ciągu okresu sprawozdawczego odbyło się
go w Lubartowie.
12 plenarnych posiedzeń Zarządu. Już na pierwszych
posiedzeniach nakreślony zoslal plan pracy, któ ry
Z polecenia Jego Ekselencji Księdza Biskupa
w ciągu roku wykonano całkowicie.
Diecezji Lubelskiej, został zorganizowany przez Za
Prace Zarządu zeszły się w dwóch kierunkach;
rząd Koła Towarzystwa Miłosierdzia Chrześcijań
1) Zdobywanie środków materialnych,
skiego, Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego, któ
2) Niesienie pomocy biednym.
ry odbył się w czasie od 28 lutego do 7 marca 1937 r.
Ażeby zdobyć odpowiednie środki materialne
W dniach wyżej wymienionych na podstawie
i rozszerzyć działalność Towarzystwa przystąpiono
zezwolenia Starostwa Powiatowego urządzono dwie
do werbowania nowych członków wspierających.
zbiórki publiczne, kwestowali członkowie Zarządu
Akcja werbowania nowych członków data po
Koła, zebrano kwotę 118 zł 92 gr. Następnie prze
myślne wyniki, gdyż obecnie Koln liczy 144 członków
prowadzona została przez Miejscowe Duchowieństwo
Aby uniknąć opłacania inkasenta, przystąpiono
w kościele farnym zbiórka ofiar na tacy, zebrano
do
zbierania
składek przez członków Zarządu, którzy
17 zł 05 gr. Ponadto wygłoszone zostało propagan
na zmianę przez cały rok inkasowali składki człon
dowe kazanie. Na zakończenie Tygodnia, staraniem
Ks. Magistra St. Niedźwińskiego i Pań członkiń z i kowskie.
Ze składek członkowskich Zarząd Kotu uzyskał
pośród Zarządu Koła odbyła się Akademia w wyni
ku której uzyskano czystego zysku 28 zł 60 gr. —- | w okresie sprawozdawczym kwotę 656 zł 35 gr.
Ogółem w czasie Tygodnia Miłosierdzia Chrzęści- j
Dalszym źródłem dochodów były zbiórki tdicz-
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Obwód Szkolny Nasutów
h i.

(ciąg dalszy)
Osobliwością, obwodu są krzyże przydrożne,
których jest 20. Świadczą one o przywiązaniu tu
tejszej ludności do religii katolickiej i jej widomego
znaku jakim jest krzyż. Wiele krzyży wyrosło ponad
ziemię w okresie niewoli, nocą, przy srebrnym blas
ku księżyca, zwłaszcza w tym czasie, kiedy władze
rosyjskie wydały surowy zakaz niestawiania. Zakaz
i groźba kary nie zdołały wydrzeć z serc tutejszej
ludności ani wiary ani polskości. Niech dalej okaże
ona dzielność i zgodę.
Życie kulturalne i towarzyskie w obwodzie jest
dość skoncentrowane. Głównym ośrodkiem jest
wieś Nasutów, a v/ niej szkoła. Szkoła jako insty
tucja nie mająca martwych lat, była i jest ognis
kiem kulturalnego spółzycia w szerszym znaczeniu.
Obok mej ważną pozycję zajmuje tu remiza Straży
lożarnej, w której odbywają się wszelkiego rodzaju
zbiórki, przedstawienia i wieczornice z muzyką. Na
koncentrację życia towarzyskiego wpływa także w
dużej mierze sąsiedztwo dwóch sklepów: koopera
tywy spółdzielczej i sklepu spożywczego, w którym
j st sprzeda/, wódek,
krasa nie cieszy się w obwodzie wielkim po- j
wodzeniem. Zainteresowanie gazetą średnie. To też
w stosunku do liczby ludności gazet przychodzi na
wet za mało: W końcu roku 1936 obwód otrzymy
wali 4 dzienniki, 2 egz. miesięcznika „Plon”, 1 egz.
„Przewodnika Gospodarczego", „Nowiny”, parę
egz. „Lubartowiaka”, parę egz. „Rycerza”, 22 egz.
„ i lomyka”, 24 egz. „Młodego Obywatela”, 12 egz.
„Polski na Morzu”, 1 egz. „Nowiny L.O.P.P.” —
razem około 100 egz. różnych czasopism. Czasem
widzieć się daje gazetę kupioną dorywczo przy okazji pobytu w mieście. Nasuwa to przypuszczenie,
ze gdvby w środowiskach gminnych zorganizowa
na była sprzedaż czasopism, kupno dorywcze było
by częstsze, a gazeta w ośrodkach wiejskich zdo
byłaby większą popularność.
Biblioteki — prócz szczupłej szkolnej — ob
wód nie posiada.
Obwód nie jesł pozbawiony całkowicie i bez
pośredniej opieki lekarskiej. Każdej niedzieli w go
dzinach południowych przyjeżdża z Lubartowa le
karz do folw. Nasutów. Z porad jego korzysta przede
wszystkim ludność z folwarków.
Do tej ogólnej charakterystyki dodamy jeszcze
parę liczb dotyczących obszaru i ludności. Obwód
szkolny Nasutów liczy ogółem 1933 ha ziemi. Z
liczby tej przypada: na wieś Nasutów 976 ha. na
folw. Nasutów 634 ha, na folw. Stoczek 323 ha W
sierpniu 1936 r. mieszkało w obwodzie 1530 osób,
z. czego w Nasutowie wsi 962, w Nasutowie folw.
347, w Stoczku folw. 157, w Starych Drogach 12, j
i w Stoczku kol. (częściowo) 52 osoby.
Podaliśmy w ogólnym zarysie co to jest. A
czego brak? Spróbujemy wyliczyć. Otóż obwodowi
szkolnemu Nasutów brak jest:
1. odpowiedniego budynku szkolnego, by mogły w
mm pomieścić się wszystkie dzieci,
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2. domu ludowego, by wszystkie tutejsze organiza
cje społeczne miały w nim świetlice,
3. spółdzielczej piekarni, by ludzie inieli codziennie
czysty i świeży chleb,
4. zorganizowanej sprzedaży produktów rolnych, by
ludzie (rolnicy) nie musieli co drugi dzień jeź
dzić na targ i tracić czasu,
5. sadu przy każdej chacie, by nikt tu nie pragnął
owocu,
6. takiego gospodarowania, by każdy najmniejszy
kawałek ziemi mógł dać jak największą korzyść,
7. spółdzielczej łazienki, by każdy z niej korzystał
zimą i latem,
8. opieki lekarskiej na miejscu, by ratowała zdro
wie zaraz w początkach jego zagrożenia,
9. szosy, by ulżyć zarówno ludziom jak i koniom,
10 telefonu, by służył w nagłych wypadkach,
11 oświetlenia elektrycznego,
12 codziennych przesyłek pocztowych, by na list
czy gazetę nie czekać długo — i t. d., i t. d.
Kiedy i kto te braki usunie?
c. d. n.

Bez tytułu...
„Wsi spokojna — wsi wesoła”..,, co to za rze
kami, za lasami, a otoczona. .. błotami i t. d. na...
„ami”, mówmy cisej bo nie jesteśwa sami. Ale o
cym ze to mówić momy? Przecież tytutu nima, bo
locego każdy odrazu ma wiedzieć o cym pisane.
Cierpliwości trochę, a może i dużo, a pomału łobocyta, co pisemy. Świnta juze za nami, roboty jesce
kupa, a cłowiek by sie jesce chcioł pośmiać trocha.
Nie gniwojta sie Paniusie i Panockowie z miasta
za nase łocionganie z tym pisaniem, ale bo to jakosić strasznie tympo zabrać sie do łołówka, cy
do antramyntu.
Ale posłuchojta: byfo u nos wesele..., zyniuł
sie chłopok eligancki z d/iewczycom, dosyć jak to
mówiom „nicego sobie”. Kawalir rzutny chłopok, co
se casym tu, i tam, i to, i owo, taki Ali Baba, bez
rozbójników ino „tysiące zon, co chciały brać z
nim ślub"... Jo ta co prowda tego nie pochwolom,
ale co robić, musi to już takie casy nastali.
A było i przedstawinie. Jakie? A bo ja wiin,
na zaproszyniu nie stojało napisane jakom śtueke
grajom, ino: „zapraszamy na godz. 7 wiecz.
No to poszełem na te siódmom do domu Lu
dowego, co stoi przy kościele. Siedze se, siedze,
aż sie dowiaduje, że jeden artysta co ino najważnijsotn role w tym przedstawieniu, właśnie dzisioj sie
z.yni o godż 8 wiecz. (20). 1 — chyba to tak nie
bedzie somsiedzie, rzekłem do onygo, co mi o tym
opowiedoł. Tymczasem minuty, a potym godziny
zostają za nami daleko i wita co? Tak było!
Na zaproszyniu jest, że teatr zacynają odgry
wać o godż 7 wiecz., a tu artysta najgłówniejszy idzie o 8,30 wiecz. do ślubu!
I to tym właśnie, co to i to, i owo....
Wyśli z kościoła i jak za downych casów na
rezurekcyji:.... jak ci nie zacnom strzylać.... o Boże,
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ne, na podstawie zezwoleń Starostwa Powiatowego
urządzono w okresie sprawozdawczym 2 zb orki uliczne. Kwestowali członkowie Zarządu, zebrano ogó
łem łączną kwotę 118 zł 92 gr.
W miesiącu sierpniu 1936 r. zorganizował Za
rząd zabawę ogrodową i loterię fantową. Impreza ta
przyniosła czystego zysku 340 zł 25 gr.
Ponadto na zakończenie tygodnia Miłosierdzia
Chrześcijańskiego urządzono w dniu 14 marca 1937 r.
Akademię w wyniku której uzyskano czystego zysku
kwotę 28 zł 60 gr.
Z innych źródeł jak z tacy w kościele farnym,
względnie parafialnym, dobrowolnych ofiar uzys
kano kwotę 118 zł 87 gr.
Prócz tego uzyskano również ofiary w naturze.
Akcja niesienia pomocy biednym wykonana zo
stała jak następuje: Celem należyte) organizacji po
mocy biednym, miasto Lubartów i jego przyległe
przedmieścia zostały podzielone na 4 rejony którymi
opiekowali się wyznaczeni członkowie Zarządu i
sprawdzali na miejscu położenie materialne osób
potrzebujących pomocy.
Na podstawie zebranych w ten sposób informacji, Zarząd Koła przyznawał i wypłacał stale mie
sięczne zapom' gi biednym pozostającym na opiece
Koła Towarzystwa.
Takich biednych przeważnie starców i kalek, oraz chorych mających na utrzymaniu rodziny, którzy
utrzymywali miesięczne zapomogi było obdzielo
nych 51 rodzin, którym wypłacono ogółem 841) zł.
Ponadto Koło Towarzystwa udzieliło zapomóg
doraźnych w wypadkach stwierdzenia wyjątkowej nę
dzy. Zapomóg' doraźnych wypłaciło Koło w ciągu
roku sprawozdawczego 21 rodzinom na kwotę 50 zł.
Po za pomocą w gotówce udzieliło Koło dzię
ki ofiarności Panów Lekarzy a to: Pana Doktora
Burki, Pana Doktora Kuśmierskiego i Pana Doktora
Silbermana pomocy lekarskiej, krórzy za pośrednic
twem Zarządu udzielili naszym biednym bezintere
sownie 21 porad lekarskich.
Dla tych chorych Zarząd Koła wykupił lekarstw
na kwotę 47 zł. 85 gr., przy czym apteka p. Mgr.
Bielakowskiego udzieliła Kołu 25°/0 rabatu.
Prócz tego na skutek starań Zarządu udzielano
pomocy w naturze, a mianowicie: w roku ubiegłym
na Święta Bożego Narodzenia obdzielono 37 rodzin
biednych mąką (50 kg.) względnie pieczywem, ofia
rowaną przez młyn elektryczny Rekord w Lubartowie.
Ostatnio przyznaną została Kołu zapomoga w
gotówce uchwalona przez Radę Miejską w Lubar
towie w budżecie na rok 1937/1938 w kwocie 100,
Te ostatnie zasoby jak również pozostałość
gotówki w Kasie Koła ulokowane w roku bieżącym
na książeczce wkładowej w Banku Spółdzielczym w
kwocie 514 zł. 80 gr. przekaże ustępujący Zarząd
nowoobranemti Zarządowi do dyspozycji
Działalność Koła w roku sprawozdawczym w
stosunku do lat ubiegłych znaczniej wzrosła, jednak
i wzrosła również bardzo znacznie liczba osób bied
nych, dla których pomoc społeczeństwa jest niemal
jedynym środkiem utrzymania, dlatego obowiązkiem
naszym jest nadal w miarę sil i możności udzielać
pomocy materialnej a co za tym idzie i moralnej
najbiedniejszym.
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Na dzień „Lasu“
Drobny deszcz mnie się supie na głowę
Siedzę we mchach, igliwiu, na darni
Górą płyną poszumy jodłowe
Jakby ciężkie westchnienia męczarni
Las jak cmentarz zamarły i cichy
Ze szmer słyszę, jak serce mnie bije
Dawno zmarły już kwiatów kielichy
1 śmierć jedna tu chyba dziś żyje ~
Chodzi cicho od jodły, do jodły
Nikt nie kocha
chyba deszcz zapłacze
Próżne jęki i szumy i modły
Ciche będą poschnięte — żebracze

i
j
j

Dzięcioł kuje w niedawno pień dumny
Jakby gwoździe zabijał do trumny.
B. L«rc

I

SPRAWOZDANIE KASOWE.

I

Miejscowego Koła Towarzystwa Miłosierdzia
Chrześcijańskiego Im. Św. Wincentego w Lubartowie
za czas od 1 kwietnia 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r,
Organizacja:
Członków wspierających
144,
Biednych, którzy otrzymują stale zapomogi 51.
Biednych, którzy otrzymali doraźną pomoc
21.

K A SA .
W pływ .
S ald o w g o tó w c e
im k sią ż e c z c e w B anku
S k ła d k i c złonkow skie
O fia ry do b ro w o ln e
O fia ry 2 im s»ki Sw. A n to n ieg o i z tacy je k o śc io ła
K w esty uliczne
linprezyi dochód 7 og r. zabaw y w sie rp n iu 1946 r.
dochód z. a k ad e m ii w m arcu 1937 r.
D o p isa n e o d se tk i

Saldo

,

]
I
j

304
656
37
«t
i 18
340
51
14

zł
„
„
„
„
..
„
„

01
49
33
00
87
97
25
65
55

gr
„
„
„
.
„

Rasem

1.605 zł 09 Ur

Z ap o m o g i ata te
D o ra źn e pom oce
Za p o g rz eb y b ied n y c h zm arłych, u b ra n ia i inne
W yd atk i a d m in istrac y jn e
Za le k a rs tw a d la b iednych
O g ło sz e n ia i k o s z ta z b ió re k
W ysiano do Z a rz ą d u L ublin
S aldo na k a ią łe c z c e w B anku S p ó łd z ie lcz y m
S ald o w g o tó w c e

840 zl 00 R«*
50
00
40
12
41
34
47
85
3 »» 00
20
00
514
80
75 H 70

W yd atk i,

R azem

1.605 zł 09 gl

Nalepka 3-cio majowa
winna być w oknach
każdego domu.
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Z Polski i ze świata.
R ozbudow a o k ręg u c e n tr a ln e g o sta je s ię
r z e c z y w isto śc ią .
W Sandom ierzu rozpoczęto prace wstępne przy obwatowywaniu W isły, oraz prac ■ przygotowawcze do budowy w ie lkich
zakładów przemysłowych. Do ro b ó t tych, na skutek zatrudnienia
wszystkich miejscowych i okolicznych bezrobotnych, zaangażo
wano 500 bezrobotnych z innych terenów woj. kieleckiego.
W dziale e le k try fik a c ji rozpoczęto prace przy rozbudowie
sieci w ysokiego napięcia na odcinkach: Mościce — Starachowice
i S tarachow ic* — Warszawa. W krótce też podjęte będę w p e ł
ni prace przy budowie gazociągu, k tó ry prow adzić będzie z Roz
to k przez Kolbuszową i Tarnobrzeg do Sandom ierzu, gdzie prze
kroczy W isłę, a następnie przez O stro w ie c do L u bieni, rozdzie
lając się dalej na odnogę zachodnią i północną.
Z projektam i tym i wiążą się zam iary rozbudow y szlaków
kom unikacyjnych.

„B urza” w e ź m ie u d ział w d e fila d z ie m orskiej
z o k azji k oron acji J e r z e g o VI.
Ze źródeł oficjalnych dowiadujemy się, że na m iędzyna
rodow ą de fila dę o krę tó w wojennych, k tó ra odbędzie się w ra 
mach uroczystości z okazji koronacji króla A n g lii Jerzego VI w
Spithead, został wyznaczony O. R. P. „B u rz a ".
N ie jest to pierw szy występ reprezentacyjny tego okrętu
nu terenie zagranicznym . Przypom inam y, że O. R. I ‘ . „B u rza "
uczestniczy) już w k ilk u wizytach oficjalnych, m. in. w F in la n d ii,
Szwecji, D aidi, Niemczech i ZSRR.
Tym razem będzie on rep reze ntow a ł polską marynarkę
wojenną wśród okrętów w szystkich flo t wojennych światu.

Hołd za słu d ze.
W tych dniach odbyto się w W iln ie zebranie Koła W il
nian przy Tow. Rozwoju Ziem W schodnich. Na zebraniu nadano
godności członków honorowych kotu gen. Lucjanow i Ż e lig o w skie 
mu i m arszałkow i Senatu A le ksa n d ro w i P ry s to rrw i, juko n a j
bardziej zasłużonym dla rozw oju kulturalnego i gospodarczego
W ileriszczyzuy. Na tym samym zebraniu nadano m arszałkow i Se
natu A le ksan drow i P rystorow i godność prezesa honorowego
Kola W iln ian w W arszawie.

T y m czasow e prezyd ium o rg a n iz a cji
w ie jsk ie j O. Z. N.
W dn. 10 b. rn. szet Obozu Zjednoczenia Narodowego,
pik. Adam Koc powoła) tymczasowe prezydium organizacji w ie j
skie j O. Z. N w następującym składzie:
Przewodniczący
sen. gen. A n d rze j G alica, członkow ie
— ks. p ra ła t W acław B liziński, twórca wzorowej wsi w I.is k o wie, dr. Jan Stanisław B ystroń profesor uniw ersytetu J. P iłsud s
kiego, p. W ło d zim ie rz Bzowski członek rady głów nej Zw. S pół
dzieln i Rolniczych, dr. Jan F rele k d lia łu c z wśród m łodzieży w iej
skiej, pos. dr. M arian Gładysz, sen, F eliks G w iżdż, pos, inż. Jan
edynak, b. w icem inister skarbu, pik. Tadeusz Le chn icki, pos.
illchał Łazarski, sen M ichał Róg, jp. Sabina Stasiakowa preze
ska K ó ł Gospodyń W iejskich we W łocław ku, pos. Leon Suchorzew ski, oraz pos. Stefan Tatarczak.

t

S o w ie ty w sp om agają rząd H iszp ań sk i.
„G iorn ale d’ lta lia ” (Ita lia ) ogłasza a rty k u ł o sow ieckich
dostawach wojskow ych dla H iszpanii.
Po dn. 20 lutego nadal przybywają ochotnicy sowieccy,
których miejscem ko n ce n tra cji jest Paryż, Tuluza i M arsylia.
W ciągu ostatniej dekady lutego przeszło granicę hiszpańską w
Perthuse 150 oficerów regularnej a rm ii sow ieckiej, przeznaczo
nych do szkolenia brygad międzynarodowych. W pierwszych
dniach marca p rzyb yło drogą lądową do Alm ansa 50 dział so
wieckich. W okrasie od 1 do 20 marca przybyło do H iszpan ii
drogą pow ietrzną 10 sowieckich sam olotów m yśliwskich typu
G o rki), a równocześnie, sygnalizowana z M aiej A z ji rychły wy
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jazd 105 samolotów sow ieckich, platow ców bom bardujących z
załogą 210 pilotó w , szkolonych od 3 m iesięcy w Sowietach. 4 sa
m oloty sowieckie typu A u t 6 wylądowały w K b e ly na lotnisku
pod Pragą Czeską, a w parę dn i później w ystartow ały z lo tn i
ska pod Taborem wraz z 10 sam olotam i czechosłowackim i do
H iszpanii.
F akt ten zauważa „G io rn a le d 'lta liu “
jest wyrazem
pizyjaznych stosunków, w ytw orzonych pomiędzy Moskwą a Pra
gą, d z ię k i paktow i czesko - sowieckiemu.
Sowieckie transp orty m orskie idą przeważnie z Sewasto
pola przez Odesę, gdzie zabierają żywność i surowce. Dzien
nik wym ienia 13 okrę tó w hiszpańskich, któ re w okresie od 27
lutego do 7 k w ie tn ia przew iozły z po rtó w rosyjskich do portów
hiszpańskich oprócz am unicji 220 tanków, 245 dział, 26 samolo
tów i 130 samochodów.

P raw ie p erp etu u m m o b ile.
Inżynier A n to n i Lancos, W ęgier, wynalazł po k ilk u lutach
eksperym entowania sprężynę, która dokona rew olucji w prze
myśle mechanicznym, o ile sprawdzą się w szystkie nadzieje
wynalazcy.
Nowy rodzaj sprężyny działa, jak perpetum m obile nu
matą skulę, u więc założonu do putefonu utrzym uje go w ruchu
w ciągu k ilk u godzin bez nakręcania ponownego, zułożona do
zegarka utrzym uje go w ruchu 5 lat (I) bez nakręcania, można
też. puścić w ruch przy pom ocy tej sprężyny dynamomaszynę
na przeciąg 12 godzin.
Jest to więc tanie źródło energii popędowej. Obecnie do
konywane są w Budapeszcie próby ze sprężyną iuż. Lancosa.

Z powiatu.
Z życia Z w iązk u S trzeleckiego
w gm. S ern iki.
Oddział Gminny Związku Strzeleckiego założo
ny został w lutym 1934 roku, z siedzibą Zarządu w
W oli Semickiej. Posiada pododdziały w Woli Ser
nickiej, Nowowoli i Brzostówce.
Pododdziały te oprócz pracy wyszkoleniowej z
dziedziny Przysposobienia Wojskowego i sportowe
go prowadzą prace oświatowe i kulturalne dla swych
członków. W Brzostówce i Nowowoli praca tu ogni
skuje Się w specjalnych świetlicach, a w Woli Sernickiej w szkole.
Sprawozdanie Walnego Zebrania, jakie miało
miejsce 11 kwietnia wykazuje, że Oddział posiada
wyszkolonych przodowników do prowadzenia b ib lio 
teki, prac świetlicowych, konkursów rolnych i zespo
łów junackich. Prowadzone są obecnie 4 zespoły
dobrego czytania, 3 konkursy rolnicze, 3 zespoły
świetlicowe i biblioteka. Praca roczna ma być za
kończona wycieczką do Nałęczowa, Puław i Kazi
mierza.
Świadczenia finansowe w pododdziałach ponosi
częściowo Zarząd, którego wpływy wykazują:
za 1934 rok
157 zł 00 gr
za 1935 rok
145 zł 78 gr
za 1936 rok
234 zł 13 gr
Wszyscy strzelcy (ćwiczący) nabyli z własnych
funduszów przepisowe czapki organizacyjne.
Zarząd Oddziału Gminnego Z. S. już na czwar
tą kadencję z rzędu stanowią: Paweł Marciniak — pre
zes, Jan Matyjaszczyk — skarbnik, Roman Gocyła
komendant, Antoni Zych — referent wychowania
obywatelskiego i Stanisław Olszewski — sekretarz.

5. H. O.
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LUBARTOWIAK

Z Lubartowa.
O sobiste.
Z dniem 23 kwietnia b. r. po powrocie z urlo
pu, objął urzędowanie p. Illukiewicz Tadeusz, Sta
rosta Powiatowy Lubartowski.

D zień la su p od h a słem
„LAS OBRONĄ PRZED WROGIEM"

Pełnomocnicy stron zgłosili swoje zastrzeżenia,
odnośnie nie korzystania bezpłatnie przez Zarząd
Miejski z lokalu przeznaczonego na areszt miejski,
dalej nie ponoszenia kosztów aktu notarialnego i
nie wynajmowania przez Zarząd m. Lubartowa lo
kali za czynsz niższy, niż obecnie jest pobierany.
Jak nam wiadomo akt notarialny został już
sporządzony, pieczętując złą gospodarkę dawnych
zarządów, których niedbalstwo spowodowało uszczu! pienie majątku miejskiego i społecznego.

Z inicjatywy grupy osób prywatnych z hr. A.
Zamojskim, na czele, w dn. 13 kwietnia b. r., odby
ło się organizacyjne zebranie Komitetu „Dnia Lasu”
w Lubaitowie.
,
W zebraniu wzięli udział właściciele lasów i
leśnicy z powiatu. Starostwo reprezentował p. S.
Rafalski, Inspektorat Obrony Lasów p. Węgrzyn,
Zw. Strzelecki kpt. S. Perliński, O. T. O. i K. R. p. P.
Pankowski.
Po referacie p. L. Arciszewskiego i ożywionej
dyskusji nad licznie poruszonymi zagadnieniami, w
której wzięli udział między innymi: pp. lnsp. Węg
rzyn, dyr. Mościcki i pułk. Górski, postanowiono: i
a) zorganizować w dniu 8 maja b. r, pokaz leśny
w Nowodworze, (godz. 9,30 las państwowy) i aka- |
demię w sali Straży Ogniowej w Lubartowie,
(o godz 17) oraz b) zwoływać w periodycznych odstę
pach czasu zebrania podobne jak dzisiejsze c) zaini
cjować stworzenie wydziału leśnego przy Izbie Rol
niczej, jako właściwego terenu pracy nad usunię
ciem niedociągnięć zaniedbanej gospodarki leśnej,
a w pierwszym rzędzie opieki i pomocy dla drob
nych właścicieli lasów (kredyty i t. p.)
Do Komitetu zostali wybrani: przewodniczący
hr. S. Łoś, członkowie: pp. hr. A Zamojski, pułk.
Górski, W. Chromiński, dyr. Szkoły w Kijanach
Mościcki, kpt. S. Berliński, leśn. Gusarow i p. L. |
Arciszewski.

Losy gm achu po b. gim nazjum
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Ze Związku S trzeleck ieg o
w L ubartow ie.
W dniu 25 kwietnia b. r. na Stadionie W. p.
i P. W., odbyła się odprawa raport - kontrolny ofi
cerów i podoficerów Z. S. przy udziale Starosty Po
wiatowego p. lllukiewicza Tadeusza, Komendanta
Obwodu Z. S. mjr Lassoty Jana, Burmistrza m. Lu
bartowa p. mjr. Jastrzębskiego Jana, Prezesa Zarzą
du Pow, lnsp. Dobrowolskiego Henryka i Kom. Pow.
W. F. i P. W. Perlińskiego Stanisława,
W dn. 3. V. 1937 o gi dz. 14 (2 po poł.) odbę
dzie się otwarcie strzelnicy małokalibrowej na stadio
nie W. F. i P. W. w Lubartowie, dla przeprowa
dzania dorocznych strzelań propagandowych o od
znakę strzelecką pod hasłem „10 strzałów ku chwa
le Ojczyzny”.
Strzelnica czynn i będzie w dnie przedświątecz
ne od godz. 15
do 19 ej i w święta od godz. 9
— do 19-ej.
Zarząd Oddziału Związku Strzeleckiego w Lu
bartowie, prosi o jak najliczniejszy udział w powyż
szej imprezie.
Dnia 9 maja b. r. o godz. 10 rano odbędzie
się doroczny Walny Zjazd Delegatów Związku Strze
leckiego pow. Lubartów, w świetlny, Oddziału Z. S,
Lubartów, przy ul. Mickiewicza Nr, 10.

KĄc*k Harcerski.

Mieszkańcom Lubartowa nieobcą jest sprawa
nieruchomości miejskiej po b. gimnazjum, a gdzie
D o b yłych h a rc e rzy X V d ria iy n y harc,
obecnie mieści Sąd Grodzki i inne z nim związane
im T ad e u s za K o ściu szki w L u b a rto w ie ,
urzędy.
Komenda hufca harcerzy w Lubartowie zbiera
]ak wiadomo nieruchomość została nabyta
przez miasto przy pozostawieniu obciążeń hipotecz
materiały do opracowywanej historii harcerstwa na
nych. Ponieważ zadłużenie jest dość poważnie i
terenie miasta.
Nie wszystkim pewnie jest wiadomeni, że Lu
miasto w cli wili bieżącej niema widoków na zlik
widowania takowego, przeto sprawa oparta się o
belski Zarząd Okręgu Związ.ku Harcerstwa PolKomisję Oszczędnościowo-Odłuźeniową dla Samo I skiego wydał ubiegłego roku „Pamiątkową Księgę
rządu przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Ko j 25 lecia harcerstwa na terenie lubelszczyzny” w
której brak jest jakiejkolwiek wzmianki o harcer
misja ta ustaliła plan zlikwidowania zadłużenia cią
żącego na nieruchomości miejskiej, drogą przejęcia
stwie w Lubartowie. Początki harcerstwa lubarto
wskiego sięgają roku 1915-go, a pluton P. O. W,
przez wierzycieli od gminy miasta Lubartowa, poło
-złożony z członków XV drużyny im, Tad. Koś
wy domu przy ul. Marsz. Piłsudskiego Nr. 78. Głó
wnymi wierzycielami są: sukcesorzy Jakubczyka Ja
ciuszki w Lubartowie, chlubnie jest zapisany w hi
na, których pretensja wynosi na dzień 1 marca b. r.
storii P. O. W. biorąc udział w rozbrojeniu Au
striaków i Niemców. Wszystkich, którzy mogą i
Zł. 34O00 długu i 8000 zł, zaległych procentów, oraz: Teofila, Maria i Cecylia Gonciarskie, z należ
chcą, przyjść nam z pomocą, prosimy o udzielanie
nością zł. 28000 długu kapitałowego i zł. 14000 ty
cennych wiadomości piśmiennie, lub ustnie do huf
cowego druha Maja Józefa
tułem odsetek. Obie strony doszły do porozumienia
w myśl którego Komisja Oddłużeniowa poleciła
Dnia 18 kwietnia w lokalu szkoły pow. odbyła
sporządzić w ciągu miesiąca kwietnia 1937 r. akt
się „Wiosenna odprawa drużynowych" hufca Lu
notaiialny, dotyczący przejęcia połowy nieruchobartów, z udziałem Firleja, Kozłówki, Kamionki,
chomości, przez wierzycieli, w zamian za zrzeczenie
Lubartowa i Ostrowa Siedleckiego.
się wszelkich pretensyj do m. Lubartowa, przy nieOmówiono sprawy akcji letniej Drużyn i Hufca.
wychodzeniu z niepodzielności w ciągu lat 5-ciu.
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STAROSTWO POWIATOWE
LUBARTOWSKIE

K O M U N IK A T .
Podaję do wiadomości, że pobór rocznika 1916 odroczonych ze starszych roczników i ochotni
ków na terenie powiatu lubartowskiego odbędzie się dla wszystkich gmin powiatu w Lubartowie w gma
chu szkoły powszechnej przy ul. Legionów Nr. 3 w następującym terminie:

PL A N
Miejsce
urzędowania
K om isji

przeprowadzenia poboru rocznika 1916, odroczonych ze starszych rocz
ników i ochotników na terenie powiatu Lubartowskiego.
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Data urzędowania
i stawiennictwa
poborowych z poszcze
gólnych gm in

p r z e U s t a w i a j ą ca

grom ady: Niem ce, C iecierzyn,
R udka-K ozi owi ecku, Nusutów

gm. N ie m c e -

gromady:

Ludw inów,

W ola-N iem iecka,

Nasutów,

Dys,

M ajdan-K ozlow iecki,

10 c z e r w c a 1 9 3 7
g o d z . 8 r.
11

»

gm. Ł u c k a
gm. C z e m ie r n ik i •

12

w
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M

gm. C z e m ie r n ik i - grom ady: S tó jka Tarkaw ica i W ygnanów
miasto Ł ę c z n a
gm. F ir le j - za w yjątkiem grom ad A nto nin -N ow y i A n to n in -S ta ry
gm. F ir le j * grom ady A nto nin -N ow y i A n to nin -S ta ry
gm. T a r ł o
gin. M i c h ó w .
gm. S e r n i k i .
gm. L u d w i n .
miasto L u b a r t ó w
gm. K a m io n k a - za w yją tkie m grom ady Kozłów ka
gm. K a m io n k a - gromada K ozłów ka
gm. R u d n o .
gm. S a n t o k lę s k i - za w yjątkiem grom ad: A m elin, Biadaczkn i Kawka
gm. S a in o k k j s k ł • grom ady: A m elin, Biadaczkn i Kawka
gm. W i e 1 k 1 e
gm L u s z a w a
D o d a t k o w a komisja dla poborowych ze wszystkich gmin
i ochotników
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grom ady: Bełcząc, Babczyzna, C zem ierniki, w,
Dębica, k. Dębica, Stoczek, Skoki
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Starosta Powiatowy
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Lubartów, dn. 22 kwietnia 1937 r.

Wydawca:

Data
ukończenia
czynności
K om isji
poborowej

Rocznie 3 zł. 50 gr.

—

Półrocznie 1 zł. 80 gr.

D ruk. I. Niseubaum, Lubartów , M arszałka Piłsudskiego

—
4.

K. K. O .

Kwartalnie 90 gr.
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