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Prowizoryczne wyniki głosowania indowego
w W arszawie i w Łodzi
Miniona niedziela
upłynęła
w
Polsce pod znakiem qlosowania ludowe
go. W kraju zapanowała atmosfera po
wagi w obliczu doniosieqo wydarzenia,
które wywrze piętno na przyszłych lo
sach Rzeczypospolitej.
Referendum przeprowadzono przy bar
dzo licznym udziale uprawnionych do
wyrażenia swej woli. Doskonała organi
zacja i wysokie1 poczucie obowiązku obywatelskieqo sprawiły, iż akt głosowa
nia ludowego nie został zakłócony żad
nymi incydentami.
Rzecz zrozumiała, że bezoośrednio
po zakończeniu referendum nie jesteśmy
w stanie' podać żadnych realnych cyfr,
ani też wyniku, jeżeli chodzi o odpowie
dzi' na wszystkie trzy pytania.
WARSZAWA. (Obsł. wł,). Według'
doniesienia radia warszawskiego, prowi
zoryczne obliczenia wyników głosowania
ludowego w 184 obwodach w Warszsr
wie wykazują:

Z a m a c h rsa G hartdaego
LONDYN (SA°). W okolicy Bomhaiu
pociąg wiozący Gna^diego najechał na
zaporę ułożoną z kamieni. Lokomotywa
uległa uszkodzeniu. Ghandi natomiast ani nikt z jadących nie odnieśli żadnych
obrażeń.
„Bóg nie życzył sobie mojej śmierci
— powiedzie! Ghandi wkrótce po oca
leniu. — Byłem bliski śmierci. Ponieważ
niqdy nie uczyniłem' nic zfeqo nikomu,
nie rozumiem dlaczeqo ktoś miaJby mi
źle życzyć".

H itle ro w ie c b u rm is trze m
HAMBURG. (ZAP). Druqi burmistrz
miasta Pa.ssiu Karol Dongerer został na
zarządzenie władz wojskowych natych
miast zwolniony z urzędu. Utrzymywał on
ścisły kontakt z hitlerowcami1 i wprowa
dzał aktywnych hitlerowców na urzędy.

Uczą... strzelać w tajnych szkołach
niem ieckich
N,-; terenie Dolnego Śląska, w powie
ce Lwówek władze bezpieczeństwa wy
kryły 4 tajne szkoły niemieckie. W szko
łach tych uczono nie tylko ięzyka niemte)ckieqo i historii w duchu hitlerow
ski*, ,

„ T y d z ie ń g ło d n e g o "
w s tre fie b ry ty js k ie j
HAMBURG. (ZAP). Kierownik cen
tralnego urzędu wyżywienia I gospodar
ki strefy brytyjskiej Dr. Schlaqe-Schoeninnen wezwą! wszystkich rolników stre
fy brytyjskiej ażeby w ostatnim tygod
niu czerwca, nazwanym „tyqodniem
głodnego" przywieźli do miast jak naj
więcej żywności.

uprawnionych qo głosowania
360.947,
oddano qłosów — 319.003,
ważnych głosów — 315.173,

*

—

Odpowiedź na L pytanie „tak" —
214.647,
„nie" — 100.526.
Odpowiedź na II. pytanie: „tak." —
254.749,
„nie" — 60.424.
Odpowiedź na Ml. pytanie: „tak” - —
302.652,
„nie" — 12.521

ŁÓDŹ, (Obsł. wł.). Radio Warszew
skie donosi, że tymczasowe wyniki gło
sowania ludowego w 131 obwodach na
terenie miasta Łodzi są następujące:
uprawnionych do głosowania
196.493
liczba głosujących
172.345
głosów nieważnych
2.218
głosów ważnych
170.127
1. pytanie — Mtak" —
127.340
1. pytanie — „nie* —
44.781
II. pytanie — „tak" —
139.469
II. pytanie — „nie" —
30.658
III. pytani© — „fsk," —
•126.089
III. pytanie — „nie" —
8.038
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Z aw ieszen ie broni w M a n d ż u rii
SZANGHAJ. (SAP), Zawieszenie bro
ni między centralnym rządem chińskim a
wojskami komunistycznymi, które wyga
sło dziś w nocy, zostało — jak donosi
oficjalny komunikat z Narikinu —— prze
dłużone na czas nieograniczony. Rząd
chiński zwrócił się do wysłannika Stanów
Zjednoczonych gen. Marshalla o dalsze
prowadzenie negocjacyj pokojowych.
— O—

O d k ry c ie m a s o w e g o g ro b u
LONDYN. (PAP). W Saksonii na miej100.000 obywateli sowieckich, zmarłych
na skutek złych warunków bytu, chorób
epidemicznych i bestialskiego
obcho
dzenia się z nimi.

Sprawa Triestu, kolonii włoskich i Niemiec
na kcrJe re n cji czterech m inistrów

PARYŻ.( Obsł. wł.). W niedzielę poda francuskiego. Postanowiono rozpatrzeć
no szczęgóły propozycji francuskiej prze plan ponownie na posiedzeniu wtorko
dłożonej w sprawie Triesfu przez mini wym.
stra Bidault ną sobotnm posiedzeniu ra V Jeżeli chodzi o datę konferencji po
dy czterech ministrów spraw zagranicz kojowej, nic wiadomo czy Mołotow unych.
dzielif w poniedziałek odpowiedzi na po
Projekt francuski przewiduje, że Triest czątkową propozycję Byrnesa, by zwo
zarządzany będzie przaz dwuch guber łać konferencję na 20 lipca W sobotę
natorów, włoskiego 1 jugosłowiańskiego Mołotow zobowiązał się do udzielenia
oraz przez radę , złożoną z przedstawi odpowiedzi w ciągu dwuch lub trzech dni.
cieli 6 zainteresowanych państw. Rada ta
Na temat kolonii włoskich ministro
byłaby odpowiedzialna, za administrowa wie ciągle jeszcze starają się wynaleźć
nie Triestem 1 porządek publiczny.
formułę, która uzgodniłaby sprzeczne
Władza usfeiwodawcza ma należeć w stanowiska; W, Brytanii i Zw Radzieckie
myśli propozycji francuskiej do zgroma go. Brytyjczykom chodzi o uniknięcie
dzenia prawodawczego, wybraneqo w
powszechnych i tajnych wyborach.
Minister Mołotow zażądał, by do ra
dy Triestu powołano również przedsta
wiciela Czechosłowacji, qdyż Czechosło
wację; nie; pos:ada własnego dostępu do
morza, stanowiąc jednocześnie' zaplecze
GDAŃSK. (PAP) — Wyrok na zbrod
Triestu.
niarzy stufthofskich wykonany zostanie
PARYŻ. (Obsł. wł.). Ni! poniedziałko
w Gdańsku. Wedle informacji zasięgnię
wym wieczornym posiedzeniu rady mi
tych w prokuraturze) Specjalnego Sądu
nistrów spraw zagranicznych wielkiej
czwórki, minister Mołotow wyraził zgo Karneqo w Gdańsku, na zarządzenie M i
dą na przyjęcie planu Bidault w sprawie nisterstwa Sprawiedliwości i wobec teqo,
Triestu i granicy jugosłowiańskie; jako ze Prezydent KRN nie skorzystał z pra
podstawy do dyskusji, — pod warunkiem wa łaski w stosunku co skazanych w
ewentualnej poprawki radzieckiej.
procesie stutthofskim, 11-tu zbrodniarzy
Beyin i Byrnes • zażądali jednakże
hitlerowskich, wyrok śmierci zostanie wywięcej czasu do przestudiowania planu

podważenia sprawności obecnej admini
stracji w tych koloniach w okresie feqo
roku po którym nastąpić ma dopiero ostateczna decyzja co do losu kolonii. Na
tomiast Rosjanie żądają ustanowienia na
okres teqo roku wspólnej odpowiedzial
ności 4 mocarstw w administrowaniu ko
loniami.
W Paryżu przypuszcza się, że mini
strowie spraw zagranicznych w niedłu^
qim czasie rozpoczną omawianie sprawy
przyszłości Niemiec. Rząd francuski za
mierza przedstawić swoje stanowisko na
ten temat jeszcze na obecnej konferen
cji ministrów spraw zagranicznych.

Z b ro d n iarze stutthofscy

zostaną publicznie pow ieszeni w Gdańsku

Wybucb bomby atomowej
LONDYN (Obsł. wł.). Czwarta' bomba
atomowa świata, zrzucona została dnia;
30 czerwca o godż. 22 (czas warszaw
ski) w atolu Bikini na, Oceanie Spokoj
nym z pokładu „latającej twierdzy" Dave Dream, pilotowanej orzez majora lot
nictwa, USA Woodrowa Swancotta. Bom
bę zrzucił mjr.Harold Wood.
Wybuch bomby nastąpił w trzy minu
ty po rzucie, gdy samolot ,,Dave Dream"

znajdował się już o, kilkanaście mil od
miejsca, eksplozji, wywołując 10-krofnie
silniejszy blask, niż blask słońca w po
łudnie. Powstały słup dymu i płomieni
sięgał wysokości 20.000 mtr. Doszło do
dwóch eksplozji, przy czym druga była
3-krotnie silniejsza ód pierwszej. Huk
eksplozji był niespodziewanie słaby i
przypominał odgłos 15 cm. działa okrę
towego, słyszanego z bliskiej odległości.

konany w czwartek, dnia 4-go bm„ o
godz. 17-toj w Gdańsku publicznie
przez powieszenie (na Sfolzenberqu).
}

S p ecjaln a orcjamsacjei n ie m ie c 
ka m o rd u je P o la k ó w
BERLIN. (Obsł. wł.) Na terenie oku
pacji brytyjskiej policja, natrafiła na ślad
tajnej orqani;zaęji, która; mordował?' spe
cjalnie Polaków. Organizacja’ ła nosiła
nazwę „Polenfoeter'. Główna kwatera
tej organizacji mieściła się w Szlezwiku.
N edawno sąd wojskowy skazał 2
Niemców za zamordowanie 2 Polaków,
inni 2 Niemcy zostali skazani na śmierć
za wyrzucenie Polaika z pędzącego po
ciągu.

Z przyczyn od nas niezależnych nie
mogliśmy wydać 1 dostarczyć naszym
Czytelniom numeru wtorkowego. Ser
deczni© za to przepraszamy.
REDAKCJA „ZRZESZE KASZEBSKJI".

Zrzesz
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ŚW IAT POLiTYCZMY

m ó w ią i p u zą . ?

Rok p raw d ziw ej współpracy
Przed rokiem została podpisana w
nie istotnie wprowadzony w życie i sta
San, Francisko Karła Narodów Zjedno nie się rzeczywiście praktycznym przed
czonych. Podpisanie nastąpiło w wyniku sięwzięciem. Rok trwania' układu tej mia
ry co Karta Narodów Zjednoczonych to
wielomiesięczńych konferencyj, które
rozpoczęły się jeszcze w okresie kiedy zbyt krótki okres dla» sporządzenia mia
wojną z Niemcami trwała. W czasie kon rodajnego bilansu. Wszak znaczna, część
tego okresu zajęły techniczne przygoto
ferencji w San Francisko nadeszła wia
domość o zwycięstwie nad Niemcami, a wania gmachu organizacji międzynaro
wkrótce po jej zakończeniu nastąpiła dowej, ale jest już wielkim» postępem,
że działa Rada Bezpieczeństwa,, i jej
kapitulacja Japonii.
Narody miłujące pokój odniosły istot komisje, że toczą się prace komisji Spo
ne zwycięstwo, ale może ono przynieść łeczno-Gospodarczej, że odbywają sięx
owoce tylko wtedy, jeżeli akt podpisa- j posiedzenia Zgromadzenia Qqó'nego, z
ny przez narody w San Francisko zosta których następne jest zwołane na wrze-

H it y łamią bierny opór żydów
JEROZOLIMA. (Obsł. wł.).
Akcja
wojsk i policji brytyjskiej w Palestynie
przeciw ludności żydowskiej prowadzo
na jest w dalszym» ciągu. Ilość areszto
wanych Żydów dochodzi do 4.000.
Wśród aresztowanych są najaktywniejsi
przywódcy żydowscy.
Skonfiskowano 20 karabinów i 30-000
naboi.

v;e przewodniczący generalnej rady ży
dowskiej i sekretarz generalnej federacji
robotników żydowskich Dawid Renez.
Przewodniczący Agencji Żydowskiej rab :n Jehudą Fiszman, Który został areszto
wany w sobotę rozpoczął na znak pro
testu» strr.jk głodowy.
Władze brytyjskie oczekują, że berny opór zastosowany przez Żydów zo
stanie złamany.

M. in. aresztowany został w Te!-Avi-

Nowy

Rząd fra n cu sk i z a p ra s z a
w ic e m in . M o d z e le w s k ie g o
PARYŻ. Rząd francuski zaprosił pol
skiego wicemin. spraw zagrań. Modze
lewskiego z wizytą do Paryża! po zakoń
czeniu obrad konferencji) 4 mocarstw.
Wizyta ta była przewidziana od dawnie,.
Prenrer Bidault odbędzie z wicem. Mo
dzelewskim szereg konferencji na femaf
zslgądnień ¡interesujących Francję i Pol
skę,
—o—

A u s tria ć d z y s k a ła częściowo
suw erenn ość
Przedstawiciele 4 mocarstw, zasiada
jących w Sojuszniczej Radzie Kontrolnej
Austrii podpisali porozumienie w myś*
któreqo prekszali władze administracyj
ną i polityczną rządowi austriackiemu,
który ma, prawo zawierania międzyna
rodowych umów oraz nawiązywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych
z Narodami Zjednoczonymi bez uprzed
niego uzyskania zqody mocarstw oku
pujących.
Równęż w myśl porozumienią^zost:.ją zniesione linie demarkacyjne pomię
dzy strefami okupacyjnymi.
Rada' sojusznicza nie wyraziła nato
miast zgody na zn esieme cenzury.

Wieść! z kraju i św iata
Na innych k o n ty n e n ta c h
— Lord Wawell, wicekról indyj, od
rzucił podi:ln:e Ligi Muzułmańskiej o
przesunięcie terminu wyborów do Zgro
madzenia Konstytucyirieqo Indyj.
— W Bagdadzie odbyła się demon
stracja ok. 3,000 studentów, którzy do
magali się usunięcie! wojsk brytyjskich z
Palestyny.
— W pobliżu wvsp Belearskich hisz
pańska, łódź podwodna C4 zderzyła się
kontrtorpeidowcem i zatonęła. Zginęło 46
osób załogi.
'

sień. Oczywiście prace tej organizacji nie
toczą się w atmosferze całkowitej har
monii, oczywiste jest, że zdarzają się
pewna tarcia słowne i różnice poglądów,
ale w krótkim czasie trudno b*/ło spo
dziewać się pełnej harmonii. Główną
rzecz leży w tym, że istnieje» forum, na
którym rozpatruje się zagadnienia mię
dzynarodowe, że istnieją orqaniza,cja,
która z rozmaitych ścierających się ze
sobą poglądów wypracowuje wspólne
wytyczne. Główna rzecz oolega na tym,
że prace Narodów Zjednoczonych toczą
się nie w zaciszu gabinetów ministerial
nych, lecz na pełnym widoku opinii pu
blicznej, która może wywierać wpływ
na bieg spraw. Główna rzecz w tym, że
przedstawiciele poszczególnych państw
w ONZ są odpowiedzialni nię* tylko wo
bec swych rządów, cle moralnie, wobec
całeqo świata, który dość nacierpiał się
wskutek wojny i pragnie pokoju. Dla
tego p :erwszy rok Narodów Zjednoczo
nych można nazwać rokiem dobrym, bo
prowadził narody po drodze prawdzi
wej współpracy.
— O --

W y n ik i Spisu Ludności
Opublikowane przez Główny Urząd
Statystyczny tymczasowe wyniki- pow- ,
Szechnego spisu ludności, przeprowa
dzonego w dniu 14 lutego 1946 r., są
następujące:
Oqóln,a liczbą mieszkańców Polski
(o powierzchni» 310.112 km. kw.) wyno; si 23,9 miliony. Na ziemiach dawnych
mieszka 18,6 milionów, a na» Ziemiach
Odzyskanych — ponad 5 milionów. Prze
ciętna gęśTość zaludnienia wynosi: 77 '
mieszkańców ma 1 km. kw., przy czym
qęstość zaludnienia na ziemiach daw
nych wynosi 89 mieszkańców na 1 km.
| kw. powi&rzchni, a na Ziemiach Odzy
skanych — 49 mą 1 km. kw.
W porównaniu zę stanem przedwo\ jennym ludność naszego kraju zmniej
szyła się o 10,5 milionów, a qęstość ża
lu dn enia z 8,8 mieszkańców na» 1 km.
kw. spadła do 77 na 1 km. kw.

R o zw od y, Rozw ody

Jąk podaj,ei poznański „Głos Katolic
ki", gdy w Warszawie w pierwszym
kwartale 1946 r. wpłynęło do Sądu Okr.
396 spraw rozwodowych, to w Pozna
n i! w styczniu — 282 sprawy, w lutym
428, zaś w marcu 552 sprawy! Razem
1262 sprawy! (przed wojną średnie naDe Nicolai p re z y d e n te m W łoch
sJenie kwartalne w/ncsTo, 100 spraw).
Tymczasowym» prezydentem republi 1Ładna» historia! Liczba spraw rozwodo
ki włoskiej wybrano b. przewodniczące wych rośnie, a przyrostu dąqle nie ma.
go parlamentu włoskieqo Enr»co de Ni Wymieramy!
*
.
,
colai. Na kandydaturę tę padło 396 gło i
sów.
Proces w N o ry m b e rd z e
Nowy prezydent republiki przed 2
'Zainteresowanie . łym procesem sła
laty skłonił Wiktora Emanuela do abdy
bnie coraz bardziej. Prasą, centralna nie
kacji.
1 poświęca mu wiele miejsca. Proces bę- o —
! dzie na ustach wszystkich dopiero wów
LISA w obliczu in flan c ji?
czas, qdy zapadać będą wyroki skazu
jące.
WASZYNGTON (Obsł. wł). Prezydent
Spadek zainteresowania nie jest obja
Truman skorzystał z prawa veta w sto i
sunku do konqresu, który uchwalił ogra- wem dodatnim. Opinia polska musi być
wobec każdej sprawy niemieckiej na
n/czenii'! urzędu kontroli cen. Prezydent
oświadczył, że wprowadzenie nowej u- stawiona tym czujniej,,im bardziej „norstawy spowodowałoby w Ameryce infla \ melizuje się" życie w Niemczech.
cję i kryzys gospodarczy, który wstrzą
Normalne życie w Niemczech, to po
snąłby poważnie całą międzynarodowa
prostu chęć odpłaty, tworzenie leqend
gospodarką
» o niezłomnośd niemieckiej i przygoto
wywanie nowych pułków, nazwanych
imionami sądzonych dziś w Norymber, dze zbrodniarzy.

rz ą d w H olandii

U tw o rzen ie rządu po 5 - tygodniowych rokow aniach
LONDYN. (PAP). Reuter donosi z
Hagi, że według doniesień dzienników
holenderskich, w dniu 27 czerwca przy
wódca partii katolickiej Boel po 5-tygodn.iowych rokowaniach skompletował wre
szcie swój gcbinet. Oprócz Boska, któ
ry ma objąć prezydium rady minisfrów

N r . 76

Kaszebskó

i ministerstwo spraw wewnętrznych, do
nowego rządu mają wejść m. in. van
Arsevesin (katolik) — spraw;edliwość,
Gielen (katolik) — oświatę1. Przypuszcza
się, że stały deleqat Holandii do Rady
Bezpieczeństwa ONZ van Kleffens po
wróci na stanowisko ministra spraw za
granicznych. Nowym mtnisterm terytoriów
zamorskich ma być mianowany van Helsdingen, dawny przewodniczący zqromadzenlsi ludowego Indii Holenderskich.
Pozostałe ministerstwa mają być obsa
dzone przez te sąme osobistości, co w
poprzednim rządzie.

Rada M inistrów u chw aliła jednogłośnie

sprowadzić zwłoki
gen.
Sikorskiego
do Kraju
WARSZAWA. (PAP). W związku z
przypadającą rocznicą śmierci qen. Sikor
skiego, członkowe Str. Demokr. min.
Rzymowski, min. Rabanowski i» wicemin.
Chąjn złożyli na posiedzenu Rady Mini
strów wniosek w. sprawie zwrócenia» się

do Wielkiej Brytanii o wydanie zwłok
śp. qen. Sikorskiego, celem uroczystego
sprowadzenia ich do kraju. Wniosek
przeszedł jednomyślnie przeciwko 1
wstrzymującemu sie od głosu.

ile kosztuje zwłoka w płaceniu podatków
W Dzienniku Ustaw ogłoszony został
dekret o zobowiązaniach podatkowych,
który wchodzi w życie z dniem 1 l»pca
b- r.
\
Dekret ten stwarza jednolite normy
dla większości danin publicznych na rzecz
Skarbu Państwa,
Należności z tytułu zobowiązania po— Nowoutworzona komisja Arabów
palestyńskich w mani teście do narodu arabskiego oświadczył*,- iż sprzedaż zie
mi »Żydom „jsst zbrodnią narodową rów
ną zdradzę i podlegają ró w n ej karze'.

K r a ‘e ¡Europy
— Znany dyrygent włoski Toscani od
wołał swój koncert w Pr,ryżu, jako pro
test przeciwko przyznaniu Francji okręqu
nadmorskiego' i Mont Cenie.
— W. Brytania zawarła z Norwegią ukłsd handlowy na podstawie któreqo do
starczy Norwegii samoloty, okręty i umundurewani© wojskowe.

/

datkoweqo mogą być odraczane lub roz
kładane na raty. Od zaległości pobiera się podatek
za, zwłokę w wysokości następującej:
1) Przy zwłoce1 nie dłuższej niż *14
dni — 1 proc. od zaległości.
2) Ponad 14 dni, a, riie dłużej niż 1
m'esiąc — 2 proc.
3) ponad 1 miesiąc, a nie dłużej niż
3 miesiące — 6 proc.
4) Ponad 3 miesiące, a nie dłużej niż
5 m esięcy — 10 oroc.
5) Przy zwłoce ponad 5 miesięcy 1C
proc. od zaległość-.
Dodatek z-:, zwłokę pobiera się rów
nież w tych przypadkach, w których nieuiszczenie świadczenia p»en-ężneqo w
terminie zagrożone jest qrzywną lub. ka
rą pieniężną.
W przypadku niedqtrzymania terminu
lub nieuiszczenia raty w ternrnie — od
nieuiszczonej kwoły zaleqłości pobiera
s»ę dodatek za» zwłokę, licząc cd dnia
powstania zaległości.

Proces w Tokio
Gdy o Norymberdze u nas qłośno, nic
» s:ę prawie nie mówi, że 13 czerwca roz
począł się w Tokio proces expremiera
To jo i towarzyszy.

2Ł d n ia
U w łaszczen ie O s a d n ik ó w na
Z ie m ia c h O d zyska n ych
Podług informacji redaktora» „A p i” ,
Mmister Ziem Odzyskanych Wiadysław
Gomułka» zapowiedział, że w najbliższych
dniach ukaże się dekret o uregulowaniu
tytułu własności osadników na Ziemiach
Odzyskanych,. Projekt dekretu przeiw.iduje, że na własność będą nadawane
gospodarstwa do 15 ha użytków rolnych
(dla gospodarstw hodowlanych do 20
ha,). Ziemie będą nadawane n»a własność
wszystkim osadnikom, którzy je zago
spodarują, odpłatnie. Osadnicy wojsko
wi otrzymają ziemię (do 10 ha) bezpłat
nie w powiatach nadgranicznych. Polska
ludność autochtoniczna zachowuje pra
wo własności swych gospodarstw).
Dekret przyczyni sie skutecznie do
uregulowania stosunków na Ziemiach
Odzyskanych.

H e rta D o m o m a re s z to w a n a
BERLIN. (ZAP). Najokrutniejsza z
dozorczyń w obozie Oświęcihi, Herta
Domenn została aresztowana w teatrze
w Berlinie. Została poznana przez jedną
z Niemek, które ocalały z obozu.
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Życie katolickie w Chinach

Według ostatnich doniesień Kościół
katolicki, w: Chinach utrzymuje obecnie
14 tysięcy szkpł publicznych. —• Msgr.
Zenin, delegat apostolski w Chinach,
kilkakrotnie przeprowadzał rozmowy z
marszałkiem Czang Kai Szekiem na te
mat misyj katolickich'. Przy tej okazji szef
rządu chińskiego wyrazi} apostolskiemu
delegatowi słowa wdzięczności za kato. łicką akcję charytatywną podczas ostat
niej wojny.
Nuncjusz apostolski w Pradze
u prezydenta Benesza

Prezydent Czechosłowacji, dr. Benesz,
przyjął w tych dniach mgr. ks. Ksawere
go Rittera, którego Ojciec św. Pius XII
mianował przed1niedawnym czasem nun
cjuszem apostolskim w Pradze Prezy
dent dr. Benesz zapewnił mgr. Rittera o
gotowości udzielenia poparcia: i pomocy
Kościołowi katolickiemu, nie tylko orzez
siebie samego, ale również przez rząd
czechosłowacki.
5-lecie męczeńskiej śmierci
arcybiskupa płockiego

Pod koniec maja br. obchodzono w
powiecie działdowskim 5-lede męczeń
skiej śmierci arcybiskupa płdckiego, ks.
Nowowiejskiego, który zginął tam z rak
okupa.nta. W uroczystościach, którymi
kierował ks. prób. Domański z Iłowa,
wzięło udział ponad 4000 osób.
Nuncjusz a»o&o!ski odwołany
z Bukaresztu

łcik donoszą, Watykan czyniąc zadość
życzeniom rządu rumuńskiego, zdecydo
wał się na odwołanie nuncjusza apostol
skiego Andrea Casulo z Bukaresztu. Na
zwisko następcy nuncjusza nie zostało
jeszcze podane.
Prześladow ania w Syrii

W Syrii po wycofaniu wojsk francu
skich zaczęło się prześladowanie katoli
ków ze strony fanatycznych mahometan.
Zamknięto katolickie szkoły i szpitale,
dostojnicy kościelni są publicznie znie
ważani.
W y zn a ł przed śmiercią

W Meksyku zmarł E. Calles, b. prezy
dent, który prześladował bezwzględnie
Kościół w latach 1924— 28. Przed śmier
cią Wyznał, że jego plany zawiodły,
gdyż Kościół nie upadł, lecz wzmocnił
się, czego dowodem m. in. masowe
pielgrzymki maryjne do Gwadelupę.
ALE K S AN D ER M A JK O W S K I
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(Postępni vątk)
—- To sę yjsł — wodrzekł vąspon.
— Wob noc pudę ze szczudłem na
plecach drogą do Vejherova, a wob
dzeń sę vespję wu vjadomiqo . vęqlovnjika v lese. Prze Brom je Wolivskji ma
sę zos wo boczę ma!
I vstoł vaspon, założeł szczudło rig
remję i jak ricerz młodi dłuqjimi krokomą szedł v cemną noc
Anjoł Stróż nrikreł slepje szandarom,
że mje pusciile u kompanjiją. choc i ti
z Mjechucana reno sę nalezlś Murowa
no figura,, pod chferną mai wczora do
pozdni noce z Trąbą sedzisła, reno zgromadzełs, na svojlm blaszannim daszku rcio v i v j!de słuńca, a v cenił vkoł nji na
dzsrnji klęczoł'rój, chturen sę polecoł
wopjece Boskji na dalszą drogę. ! jó
szedł pod!;iękovac Matce Boskji, że
vczorą Trąbovim vemiszlanjim wodnekała
zap:dcziveqo słuqę pruskjiqo.
Strzepskó parafijó wodprovadzeła nas
spjevem i chorąqvjamj, v stronę Luzena, wostałni sfaceji przed sarnim V'ejhe-
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Najpiękniejszy park — rozkradany
Bezsprzecznie jednym z najpiękniej
szym zabytków minionych wieków i
wciąż żywymi świadectwem kultury na
ziemi
kaszubskiej, jest dzieło oj
ców cystersów — Park Narodowy w
Oliwie. Został on założony z końcem
XVI wieku i pierwotnie rozciągał się
znacznie: dalej, bo aż pod podnóże
Góry Kościuszki-. Obecnie zajmuje prze
strzeń 10 ha. Jest w stylu francuskim, urządził go około 1760 roku opał Jacek
Rybiński, wedle projektu słynnego fran
cuskiego ogrodnika1, Le N;otre, przy
czym wykonawcą jego planów był nad
worny architekt ii ogrodnik opęta, Kazirrrerz Dembiński z Kocka, zajęty po
przednio w Wilanowie. Część parku urządzona jest w stylu francuskim ze
strzyżonymi alejami, część w a,nqielskim.
Najpiękniejszym punktem parku jest
aleja lipowa; w której stare lipy są
strzyżone w oryqina,lne 12 m. wysokie
szpalery, jedyne w swoim rodzaju. Oso
bliwością przyrodniczą są też oqrómne
bluszcze, porastające tylną fasadę pała
cu opałów (dz!ś sta.nowiąceqo ruinę).
Nad stawem wspaniała qrupa starych ci
sów i prześliczne wierzby płaczące.
Pa:rk jest nie tylko miejscem space
rów, ale przede wszystkim wielką aulą
uniwersytecką, jest to zakątek „świata
świętych", a nawiązując do pięknych
wizji Słowackiego — wstępować do ter
cjo chrąrnu należy z odkrytą głową j w
skupieniu ducha.
Ten kto rozumie wyjątkowe znacze
nie pedagogiczne nagromadzonych tam
cudów flory, każdy, dla którego droqą
jest spuścizna wielkiej prący i kultury
naszych ojców w tej stolicy Kaszub
niestety staje zdumiony przed objawami
opieki nad tym dziedzictwem i niewy
korzystania qo dla celów naukowych.
Przede wszystkim mamy tu na uwa
dze zbiory roślin alpejskich Zbiory te
—- pierwsze w Europie — są planowo
rozszabrowane.
.
Widać coraz mniej doniczek z rośli
nami. W uibieqłym miesiącu porozbija
no mnóstwo doniczek i zniszczono 8 okien, a wiele okazów porozrzucano obok
skrzyń. Niei było to przesadzanie, a ni
szczenie.
N'e myślimy o tym, by banknoty trzy
mać w kasach pancernych. Rozumiemy,
że te wyszabrowane i bezmyślnie ni
szczone okazy posiadają wieiką wartość,
rovem. Njebo jesz: pobiegłe mało słuńca
przepuszczało, kjej jesma wopuszczata
Strzepcz, ale njimnesmal doszła do Luzena, svjeceło słuńce z modriqo nieba. Po
drodze vjitałe nas Bożemękji, v kvjotkji
redosno wumajone. A nad sobą czuła
mą wopjekę Boską jalk veciqnjętą z nie
ba rękę dobrigo wojca. Daleko przed
nem I czornó podpierała njebo scana la
su: to ju bełó wostałni: łase przed kuńcem naszi pjelqrzimkji.
v
Ale Złemu pevno mjerzała ta chva!a
Bożo i chrześcijańsko zqocł;i v kompanjiji',
to 'też nje strzimoł i muszoł zrobjic pso
tę. Jak ma vechod)zeła: z Luzena, tej
Tdąba kanął kole mje i rzekł:
— Remus, Wobóczisz, że miedze
wobrąznjikami i Leonem ze stenkę jesz
sę co stainje. Głupi chłopoce! W o to młomłode dzevce, co to nje przevekło boso
chocłzec, wonji sę poterbują. Żebe wonji
vjedze!e, jąkó sę. z nomjilszigo' dzevczęca zrobjii bjałka, to be dele pokuLeon ze stenką co knuje, bo Klerik qo
wobrazeł. Jó bivsze Klerikjem, tak bem
spokojno nje sedzoł fam vesoko na pak,-.cH teqo vozą,
Sedzloł sobje Klerik na pakunkov'm
vozu vesoko zdrzoł, z noqami zvjeszonimi, plecoma do konjii, na kompanjiją,
chterna postępovałą slode. Mjedze komprjnjiją szedł Leon wobcerające chdzeroz! svoją stenkę ale copoł sę vjedno

niejednokrotnie znacznie większą, niż
zawartość kas pancernych. Niszczenie
doniczek można obserwować już od ro
ku i wedłuq tych obserwacyj rozszabrowano i zniszczono dobrych kilkaset
sztuk*
Obserwuje się w parku niektóre pra
ce porządkowe, cle: są one tylko na
miastką i nie pozostają w żadnym sto
sunku do potrzeb.
Apelujemy do czynników miarodaj
nych o zapewnienie Parków: Naród, w
Oliwie, fachowego, naukoweqo kierow
nictwa oraz o natychmiastowe otoczenie
go wystarczającą opieką. Park ten musi
nawiązać do tradycji swej dawnej świet-

ności 8 stać się wzorową pracownią
naukową!
Park ten żywo jeszcze żyje w trady
cji kaszubskiej. Starzy Kaszubi z przeję
ciem opowiadają swym wnukom, jak to
jeszcze przed tamtą wojną światową by
wał} na odpustach w Oliwie, podziwiali
katedrę i „królewski" (tak go Kaszubi
nazywają) park oliwski.
Z zadowoleniem należy stwierdzić, że
prowizorycznie zabezpieczono łódź Wi
kingów, wydobytą przed wiekami przez
•o.o. cystersów z dna morza, dalej staro
dawny kierat klasztorny młyn wodny i
wietrzny.

KULTURA i SZTUKA N A KASZUBACH
Pom nik H. D e rd o w s k is g o
za c h o w a ł się
I
|
|
i

Pomnik poety kaszubskiego Hieronma Derdowskieqo we Wielu (pow. chojnicki) wzniesiony na dłuqie łatą przed
wojną przez ks. putk. Wp/czą zachował
s;ę w ukryciu przez cały okres okupacji.
W obawie, iż niemcy go zniszczą już w
pierwszych dniach okupacji dwaj miesz
kańcy Wiela kaszubski p sarz ludowy p.
Wincenty Roqa!!a i rzeźbiarz kaszubski
p. Teodor Plińskj usunęli qo i skryli w
jednym z . grobowców cmentarnych. Na
leży. się spodziewać, iż pomnik w naj
bliższym czasie powróci na swe miejsceFranciszek Sędzicki w Gdańsku

Poeta kćszubski Franciszek Sędzicki,
ongiś współpracownik dr. Majkowskiego
z okresu Młodokaszubów ,i „Gryfa" a

ZYCIE RELIGIJNE NA KASZUBACH
O dnalezienie rzeźb K alw arii
Kaszubskiej

Niemcy niszcząc Kalwarię kaszubską
w Wejherowie postanowi lii- zniszczyć
przede wszystkimi liczne rzeźby- Przy
pomocy traktorów rzeźby zwalono z
cokołów i wywieziono w qłąb lasu,
qdzie próbowano je zniszczyć. Kąmień
jednak oparł się częściowo wszelkim
próbom rozbijania przy pomocy mło
tów. Niemcy więc na pół porozbijane
rzeźby zakopali i dziś staraniem Obywa
telskiego Komitetu Odbudowy Kalwarii
vjęcij v teł, trzimające rękę v kjeszinji.
Kavałk za vsą, kej kompanjijó ju mijała
voze, vjidzoł jem jak v smjejące sę lica
Klerikove cos trzasło i rozprisło, pcczim
brzedkó vonjó sę roz’eszła zqnjitiqo jaja.
Wobezdrzoł jem sę chiże za. Leonem.
Ale won ju ni® trzimoł ręce v kjeszinji,
le v wobu rękach mjoł woh/arło ksążkę
do nabożeństv,:i i, qorlivje v nji czetoł.
— Won to jednak bet — rzekł Trąba.
— Żebe qo szvernot ł Leona. Tako wóbraza. Bosko. Vjidzisz, Remus, że bjałka
js przicziną vszelkjigo złego. V j:dzoł jó
v Strzepczu, je|k wonji sę pokłocile- Leon
venoszoł pravje kuterk, ni1 pannę do voza a wona mu z|a to pjękno dzękovąła.
Ze' stronę przezerele sę Stoch i Klerik ze
sercami pełnłmi zozdrosce, Ta.k. jó wuzdrzoł, że Klerik dostoł wekrągłe wocze
jak buive i szedł prosto ną Leona. Wo
ro.tr! Z kjesziinjii jimu vezeroł grubi koniuszk kjełbase. Jak mu js Klerik nje vecgnje* ii muz nją nje vedzeli v qłovę, tak
sę wonsi- ta: kjełbasa rozlecąła. żaru na
dvje połove. Vadzec won na njego nje
vadzeł, ale podnjosł te dvie połove, pokozoł -jie* pąnjence i rzekł:
— Vjidzice panjenko, jakjigo ve mo
ce wopjekuna! Tę kiełbasę won wukrodł
2 moji' kobjołkji.
Ale pąnjence żol sę zrobjiło Leona.
Przesfąpjifa, pogłoskałą qo po głovje i
pcceszała:

w okresie przedwojennym słynny dzia
łacz narodowy na terenie b. Wolnego
Miasta Gdańska; mieszka znów. na tere
nie Gdańska, pracując w Bibliotece Miej
skiej. Fr-nćszek Sędzicki przetrwał okres
okupacji ukrywając się na, terenie powie
tu kościerskiego. Obecnie Fr. Sędżickt
oddaje s:ę znów pracy literackiej i publi
cystycznej. Ostatnio wyraził on chęć
współpracy ze „Zrzeszą kaszubską" i
pracownikami regionalnymi około niej
skupionymi.
Niedzielna audycja kaszubska

W niedz:elę, dnią 7 bm. o qodz. 15,30
usłyszymy z rozqłośni qdańskiej Polskie
go Radia audycję kaszubską pt. „Tałcżezna vołó" w opracowaniu red. Brunoną Richerta.

kontynuowane są prace nad odszuka
niem i wydobyciem tych zabytków. Do
tej pory dzięki mieszkańcom Wejhero
wa, którzy śledzili robotę niemców zdo
łano już odkopać kilka figur

C h leb w różnych krajach Europy
Ilość chleiba przypadającą na czło
wieka: Polska 80 uncją Anglia 63, Fran
cje’ 73, Belg:a 93, Luksemburg 87, Dar
nia 83, Norwegia 80, Hólandia 84, Fin
landia 75, Czechosłowacją 72, Szwajca
ria 62, Bułgaria 91, Rumunia 73, ZSRR
112, Węgry 37,. Jugosławia 89,
— Nje płieSzce Leon je. Ve Vejherovje jó cś kupję kjełbasę jesz roz tak du
żą-jak tą, chterną wonji vom vzęle.
— Won ję wukrodł! — rzekł Klerik
do pannę.
Aje wona sę wod njego plecoma wodvrvóela i njick nje rzekło. A Leon muszoł
wod Strziepcza jisc z wobrazem, ale po
mstę so zacKovot. Somem vjidzot, jak
ze za vozóv qrozet Klerikovji: Pożdejie,
jó ce to spravję! A tero v/on svoję po
mstę vékonol.
Dvum:l mieszczanom, chterni ze svojimi berłami rnjele wo porządk dbać, śro
dzie marktono sv zrobjiło. Zaczęle v ko
mpanjiji sę wop'tivac i szukać zbrodnjorza. Pífale sę Klerikal, ną kogo be mioł
pomeszlenjé. Ale njim doszlé do spravé,
stało sę nieszezeseé ¡inszé: Bjałka jedna
ną vazkjj drodze prziez las vpndta do rov-u prze drodze. A to na pozimku stojała v njim voda. Ale wonji, nje załrzimivelé kompanjiji, le vzęle jesz trze bjcJkji
i rozporządzile:
— Wod ti mokrosce babsko nąbędze
jakji choroscé. Njech sadnje na voz a
trze suche bjałkii, vkrąq nil, żebe ji dodzc cepłosce. Ve Vejherovje njech sa
dnje prze wognjisku i sę vesuszi. Że też
siepji svojiich wotvorzéc nji może i
zdrzec chdze jidze.
(Nąsfępni vąf mdzte)
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Na Ziemi K a szu b skie !
G D A n S K
— SUROWE KARV ZA NIELEGALNE
POSIADANIE BRONI. Wojskowy Sąd
Rejonowy w Gdańska rozpatrywał ostat
nio szereq spraw o bezprawne przecho
wywanie broni. OneqdV| odbyła się roz
prawa przeciwko rybakowi ze wsi Czarnowca, pow. Lembork, Pietraszce Pawło
wi,, lat 37, który został skazany na 6 lat
więzienia za przechowywanie bez zezwo
lenia władz karabinu. Odpowiadał przed
sądem oqrodnik Wenclaff Teodor lat 48
zamieszkały w Gniewnie, pow. Lembork
oskarżony o to, że od marca do 20 lipca
ub. r. przechowywał ukrytą w skrzyni
broń palną, w postaci karabinu Stucera,
dubeltówki i flowera. Sąd skazał qo na!
10 lat więzienia. W dniu 21 bm. odby
ła się rozprawa przeciwko szewcowi za
wsi Podgórze, pow. Kwidzyń, Bolesła
wowi Kalmińskiemu lat 25, który został
skazany na 4 lata więzienia za to, że
przechowywał na strychu bez zezwole
nia władz, porzucony przez Niemców
karabin maszynowy ii ręczny karabin- Te
goż dnia rolnik ze wsi Podlesie, pow.
Kwidzyń, Czapski Edmund, lat 23 odpo
wiadał za przechowywanie bez zezwo
lenia władz karabinu, mimo, iż miał ze
zwolenie na posiadanie iedneqo karabi
nu. Oskarżony został skazany na 2 lata
więzienia. W tym samym dniu został
skazany na 2 lata rolnik ze wsi Podlesie,
pow, Kwdzyń, Michalski Zyqmunt, lał 21
za przechowywanie bez zezwolenia
władz znałeizioneqo w lesle karabinu.
W dniu 22 bm. funkcjonariusz PUBP w
Kościerzynie, Frąckowiak Tadeusz, lat 21
za sprzednie w stanie nietrzeźwym nie, uprawnionemu do posiadania' broni swe
go pistoletu, został skazany na rok wię
zienia.
Tych kilka wyroków powinno być osfrzeżeniem dla społeczeństwa, iż lekko
myślne przechowywanie broni przez lu
dzi, którzy do tego nie mają uprawnie
nia, prowadzi na ławę oskarżonych i
naraża nawet najuczciwszych i prawo
rządnych obywateli, którzy pracę swą
moqfiby spożytkować na odbudowę pań
stwa, na karę dłuqoietnieqo więzienia.

G D YN IA
— NARESZCIE GDYNIA MA HERB.
W ostatnich dniach rozstrzygnięty zo
stał druqi konkurs na herb m. Gdyni. Jak
wiadomo, Gdynią dotąd nie posiadała
własnego herbu, a konkurs oqłoszonv
w początkich bież. roku nie dał wyni
ków. W konkursie obecnym wzięli udział
nieimal wszyscy wybitniejsi graficy pol
scy. Pierwszą nagrodę otrzymała praca
Leona Staniszewskiego, qimnazjalneqo
nauczyciela rysunków z Orłowa, z po
chodzenia, Kaszuby. Projekt przedstawia
na czerwonej tarczy dwie ryby na tle
nrecza.. Drugą nagrodę otrzymał gra
fik warszawski Adąm Siemaszko, który
zaprojektował orła z oqonem w kształ
cie kotwicy.

HEL
— POLSKI ZW. ZACHODNI organi
zuje kolonie na Helu. Dnia 7 lipca Hel
się zaludni. Zajudni się dziećmi-sierotami po zamordowanych w Piaśnicy i w
obozach koncentracyjnych. 100 dzieci
przybędzie tu, po radość, słońce i zdro
wie. Stanie się to dzięki wysiłkom Zarzą
du Obwodu P. Z. Z. z Wejherowa,. Wy
jazd dzieci z Wejherowa ¡est przewi
dziany w dniu 7 lipca o qodz. 7 reno.
Zbiórka wyjeżdżających na kolonie u ob.
Naczką ne, ul. Wałowej o qodz. 6-tej ra
no. Prosimy o wzięcie udziału społe
czeństwa miasta Wejherowa w odpro

wadzeniu dzieci na dworzec. Niech te
sieroty po zamordowanych przez niemców mile odczują, że społeczeństwo
polskie się nimi interesuje i darzy je opieką. Kolonia ma otrzymać pomoc od
władz szkolnych w postaci przydziałów
żywnościowych. Sądzimy,- że bratnie or
ganizacje jak: Zw. b. więźniów poi., obozów koncentracyjnych i P C K. za
interesują się kolonią Poiskieqo Związku
Zachodniego na Helu, ,
W E J H E R O W O i*
— ZAWIADOMIENIE. Cech Piekarzy
i Rzem. Pokr. w Wejherowie-: podaje do
wiadomości, że na podstawie nowo prze
prowadzonej kalkulacji cena chleba na
wolnym rynku na terenie powiatu mor
skiego spada. Z dniem 1 lipca br. 1 kq.
chleba kosztuje 28,00 zł.
— PLENARNE ZEBRANIE STÓW.
ŁOWIECKIEGO na powiat morski odbę
dzie się w sobotę, dnia 6 bm, o qodz.
13-tej w lokalu Łowiczanki w Wejhero
wie, przy ul. Sw. Jacka- — PP. członkom
podaje się do wiadomości, że po zebra
niu będzie można nabyć śrut oraz zamó
wić naboje myśliwskie.
H»’
■. \
— KANCELARIA ZAKŁADU NAU
KOWO - WYCHOWAWCZEGO Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego Wejhero
wo — Pomorze, Klasztorna 9, przyjmuje
zapisy uczennic osobiste: i listowne do
Pryw. żeńskieqo Liceum ogólnokształcą
cego, Gimnazjum, Internatu, Szkoły °owszechnej, Przedszkola pod kierunkiem
Sióstr Zmartwychwstania Pańskjeqo.
— WIANKI U HARCERZY. Gdy 23
ubm. wieczorem hufce harcerek i har
cerzy ze śpiewem maszerowały przez ulice miasta, tłumy publiczności przyłą
czyły się do nich, jeszcze wcale nie wie
dząc, o co chodzi. Ale harcerstwo wejherowskie ma ustaloną reputację w swych
irr-prezeach. Więc bez wahania podążo
no ze śpiewająca młodz!eżą. Wyszliśmy
za miasto, na piaszczyste wzgórze przy
szosie puck;ei. Rozpalono oqnisko —
tradycyjną Sobótkę w noc Kupały, prze
plataną wspólnymi śpiewami i pokazana
harcerzy. Po ognisku padła zapowiedź'
wianki! Rozległy się okrzyki zdziwienia i
radości. Więc o to chodziło. Rzeczywi
ście piękny pomysł i radosna niespo
dzianka, Coś, co wychodzi z ciasnych
ram, szablonowych imprez! Puszczanie
wianków! — Ruszono ną most na Re
dzie. Publiczność, wśród której zauwa
żyć można było przedstaw:tie li najwyż
szych władz i urzędów, szczelnie wypeł
niła most. Tu i tam słuchać qłpsy. czy
aby wianki — broń Boże, po drodze nie
zatoną, lub nie zawisną na: jakimś krz.sr
ku przybocznym. W tym płyną!! Z pozą
zakrętu rzeki ukazało się światełko. Zai
mm drugie, trzecie, dziesiąte. To wianki,
niosące świeczki, niesione prądem' rzeki
zbliżały się do mostu. Piękny i rzadki wi
dok! Światełka. miqocą, drżą, odbijają się
w wodzie, wirują w miejscu, by za chwi
lę tym szybciei spłynąć w dół rzeki. Pu
bliczność z radością śledziła wysiłki har
cerzy, którzy brodząc po wodzie i uzbro
jeni w długie kije — łowili wianki. Zna
lazł się jeden zapaleniec, który w mun
durku wskoczył do wody. Wyszedł zu
pełnie mokry, ale z triumfem niósł zdo'byty wianek.
Harcerkom i harcerzom wejherowskim należy się pełne uznanie za prze
prowadzenie powyższeqo obchodu. Pię
kna! tradycja przodków nie zaqinie, sko
ro przejęli ją młodzii.
(Uczestnik).
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K o c k W ie lk i (pow. .motski)
— OTWARCIE ZASTĘPCZEJ SZKOŁY
POWSZECHNEJ. W niedzielę dnia 7 bm.
odbędzie się w Kącku Wielkim poświę
cenie r otwarcie zastępczej szkoły po
wszechniej. Proqrem uroczystości jest na
stępujący: qodz. 14 uroczyste nieszpory,
godz. 15 poświęcenie i otwarcie szkoły.
Po otwarciu krótka akademią a wieczo
rem zabawa, taneczna.
G O ŚC iC E N O (pow. morski)
— ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL
NEGO. W dniu 26 cerwca br. odbyło s'ę
w tut. szkole dokształcające] zawodo
wej, zorganizowanej przy miejscowej
Fabryce Mebli i- Krzeseł dla pracowni
ków młodocianych, uroczyste zakończe
nie, roku szkolnego. Na .uroczystość przy
byli również przełożeni uczącej się mło
dzieży z Fabryki obyw. Pluciński kierow
nik produkcji Kopczyński mistrz stolar
ski, Jakusz, mistrz ślusarski i Ostrowicki, członek Redy Zakładowej- Społeczeń
stwo miejscowe reprezentował sołtys
gromady obyw. Okrój Jan.
Słowo wstępne wyqłosił kierownik
szkoły obyw. Gynter, witając obecnych
i przedstawił w krótkich słowach trudno
ści ¡akie młodzież miała do pokonania
oraz osiąqnięte wyniki czteromiesięcznej
pracy w szkole. Kierownik biura tech
nicznego obyw. Dutka wygłosił referat
na. temat: „Dokształcania się".
Miłą niespodzianką dla młodzieży by
ły wyznaczone przez dyrektora Fabryki
obyw. Witkowskiego premie dla najpil
niejszych uczniów. Premie otrzymali na.stępujący uczniowe i uczennice: Myszka
Stefan, Roda *Stefan, Albecki Brunon,
Nowakówna Maria,, Kleinówna Magdale
na i, Kankowska, Anielą. Każda premia
wynosiła 500 złotych.
Obyw. Pluciński: wręczaiąc prenre w
imieniu nieobecneqo dyrektora Fabryki
przemówił w gorących słowach do mło
dzieży zachęcając ją do wytężonej pra
cy i życzył jej jeszczei lepszego pcwo
dzenia w pracy w przyszłym roku szkol
nymi.
Uczenca Nowakówna podziękowała
kierown. Fabryki, za zorganizowanie szko
ły i życzliwą opiekę, a Nauczycielstwu
za wytężoną pracę. Uroczystość uroz
maiciły występy chóru szkolnego. Od
śpiewaniem Roty zakończono uroczy
stość.
G.

Kościerzyn a

gospodarcze i rola od 1^ ha wzwyż.
Kandydaci z dużą względnie małą matu
rą moqą być zaraz zatrudnieni. Podania
składać do Inspektoratu Szkolneqo w Ko
ścierzynie, ul. Hallera nr. 2.

Godkji wo nas v Redijo Gdunskjłm
CODZIENNIE o godz. 14,45— 14,55
nadawana jest t. zw. Kronika Wybrzeża,
w której podawane są aktualne wiado
mości z terenu Kaszub i życia Kaszubów
PRZEGLĄD PRASY nadawany jest co
dziennie] od 14,55 do 15,00. Jest w
mm często omawianą i cytowana nasza
„Zrzesz Kaszebskó".
PIĄTEK, 5. VII — godz. 14,33— 14,40
„V / helskiej wędzarni", reportarz Anny
Danielskiej.
SOBOTA, 6. VII. — godz. 17,10 do
17,20
„Wyglądy — kluka — pusta
noc", szkic li,t. Alfreda Swerkoszą.
NIEDZIELA, 7. VII. --- godz. 15,30
do 15,45 — Audycja kaszubska w opra
cowaniu red. Brunona Richerta.

Ze sportu na Kaszubach
K, S, „ G r y f" — K. S. „ W is ła " ,5 :2
WEJHEROWO?” W sobotę, dnia 29
czerwca o godz. 15 na Stadionie Miej
skim w Wejherowie, rozegrano mecz
piłki
nożnej o mistrzostwo qda.ńskiej
A-klasy pomiędzy wejherowskięn, „G ry
fem" a tczewską „Wisłą". Mecz zakoń
czył się zwycięstwem „Gryfu" w stosun
ku 5 : 2. Przez cały czas meczu „Gryf*
miał zdecydowaną p&ewagę Gra nie
stała na zbyt wysokim poziomie:. Dru
żyna „W isły” słaba. „Gryf" qra obecnie
słabiej aniżeli w początkach sezonu.
Atak jak zwykle qra bez myśli przewod
niej i za wolno. Pomoc b. słaba za wy
jątkiem Soleckiego. W obronie pewnie i
opanowanie zaqrał Miotk. Drugi obroń
ca młodziutki Krzemiński, qrający pierw
szy mecz w drużynie A-klasowej, wypadł
dobrze. „Gryf" wskazuje brak treningu,
zgrania i wyszkolenia- technicznego Jest
to drużyna, która obecnie zwycięża je
dynie dzięki kilku dobrym qraczom
(Bork, Preiss, Formda, Solecki, Miotk) o~
raz dobrej kondycji: fizycznej.
___________________ P. Fink

ODPOW IEDZI REDAKCJI
Ks. Jan Sieg, Kack Wielki. Dziękuje
my za nadesłane: artykuły. Chętnie z
nich skorzystamy. Rrosimy o propago
wanie „Zrzeszy" na terenie parafii. Od
numeru 76 będziemy przysyłali na ręce
Wielebnego Księdza, 10 egzemplarzy na
szej' gazety na cele propaqandoweSerdecznie upraszamy o dalszą tak cen
ną współpracę z naszym pismem.

— POTRZEBNI NAUCZYCIELE w, po
wiecie kościerskim. Na 30 szkół po
wszechnych, istniejących w tut. powie
cie w r. 1939, zdołano w ciąqu jedneqc
roku szkolnego, tj. 45746 uruchomić 82
szkoły. Przy czym osiągnięto już przed
wojenny stan nauczycieli, f i 55). Obecnie
chodzi o podnesienie stopnia organiza
Jan Gtówczewski i Piotr Samson. Wa.
cyjnego tych szkół tak, aby każde dziec rzno (pow. kartuski). W następnym nu
ko wiejskie moqło ukończyć pełną Szko merze (77) w tej sprawie, o której jest
łę powszechną.
mowa w Waszych listach, będzie specjal
Na, drodze do osiągnięcia: tego celu ne oqłoszenie. Dziś odpowiadamy, iż w
napotyka się szereg trudności: brak bu sprawief adresów Waleriana: Gł. jak Alfon
dynków i siali dia szkół zbiorowych, ume-' sa S. będziemy robili starania.
błowanie, pomocy naukowych itp. Trud
ności te dadzą się jednak usunąć, gdyż
fundusze na umeblowanie stopniowo
wpływają, w, pomocy naukowe zaopatruje
NADESZŁO
Państwo, a, sale lekcyjne uzyskuje s!ę
gospodarstwach poniemieckich wzgięd-'
B ru no n G rz e n k o w ic z
nie w resztówkach z rozparcelowanych
S k ł a d art. spożywczych, żelaznych
majątków.
mater. budowlanych i opałowych
Największą trudnością w rozwiązaniu
W E JH E R O W O , Sobieskiego 280/2
tego problemu jest brak około 40 na
uczycieli. Wszystkie wolne posady na
ZGINĄŁ pies połowy „wyżeł" maści
wsi. Okolice piękne, pełne jęzor i, lasów,
doskonałe szosy, sucho.“ dojazd do mia bronzowo-szaro-kropkowany do oddania
sta powiatowego pociaqiem, autobusem za wynagrodzeniem Bobrycki Restaura
czy rowerem w każdej porze roku. Przy cja) Wejherowo.
Przed ewentl. kupnem: ostrzegam. (215
szkołach mieszkalnie służbowe, budynki
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