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Karola Marksa*)
..Dom:irodzinny
.

Jut w roku 1830
Trewir był duUm mia-

stem, liczącem okolo
11,000 mieszkańców.
W śródmieściu przy
pięknej

skiej

ulicy

Rzym-

wznoszą się

dwa
ze sobą
domy, które specjalnie nas interesują. Na
sąsiadujące

jedlołym

z nich przed
paru jeszcze laty widniała
tabliczka, obwieszczająca, :l:e w tym
wła~l1ie domu urodził
się i spędził dziecin-

siwo Karol

M ark s.
niemieccy
dolotyli wszelkich staran, aby domowi temu
przywrócić jego pierwotny wygląd.
Socjaliści

Z wielkim

mem .u rządzili oni

wewnątrz

prawdziwe muzeum Marksa,

pietyz-

gromadząc

w niem listy, odezwy pisma wielkiego wodza proletarjatu oraz dziejego fołograEij, któremi ozdobione zosłały wszystkie ściany.
Dzienniki z dnia 8 marca 1934 r. poualy następującą wiadomość:
.Narodowi socjaliści zajęli dom Karola Marksa w Trewirze i zatknęli na nim sztandar ze swastyką. Jeden z ich przywódców wy·
głosił przytem przemówienie. Następnie spalono czerwony sz tandar,
powiewający dawniej nad domem.
Policja zajęła dom i strzete go~.
Tabliczkę pamiątkową zerwano.
Wszystkie pamiątki, nagromadzone w małem muzeum, zosłały zniszczone, spalone, a tam, gdzie
dawniej powiewał czerwony sztandar wolności - ł opocze dziś na
wietrze znak barbarzyństwa.
Dom ten nabył w r. 1800 adwokat pochodzenia żydowskiego,
Henryk Marks. Dziadek jego i bracia poświęc i li się karjerze. naukowej - on wolał studjować prawo. Wielka rewolucja francuska dała
w owej epoce równouprawnienie żydom. Zniesiono ghetta - dzielnice. w których wyłącznie musieli żydz i zamieszkiwać. Ludzie ci
przez długie wieki poniew ierani i prze śla dowani, rozentuzjazmowani
otrzymaną wolnością, starali się wszelkiemi siłami stać się dobrymi
obywatelami. Tak też czynił i Henryk Marks .
Ale w roku 1815 Trewir dosłał się w ręce prusaków, a w Niemczech żydzi byli jeszcze wyłączeni z praw, przysłu gujących wszystkim. obywatelom. Henryk Marks stanął wobec zagadnienia: albo pozos t ać żydem i zrezygnować z karjery adwokack iej, albo też oc,łmcić
siątki
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Marksa, których

dalszy

ciąg

się w następnych
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to drugie i w r. 1824 przyjął wiarę protestancką. Ale
protestantem z przekonania.
Henryk Marks miał sześcioro dzieci. Karol, urodzony 5 maja
1818 r. był drugi zrzędu. Bardzo zdolny i bystry, silny, o ciemnych
oczach i czarnych włosach, był prawdziwą chlubą rodziny. W zabawach dziecięcych przewodził, on calemu rodzellstwu i nieraz je tyra ·
nizował.
Oto wspomnienia jednej z sióstr Karola Marksa: ~Mllrzyn·
(przezwisko nadane mu z powodu ciemnej cery) był wielkim tyranem.
Gdy bawiliśmy się w konie on zawsze bywał stangretem i kazał nam
zbiegać pędem z pagórka (zwanego póiniej Górą Marksa). Gorzej!
Nieraz kazał nam zachwycać się ciastkami, klóre zagniatał brudne mi
rękami z brudniejszego jeszcze ciasta . . Ale nie narzekaliśmy nigdy.
~Murzyn~ wynagradzał nam dokuczanie cudownemi opowiadaniami.
Rzeczywiście miał on dar opowiadania pięknych historyj, który zachowa! do późnej starości.
.Opowiadał moim siostrom na spacerach historje, których nie
J"ozumialam, gdyż byłam jeszcze zamala. Historje te nie dzieliły się
na rozdziały, lecz na kilometry. .Opowiedz jeszcze kilometr - - 'prosiły go dziewczynki. Co do mnie lo najbardziej lubiłam opowiadania o Jasiu Kubraczku. Trwały one calem i miesiącami, gdy t byla to
historja bez końca. Jasio Kubraczek był czarodziejem, miał sklep
z zabawkami i wiele długów. Sklep jego pełen cudowności. Byli
tam ludzie z drzewa, wielkoludy i karły, królowie i królowe, nauczyciele i uczniowie; zwierzęta i ptaki tłoczyły się obok siebie jak warce Noego, a obok nich stoły, krzesła, powozy, pudełka duże i małe.
Ale niestety mały czarodziej był pechowcem i musiał, chcąc nie chcąc,
sprzedawać potrochu swe cuda djabłu. Jednak przedmioty te po wielu
przygodach powracały do Jasia. Niektóre z tych przygód były tak
.straszne, że włosy stawały dębem na gł owie. Inne były smieszne,
ale wszystkie nacechowane były niezwykle bujną wyobrainią i wspaniałym humorem".
Karoł nie był wzorowym uczniem. Ale koledzy cenili go nie·
-zmiernie, gdyż zawsze był gotów do wszelkich psot i figlów .
nie

Wybrał

stał się

•

•

•

Ch ł opcom najmilej upływał czas w ogrodzie sąsiadów, państwa
Wesłphalen. Edgar de Westphalen był kolegą Karola, najstarsza siostra Karola przyjatniła się z Jellny Westphalen. Jellny była starsza
od Karola o czte ry lata ale mimo to lubili się bardzo i uczucie to
przetrwało znnacznie dłużej poza okres dziec iń stwa.
Jenny została później żoną i wierną towarzyszką życia Karola
.Marksa. Rodzice przyjainili się również. Ojciec Jenny był radcą
prefektury i miał niezłą pensję, wynoszącą 700 talarów. Było to
wiele, jak na owe czasy, za 4 bowiem talary można był o mieć przez
.cały

miesiąc obiady z czterech dań.
Rodzina Westpha len miała tragiczną przeszłość. Pochodzili oni
z Północnych Niemiec. Przodkowie matki pochodzili ze starej szlachty szkockiej, ze słynnej rodziny Carnpbellów . Jeden z nich został
spalony na stosie jako heretyk, drugi ścięty na rynku w Edynburgu,
jako powstaniec przeciwko królowi Jakóbowi 11, z którym walczył
o wolność Szkocji.
Karol i Jenny nie przywiązywali nigdy wagi do tych szlacheckich tytułów, ale zdarzyły się im na tem tle dwie zabawne przygody.
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Karol Mprks posiał razu pewnego sprostowan ie do gazety angielskiej. która rozpowszechniała nieprawdziwe wiadomości. Dziennik
odmówił umieszczenia artykułu. Pani Marks posłała te same sprostowanie, podpisane ~barol1owa Westphalen" . Natychmiast zniknęły
wszelkie przeszkody - dziennik uchylił czoła przed tytułem sz lacheckim.
Druga przygoda omal nie sko ńczyła się dla Marksa żałośnie:
:ó rka Karola opowiadała ją Wilhelmowi Liebknechłowi, który wraz
z Beblem był przywódcą niemieckich socjalistów.
Podczas pierwszych lał pobytu w Londynie .Murzyn" musiał
zwrócić się do lichwi,lrZa, pożyczającego pod zastaw, co się częsło
zdarza emigrantom. Zaniósł mu bardzO cenne przedmioty srebrne.
pozostałe po przodkach żony. Były to przeważnie łyżki srebrne najrozmaitszych stylów. Ozdobione herbami.
Lichwiarz był łak zaskoczony widokiem pięknych i starych sre ber i tem, że znajdują się one w ręku cudzoziemca o dzikim wyglą 
dzie i wielkiej czarnej brodzie, że omal nie kazał aresztować .M urzyna". Ledwo udało IIlU się ujść cało z tej opresji, podając adres, który prawdopodobnie sprawdziła pospiesznie policja. Dane, jakie ze·
brano, były jednak widocznie wystarczające, gdy bowiem srebrne
łyżki przebyły jeszcze raz tę samą drogę, nie napotkał już Marks na
żadne trudności.

(D . c. n.)

Cztery wierzby
Rosły sobie wedle drogi
cztery wierzby, jak niebogi:
jedna siwa,
druga krzywa,
trzecia całkiem nieszczęśliwa.

Kiedyś rankiem, po niedzieli,
przyszli ludzie, wierzby ścięli:
i tę siwą,
i tę krzywą,
i tę trzecią, Ilieszczęśliwą.

Ho, ho ........
ho, ho -

Ho, ho ho, ho -

a z· tą

czwartą

co?

Czwarta wierzba,

całkiem mała,

drobniusieńkie liście miała,
gałązkami

cicniutkicmi

a z tą czwartą co?
Czwarta wierzba, całkiem
rozsypała

drobne

liście,

zamiatała

rozpłakała się

wiatr po ziemi.
Ho, h<J -

rzęsiście .

ho, ho "-

Ho, /to ho, h.o -

czy wypada to?

czy wypada to?
Edward

~6.

mała,

gałązkami zaszumiała,

Szymański.
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Papugi zielone i arary

szkarłatne.

W czasie świtania, gdy słońce wschodzi ponad ziemię,. poludniowej Ameryki, lecz tarcza jego ukrywa się Jeszcze poza SClaną
lasów , przeszywają nagle powietrze ostre, przenikliwe wrzaski. Choćby
nie wiem jak głęboko spał mieszkaniec puszczy. obojętnie gdzie, czy
nad Amazonką czy nad rzeką Parana, zrywa się wtedy gwałtownie
ze SilU, złorzeczy przez zaciśnięte zęby;
- Papagajos desgrasados - przeklęte papugi t
Zbudziły go papugi. Od tej chwili przez cały dziet't, aż do
wieczornego zmierzchu, z wyjątkiem chyba najgorętszych godzin południa, krzyki lecących papug rozlegają się bezustannie w puszczy
i są najbardziej charakterystycznem zjawiskiem życia zwierzęcego we
wszystkich lasach podzwrotnikowych.
Lecące papugi 1 Gdy patrzy się na te śmigłe zielonki, prujące
przestrzeń z szybkością strzały, trudno uwierzyć, a.teby to .były te
same ptaki, które widzimy u nas w niewoli, niedołężne, niemrawe,
ospałe pociechy starych ciotek. Tam na wolności szybkim lotem
i wielkim krzykiem przyczyniają się wyblinie do ożywienia bujnej
przyrody i są jej bezsprzeczną ozdobą.
Przedewszystkiem papug jest bardzo wiele. Spotyka się je lla
każdym kroku. Są to niespokojne duchy i przez cały dzień walęsają
się z miejsca na miejsce. Wystarczy zatrzymać się gdziebądź w lesie
i posłuchać przez chwilę, a ucho napewno złowi znamienny krzyk papug, przelatujących gdzieś ponad wierzchołkami drzew.
Charakterystyczny, do kości przenikający wrzask wydają papugi
podczas lotu. Zrozumiały, że wtedy są odkryte i narażone na niebezpieczeństwo i chcą widocznie krzykiem odstraszyć jastrzębia lub
innego wroga, by nie skorzystał z okazji . Amerykari.skie papugi mają
przeważnie upie rzenie koloru zielonego, będącego najlepszą ochroną
w leŚIlem morzu zielenI. Czy zawsze były zielone? Niezawsze, jak
tę ciekawą tajemnicę zamierzchłych wieków zdradza do dziś jeszcze
osobliwy sposób ubarwienia ich piór. Mianowicie tylko widoczna
część tych piór jest zielona, natomiast zakryte części piór mienią się
u wielu papug najpiękniejszemi, jaskrawemi barwami, czerwonemi,
niebieskiemi, pomaratkzowemi. Ponieważ takie kolory są w przyrodzie na lo, ażeby rzucały się w oczy a nie były uk ryte, nasuwa się
przypuszczenie, te kiedyś całe papugi musiały być bajecznie koloro-
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we. Widocznie jednak nadszedł później czas, gdy rozmno1:yli się wro~
gawie papug i wówczas mądra, przewidująca przyroda zakryła krzyczące barwy piór płaszczem ochronnej zieleni, tak, jak lo sobie
poradzili ludziska z szarym mundurem swoich 1:ol,lierzy. Pcwy1:szą
drogę ewolucji potwierdza wyjątek, jaki stanowią arary.
Ubarwienie
arar jest do dziś uderzające i przepysznie jaskrawe, lecz arary mogą
na to sobie pozwolić. gdy t są największe i najsilniejsze wśród amerykmiskich papug i łatwo im podjąć walkę z jaslrzębiem lub słynnym
zbójem, ryjkollosen1.
W miarę poznawania papug nabierałem coraz większego szacunku do tych dzielnych istot o wyjątkowych wprost zaletach, wysuwających je ponad wszystkie inne ptaki. Człowiek, obwołując królem
ptaków orla, właściwie trochę się skompromitował, gdy1: mimowoli
przyznał, 2e w jego pojęciu królem musi być zawsze największy
z rozbójników. Jeżeli natomiast wagę mają zalety takie, jak wybitna
inteligencja , wierność, nieustraszona odwaga i zdQlność do szczytnej
przyjaźni, natenczas pierwszeństwo przyznać trzeba bez kwestji papugom.
Gdy przebywałem w południowej Brazylji nad rzeką Ivahy, kilka stąd papug, zwanych tam bajtakami, miało zwyczaj powracania co
dzień wieczorem na ten sam nocleg w lesie, przyczem krzyżowało
odkrytą drogę, na której często polowałem. Pewnego wieczoru, gdy
bajta ki leciały dość nisko, ustrzeliłem jedną z nich z powietrza. Kilka
dni później przechodziłem tą samą drogą o tej samej porze i jut
z daleka widziałem pierwsze papugi, nadciągające zwykłym szlakiem.
Lecz i papugi dostrzegły mnie również, a co najciekawsze, poznały
mnie. Najbliższe ptaki zawróciły gwałtownie, ostrzegając piekielnym
wrzaskiem dalsze towarzyszki. Tymczasem nadleciało drugie stado
i zatrzymane, wywołało wielkie zamieszanie w powietrzu. Po krótkiej
naradzie papugi podjęły nanowo lot w pierwotnym kierunku, lecz
przezornie omijając mnie półkolem w bezpiecznej odległości. I tak
czyniły wszystkie następne bajtaki. Ostatnie si ado. składające się
z dziesięciu papug, zabawiło na 2erowisku dłużej ni2 poprzednie
i prze laty wato z półgodzinnem opóźnieniem. Musiało oczywiście stracić wszelki koniakt wzrokowy z poprzedniemi papugami, klóre jut
dawno pochowały się na odległym noclegu, to też trudno opisać moje zdumienie, gdy i maruderki, pomimo, że mnie widzieć wcale nie
mogły, wymijały precyzyjnem półkolem miejsce, na którem stałem
ukryty. Taka wspaniała służba informacyjna imponuje i świadczy zarówno o inteligencji, jak i o niezwykłej solidarności papug.
Gorąca dolina Amazonki je si właściwą ojczyzną najpiękniejszych
papug, jakie wogóle istnieją: arar. Są to wspaniałe, majestatyczl1 e
istoty, a ich krzyczące barwy - lazur, oran1:, ognista czerwień,
stanowią w otoczeniu zielonej puszczy jakgdyby wieczną prowokację·
Gdy arary podniebnym lotem, o skrzydłach rozpiętych na blisko pół
tora metra, przelalują ponad Amazonką z jednego brzegu na drugi,
to widok tych olbrzymich klejnotów slaje się dla człowieka głębo
kiem, l1iezatarlem przeżyciem. To nie ptaki tam lecą w obłokach,
lecz w nujpięklliejszy kształt przyobleczone marzenia.
Do dziś dnia mam 11 siebie w domu papugę, którą pięt
lat temu podarował mi szlachetny brazylijski fazender Felisbino
de Morais La Serda. Papuga świetnie się chowa i nalety do dość
rzadkiego rodzaju, zwanego w Brazylji pejta rosza. Gdy mi ją daro-
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wano, oświadczono, te odznacza się wielką inteligencją. wyjątkowym
d arem mówienia i wielu innemi cnołami. l rzeczywiście, pap uga czę·
sło woła dcco, co znaczy: bogaty, potem woła cora, co znaczy: idź
precz! i potem jeszcze umie szczekać, jak zły pies. Lecz na tern nie·
stety kOllczy się cały zapas jej wyrazów, jej inteligencji i jej cnót.
Bo Kora, - tak ją nazwaliśmy - to skończony nieuk, nicpoń i dar·
mozjad. A poza tern jest to prawdopodobnie pięćdziesięciolenia staruszka.
Razem z tą papugą przywiozłem rozkoszną małpkę kapucynkę,
młodego samczyka. lato co się stało.
Poczciwe, gderliwe ptaszysko zapałało młodzieńczym ogniem
i caly swój aft!kt - o zgrozo! - skierowało ku pięknemu małpiszo·
nowi. Zaloty papugi były rozpaczliwe i nie pozbawione komizmu. Gdy
on pojawiał się na jej widnokręgu, ona, ociętala dotychczas staruszka,
sunęła w lekkich podrygach ku niemu i zasypywała go ptasie mi pieszczotami.
Na te dziwne zabiegi patrzał małpiszon z wielkiem zakłopot a·
niem, nie wiedząc, jakie stanowisko zająć wobec romantycznej awantury. Przyznam się, te i my, ludtie, tet nie wiedzieliśmy, co począć.
Dopiero po śmierci małpki Kora ochłonęła z zapału .

•

•

•

W styczniowym numerze ~Gromady" czytałeś ' ) o motylach,
w tym - o papugach. Jeżeli chcesz się dowiedzieć wielu jeszcze ciekawych historyj o nieznanych Ci ptakach, zwierzętach i ludziach, tyjących w nieprzebytych
puszczach Jlad szeroką Amazonką, jeteli
chcesz poznać .cuda- dalekiej dzikiej Ameryki - przeczylej piękną
książkę Arkadego Fiedlera p. t. ,.Rvby spiewają w Ukajali".

Przygody Wieka
5.

Przystępuje

p. Kubaiski.

Na razie nic nie zauważono. Wprawdzie w tramwajach i autobusach jechali chłopcy .!la gapę-, ale tak było zawsze.
Policjanci także się nie dziwili. że gromady chłopaków [włóczą
się o północy po ulicach i uderzają d ł ońmi
po ścianach, szyldach
i słupach ogłoszeniowych.
Złościli się tylko dorożkarze i ich konie. Stali na postoju i spali .
Aż tu klaps - uderza taki smarkacz konia po szyi lub zadziel
Koń i woźnica budzą się z najlepszego snu. I nim zdąży wziąć bał
do ręki - już śladu po nikim niema.
0, klęli dorożkarze l A szkaoy wzdychały i spały dalej.
Była trzecia nad ranem, kiedy Wicek wrócił do domu.
Ostatnie
piętro przed poddaszem przeszedł na palcach. A jednak schody
skrzypiały, że aż strach.
I drzwi skrzypiały, chociaż je Wicek niezwykle ostrożnie otwierał. Stanął w ciemnej izbie i nasłuchiwał.
- Wicek? ._- spytał jakis głos i k.
Wicek szepnął: - Tak, to ja. Śpij dalej,
- Uwaaal - ziewnął głosik.
Wicek rozbierał się.
Gromada
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Wicek - powiedział g/osik - słyszysz?
Tak?
Mnie się coś tak ładnego śniło.
Co takiego? - spylał Wicek i ściągnął marynarkę.
O czarodziejce - po\yiedzia ł głosik. - Weszła i powiedzia· l a: - Maleńka Marysiu, jesteś taka biedna, nie masz talusia ani mamusi, mo1:esz sobie 1:yczyć coś ładnego.
- I coś sobie 1:yczyła? - spytał Wicek.
- Lalkę
odpowiedzia ł a Marysia płaczliwie. Taką, co może otwierać i zamykać oczki i ma sukienkę w gwiazdeczki. A potem
czarodziejka pow i edziała : Śpij Marysiu, a jak się przebudzisz, lalka
bęc1zie leżała przy tobie.
Więc się prędko obudziłam i...
Wicek siedział w koszuli na krawędzi łóżka ko ł o swej siostrzyczki i spoglądał kIL malemu okienku.
- Może ona ją jeszcze przyniesie - powiedział i pocałował
siostrzyczkę·

- Dobranoc, Marysiu.
- Dobranoc Wieku. Myślisz naprawdę, że ona ją przyniesie?
Wicek zawinął się w swym kąciku w podartą kołdrę. Oczy sa· me mu się zamknęły.
Następnego dnia pięć minut przed dziesiątą rano jakiś pan
w błyszczącym cylindrze i żółtych rękawiczkach wszedł do lokalu
"Pod pros i ęciem~. Port jer cofną ł się i zło1'ył głębok i ukłon, którego
· pan w cyhndrze wcale nie zauważył. Wyjął monokl z oka i spylał:
Pan ce ... Alojzy Beczułka z Ame ryki, wytwórca nożyków, tu
mieszka, co?
- Tak
odpowiedział port jer. Pierwsze piętro, pokój Nr 12.
Na to pan wyjął z portfelu bilet i podał portjerowi.
- Proszę mnie zameldować.
Portjer wziął bilel i przeczyłał:
ALEKSANDER KUBALSKI
Dyplomowany agent ogłoszeniowy.

6.

Na schodach przychodzi panu Kubaiskiemu pewna

my ś l.

Pan Alojzy Beczułka stal przed lustrem i golił się .
-- Powiedz no mi pan, panie pokojowy - pytał i wywijał
brzytwą w kierunku stołu, na którym leżała poranna gazeta kto sobie pozwolił na taki Ż<lrt w stosunku do mnie?
Zwrócił llwag~, że na jego gazecie odb ita była czarna ręka na· turalnej wielkości i to na pierwszej stronie.
- Czarna ręka? T oć to temat dnia dzisiejszego.
Znajduje się ona nietylko na pańskiej gazecie, ale na wszystkich innych w 1I1ieScie. Mówi się o zamachu roznosicieli gazet.
- Aha - powiedział pan Alojzy Beczułka i dalej się golił.
Potem mruknął: - Czarna ręka ... bardzo dobrze ... Pokojowy odszedł.
Pukanie.
Proszę wejść!

Pan Aleksander Kubaiski wszedł i skłonił się.
Szanowanie!
- Proszę, niech pan siada
powiedział pan Beczułka.
- Słyszał pan o najnowszej rzeczy. pal11e Beczułka? - zaczął
pan KubaIski, stawiając swój cylinder na podłodze koło krzesła. -
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Całe miasto roi się od czarnych rąk. Wystawy, ściany, trotuary, słupy
ogłoszeniowe, szyldy ..,- wszystko ich pełne!
Straszne świństwo I

Co pan na lo?
- Numer d rugi - powiedział pan Beczułka . Zamknął brzytwę
i zmywał mydło z twarzy.
- Nie rozumiem, ..
- Brak jeszcze trzech - wyjaśnił pan Beczułka . ..,- Załotyłem
się z jednym chłopcem ulicznym.
Co do czarnych rąk?
One wszystkie pochodzą od niego. Są jego reklamą.
Oryginalne - odezw~lł się pan Kubaiski.
I ja tak sądzę. Ten chłopiec może daleko zajechać.
Pewnie. Na malarza .
Albo na króla ogłoszeniowego - powiedział pan Beczułka.
Panu Kubaiskiemu dech zapar ł o . Twarz jego s t ała się czerwona, potem niebieska, potem żółta. Monokl wypad ł mu z oka.
- Doskonały dowcip - ha! - wyjąka ł .
..,- Na serjo - oświadczył pan Beczułka - urządzę zawody
m i ędzy nim a panem.
- Proszę pana, panie Beczułka, to jest e ... e ... obraza!
Pan KubaIski kipiał.
- Obraza - s p yta ł pan Beczułka. - Czemu?
..,- Zawody z ... chłopcem ulicznym ... ja!
- Jeśli pan nie chce ... - pan BecZllłka wskazał na biurko mam jeszcze czterysta czterdzieści dwa podania agentów ogłosze
niowych.
- Ależ tak, naturaluie, oczywiście , wprost przeciwnie - oświa d
czył pan KubaIski.
- Dobrze - powiedział pan Alojzy Be·czułka. ..,- Przyjdź pan
jutro o trzeciej. Postawię wam warunki. Dowidzenia.
Po tych słowach pan Kubaiski cHciał odejść. Wsiał pr'idko
i w zdenerwowaniu nastąpił na swój cudowny cylinder. Rozmowa
przybrała dla niego obrót niepożądany.
Tłum. z niem. Hulajnoga.
(D. c. w

lIast~pnym

numerze).

Od Administracji "Gromady"
Upominek dla prenumeratorów "Gromady".
Wszystk im prenumeratorom "G romady" , którzy do dnia 30
kwietnia r. b uregulują za le głą i bieżącą należność za rok 1936,
Admini stracja prześle bezpłatnie ciekawą książkę R. Jasiń skiego
p. t. "Praca w gromadzie".
Wydawnictwo to obejmuje całokształt zaga dnień, związa
nych z pracą w Czerwo nem Harce rstwi e; będzie ono mił ą i praktyczną niespodziank ą dla wielu czytelników "Gromady". Wzywamy więc, wpłacajcie nale ż no ść za prenumeratę na konto

P. K. O. 25.950.
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Bac z ność!

Baczność! Baczność!

Miesiąc

kwiecieft będzie poświęcony propagandzie Cze rwonego
Ha rcerstwa, będzie miesiącem wielkiej ofensywy gromad czerwonoharcerskich na młodzież robotniczą.
Kwiecień zaczylla wiosnę.
Razem z naturą budzi się m ł odzież:
pragnie czynu, radości, wycieczek. To też musimy wykorzystać ten
okres dla czerwonej propagandy. Rzucamy na kwieciet] hasł o:
ka ż dy

cze rwony harcerz sprowadza nowego harcerza,
przewodnik nowego przewodnika,
gromada za kłada nową gromad ę lub gniazdo
czerwonych sokołów!
Celem ofensywy jest zwiększenie ilości czerwonych harcerzy
harcerek oraz masowy udział w międzynarodowem święcie l Maja .
Kwietniowy numer .Gromady· będzie dostosowany <\0 zada ń
propagandy. Czerwoni harcerze rozkolportują go masowo wśród mło
dzieży robotniczej. Blitsze dane o wielkiej ofensywie znajdą przewodnicy w okólniku organizacyjnym.
Wszyscy do zawodów o powiększenie Czerwonego Harcerstwal
Wyniki propagandy zaś,.wiadczą o naszej sprawności, energji
zapale dla cze rwonej sprawy!
k ażdy
ka ż da

Bądź

golów!

Qłówna Cz. H. T. U. R.
Która gromada na s t ę pna...
Na wezwanie, umies7.czone w numerze lutowym. odezwał się hufiec lwowski, wpłacając zł. lu na fundusz prasowy ~Gromady·, za k t ó~
re sk ł adamy serdeczne socjalistyczne podziękowanie.
Ponawiamy wezwanie - która g romada nast ę pn a?

Rada

Każdy

przewodnik czyta

Zarząd Główny

cjek~\\'ą broszurę tO\\·. Maurycego Ka rnIola pod
(str. 32, cena 50 gr.) Rozdziały: ł MaterJ~ l izm historylzny, II Teorja \\'arto~ci, 111 Wa tka klas, kryzys kapitalizmu, rewolucja, socjalizm, IV N/ljwatniejSZe wiadornogci z hlstorji socj,lizmu, V Co czy tliĆ. Jut z tych
tytułów widać, te brOSZura ta daje ca łokształt naJ\\'atniejszych zagadnień socJali·
stycznych. Autor zastosował system pytań, wydrukowanych na marginesie. U łatwiają
one czyt:1nle I rozumienie myślI. W tek~cle, o ile tylko zdarza się kwest ja trudniej·
sza, spotykamy p rzykłady z tycia. Bro9Zura Jest pomyślana bardzo SlClę~1iwie larówll0 w ukl~dzie (przejrzystość) jak i w t reści Oasny i prosty wykład).
Wykształcenie ideologiczne przewodnika to wstna sprawI!. Zachęcamy
wszystkich do zaopatrzenia się w tę broszurę.
Juljan D ą b rowski, autor broszury p. t. .Gry l zabawy hMcerskie-, wydał
ostatllio dwie ksiątki na temat: • IV świetlicy l/IIr'Urskiej· l .Harce zimowe iti po/u·,
tytułem:

12

.POItsll/wy

TUR wydal

socjl/Ii~nlll-.
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katda po 50 gr.) Obie mog& oddać powatne usługi przewodnikom w pracy. Z braku
miejsc.1 omówienie blitsze znajdziecie w naslt;'puym numerze.
Wszystkie wymienione ksiątkl przesył.1 Rada Główna Cz. H. po nadesl.1niu
pieniędzy.

(R. J.)

Plan pracy na marzec.
W marcu cała przyroda budzi się do tyci.1. SłOlke zaczyna przygrzewać
p<.lwiew wiosny wprawia w ruch, wszystko co tyje. Podnoszą się uczucia
i marzenia, pęd do lepszych czasów, do wolności. I dlatego w marcu były najwięk
sze bunty i zmagania się prolelarja!u z burtuazją . Przypadaj& więc rocznice: Komuny Paryskiej 1871 r., rewolucji w Niemczech 1848 r., rewo lucji w Rosji 1917 f.
Nalety poświęcić wiele czasu na zbiórkach na gawędy ideologiczne. przygo·
tować harcerzy do wycieczek, bo marzec to jut ostatni miesią~ pracy w lokalu.
I w marcu, gdy tylko zrobi się ciep ło motna urządzać wycieczki. Czas najwytszy
pomyśleć o obozach. Miejsce jut wowinno być wybune. Starać się o pieniądze
na obozy.
a

świety

O Komunie Paryskiej. Zwycięslwo robotników w Hiszpanji (ostatnie wybory).
O ochronie przyrody na wycieczkaclI.

Plan pracy na

kwiecień.

W kwietniu rozpoczyna się sezon wycieczkowy. J edllocze~ni e jest to okres
pr?ygolowania do obchodu l maja. Gromady i hufce urządzą powitanie WiOS11y
w lesie. Na program z łotą się: zbiórka ogólna, przemówienia, przyrzeczenia harce·
rzy l zawody sportowe. Harcerzom ta pierWSZlI wycieczka winna się podobać, bo
Jest początkiem dalszych. W sprawie l·go maja nalcty urządzać zbiórki propagandowe, by jak najwięcej dzieci wciągnąć do pochodu. Na zbiórkach wytłumaczyć
znaczenie świę ta l-go maja. Wogóle kwiecień przez wycieczki i przygotowania do
l-go maja powinien stać się miesiącem propagandy Czerwonego Harcrrstwa.
Gawędy.

Znaczenie i historja święta l-go maja. (Porat pierwszy obchodzono w r.... ku
1890). O Międzynarodówce Socjalistycznej. Wielkanoc jako święto wiosny u ludów
poga{lskich.

Gry i zabawy.
Tajemniczy płaszcz.
Grający z zamkniętemi ocz~mi biegają w nieładzie i kręcą się koło siebie.
Gdy przewodnik zawoła .do~ć', wszyscy przykucają, k ładą g ł owy na kolanach
(oczy mają zarnkuięte). Przewodnik nakrywa Jednego z grających p łaszczem l daje
znać, by reszta wslal.1 i otworzyła oczy. Kto pierwszy zgadnie, kto zniknął pod
płaszczem.

Dalszy ciąg bajki.
Przewodnik zaczyna opOWiadać Jakąś bajkę , sIarają.: się ją tak wybra ć, by była sIuch ~ czom niewana.
W pewnej chwili przerywa, i wskazuje na jednego z gr~jących.
Ten mUSi natychmiast dorobić d.1lszy ciąg b~jki. Gdy powie parę słów, przewod.
nik wskazuje na innego i ten skolei opowiada dalej I t. d. (wi g SL Kamiliski .Księg~ Wodza Zuchów').
Po śn iegu.
Dwóch harcerzy wyrusza naprzód - reszta za nimi po upływie 5 minut.
Uciekający harcerze, klucząc po niebardzo przeJrt'ystym terenie, starają się zmylić
\ropiących, ateby zyskać na czasIe. Harcerze szukają ich na podstall'le śladów nóg
odciśni1;tych w śniegu. Uciekający mogą uty\~.1Ć rótnych forteli, plotów, mostów,
st.1pać jeden po śladach drugiego i t. p. Nie wolno im jednak w ucieczce krzy to·
wać ludzkich śladów, II' ten sposób krąg ich ucieczki ścieśnia się. Jetell w oznaczonym czasie nie zostaną schwytani - wygrywają.
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43

Rzeczy ciekawe
Niezbadane obszary

Dwa mlljnrdy ludności zamieszkuje kulę ziemską . WedluJ:! równomiernego
rozmieszczenia ich wypadałoby po 15 mieszkańców na l klm. kw. Liczba ta nie odpowiada rzeczywistości, bowiem półkula północna posiada kontynentów więcej nit
południowa, a stąd lakt, te przeszlo '/'0 ludno~ci kuli ziemskiej mieści się na pól·
kuli północnej i niespeln3 1/'0 na pólku li południowej . l owej nierównomierności
wypływają inne jeszcze kontrasty: lak lip. W Europie, na l klm. kw. przypada 50
mieszkańców, w przeciwieństwie do Australii, ~dzje l mieszk:miec przypada na klm.
kw. A i w Polsce mamy niebywale kontrasty! Gdy w woj. Ś l ąskiem IIa klm. kw.
przypada 3J1 mieszk., na Polesiu przypada ich dziesięć rllZy mniej! Olbrzymia prze·
waga ludności skupiona jest jednak \1' kilku rojowiskach. Jedno, to południOWY
wschód Azji, obejmujący Chiny, Japonję, Indochiny, Indje. Drugie rojowisko - 10
zachodnia Europa . Trzecie, najmniejsze i najmlodsze mieści się we wchodniej części
Stanów Zjednoczonych. Rojowiska te zaJmujl\ 1/ 10 powierzchni zamieszkanej, a obeJ·
mują

II I

Białe

l udności świata

p!am y na

półkulach .

DUZO Jest na świecie niezb~danych okolic. I chot często obszar oznaczony
jest szczegółowo na mapie dzięki dokonanym zdjęciom z samolotów - w nętru
przedstawiają się lako kraj .niezbadany·. Znany Jesl wszystkim bieg rzeki Nilu,
a mImo to zapytujemy, co kryje w sobie pustynia libijska. Niezbadaną jest te:t S~
hara, zwł~szcza hiszpańska kolonja Rio de Oro, letąca na południe od Marokka . Za
nieznany kraj uchodzi w AzJt - Arabja. Tylko częśt półwyspu między Syrją a Mezopotamją, dzięki samolotom została dokładnie poznana, następnie S łone Pustynie
Persji, pustynie Gobi, Tybet, kocioł Tarymski, niektóre okolice Chin Zachodnich.
Niewiele wiemy o Ziemi Ognistej, Południowej PatagonJi, Północnej Kanadzie, La·
bradorze, Alasce - II' Ameryce. • Białe plamy' na mapach światli w dalszym ciągu
nęcą ambitnych odkrywców.
Najwięks zy

wynalazek w dziejach

5OO- cle Istnienia szt uk i druka rskiej, Największym wynalazkiem w dziejach
!liSlorji, który zmienił gruntownie oblicze świata i wywarł olbrzymi wpływ na
dalsze losy ludzkooci byl druk, odkryty w 1434 r. przez Gutenberga. \V dawnych
czasach drukowano ksią!ki w ten sposób, :te n3 płytach z drzewa wyryto tekst
względnie obrazek, katda laka stronica stanowiła clIłość. Te slrony były odbijane
na pe-rgaminie czy na papierze. Gutenberg zamiasl całych płyt wykonał poszczególne czcionki, z których następnie składał dowolne W~'tlIzy, umieszczająr je na
ruchomej płycie, [Joczem smarował cuionki farbą, nakładal na nie papier, następnie
filc. To wszystko szło pod płytę drewnianą i było stłaczane zapomocą ~ruby.
\V ten sposób motna było wykonat 50 - 60 odbitek na godzinę. Wynalazek Gutenberga zatem uprości ł proces druku. te druk stał się tani i o ile rękopisy i dzieła
przed nim kupowane były tylko przez bogatych ludzi, obemie kslątka stała się
dostępna dla wszystkich. O genjalności w/·nal.u lul Gutenberga ~\\'iadczy fakt, te
proces druku stworzony przez niego nie 11 egł prawie zmianom w clqgu 500 lal.
Ulepszono jedynie technikę druku, pozatefl\ od XIX wieku czlowiek składający
czcionki zostaje zastąpiony prze.: mIlszynę (linotyp, wynaleziony w r. 1879 w Anglji), chocia:t bardzo wiele drukarń do dziś dnia sk łada wszystko r~cznie.

Taj emni ce zmierzchu

Wskutek rozpraszania promieni słonecznych przez atmosferę ziemską, zwła·
szcza jej górne warsllI'y, powstaje zmierzch. Zjawisko to polegli na tern , i1. po
zaplldnięciu tarczy slońca pod horyzont jakiejś mieJscowo~ci , nie nastają natych·
miast zupełne ciernno~ci, lecz jasnośt dnia zmniejsza się stopniowo. co trwa nieraz
doU długo. Podobne zjawisko odbywa si~ tet przed wschodem slońca, tylko odwrotnie. l. j. Jasny dzień nastaje stopniowo.
Zmierzch kończy się wieczorem w tym momencie, gdy na miejscu otwartem
czytanie druku normalnej lI'ielko~ci staje się utrudnione. Odpowiadlł to chwili. gdy
słońce znajduje się 6'1. stopni ~od horyzontem danej miejscowości.
Zmierzch astronomiczny określa się wieczo rem momentem nasiania zupeln~'ch
ciemności nocnych.
Ma to miejsce, gdy słońce znajduje się 16 stopni pod horozontern.
Czas trwania zmierzchu zaletny jest II' pierwszej Iin]1 od szerokoścI geograficzllej danej miejscowości, Jak równlet od pory roku.
Zmierzch trwa naj krócej w okolicach równik:! (czas trwania zmierzchu astronomicznego - 1'/. godz.), gdzie słońce Zllpada pod horyzont nlt:mal prostopadle
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do linji horyzontu, \II krajach zaś strefy umiarkowanej, do których nalety Polska,
z powodu skośnej drogi słońca w oduiesieniu do linji horyzontu, jest prawie dwa
razy dłutszy.
"Przyszło ś ć

nowy

-

to My"

dla młodziety pod powytszym tytu ł em. Wy.
dawca jest spółka. Wolność ' (wydając.1 • Wolnomyśliciela' i . Błyski Wolnomyślne"),
a redaktorką tow. WI. Weychert - Szymanowska. W środku numeru znajduje się
4-rostronicowy dodatek dla dzieci p. t. . W.słońcu' . Kierunek pisma Jest wolnomyślny i socjalistyczny.
Ciekawy materjał wolnomyślny mote nieraz ullllwić przewodnikowi prowadzenie zbiórki. Bratniemu miesięcznikowi tyczymy dobrego rozwoju i skutecznej walki o wolność i oClwagę myśli. Redakcja: W.1rszawa, Kró lewska 16; prenumerata roczna 2 zł. Konto P. K. O. 14200.
(k. UJ.)
Ukazał się

miesięcznik

Pieszo ze Lwowa do Katusza
Wybieramy się w czwórkę do Kałusza. Nie przestraszyło nas to, te mamy
125 km. przed sobą.
Idziemy... Co godzina, co minuta jut bIltej jest mety. Jeszcze przeprawa
przez ŚWicę, kilkIl godZin marszu i o szóslej przychodzimy do Kalusza. Co za
gw~r! krzyk! udość i uciecha w lokalu organLucyjnym!
Radość nie do opisania:
Są harcerze ze Lwowa.
Idziemy wszyscy na scenę, z~czynamy akademję, bierzemy
w niej tywy udział ku wielkiej radości zebranych towarzyszy. KaMy z nas zrobi ł
dziś 60 km. ale humor z nas bucha.
Nie bylibyśmy inacz!'j czerwonymi hllrcerzami.
Na drugi dzień zrana odpoczywamy. Lecz niedługo, bo gramy w siatkówkę.
Wieczorem urządzamy. Wielkie Ognisko". Harcerze i h3rcerki pamiętają Je dobrze.
Wracamy jut, gromkie- .Bycze było ognisko' nie opuszcza nas ani n.1 chwilę.
Wszyscy, j.1k Jeden, przyrzekają być na obozie na przysz ły rok. Musimy
wracać do Lwowa, chociat smuhlO nam jest bardzo.
Idziemy - a po drodze mówimy, te tak miłych przyjemnych wrateń I·k
Maciuj ze Lwowa.
z Kałusza nie wynie-ś1iśmyj eszcze.

JAWORZNO. Gromada czerwonego
harcerstwa im. sen. B. limanowskiego w
Jaworznie urządziła dnia 29. XII. 1935 r.
, herbatkę" calej gromady.
Herbatkę poprzedził raport gromady

Gromada

męskiej

i

teńskiej

oraz

słowo wstępne ,

! przemówienie starszych towarzyszy.

Program urozmaicił bogaty w humor
re pertuar inscenizacYJ, jak równiet de-

45"

klamacyj, wykonanych przu mlodych
,Czerw. Harcerzy'.
Młodzlel czerwono· harcerska jest opoką, n~ której proletar)at buduje pań
sh\'o 50CI~H5tyc:Ule, a taClne uykany
nic tu nte porno g4.
MOGILANY k,IKrakowa. Organizowana Gromada napotyka ni wielkie lilykan)" ze strony księdza I szkoty. Jednakle wierzy w niedługie nadejście dobrego Jasnego lutra.
Gromada wsp6lprllcuje z miejscowym
T. U. R·em i z grom~dl\ Slerczanskt\
I postanawia nie dat się, Ile walczy t
nieugięcie pod Czerwonym Sztandarem
Socjalizmu al: do zwycięstwa. Świat sta·
ry w gruzy się wall, nowy - slworzl\
nowi ludzie, ludzie mt\drzy [ szlachetni,
których Grolllada pragnie wychowa(
Gromada śle pozdrowienie Czerw. hBr·
cerskle: ,Bądt Gotów'.
KRAKÓW: Puca \I' krakowskim Huf·
cu rozwija się pomyślnie, mimo truClnołcl lokalnych. W styczniu wzięll~my
udzlal w od5łonlęciu sztandaru org~nl.
zacJI Utyto Pub!. w Krakowie, gdzie
wystllplliłmy z deklamacJlml I śpiewa
mi. Szykujemy się do wzięcia udziału
w akademjl ku czci ,Proletarjatu' organtzowlnej przez T. U. R. oraz :lokademJI ku uczczeniu Rewolucji AustrJacklej. B3rdzo serdeczny kontakt nawil\zallśmy z tulejszym oddzlalem Z. Z. K.,
który Interesuje się nimi I udziela swej
pomocy. W nljbll.tszym czasie otrzyTUamy od Z. Z. K., lokll.
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Jana
Buczka Z. l. K. Kraków złotyło 15 zl.
na Cz. H. oru sekcja mechlniczna
przy l. l. K. zł. 10, za które serdecznie dl!~kujerny.
Cieszymy się drodzy Towarzys:e z
pomyślnej WaS7.eJ pracy I przesyłając
cz. harcer,kle pozdrowienie Bądt gotów
_ tyczymy Wam wytrwania l1li pl.1cÓwce.
HUfiEC ZAG L~BIOWSKI. 5 stycznia b. r. odbyla się w SIli Domu Lu ·
dowego w Sosnowcu, wleczomlca Huf·
ca z okazji Nowego Roku. Wieczornica
odbył. się przy udziale 80 harcerek I
hlrcerzy z 5 gromad. oraz Przewodni·
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ctącego

Sekretariatu Okręgowego T.U.R·
tow. Staśki.
Po złoteniu raportu I od~plewanlu
Hymnu Młodzlel:)' Robotniczej, zagaI!
zebranie low. Kow.kzyk, mlluJl\c w
swem przemó\\'lenlu sytuację, w jakiej
pracujemy, podkreślAJ!!c tównocztśnle
lII.czenie bkich wieczornic, które za·
citśniajl\ węzły przyjatni między harctrumI.
Na dalszy program zlotyly si~: , hero
batka', przegryzana smacznem ciastem,
deklamacje, wyglaszane przez harctfzy
z gromad: blldzlnskiej, niemieckiej i
pogonsklej, ,kazanie' low. Szymańskie.
go, przemówienie tow. Staśkl I Szym~ń·
sklego, tance ludowe, wykonane przez
grom. W. HajdukI, ogólna zabawa ,w
chodzonego węta', pro\\'lIdzona przez
tow. Miech: Kurnlkowskl\, śpiew, kawa·
ły I kawa ł ki, koncert symfonjl T. U. R.
Pogon, wreszcie na zakończenie ,pohu·
lanka' w której wzięli udział wszyscy
od najmłodszych al: do sędziwych harcerzy naszego Hufca.
Przed rozejściem się tow. Kowalczyk
tegnając gromady. rzucił hasło energicznego wzięcia się do roboty harcer·
sklej w gromadIch, by Hufiec Zagłę
biowski sial się potęl:ny I zwarty, j.k
jedna wielka rodzinI.
Dnia 12 stycznll, siaraniem RlIdy
Hufu odbył się w 5111 kina ,Pałace'
w Sosnowcu odczyt znanego literata
tow, Leona Kruczkowskiego n. temat
.Jlk tyjemy·. Odczyt wzbudzi! w Sos·
nowcu ogromne zainteresowanie, gro·
madzllc około 850 sluchaczy. Jetell
wdmiemy pod uw~gę. te wejście było
pła t ne, to na tutejsze warunki sukces
niebywały. Czysty zysk z odczytu, wy1I0si przeszło 100 zl., które przydadzl\
nam s ię na obozy. OClczyty tlkie Rl dn .
Hufca zamierza organizować co 1II1e,II\(.
WIELKIE HAJDUKI. 26 grudni. ub.
gromada lutejsza ut;,IIdzlla wieczorek
z okllzjl dwu letniego I~nlenlll. W wie·
czorku udzlal wzięli, poza harcerllml
rodzice hllrcerzy, przedstawiciele lwll\z,
ku Metalowców P. P. S., Wolnomyśli
cieli, kilkunastu hncerzy z grom. Po·
goń, oru 10\10'. to ...... KOlI'alczyk I Sz)'t.

Gromada

mański

z Rady Hufca Zagłębiowskiego.
Tow. Hufcowy Kowalczyk w przemówieniu swem omówił zadania Czerwonego li arcerslwa i jego rolę w ruchu robotniczym.
Resztę programu wieczorku wypełniły
tańce ludowe gromady Hajduki, bardzo
pięknIe wykonane i przyjęte burzą tr
klasków; grom. Pogoń od~ple\\"ała kilka
pleśni robotnIczych, a póiniej nastąpi ·
ły ogółne zabawy I śpiewy.
Na zakończenie low. Galis złotył podziękowanie gościom za liczny udział
w wieczorku i zwrócił się z apelem do
starszych 10warzi'Szy, by w przyszłości
pomagali gromadzie i zapisywali s\\'e
dzieci do Czerwonego Harcerstwa.
ZYCHLIN. Gromada czerwonych harcerzy w Żychllnle mimo najrozmaitszych
Slykan ze strony szkoły I miejscowej
kołtunerJi rozwija się pomyślnie. W
królklm czasIe będzie odegrana korne·
dyjka w dwóch aktach p. t. ,Czerwona
Republika', którll dostll\lśmy w prezencie od Gromady piotrkowskiej i za któ'
rą serdecznie dziękujemy, Gromada z
Zychlina brala równiet udział w obozie
pod' Radomiem. Fundusze na obozy
czerpała z odczytów, granych komedyjek I I. p. Najwięcej przyczynili się do
tego towarzysze ze Zw. Mela\owców w
w Zychlinie. Oltarowali oni na ten cel
60 zl., za które cala Grom~da składa
serdeczne podziękowanie.
Mamy let wolny wstęp do czylelnl le'"
got Związku, w której jesl duto łaanych
I ciekawych kslątek.
Wogóle wszyscy towarzysze ze Zw.
Metalowcó\\', z ptlTtjl oraz T. U. R-u
Iroszczą się o nas I mają n~s pod opieką; wlerzl\ w to mocno, te z nas wyro~nle nowa gwardja proletariatu, WIICZl\ca o lepsze Jutro d la calej klasy robotniCzej.

SIRECZA. Praca w tutejszej groma·
dzle postępuje tywo naprzód. Gromada wynajęła 2-pokOjowe mieszkanie, w
klórem co poniedziałek i pil\tek urządza
zbiórki gromady. Ostatnio wydano gazetkę ~cienną p.1. .Obllcze On ia·. Nawią·
zano blltszy koniaki z gromadą czerwono. harcerską w Mogilanach, obecnie
gromadn przygotowuje się do urządze
nia w zimowym sezonie spo t ktJni~ gromady - Sll"rcza-Mogil:my, oraz urzl\'
dzeni~ wspólnej herbatki, poł ączonej z
wieczornicą towarzyską.

Przy tutejszej gromadzie powstała gromada .Czerwonych Pionierów' (zuchÓW),
~ nadto w projekcie jesl zorganizowanie
gromady teńskil"J. Gromada w najblitszym cusle postara się o urządzenie
kilku odczytów na tematy aktualne. Obecnie urządza się pogadanki. Bibljoteka Cz. H. T. U. R. Im. SI. Okrzei liczy
obecnie około 50 kslątek, w lem kilkanaście dzieł powatnych.
Przez sezon
lelnl dobrze pracowala Komisja kol portato\\'a i prop3gando\\'II. Sprzedano ogółem okolo 150 brostur na tematy aklualne I 60 sztuk odznak .3 strzaly·.
Gromada prenumeruje ,Nową Wieś',
_Wa l kę Ludu' i własny organ ,Gromadę'.
W paidlierniku urządzony został
starllmem gromady, Wieczór literacki'
z referatem młodego pluru, tow. A.
Burdy, który wzbudził szerokie zainteresowanie lemalem referalu ,Literatura
obolniclO-chlopska I Jej rozwój '.
Oslalnio wybrano nową radę grom~dy,
która przyrzeka podnieść stan gromady.
Gromada ustala obecnie plan obozowy,
albowiem ma zamiar urządzić obóz wę
drowny gromad wiejskich: Slercza-Mogil~l1y nil szlaku Myślenlce-Jordanów,
MszanIl Dolna i t. d. Groluada zachęca
wszyslkle gromady do prenumerowania
,Nowej Wsi'. Adres Wł. Mirek, Maiopoi·
ska, Naprawa pow. Jordanó\\'.

Odnówcie prenumeratę , Gromady ' na
~ok 1936. Wpłaty (zł . 2 ,50) na P. K. O. Nr.
konta 25950 . W-wa, Warecka 7 , tel. 230-52.
Or o mada
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Rozstrzygnięcie

konkursu styczn iowego.

Trafne rozwiązaula nadesłali: A. Walasówna, E. Sladlerówna, Basia Rudawa,
J. Jaslczołdówna, B. Majeró\'ma, .Fotek', P. Wlodzimierzówna - z Piotrkowa, A. Wolejszówna _ z Wilna, M.
Janiak - z Kutna, B. Baranowski - z
Lublina, M. Nlwłńskl - z Sosnowc~,
J. Szmiglówna - z Radomia, H. Grzesikówna - z Wolomina, J. Smetańska
I J. Gemszówna - z KałuszlI,:St. KotlPomyśl,

P I R A M I D K A.
Naiezy wpisać w odpowiednie
kratki takie wyrazy, by ca ło ść,
oznaczona numerami twor zy ła
jeden wyraz, oznaczający klasę
ludzi.
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M. Stańczyków~
- l Warszawy.
Drogą losowani3, które odbyło się w
gronie towarzyszy pracujących w Tygodniu Robotnika, jako nagrodę otrzymała Walasówna z Piotrko~'a
- kslĄtkę J. Korczaka p. t. ,Bankructwo małego Dteka".
Tow. Walasównę prosimy o podanie
adresu.
ówna n. i H.

zBorysławia,

Jędralówna

a zgadniesz.
Znaczenie wyrazów: I) spó ł
2) nazwa bozka egipskiego, 3) utwór liryczny, masa
wulkaniczna, 5) nauka o zasadach moralności, 6) czł o wiek,
który trenuje ludzi lub zwierzęta,
7) przyrząd do chwytania zwierząŁ ze stada,
8) nazwa skały
podwodnej, 9) inaczej wąwóz,
10) miara powierzchn i, II) , pólgł oska. ,
gł oska,

SZARADA.
litery posiada
_ Calość się smacwle zajada
!łośnie na krz~ku w ogrodzie
Latem tycie dzieciom slndzi.
Ryb -

Rozj'o'iązllnla

nalety

nadsylaądo

15-

kwietnia b. r.

10

Z, trafne

JJ

trzymllją

rozwiązania·

czytelnicy o-

cenne nagrody.
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