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Przemysł niemiecki

<

K ronika d y p lo m aty czn a

Z Rady Bezpieczeń8twq

jeszcze vr dziejach Niemiec
) nie był duch rewanżu ła t silny,
jak obecnie

Obecność brytyjskich wojsk w Grecji

Uchwały poczdamskie, przewidujące znisz
czenie przemysłowego potencjału Niemiec, są
powszechnie zn_ne.
Nie było dotąd jednak sprawozdania, w ja
kim stopniu uchwały te, zapadłe jeszcze we
wrześniu 1945 r., są realizowane. Tu i ówdzie
słyszy się o wysadzeniu w powietrze zabudo
wań fabrycznych, co jednak nie powinno wy
wierać u czytelnika wrażenia, i« akcja niszcze
nia zbrojeniowego przemysłu niemieckiego
szybko postępuje naprzód. Urzędowo podano
do wiadomości, że dwukrotnie- wysadzono w
powietrze rozmaite zakłady I. G. Farbeninduetrie. Lecz należy pamiętać, że I, G. Farbenindustrie miały około 50 zakładów w Niemczech.
Niektóre koła polityczne w Stanach Zjednoczo
nych już oddawna przestrzegają opinię publi
czną przed działalnością zorganizowanej i
świadomej swych zadań grupy przemysłowców
amerykańskich, którzy wcisnęli się do amery
kańskiego aparatu administracyjnego, aby
przeszkodzić w akcji niszczenia przemysłu nie
mieckiego, pragnąc odbudować fabryki nie
mieckie, a następnie przejąć je na własność.
Równocześnie prowadzą Niemcy wśród «i
bantów propagandę, której celem jest przeko
nanie ich o konieczności uruchomienia jak naj
większej ilości fabryk niemieckich. Nie o od
budowie mowa obecnie, lecz o „uruchomieniu".
Większość fabryk, mimo zniszczeń dokonanych
przez naloty bombowe, zestala bowiem już
przygotowana do produkowania. Potrzeba je
dynie surowców. Niemcy, którzy otrzymali zle
cenie odbudowy przede wszystkim swych linii
komunikacyjnych, oświadczają, że ich system
komunikacyjny jest tak rozwinięty, ii musi się
oprzeć na wielkim przemyśle ciężkim, który
by dostarczał stali do odbudowy mostów, częś
ci składowych do lokomotyw, nowych wagonów
ltd, Niemcy oświadczają gotowość przywróce
nia produkcji kopalń węglowych do poziomu
przedwojennego, o ile otrzymają możność pro
dukcji maszyn, koniecznych do zmechanizowania pracy w kopalniach, znajdujących się w
Zagłębiu Ruhry.
Pod wpływem tych argumentów zezwoliłt
Rada Kontroli na jednym ze swoich ostatnich
posiedzeń na produkcję 7,5 miliona ton stali
rocznie, co stanowi jedną trzecią produkcji
niemieckiej w roku 1938, a więc w roku in
tensywnych zbrojeń. Równocześnie z notatek,
jakie przedostają się do prasy niemieckiej, mo«
żna wnosić o spontanicznych wysiłkach naro
du niemieckiego, zmierzających do odbudowy
przemysłu. Coraz mniej mówi się i pisze o roln.
lecz coraz więcej notatek znaj dojemy o ciągle
nowych fabrykach, które się puszcza w ruch.
Niedawno szef wydziału gospodarczego zarzadtmiejskiego w Berlinie, dr Landwehr, oświad
czył przedstawicielom prasy, że wkrótce zo
stanie w Berlinie uruchomiony przemysł bu
dowy maszyn, elektryczny, chemiczny i kon
fekcyjny. System komunikacyjny Berlina zo
stał już prawie w całości odbudowany. Dziś
kursuje 90% pociągów podziemnych Berlina oraz ponad 800 tramwajów, nie licząc autobu
sów i kolejki miejskiej.
Interesujące są cyfry dotyczące Zagłębia
Ruhry. Wiadomo powszechnie, że naloty bom
bowe unieruchomiły jedynie 25% przemysłu
niemieckiego w tym rejonie. Anglicy, którzy
teren ten okupują, czynią wszystko, co w ludz
kiej mocy, aby zachęcić Niemców do inten
sywnej odbudowy kopalń węgla. Górnik nie
miecki w Zagłębiu Ruhry otrzymuje dziś racją
dzienną wartości 3200 kalorii oraz specjalny
dodatek wojskowy, przeznaczony dla żołnie
rzy angielskich. 210.000 górników przystąpiło
Już do pracy podczas gdy pełny stan zatru
dnienia wynosił w okresie wojny 360.000. Mie
sięcznie wydobywa sią ponad 9 milionów ton
węgla. A wiąc 50% produkcji wojennej, prowa
dzonej na zasadach gospodarki rabunkowej.
Równocześnie uruchomili Anglicy niektóre
zakłady Kruppa, -które obecne reparują lo
komotywy i wyrabiają lamepy dla górników.
W rozmowach z wyższymi urzędnikami amerykańskimi odczuwa się pewne zakłopotasl«. Twierdzą, że właściwie nie wiedzą, jak
realizować uchwały poczdamskie. Europa od6 3 trwa brak węgla. Kopalnie niemieckie muszą
zostać uruchomione. Uruchomienie kopalń
zy się z koniecznością wyprodukowania
t ezętu
.' technicznego dla górników. Wydobyty
Wfglel należy przetransportować odbiorcom,
m* tego celu konieczna jest odbudowa Unii
komunikacyjnych. Dla odbudowy linii komuni
kacyjnych konieczna jest stal, potrzebne są
lokomotywy. Musi się więc uruchomić niektóre
Mklady ciężkiego przemyśla, które z kolei
również muszą otrzymać węgieL Wymaga to
intensywniejszego wysiłku nad wydobyciem

Londyn, 8. 2. — Agencja Reutera
donosi, że na zakończenie debaty nad
sprawą Grecji przewodniczący Rady
Bezpieczeństwa odczytał następującą
rezolucję: „Powinniśmy (przyjąć do wia
domości oświadczenie przedstawicieli
Związku Radzieckiego, W. Brytanii i
Grecji oraz oświadczenie Stan. Zjedno
czonych, Francji, Chin, Australii, Pol
ski, Holandii, Egiptu i Brazylii. Oświad"
czenia te dotyczyły sprawy obecności
wojsk brytyjskich w Grecji. Po (przyję
ciu do wiadomości przez Radę Bezpie
czeństwa faktu istnienia obecności
wojsk brytyjskich w Grecji, możemy
uważać kwestię za wyczerpaną".
Brytyjski minister spraw zagranicz
nych Bevin złożył Radzie Bezpieczeń
stwa oświadczenie, że nie będzie nale
gał na uchwalenie formalnej rezolucji,
stwierdzającej, iż obecność brytyjskich
wojsk w Grecji nie zagraża pokojowi.
Na czwartkowym posiedzeniu popołud
niowym Rada Bezpieczeństwa przystą
piła do rozipatrzęnia skargi delegacji
ukraińskiej w sprawie obecności wojsk
brytyjskich w Indonezji.

nie zagraża pokojowi

Sprawa Indonezji
Delegat ukraiński Manuiłski oświad
czył, że od kilku miesięcy trwają w In
donezji działania wojenne, prowadzo
ne przez wojska brytyjskie i wspoma
gające je wojska japońskie. — Sy
tuacja ta jest sprzeczna z art. 34 karty
Narodów Zjednoczonych i zagraża mię
dzynarodowemu pokojowi. Manuiłski
wezwał Radę Bezpieczeństwa do zbada
nia sprawry i zastosowania środków, któreby położyły kres istnienia sytuacji.
Delegat ukraiński podkreślił, że klęska
Japonii wzbudziła wśród indonezyjczyków wolę niepodległości. Sytuacja roz
winęła się jednak przeciwnie do ich ży
czeń. Mimo kapitulacji Japonii pozosta
wiono oddziały japońskie dla pilnowa
nia porządku. Przybycie wojsk brytyj
skich i hinduskich nie przyniosło żadnej
poprawy sytuacji. Prasa brytyjska m.
in. dzienniki „Daily Mail", oraz „Daily
Express“ doniosła, że w czasie walk
przeciwko czołgom zginęło 30 do 40- ty
sięcy Jawajczyków. Sytuację tę należy
określić jako stan wojny. Stan ten po
zostaje w sprzeczności z postanowienia
mi karty atlantyckiej i karty Narodów
Zjednoczonych, które przyznają naro
dom zależnym prawo wyboru demokra-

tycznej formy rządu. Mówi się, że dla
wykonania waruków kapitulacji japoń
skiej wojska brytyjskie wkroczyły do
Indonezji za zgodą Narodów Zjedno
czonych.
Delegat ukraiński stwierdza, że Rząd
Radziecki nie udzielił zgody na taką
akcję. Nie należy pozwalać na to, aby
Wielka Brytania używała wojsk japoń
skich przeciwko ludności tubylczej.
Delegat ukraiński zwraca uwagę Ra
dy Bezpieczeństwa na niedopuszczalną
sytuację w Indonezji i wzywa ją do
podjęcia kroków, któreby położyły kres
sytuacji sprzecznej z pojęciami pokoju i
bezpieczeństwa. Delegat ukraiński nie
podnosi sprawy wycofania wojsk brytyj
skich i hinduskich z Indonezji, lecz pro
ponuje utworzenie specjalnej komisji,
która przeprowadzi dochodzenia w spra
wie Indonezji.
W odpowiedzi na oświadczenie dr,
Manuilskiego min. Bevin stwierdził, że
wojska brytyjskie przybyły na Jawę^
aby przywrócić tam porządek i uwolnić
250.000 internowanych europejczyków
i tubylców, usposobionych antyjapońsko. Wojska brytyjskie zostały ostrzeli
wane przez oddziały jawajczyków. Gdy
do Batawii przybyło około. 3.000 wojsk
brytyjskich i kiedy dowódca brytyjski
został zamordowany, min. Bevin oświad
czył, że cały kraj stoczyłby się w
otchłań mordów, gdyby władza dostała
się w ręce „młodych hitlerowców jawajskich". Zdaniem min. Bevina —
wycofanie wojsk brytyjskich byłoby ka
tastrofą dla Jawajczyków. Minister
Bevin zamacza, że ponieważ delegat
ukraiński nie żąda wycofania wojsk bry
tyjskich z Indonezji, nie ma on nic do
dodania i prosi Radę, by ogłosiła swą
decyzję w tej sprawie. (PAP).

— Minister Spraw Zagranicznych Wincenty
Rzymowski przyjął przedstawicieli światowego
kongresu żydowskiego Louis Segala ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pn. oraz delegata a*
gencji żydowskiej dr Ishai z Palestyny.
— Minister Informacji i Propagandy Matu
szewski przyjął na dłuższej rozmowie dr H. S.
Thompsona — attache amerykańskiego dl*
spraw kulturalnych, Gerarda Keitha — radcę
ambasady i por. Wiliama Toueske.
Przedstawiciele Ameryki, złożyli ministrowi
gorące podziękowanie za opiekę, jaką otoczo
no dziennikarzy amerykańskich w Polsce.
Na konferencji omawiano sposób korzysta
nia z serwisu prasowego oraz wymiany filmów
oraz podkreślono wzajemną chęć zacieśnienia
przyjaznych stosunków polsko-amerykańskich,
— Prezes Rady Ministrów sob. Edward O*
sóbka-Morawski przyjął przedstawicieli tym
czasowego zarządu towarzystwa wiosek koś
ciuszkowskich. Delegacja przedstawiła projekty
realizacji wiosek kościuszkowskich. Premier ustosunkował się przychylnie do tyęh planów 1
oświadczył, iż sprawą tą zajmie się minister
stwo Rolnictwa, w porozumieniu z minister
stwem Pracy i Opieki Społecznej.
»— Prezes Rady Ministrów ob. Edward
Osóbka-Morawski w towarzystwie małżonki,
przyjął panią, Eden, której towarzyszyła^ mał
żonka ambasadora polskiego w Londynie ob.
Strassburgerowa. Tematem rozmowy były spra
wy pomocy dla dzieci polskich.

ijtjraaio ostairaej sraniu
jtolsko-radziEckiej
W a r s z a w a . (SAP). W Ministerstwie
Spraw Zagranicznych odbywają się posiedze
nia komisji delimitacyjnej, podczas których
omawiano problemy ostatecznego wytyczenia
granicy polsko-radzieckiej w myśl traktatu
polsko-radzieckiego z sierpnia 1945 r.
Poszczególne resorty państwowe zgłosiły
swoje dezyderaty w tych sprawach.
W najbliższym czasie po wymianie doku
mentów ratyfikacyjnych odbędą się pierwsze
posiedzenia komisji mieszanej polsko-radziec
kiej.
. -

Gldweslarigii Towarzystwa PrzyjatifiłŻolniena
a Prezesa Sad; Ministrów

W-a r s z a w a, 8. 2. Premier Osóbka-Mórawski przyjął na audiencji Zarząd Główny To
warzystwa Przyjaciół Żołnierza w składzie
ob.ob.: Stypułkowskiej, Zbrożek, Sarneckiej,
Kiesiackiej i mjr. Grudy, którzy przedstawili
mu całokształt prac towarzystwa przyjaciół
ze szczególnym uwzględnieniem opie
Londyn, 8. 2. — Na posiedzeniu żołnierza
ki nad zdemobilizowanymi żołnierzami. Ob.
komisji technicznej ONZ uchwalono Premier ustosunkował się niezmiernie życzli
wniosek, przedstawiony przez delegację wie do przedłożonych mu dezyderatów. Pra
radziecką, aby stała siedziba Narodów gnąc i w przyszłości przychodzić z pomocą to
warzystwu przyjaciół żołnierza, Premier OZjednoczonych została wyznaczona w sóbka-Morawski
polecił Zarządowi Głównemu
okolicach Nowego Jorku, a tymczasowa Towarzystwa, przygotowanie
odpowiednich
W. samym Nowym Jorku. Przedstawi wniosków w ramach zagadnień i dążeń towa
ciele Chin i Wenezueli poparli ten wnio-. rzystwa przyjaciół żołnierza, celem przedsta
ich Radzie Ministrów 1 uchwalenia od
sek. Delegat francuski oświadczył, że wienia
powiednich zarządzeń wykonawczych. Człon
pospieszono saę zbytnio w wyborze mię kowie
Głównego Zarządu Towarzystwa Przy
dzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem jaciół Żołnierza pożegnali Premiera z uczu
Ameryki, tak samo jak z decyzją wyboru ciem głębokiej wdzięczności za pełne zrozu
mienie swych dążeń i natychmiastową pomoc.
między Ameryką a Europą. (PAP)

Siedziba Narodów Zjedn.

Hitlerow cy w urzędach niemieckich

I

N o r y mb e r g a . (PAP) W kolach dzienni
karzy zagranicznych wywołała sensację, za
mieszczona przez wychodzącą w Niemczech
prasę amerykańską, fotografia urzędowego
pisma kliniki uniwersyteckiej w Erlangen, da
towanego 2 stycznia 1946 r. Otóż pismo to,
zawierające rachunek kosztów za leczenie
kończy się dobrze znanym zwrotem „Heli
Hffler", pod czym dopiero widnieje podpis
urzędnika. Prasa amerykańska słusznie wycią
ga z tego wniosek, że hitleryzm wciąż tkwi je

szcze głęboko w urzędach niemieckich, a oczyszczanie aparatu odbywa się bardzo powoli.
W Darmsztadzie sa przykład ok. 1000 urzę
dników zarządu miejskiego uznano za czynnych
członków partii narodowo-socjaltstycznej 1 po
lecono fch rwclnić ze służby. W Hannowerze
burmistrzem miasta jest dziś dawny oficer SS.
Nic dziwnego, że w tych warunkach hasło
„Helł Hitler" meże się jeszcze ukazywać na
pismach i blankietach urzędowych.

W a r s z a w a , (SAP), Tow. ppłk. Kazimierz
Dębnicki mianowany został drugim sekretarzem
Ambasady P.P w Paryżu.
Tow. red. Dębnicki wyjeżdża do Paryża w
najbliższych dniach i poza swymi czynnościami
służbowymi pełnić będzie funkcje korespon
denta Socjalistycznej Agencji Prasowej.

węgla, co w konsekwencji stawia wobec szyb
kiego odrodzenia przemysłu niemieckiego, co
znąjduje swej wyraz bodaj w tym, je akcje za
kładów Kruppa, I. G. Farbenindnstrie i innych
przedsiębiorstw posiadają pewien kurs. A pi
sarz niemiecki Bernard KeUerman, który 'wy
głosił do narodu niemieckiego apel o inten
sywne wykorzystanie gruntów rolnych, zakoń
czył swą odezwę oświadczeniem, że w ciągu
trzech lub czterech lat przemysł niemiecki
wróci do poziomu z 1932 roku. Po 1932 roku
przyczedł zlowrćiebny rok 1933... A co cze
ka Europę po 1949 roku, w którym wedle ży
czeń Kełlermana produkcja przemysłowa bę
dzie taką jak K 1932 roku?

Nie mamy wcale powodu do przypuszcze
nia, że naród niemiecki zmienił się od 1932
roku, a jeżeli «ę zmienił to — śmiemy twier
dzić — na gorsze.' Nigdy jeszcze w dziejach
Niemiec nie był duch rewenżu tak silny jak
obecnie. I dlatego w interesie pokoju należy
odciąć szpony temu wielkiemu 65-miłiooowemu
narodowi, dyszącemu pragnieniem zemsty. W
przeciwnym *wypadku błędne koło problemu
niemieckiego gorzko zaciąży nad światem. Uchwały poczdamskie i krymskie jasno i nie
dwuznacznie wskazują zasadnicze metody, ja
kie należy stosować w Niemczech. Obecnie na
leży bez zwłoki opracować szczegółowe za
rządzenia wykonawcze*
v”

Wa r ** a w a, 8. 2. Delegacja francuska b.
więźniów politycznych niemieckich obozów
koncentracyjnych zabierze do specjalnej urny
prochy zamordowanych w Oświęcimiu. Urna ta
po przewiezieniu do Paryża zostanie zamuro
wana w pomniku ku czci ofiar faszyzmu, który
został zbudowany na Mont-Vaulerian.

Protif ofiar Oiwiottoia zawiezłnu zostano
do Paryża
>

W a r s z a w a , 8. 2. Telegramy do Ameryk*
mogą być redagowane także w językn polskim.
Podpis wysyłającego nie jest wymagany. Adres
może być pełny, lub też zastąpiotfy umówlo- i
Ufa skrótćm,
*
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Z procesu w Norymberdze

Wszystkie dzieła sztuki
polecił Hitler wykraść
N o r y m b e r g a , 8. 2. Na środowym posie
dzeniu międzynarodowego Trybunału do spraw
przestępców wojennych w Norymberdze, fran
cuski przedstawicie! oskarżenia Gertoffer
przedłoży! dokumenty, stwierdzające, iż Aa roz
kaz Hitlera wszystkie dzieła sztuki,-będące
własnością państwa, oraz dzieła o historycznej
wartości w zbiorach prywatnych, miały być
wywiezione do Niemiec, jako gwarancja do
trzymania warunków zawieszenia broni w roku
1940.
W liście, z dnia 11. 2. 1941 Goering stwier
dza, że wszystkie skrzynie ze znakiem H prze
znaczone są dla Hitlera, noszące znak A. H.,
przeznaczone dla autora listu.
Słynna kolekcja Rotszylda była przeznaczona dla Hitlera. Dokument podpisany, przez
Keitla, noszący datę lipca 40 r., stwierdza, iż
wojna przeciwko Rzeszy, została wywołana
przez Żydów i międzynarodową masonerię.
Zwycięska armia niemiecka uwolniła Francję i
naród francuski od wpływu międzynarodowego
żydostwa.
Zawieszenie broni zostało zawarte z Franeją i narodem francuskim, lecz nie z Żydami
we Francji. „Są oni państwem w państwie i
odwiecznym wrogiem Rzeszy niemieckiej. Dla
tego też rekwizycja dzieł sztoki, znajdujących
się w posiadaniu Żydów, należy uważać za od
szkodowanie dla Rzeszy, za wielkie ofiary 1
ciężary, ponoszone w walce z Żydami w intere
sie wszystkich narodów europejskich”.
Prokurator stwierdza, iż z bibliotek fran
cuskich wywieziono 550.000 tomów do lipca
1943 roku. W łipcu w 1940 r, urząd „Dienst- .
stelle” w Essen zarekwirował 520.000 mieszkań
żydowskich wraz z meblami, które zostały wy
wiezione do Niemiec. 79.000 mieszkań zostało
zdemolowanych.
Główny prokurator francuski Pierre Monnier
zreasumował oskarżenie przeciwko głównym

przestępcom wojennym, żądając kary śmierci
dla wszystkich oskarżonych.
• Po południu rozpoczęło się setne posiedze
nie Trybunału. Nagle aparatura elektryczna,
nadająca jednocześnie tłumaczenie w czterech
językach, przestała działać I słuchawki za
milkły. Wobec tego posiedzenie zostało odło
żone do czwartku,

Przesłuchanie Brauchilscha
N o r y m b e r g a , 8. 2. Prokurator Sawicki
rozpoczął przesłuchanie b. marszałka Branchitscha w sprawach związanych z napaścią
wrześniową na Polskę. Brauchitsch przybył na
badanie w ubraniu cywilnym i robił wrażenie
bardzo przygnębionego.
Na wstępie śledztwa oświadczył on, że na
skutek rozkazu Hitlera o rozstrzelaniu komi
sarzy radzieckich oraz prześladowania ludności
cywilnej, wydał znane zarządzenie o wzmoc
nieniu dyscypliny wśród żołnierzy niemieckich.
Na skutek tego postępku, jak również nieporo
zumień między nim a Hitlerem w sprawie ogólnej polityki kampanii rosyjskiej, Brauchitsch
zgłosił swą dymisję, która została przyjęta
przez Hitlera, osunął się on w zacisze domo
we. i osiadł w małym miasteczka, w którym
żona jego miała małą posiadłość miejską.
Na pytanie prokuratora Sawickiego, czy w
dalszym ciągu otrzymywał pobory marszałka,
Brauchitsch oświadczył, że tak.
Na zapytanie, czy wiedział o prześladowa
niu Polaków i Żydów, Brauchitsch odpowiada,
że nic mu o tym nie było wiadomym w czasie
wojny, dowiedział się prawdy dopiero po ka
pitulacji.
Dotychczas nikt z badanych generałów nie
miał odwagi, aby przyznać się wobec polskich
oskarżycieli do tego, co istotnie wiedzieli.

Od *„mi(u kiwi* po przez propagandę pogaństwa do rabunku
N o r y m b e r g a , 8. 2. Na czwartkowym po-#
Jedzeniu Międzynarodowego Trybunału do
spraw przestępców wojennych w Norymberdze,
prokurator francuski Mounier oświadczył, tź
Niemcy tacy, jak Rosenberg, starali się cofnąć
ludzkość w rozwoju o tysiące lat. Każdy Nie
miec ma w 9obie kilka osobowości. Czyniąc zło
z premedytacją jest on przekonany, iż jest mo
ralnie nienaganny i z łatwością przekona sam
siebie, że wszystko jest dobre, co ‘jest zgodne
z ideałami pnrtii hitlerowskiej, I że wszystko
jest złe, co się tym ideałom sprzeciwia.
Rosenberg propagował w Niemczech naukę
o supremacji rasy, w ten sposób spowodował
zaćmienie umysłów w Niemczech, ludzkość
jednak nie pozwoli cofnąć się wstecz, „homo
sapiens” nie stanie się znown wilkiem.
Obowiązkiem Trybunału międzynarodowe
go jest ostateczne osądzenie tej filizofii. Ro
senberg rozpoczął od „mitu krwi” i propagan
dy pogaństwa, a skończył na rabunku. Sam
się przyznał podczas przesłuchania, że jego
wydział nie miał zamiaru zwrócić kiedykol
wiek zrabowanych skarbów. Czyż postanowie
nie takie można inaczej nazwać,^ niż rabun
kiem?
,
Jeżeli przyjrzymy się oskarżonym, to wi
dzimy, że ukrywają się oni za'dwoma cieniami;
Hitlera i jego zastępcy Himmlera,
Jednak Saukel nie może powoływać się na
otrzymywane rozkazy, gdyż był wyposażony
we wszelkie pełnomocnictwa dla werbowania
robotników do wykonania planu czteroletnie
go. Na początku roku 1944, Saukel miał czel
ność zażądać od Francji dostarczenia miliona
robotników, choć półtora miliona Francuzów
wywieziono już do Niemiec, Albert Speer,
który kierował zbrojeniami, ponosi odpowie
dzialność narówni z Saukiem, za traktowanie
robotników, jako niewolników. *
Prokurator odczytuje rozkaz kwatery głów
nej lotnictwa niemieckiego, stwierdzający, iż
jako odwet za bombardowanie W, Brytanii po
ciskami V 1, lotnictyro sojusznicze rozpoczęło
bombardowanie miast niemieckich, nie mają
cych żadnego znaczenia strategicznego. Wobec
tego wszyscy lotnicy Sojuszniczy, którzy dostaną
się w nasze ręce — stwierdza rozkaz — powin- '
ni być rozstrzelani.
Goering był zdania, it tego rodzaju rozkazy
wydawali podwładrii,
porozumienia się z
nim. Odpowiedzialność jednak musi ponieść
sam Goering.
Kiedy przedstawiciel oskarżenia wspomina
0 rozmaitych doświadczeniach i tlenkiem w^gla, które spowodowały śmierć wielu robotni
ków, obrońca Goeringa protestuje twierdząc,
że oskarżony nie był, o tych wypadkach po
wiadomiony,

Seys-Inquart — złodziej I grabieżca
Prokurator Mounier oświadcza, iż dokumen
ty znajdujące się w jego posiadaniu, dowodzą
pełndj odpowiedzialności Goeringa. Przecho
dząc do oskarżenia Seys-Inquarta, prokurator
Mounier przypomina, ii podczas pierwszego
przesłuchania w Norymberdze, Seys-Inquart oświadczyi , iż w Holandii był tylko marionetką
1 nie posiadał żadnej władzy, W Austrii był
os rzekomo tylko „sławnym radiotelegrafistą".
„Znów stara się on ukryć za cieniem fńhrera —
woła prokurator — lecz my wiemy, że w Ho
landii był on przedstawicielem Hitlera że
ponosi pełną odpowiedzialność za terror sto
sowany względem ludności. Seys-Inąuart jest
odpowiedzialny za masowe wywożenie 1 za
głód w Holandii, Zimą 1944-45 zabronił on
przewożenia irodkćw żywnościowych z jednej
okolicy do drugiej, sg spoyyodoyrato śmierć
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głodową 125.000 Holendrów, Kiedy stało się
jasnym, że Niemcy przegrali wojnę, na rozkaz
Seys-lnquarta zniszczono i ograbiono Holandię
do reszty. Fabryki, doki, kopalnie, mosty i ta
my zostały wysadzone w powietrze. Fale mor
skie zalały kraj. Surowiec i maszyny wywiezio
no do Niemiec, jak również biżuterię i waluty
zrabowane ze skrytek bankowych.
Prokurator francuski Quarte stwierdziły iż
Keitel r Jodl ponoszą również odpowiedzial
ność, gdyż żądali dostarczenia robotników na
roboty fortyfikacyjne. Jodl i Keitel wydali
również instrukcje, co do traktowania jeńców
wojennych.

Zagadnienie misji Hessa
Na popołudniowym posiedzeniu prokurator
brytyjski Grifiith Jones stwierdził, iż mimo
protokółów zeznań Hessa i innych dokumen
tów, najważniejszy punkt pozostaje niejasny,
czy przjrbył on do Anglii z własnej inicjatywy;
czy też został przysłany przez Hitlera. Hess
twierdzi stale, że lot jego do W. Brytanii zo
stał dokonany w tajemnicy przed Hitlerem, ale
trudno sobie wyobrazić, jak mógł on uplanować i przygotować, lot 1 nawet powracać, jak
twierdzi, po trzykrotnych nieudanych próbach,
a nikt nie doniósł o tym Hitlerowi.
Hess blady i nieruchomy siedzi na ławie Or
skarżonych 1. dzieli się swoimi spostrzeżeniami
z Goeringiem w chwili, gdy oskarżyciel wspo
mina o tym, iż w więzienia w L&ndsberg, Hitler
dyktował Hessowi „Mein Kampf".
Twierdzenie Hessa, że rząd niemiecki go
tów jest podjąć pertraktacje o spokój.z każ
dym rządem brytyjskim, lecz nie z Churchillem
— oświadcza prokurator Gryffith Jones — do
wodzi, jak dalece Niemcy nie zdawały sobie
sprawy z panującego w Anglii nastroju. Wy
dawało się im, iż Anglia jest rządzona jedynie
przez Chruchiila i klikę ludzi pragnących wojny
Wydaje mi się, że Hess nie miał zamiarn żar
tować i zupełnie poważnie proponował pokój
w zamian za przyznanie wolnej ręki w Europie
zwrot dawnych kolonii niemieckich i ewaku
ację Iraku.
Na następnym posiedzenia Trybun a! a w pią
tek, rozpoczną swe przemówienia oskarżyciele
radzieccy.
*'

Stan zdrowia
p rzesięp có w n o ry m b ersk ich
N o r y m b e r g a , (PAP) W miarę przedłu
żania się procesu, oskarżeni zaczynają zdra
dzać coraz większe zdenerwowanie, co daje
się zwłaszcza zaobserwować w więzieniu, do
kąd wracają codziennie o 5 godz, z-sali roz
praw ,
Hess cierpi na bezsennęść. Po powrocie do
celi i po zjedzeniu kolacji rzuca się w ubraniu
na łóżko i leży bez ruchu do późnej nocy ob
serwowany cały czas przez strażników. O 3
nad ranem zrywa się, otwiera okno i mimo
mrozu wietrzy celę, a po tym bierze książkę do
ręki i czyta aż do rana,
Kaltenbrnnner choruje i znajduje się znów
W szpitalu.
Streicher cierpi na serce i od dwóch dni
nie zjawia się na sali rozpraw.
Goering ma wciąż jeszcze kaszel i katar i
wygląda źle.
Również Ribbentrop uskarża się na swój
stan zdrowia i prosił o lekarza, który jednak
nie znalazł nic „niebezpiecznego” w stanie
zdrowia ex-miaistra spraw zagranicznych.
Lekarze amerykańscy obserwujący oskarżo
nych są zdania, że należy się liczyć z możli
wością psychicznego załamania się kilku oskarŻ0B]vchj ^ / ,
k- ,
. •** £ j. ^

Odbudowa Ziem Zachodnich
posuwa się naprzód
Tow. Min. Matoszewski dzieli się wrażeniami z podróży
(SAP) Tow. Minister Matuszewski tak silny ośrodek polskości, jak wie?powrócił do Warszawy z tygodniowego Zakrzewo.
Minister Matuszewski wizytował
prawie objazdu Ziem Zachodnich. Tow.
Złotowie
szkołę powszechną i ginmaMinister przyjął współpracownika So
cjalistycznej Agencji Prasowej, któremu zjum, — i był bardzo mile zaskoczony
udzielił szeregu informacji z odbytej czystością mowy i wielkim przywiąza
niem dzieci do Polski, z których starsze
podróży.
mają dotąd jeszcze w dowodach przy
W S z c z e c i n i e praca wre. Tow. należność państwową „Reichsdeutsch .
Minister dokonał otwarcia nowej roz narodowość; „palnisch".
głośni, Poza tym tow. Minister Matu
Tow. Min. Matuszewski wziął udzia!
szewski wziął udział w konferencji dzia
w
uroczystej
akademii z okazji wyzwo
łaczy politycznych, samorządowych, spo
lenia
tych
ziem
przez Wojsko Polskie,
łecznych i młodzieżowych. Tow. Mini
ster omówił szereg zagadnień, jak kwe
Jednolity front,
stię zaludnienia Szczecina, przyjęcie
stronnictw
robotniczych
portu przez władze administracyjne pol
skie, sprawa aprowizacji i inne. Oma
Nowym etapem podróży Ministra by<
wiano również sprawy polityczne ze ła By d g o s z c z . Tow. Minister wziąjL
szczególnym uwzględnieniem nadcho udział w Kolegium Propagandowym jp
dzących wyborów. Zebrani wypowiada w komisji porozumiewawczej P. P. S. i
li się gorąco za wspólnym blokiem P. P. R, Minister wygłosił referat, wij
Stronnictw Demokratycznych. Tow. Mi którym omówił sprawę wspólnego bloku
nister uczestniczył również w otwarciu wyborczego, stosunki polsko-czeskie,
fabryki przemysłu drzewnego, podkreś udział Polski w pracach ONZ. W dya*
lając wybitne zasługi, jakie położył kusji zabierali głos m. in. wojewoda po
przy jej uruchomieniu dyr. Trzecięski
morski — tow, Wojewoda, wicewojewo
da — tow. Wincza, sekretarze P. P.
Złotów zawsze wierny
tow. tow. Milewski i Szałas.
W Zł o t o wi e tow. Minister odbył
W Gr u d z i ą d z u tow. Min. Matu
konferencję z przedstawicielami tej szewski miał wykład w szkole pracowni
części zamieszkałego tam społeczeństwa ków administracyjnych, w tamtejszym
polskiego, która przetrwała czasy hitle Starostwie; był również na zebraniu ak
rowskiego barbarzyństwa od jego po tywu P. P. S,, na którym wygłosił refe-.
wstania do zmierzchu. Burmistrz Zło rat.
towa, ab. Kocik, ab. ob. Kowalski, Jaro
Na zakończenie pytam, — jakie wra
szek, Chojnacki — Polacy, którzy pra
cowali na ziemi złotowskiej od lat dla żenie wyniósł tow. Minister z objazdu?,
— Jaknajlepszef — odpowiada.
polskości i którzy obecnie swoją działal
Jestem
pod wrażeniem ogromnego im
nością manifestują przywiązanie do Ma
cierzy — są najlepszym dowodem, że petu pracy nad odbudową. Wielokrot
ziemie te, przywrócone Ojczyźnie, pozo nie mogłem się przekonać o dużym zro
staną przy niej na zawsze. Z ziemi zło zumieniu tamtejszego społeczeństwa dis!
towskiej pochodziło zresztą wielu zna linii politycznej i gospodarczej Rządu
nych działaczów polskich w Niem Jedności Narodowej.
— A stosunek do sprawy wyborów?
czech, Na ziemi złotowskiej przetrwał
— pytam.
• — Ze wszystkich zetknięć — kończy
Harold Lasky
— Minister — odniosłem przekonanie,
atakuje kapitalistów amerykańskich że społeczeństwo tamtejsze jest z*
blokiem wyborczym stron
Londyn. (SAP) Przewodniczący wspólnym
nictw
demokratycznych,
bo tylko takie
Komitetu Wykonawczego angielskiej podejście może gwarantować
nieprzer«
Partii Pracy jprof. Harold Lasky w prze waną pracę odbudowy. (R. M.)
mówieniu na temat polityki zagranicz
nej, wygłoszonym na konferencji okrę
gowej Partii Pracy w Sussex, zaatako Sumaryczny spis ludności
wał ostro wielkich kapitalistów amery
wybór właściwego momentu
kańskich, których obecna działalność
przeszkadza w utrwaleniu pokoju mię
W a r s z a w a . (PAP) Powszechny suma#
ryczny spis ludności wypada w okresie trwa*
dzynarodowego.
jeszcze w pełni najintensywniejszych
Wypowiedział się on również za ści jących ludnościowych
w Pokce, ruchów o ska^
słą współpracą trzech wielkich mo ruchów
H historycznej, odbywających się zresztą na
carstw, twierdząc, że sojusz W. Bry całym naszym kontynencie. Problem ten nasu
tanii ze Związkiem Radzieckim nie po wa dwa pytania? czy moment przeprowadzeni*
spisu ludności jest trafcie obrany oraz czy licz
winien w niczym utrudniać jaknajbar by,
które 6pis przyniesie, nie zdeaktualizująsię
dziej przyj aznych stosunków z demokra już po
krótkim czasie, stając się jedynie ma
tyczną Ameryką, Węzły przyjaźni z teriałem historycznym.
demokratyczną Republiką Francuską
Termin spisu został narzucony przez sama)
winny się stale zacieśniać.
życie. Zupełny brak jakichkolwiek pewnych;
Rząd Wielkiej Brytanii musi także danych o liczbie, rozmieszczeniu 1 składzie
ludności kraju od pierwszej chwili odzyskania
jaknajszybciej rozwiązać zagadnienie niepodległości
stanowił największą przeszkodę
Indyj Wschodnich, Zagadnienie to na w każdym niemal większym poczynaniu pań
brzmiewa z każdym dniem i jeśli rząd stwowym lub społecznym, częstokroć przekreśl
brytyjski będzie zwlekał, środki, które łającą możliwość dokładnego planowania $
ścisłej dyspozycji. Brak ten nie mógł być tole-^k
można zastosować dziś, mogą się jutro rowany
z chwilą ,gdy warunki ogólnoorganiza-^w
okazać spóźnione
cyjne o tyle się skonsolidowały, że przeprowa^

Prft&D! alarm w D rjiM za
Lo ndyn. (PAP) Agencja Reutera donosi,
że gen. Leroy Watson, komendant policji -woj
skowej' przy Międzynarodowym Trybunale w
Norymberdze, zarządzi! ostre pogotowie, które
spowodowało szereg pogłosek o usiłowania od
bicia Goeringa i innych głównych przestępców
wojennych. Był to pierwszy tego Todzaju prób
ny alarm od początku procesu. Gmach sądu
został otoczony przez policję W pełnym uzbrojeniu, po czym gen. Leroy "Watson wyjaś
ni! cel swego zarządzenia.

Ostra umowie poiitjj w Nowym Jarka
L o n d y n, 8. 2. Agencja Reutera donosi z
Nowego Jorku, że burmistrz gen. William
0 ‘Dwyer zarządzi! ostre pogotowie policji w
związku z odmową powrotu do pracy strajku
jących robotników portowych.
•

Samobójstwo sen Hartica
B e l g r a d , 8. 2. Jugosłowiańskie minister
stwo spraw wewnętrznych podało do wiadomo
ści, że gen. Nedicz, który oczekiwał w więzie
niu na rozpoczęcie procesu, popełnił samobój
stwo. Zmylił on czujność \yarty i wyskoczył z
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dzenie spisu stało się możiiwym. Czekanie n*
ukończenie masowych ruchów wędrówkowych/;
które jeszcze niewątpliwie potrwają pewien!
czas jest niemożliwe. Ruchy te spowodują nie-j
wątpliwie pewne trudności, te jednak nie sta«j
nowią przeszkody zasadniczej i opanowane bę*J
dą przez zwiększony wysiłek aparatu spiso-"
wego.
Środek lutego, który obrano jako termie
spisu, wypada przy końcu okresu, najmniej in«!
tensywnych ruchów wędrówkowych w całym!
roku, — przed rozpoczęciem wiosennych ro-j
bót rolnych, ruszeniem rzemiosła i przemysłów^
sezonowych — to też termin ten jest najodpo
wiedniejszy.
Co do zdeakiualizowania się liczb, jakich!
spis dostarczy, to pamiętać należy, że masow*(
ruchy repatriacyjne i odpływowe są rejestro-j
wane przez odpowiednie urzędy, dzięki czemu ’
dane spisowe będą mogły być aktualizowane.!
Należy przytym pamiętać, że wyniki obecnie'
organizowanego spisu sumarycznego w odróż-j
nieniu od spisu obszernego będą znane w okre
sie - b. krótkim po jego przeprowadzeniu,
również zmniejsza możliwości dezaktualizowali^^
nia eię osiągniętych cyfr.
<Na ustabilizowanie eię ttosunków ludno
ściowych należy zaczekać ze spisem obszer<
nym, który da pełną charakterystykę ludnościową kraju w chwili, gdy stosunki demogra
ficzne ulegną już daleko posuniętej konsoli--.

Strona 3

Strona 3

GLOS P O MO R Z A "

Zjazd lekarzy pomorskich

W jaki sposób można uzyskać prawo ubogich

Organizacja pomocy lekarskiej dla wsi

w postępowania sądowym
Wiadomo, źe wojna w niektórych wypad
kach do tego stopnia pogmatwała stosunki
prywatno-prawne, że jedyna droga do ich roz
wiązania prowadzi przez »ąd. Zdarzą się też,
te bezpodstawny upór bliźniego nie daje in
nej drogi wyjścia.
Wiadomo również, że droga procesu bywa
często uciążliwa a przede wszystkim kosztow
na, a przecież ta sama wojna zrujnowała naa
zupełnie i skąd tu wobec tej sytuacji wziąć
pieniądze na procesowanie.
Pamiętać jednak trzeba, że uwolnienie od
kosztów sądowych służy:
1.6tronie powodowej w sprawie o należność
za pracę,
2. stronie powodowej w sprawie o alimeaty.
Ponadto wolne od kosztów jest:
1. postępowań^ w sprawie o przywrócenie
posiadania majątków opuszczonych,
2. postępowanie o uznanie za zmarłego lub
o stwierdzenie zgonu osób, których zagi
nięcie pozostaje w związku z wojną, rozpo
czętą w dniu 1 września 1939 r.
Co do innych spraw, w których trzeba pła
cić koszty, to przepisy procedury cywilnej, uzaając zasadę, że nikt nie może być pozbawio
ny możności dochodzenia względnie obrony
swych praw, zawierają instytucję tak zwanego
pralna ubogich.
W myśl tego prawa może każdy, kto nie
jest w stanie bez uszczerbku utrzymania, ko
niecznego*1dla siebie i rodziny, ponieść kosztów
procesu, zgłosić się w sądzie, w którym sprawa
ma być wytoczona albo już się toczy, wniosek
o przyznanie prawa ubogich.
Co należy uczynić, aby . uzyskać w sądzie
prawo ubogich?
a) przede wszystkim należy poatarać się w za
rządzie gminy lub miasta o zaświadczenie,
stwierdzające ubóstwo;
b) dalej należy napisać podanie, skierowane
do właściwego sądu, o udzielenie prawa
ubogich, w którym należy podać, kto
(imię i nazwisko, zawód, miejsce zamieszka
nia) i o co zamierza wnieść skargę;
c) w sprawach, w których musi występować
adwokat, należy równocześnie prosić o uetanowienie adwokata. (Z ważnych powo
dów, które należy podać, można prosić o
adwokata również w sprawach, w których
zastępstwo przez adwokata nie jest obo
wiązkowe).
d) Wniosek powinien poza tym zawierać uzasadnienle. W uzasadnieniu tym należy
krótko i dokładnie przedstawić sprawę, to
znaczy, na jakich zdarzeniach i faktach opiera się ekarga lub zamierzona obrona.
Dalej należy na wszystkie te zdarzenia po
dać dowody (świadków, dokumenty itp.)
(Uzasadnienie to jest potrzebne dlatego,
że sąd może na jego podstawie zbadać,
czy zamierzona obrona wzgł. skarga jest
uzasadniona).
e) Wniosek winien być własnoręcznie podpi
sany,-. a jeżeli ktoś nie umie^lub nie może
się podpisać, podpisze poodanie osoba
przez niego upoważniona, swoim nazwi
skiem, z wymieniem przyczyny, dla której
strona sama się nie podpisała.
Tak napisane podanie wraz z poświadcze
niem ubóstwa, należy przesłać albo do sądu
właściwego, w którym ma się toczyć spór, albo
do sądu grodzkiego 6wego ♦miejsca zamieszka
nia, który prześle wniosek właściwemu są
dowi.
Sąd po zbadaniu wniosku wyda. decyzję,
którą doręczy wnioskodawcy, przy czym mo
że przyznać prawo ubogich częściowo. Na od
mowną decyzję można wnieść do tego sądu za
żalenie w ciągu 7 dni.

ALFONS A. OLKIEWICZ.

(IB

Trzydzieści siedem plus trzy
POWIEŚĆ KRYMINALNA

(Ciąg dalszy).
*— Nad, budową całego planu zabój
stwa i...
— I? '
•— I doszedłem do wniosku, że...
‘ «— Że co?
— Że wszystko jest dobrze obmyś
lane,
— Hm... przez kogo?
— Oczywiście przez mordercę.
— Uważasz, źe Loniaka otruł męż
czyzna?
— Uważam, źe... kobieta.
— Może moja matka?
— Twoja matka? Nie, ona nie.
— Dlaczego, mówiłaś mi, źe ona jest
morderczynią Loniaka, swego syna?
— Owszem, przyparłem ją tym do
muru. I mówiłem, że znajduje się *w
kręgu przeznaczeniowym śmierci.
— Dlaczego nie zgłosisz tego policji,
aby ją aresztowała?
— Twoją matkę?
— Jeśli jest winna, to karę powinna
ytrzymać, choć jest moją matką.
Hm... Trzydzieści siedem plus trzy
** rzekł w zamyśleniu*

karski, organizuje się 2 szkoły asystentów tech
nicznych w Krakowie i Łodzi. W początkach
lutego zwołuje się konferencję w 6prawie podźwignięcia w Polsce przemysłu elektrome
dycznego. Na Dolnym Śląsku produkują się już
lampy Rentgena, zaś w Łodzi lampy kwarco
we. Komitet Ekonomiczny powołał do życia
Fundusz Aprowizacyny dla polepszenia apro
wizacji chorych w szpitalach. Wkrótce woje
wództwo pomorskie otrzyma 1000 łóżek szpi
talnych oraz pewną ilość surówki na bieliznę
szpitalną.

W Bydgoszczy odbył się zjazd lekarzy po
wiatowych, grodzkich oraz dyrektorów szpitali
Jakie skutki ma przyznanie prawa ubogich?
z terenu województwa pomorskiego przy ru
działo przedstawicieli partyj politycznych, orStrona, której przyznano prawo ubogich:
1. nie potrzebuje wnieść opłat sądowych ani gsnizacyj społecznych, sanitariatu wojskotffcgo,
uiścić kosztów postępowania (na świadków PCK i RTPD.
Celem obrad była sprawa organizacji pomo
biegłych itp.);
2. jeżeli w sprawie nie obowiązuje ' zastęp cy lekarskiej dla wsi pomorskiej przy współ
stwo adwokackie, ma prawo zgłosić po udziale wszystkich instytucyj społecznych i orwództwo (skargę) ustnie do protokułu w są ganizacyj politycznych oraz współpracy w za
kresie zwalczania chorób zakaźnych i ogólne
dzie grodzim miejsca swego zamieszkania;
• 3. ma prawo do ustanowienia adwokata w go lecznictwa.
Konferencję zagaił wojewoda pomorski ob.
sprawach, w których adwokat musi wystę
pować, a w innych, jeżeli wykazała ważne Wojciech Wojewoda, podkreślając znaczenie
pracy lekarzy w trosce o podniesienie zdrowia
powody, co do których rozstrzyga sąd.
Natomiast nie zwalnia przyznanie prawa obywateli w dobie powojennej.
Obszerny referat na temat szpitalnictwa w
ubogich od obowiązku zwrócenia kosztów pro
cesu przeciwnikowi w razie przegrania sporu Odrodzonej Polsce, wygłosił dyrektor szpitala
Jeżeli zaś ktoś uzyskał prawo ubogich na miejskiego w Bydgoszczy dr Moszczyński. Szpipodstawia podania świadomie nieprawdziwych tale nie stoją jeszcze na należytym pojziomie.
okoliczności, może być karany grzywną a po Muszą one ulec reformom pod względem tech
nadto eąd cofnie prawo ubogich i wniosko nicznym i finansowym. Personel szpitalny na
leży przeszkolić. Szpitale opierają się na sa
dawca musi uiścić wszystkie opłaty.
Pamiętać należy, źe podanie o prawo ubo morządzie terytorialnym. Ze względu na nie
gich musi zawierać wszystkie dane wymienio dostateczne środki finansowe samorządu, szpi
nej wyżej pod a)—e), gdyż tylko w tym wy tale należy upaństwowić dla udostępnienia ich
padku sprawa może być załatwiona w sądzie szerokim masom społeczeństwa.
bez zwłoki a ponadto uniknie się niepotrzeb
nej korespondencji z sądem i odmownej de Województwo Pomorskie otrzyma 1000 łóżek
szpitalnych
cyzji.
W
toku
ożywionej
dyskusji poruszano spra
Prawo ubogich w postępowaniu karnym
podniesienia poziomu szpitali przez zaopa
Również w postępowaniu karnym może być wę
w pomoce naukowe, sprzęt medyczny
przyznane prawo ubogich osobie, która wyka itrzenie
odpowiedni dobór wykwalifikowanego perso
że na podstawie zaświadczenia władzy sądo nelu.
wej lub samorządowej, zawierającego dokład
Dr Szarejko omówił ostatnie zarządzenie
ne dane o jej stanie rodzinnym, majątku i do Ministerstwa
Zdrowia w trosce o udoskonale
chodach, że nie jest w stanie wyłożyć kosz nie pomocy lekarskiej.
Świat lekarski w ciągu
tów.
Postępowanie w sprawach' karnych jest ato 6 lat wojny nie miał możności dokształcania
Ministerstwo Zdrowia powołało Akademię
li wolne od wszelkiego rodzaju opłat i zali się.
czek, z wyjątkiem postępowania prywatno- Lekarską w Gdańsku, której celem będzie wy
skargowego, gdzie oskarżyciel składa przy ak szkolenie nowych Jekarzy-fachowców. 7 szkół
cie oskarżenia na rachunek kosztów postępo pielęgniarstwa szkoli już średni personel lewania w sądzie grodzkim 25 zł, a w sądzie
okręgowym 50 zł, jakoteż przy wpłacaniu kau
cji kasacyjnej, wynoszącej dotąd 300 zł, i dla
tego prawo ubogich nie ma zbyt wielkiego
praktycznego znaczenia w sprawach karnych.
Łączy się z tym jednak sprawa wyznacze
Podajemy do wiadomości, że zjazd delega
nia aresztowanemu oskarżonemu obrońcy z urzędu, celem ochrony jego praw na rozpra tów Pomorskiego Okręgu Ligi Morskiej od
wie, lub celem założenia środka odwoławcze będzie się w niedzielę, dnia 10 lutego 1946 r
go. Otóż wówcza* takiemu oskarżonemu na je (dzień Święta Marynarki Wojennej) w Bydgo
go wniosek wyznaczy Prezes Sądu obrońcę z szczy, Początek części oficjalnej zjazdu o godz.
urzędu w osobie adwokata, o ile przedłoży 9.30 rano w Sali Malinowej Robotniczego Domu
równocześnie zaświadczenie urzędowe, że nie Kultury, AL 1-go Maja 14.
może ponieść kosztów obrony.
Poza sprawami natury organizacyjnej Zjazd
W. wypadkach natomiast, gdzie ustawa prze ten będzie wyrazem uczuć społeczeństwa po
widuje, że oskarżony musi mieć obrońcę z u- morskiego niezłomnej woli zagospodarowania
rzędu, np. w postępowaniu doraźnym lub je i utrzymania przez Polskę odzyskanego ponow
żeli oskarżony nie ukończył 3‘dt siedemnastu, nie dopiero po 8 stuleciach całego lechickiego
jest głuchy lub niemy, lub jeżeli zachodzi uza wybrzeża Bałtyku, od Odry aż po zalew świe
sadniona wątpliwość co do jego poczytalności ży. Członkowie Ligi Morskiej 6ą proszeni o
Prezes Sądu wyznacza obrońcę z urzędu, bez . tłumne
przybycie w charakterze gości.
konieczności przedstawienia świadectwa ubó
LIGA MORSKA
stwa, naturalnie, o ile oskarżony nie ma obroócy z wyboru.
Zarząd Okręgu Pomorskiego
Przitiw postanowieniu sądowemu, odma
wiającemu udzielenia prawa'ubogich, nie ma
żadnego środka prawnego.
Wniosek o przyznacie prawa ubogich, ce
WĄBRZEŹNO
lem zwolnienia od kaucji kasacyjnej, winien
—
Związek
Inwalidów
Wojennych. Ostatnio
być złożony przez oskarżonego, który nie jest
aresztowany, w terminie 7-dniowym od ogło odbyło się w Wąbrzeźnie zebranie organizacyj
szenia wyroku, w razie odmowy przyznania ne inwalidów wojennych, wdów i sierót po iniprawa ubogich czwarta część kaucji kasacyj walidach, celem wznowienia Koła Związku
nej powinna być wpłacona do kasy sądowej Inwalidów Wojennych RP. W skład zarządu
w t r z y d n i o w y m t e r m i n i e , licząc od weszli następujący członkowie: J. Baranow
daty doręczenia postanowienia o odmowie. ski prezes, Br. Czarnecki — zastępca prezesa
Reszta kaucji musi być wpłacona równocześ T. Patalon — sekretarz, J. Kankowski — zast
nie z wywodem kasaćji, na co dołącza się doń sekretarza, Stanisław Kokorzyński — skarbnik
dowód wpłacenia lub wysłania pocztą, bez cze Aleksander Rybszleger — zast. skarbnika. Ze
brania wszystkich członków, których tut. kolo
go kasacji się nie przyjmuje.
Jeżeli kilka osób zgłasza zapowiedzenie ka liczy 250 osób z całego powiatu odbywać się
sacji, każda z nich składa osobno należną będą stale w pierwszą niedzielę każdego mie
siąca.
■,
część kaucji

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI
NA NIEDZIELĘ, 10 lutego
8.00 — Hymn i sygnał czasu; 8.05 —- Pro
gram na dzień bieżący; 8.10 — Dziennik po
ranny; S.25 — O czym pisze prasa stołeczna;
8.30 — Muzyka poranna z płyt; 11.57 — Sygnał
czasu; 12.03 — Artykuł poi.; 12.19 — Streszcze
nie wiadom. dziennika porań.; 12.15 — Audy
cja Wojskowa; 12.30 — Poranek symfoniczny
w wykonaniu orkiestry Symfonicznej PR; 13.30
— „Sadko — bogacz", słuchowisko; 14.00 —
Koncert Małej Orkiestry PR pod dyr. Stefa
na Rachonia; 14.40 — Przegląd tygodniowy w
opracowaniu red. Mietkowskiego; 14.50 — Kro
nika kultury; 15.00 — Skrzynka PCK; 17.00 —
„Popołudnie przy mikrofonie"; 18.15 — Au
dycja slowno-muzyczra dla dzieci młodszych
pod tyt. „Z igły widły", Janiny Porazińskiej;
18.35 — ,»Przy głośniku" — „Latarnik Radio
wy"; 18.40 — Audycja dla młodzieży: „Nad
czarną wodą"; 18.55 — Utwory Maurycego Ravela z płyt; 1§.15 — „Radiokronika"; 19.25 —
Muzyka z płyt; 19.45 — Dziennik wieczorny;
20.00 — „Mozaika muzyczna"; 20.45 — 10 mi
nut prozy — fragment książki Gustawa Mor
cinka pod tyt.: „Chleb na kamieniu"; 20.55 —
Program na jutro; 21.00 — Tygodnik dźwięko
wy; 21.15 — Audycja dla Polaków zagranicą;
21.30 — Skrzynka poszukiwania rodzin zagra
nicą; 22.00 — Koncert orkiestry tanecznej PR;
•22.30 — Ostatnie wiadomości dziennika radio
wego; 22.40 — Najciekawsze audycje przyszłe
go tygodnia; 22.45 — Muzyka taneczna z płyt;
23.25 — Skrzynka poszukiwania rodzin zagra
nicą; 24.00 — Hymn.

— Jest razem: czterdzieści. Czter do czasu jakiś przechodzień przesunął
dzieści, prawda?
się po lśniącym od deszczu trotuarze.
— Tak, razem jest: Czterdzieści. LoTrzebiński patrzał na tamtą kobietę
niak pisał po wielokroć 37+3. Uważam, i to tak długo, że Celina, biorąc filiżan
że tkwi w tym wszystko, cała zagadka. kę z wystygłą już kawą do ust, szep
Od tego punktu wyjścia idzie droga.
nęła:
— Do zdemaskowania tego, co na
— Kawa nam wystygła.
mówił...
Trzebiński wzrósł do rzeczywistości.
— Kogo?
— Tak, przepraszam cię. Przesunął
— Matkę twą Cecylię Stawińską do ręką po czole. — Tak. Chciałam wró
popełnienia zbrodni. A musiałbym się cić do tej chwili...
rozprawić z diabłem, który ją do tej
— Do chwili?...
^
zbrodni namówił.
— Właśnie, chciałbym jeszcze raz
— Hm...
wrócić do chwili, kiedy cię słyszałem
— A ja walczę z diabłem od~ wielu przechodzącą się przed owem domem
lat bez powodzenia, z diabłem, który zło przy ulicy Małeckiego. Nie znałaś wca
swoje sieje w duszach i umysłach ludzi le Leśniaka?
na skutek czego ludzie popełniają prze— Nie. Nie znałam go, ale powie
słęptwa.
działam, że dom i wnętrze jego miesz
— Masz rację, walka z diabłem trwa kania widziałam we śnie.
już wiecznie i nikt go jeszcze nie zwy * — Tak, to mi powiedziałaś. I ja,
ciężył i nie zwycięży.
jak ci powiedziałem już, że podejmuję
— Nigdy?
się walki z tym nieznanym, z tym złem,
— Nigdy — odparł z nowa Trzebiński. z odwiecznym diabłem zła, którego jak
Zaczął palcem kreślić po obrusie. chwast nigdy wyplenić się nie da, byłaś
Dumał. Po czym podniósł głowę i spoj gotowa pójść ze mną. I weszliśmy do
rzał w stronę kobiety siedzącej w głębi domu i do mieszkania Loniaka.
cukierni. Paliła akurat papierosa, pusz
— Nie zalazłeś u niego w mieszkaniu
czając dym z pewnym wyrafinowaniem żadnego konkretnego punktu zaczepie
pod sufit.Kobiela nie patrzała w tej chwili nia.
w ich stronę, gdyż zapatrzona w deszcz,
— Zapominasz o kartce zapisanej
spływający strugami po dużej szybie przez Loniaka liczbami 37 + 3.
pfcss, rozmyślała nad czymś. Od czasu
: «» I ty uczepiłeś się tego.

— Do dziś dnia i nie popuszczę.
— Doprawdy?
— Nie popuszczę tego. I po tym mo
neta norweska znaleziona koło biurka
zmarłego. .
— A znajdując takąż monetę u mnie
w mieszkaniu, chciałeś to nicią jedną
podejrzeń powiązać i doszedłeś do tego,,
że na podstawie tego oczywistego, jak.
uważałeś, dowodu. Chciałeś mnie z
miejsca aresztować.
— Chciałem, bo....
— Bo ja cię zdemaskowałem.
— Ale ostatecznie musiałem uwie
rzyć, źe nie...
— Że nie jestem sprawczynią.
— Tak, ale jesteś córką Cecylii Sta
wińskiej.
— Jestem nią.
— Jestem.
— I nie znasz Loniaka?
— Nie. Nie znam go.
— Hm... dziwne u was stosunki.
— Pod_ jakim względem?
— Już pod tym względem, że Cecy
lia Stawińska...
— Co?
— Osobno mieszka, ma swoje luksu
sowe mieszkanie. Po tym ty osobno
mieszkasz i Loniak również osobno
mieszkał.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Z Pomorza

Penicilina
Z kolei wygłoszono referat p.t. „Penicilina
i jej zastosowanie". Przedstawiciel Mm. Zdro
wia podał do wiadomości zebranych, iż Pań
stwowy Zakład Higieny rozpoczął poważnie
zakrojoną produkcję peniciliny w kraju. Wypu
szczono już penicilioę w roztworze, wkrótce u-każe się penicilina w proszku. Zagranicą prze
prowadzane są badania syntetycznego otrzyma
nia peniciliny. Badania te są na ukończeniu.
Będzie to przewrotem w dziedzinie medycyny
i wpłynie na znaczne jej potanienie. Obecnie
penicilinę stosuje się tylko w szpitalach. Szpi
tale pomorskie otrzymały w tym miesiącu 2ÓG0
ampułek peniciliny.
W obszernych referatach omówiono orga
nizację służby zdrowia na wsi pomorskiej,
zwłaszcza prace okręgowych Ośrodków Zdro
wia oraz współdziałanie Ubezpieczalni Spo
łecznej w zakresie pomocy lekarskiej dla wsi,
podkreślając znaczenie zrzeszania się chłopówgospod/arzy w związki chłopskie i masowego
ubezpieczania się tak chłopów — posiadaczy
rolnych, jak i robotników rolnych. Wysunięto
projekt utworzenia Wojewódzkiej Rady do
spraw pomocy lekarskiej na wsi, wojew, po
morskiego.
Poruszono również sprawę wprowadzenia
przymusu osiedlania lekarzy na wsi w związ
ku z akcją uruchamiania Ośrodków Zdrowia oraz omówiono zadania lekarza powiatowego w
akcji zwalczania chorób zakźnych.
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N a re s z c ie i G ru d z ią d z o trzy m ał
! p o w a ż n ie jsz y p rz y d z ia ł to w a ró w UNRPA

— Nowe sumery telefonów w Drukarni i
Wydawnictwie „Głosu Pomorza”. Zwracamy uwagę zaintenescwanych, iż obecnie czynne są
trzy telefony. I tak: Administracja i dział dru
ków — 1215, Redakcja — 1319, dyr. Kubiński
(biuro i mieszkanie prywatne) — 1310.
— Zebranie Sprawozdawcze Wydz. Patro
natów klasowych Gimn. Sobieskiego odbędzie
*ię w niedzielę, dnia 10 bm. o godz. 15 w se
kretariacie. Udział konieczny.
— Nadzwyczajne Walne Zebranie Cechu
Zegarmistrzów-Złotników-Optyków na powiaty
Grudziądz — Świecie — Brodnica — Lubawa
-— Lipno i Rypin odbędzie się w Grudziądzu w
dniu 17. 2. 46 r. w „Hotelu Polskim" przy ul.
Kwiatowej 28. Początek o godz. 14-tej. Przy
bycie wszystkich kolegów samodzielnych obo
wiązkowe.
Zarząd
— Koło Wdów i Sierót przy PZZ urządza w
dniu 9 lutego 1946 w Domu Żołnierza bal. Do«chód z tego balu przeznacza się na dożywianie
sierót zagrożonych gruźlicą. Zarząd Kola
zwraca się z gorącą prośbą do społeczeństwa o
poparcie tak szlachetnego celu, jak opieka'nad
chorymi dziećmi po zamordowanych.
— Wisła wylała — utrudniona przeprawa.
Wskutek odwilży i roztopów jej źródeł, Wisła
wystąpiła z hrzegów i zalała pod Grudziądzem
całą przestrzeń między bulwarem miasta, a wa
łem ochronnym. Z wezbranych wód wynurzają
•ię pod Dragaczem tylko czubki wikliny, a pod
Grudziądzem części zepsutych samochodów. Na
falach rzeki spływa gęsta kra, na której zaoberserwowano gęsi, 6arnę i lisa. Gęsi, że to
ptak uskrzydlony, znalazły wczas litościwych opiekunów. Komunikacja odbywa się obecnie z
portu do 6tarego przystanku na przeciwnym
brzegu, otoczonego zewsząd wodami. Połącze
nie z tegoż punktu do Dragacza utrzymywane
je»t przy pomocy zwykłej łodzi. Mimo tych
trudności sporo jest spieszących na stację
kolejową w D/agaczu. Oplata za przewóz jest,
eo przyznać należy, bardzo skromna i ■wynosi
od osoby w jedną stronę 5 wzgl. 3 zł.
ŁAŃCUCH PRASOWY
NA „CARITAS*1*
Inż. Rutkowski, wezwany przez mgr. C-burkowskiego, składa na Caritas przy kościele św.
Mikołaja w KKO m. Grudziądza 200 zł i wzy
wa ob. mgr. Giiwę — Inspektora Pracy oraz
inź technologa B. Grabówskiego.
NA KOŚCIÓŁ W TARPNIE
Wezwana przez ob. Dembińską, ob. Ro-masaukowa wpłaca 100 zł i wzywa ob. dyr. Ko
ścielnego, kierownika Kobus:n9kiego z zakładu
Unia i inspektora Penkowskiego, Piłsudskiego
53, ob. Piotrowską, ul. Kujota 71.
Wezwany przez ob. Pankowskiego Stefana,
iob. Malinowski Heronim wpłaca 100 zł i wzy
wa ob.ob.: Kowalskiego, ul. Łys&jowskiego 9 i
Włodarczyka Jana, W. Tarpno.
Wezwany przez ob. Szymańskiego Feliksa
oł>. Ratajski wpłaca 50 zł i wzywa ob.ob.: Bisa,
Nowawieś i Bulczaka, W. Tarpno.
Wezwany przez ob. Karczewskiego, ob.
Manuszewski wpłaca 50 zł i wzywa urzędnika
Beszczyńskiego.

Ze sportu
Wojskowi piłkarze czescy w Polsce
Czechosłowacka reprezentacja piłkarzy
wojskowych została zaproszona do Polski w
połowie kwietnia. Goście rozegrają mecze w
Warszawie z reprezentacją garnizonu oraz w
Łodzi prawdopodobnie z LKS’em .
„Bohemiaas” (Praga) grać będzie w Polsce
Prasa czeaka zapowiada przyjazd drużyny
piłkarskiej Bohemians z Pragi dla rozegrania
całego szeregu meczów z drużynami polskimi.
Goście spotkają się z naszymi zespołami pił
karskimi w Łodzi i w Katowicach, * e jest jesbiai wykluczonym, że zawitają również do Po
znania i Warszawy ,
Amatorski boks w Europie
Decyzja Angielskiej Federacji Bokoś. klej
i Francuskiej (amatorskiej) nie wznawiania mi
strzostw Europy po zgłoszeniu tytułów wakują
cych l urządzania tylko mistrzostw narodo
wych, została nieprzychylnie przyjęta przez
prasę zagraniczną. Opinia 6portowa w Szwaj
carii uważa, że jedno nie powinno wykluczać
drugiego Decyją tą będą najbardziej dotknięte
Włochy, posiadające najwięcej tytułów mi
strzowskich. A więc Urbański — mistrz wagi
muszej nie wałczy już od czterech lat; Bondavełli — mistrz wagi koguciej, mający swój ty
tuł po Cattaneo zwycięzcy mistrza Europy Au
striaka Weissa w lipcu 1941 r. w Wiedniu;
Muzina — mistrz wagi półciężkiej od 1942 r.,
gdy odebrał tytuł Niemcowi Vogtowi. Obecnie
Włochy posiadają wielu bokserów, może ńawet
lepszych od znanych mistrzów. W doskonałej
formie są Kortonesi w wadze piórkowej, Peyre
(pokonany w 1939 r. przez Kowalskiego w War
szawie) w wadze lekkiej i Spagnole w wodze
ciężkiej.
Drukarnia Pomorska — PPS.
Grudziądz, ul. Małogroblowa 2. Telefon 1215.
Wydawca: Komitet P. P. S. Grudziądz.
Adres Redakcji: Grudziądz, Małogroblowa

•Niejednokrotnie spotykaliśmy się z
wyrazami współczucia czynników kom
petentnych z powodu zniszczenia nasze
go miasta. Niestety, nie zawsze jed
nak w parze z tym współczuciem szła
realna pomoc.
Sytuacja zmieniła się po wizycie
Premiera Rządu tow. Osóbki-Moraw
skiego. Szef Rządu z uwagą śledził
wszystkie poczynania obywateli miasta,
nasze zrywy i wysiłki, to też przyrzekł,
że w miarę swoich możliwości przyjdzie
Grudziądzowi z pomocą.
. I słowa dotrzymał! W stosunkowo
krótkim czasie otrzymało miasto 2 mi
liony złotych, co umożliwiło w dużym
stopniu zrealizowanie pilnych i waż
nych potrzeb.
Dziś dowiadujemy się o dalszej kon
kretnej pomocy.
Mianowicie, dzięki staraniom posła
N i e d z i a ł k a, nadeszło do Grudzią
dza 100.000 złotych z przeznaczeniem
na Opiekę Społeczną. Poza tym poseł
Niedziałek wystarał się z Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu o przydział towa
rów UNRRA. Przydziały te przedsta
wiają się następująco:
1.140 metrów materiału f200 kupo
nów materiału ubraniowego i 200 kupo
nów materiału na jesionki);
500 par obuwia, oraz 7.500 paczek
amerykańskich.
■ .
Materiał i buty nadeszły już do Gru
dziądza, paczki zaś przywiezione zosta
ną w przyszłym tygodniu.
Paczki otrzymają posiadacze I kate
gorii kart żywnościowych, asygnata zaś
na materiał opiewa: ,,dla pracowników
umysłowych administracji publicznef i
samorządowej". Pracownicy fizyczni
otrzymają ten sam materiał przez Cen
tralne Zjednoczenie Przemysłowe.
Poza tym przyznano Grudziądzowi
10 samochodów ciężarowych. 5 dla
Zarządu Miejskiego, 2 dla. Starostwa,
1 dla fabryki „Unia", 1 dia „Pe-Pe-Ge"
i 1 dla naszego wydawnictwa. Staro
stwo samochody swoje już sprowadziło,
pozostałe zaś instytucje wyjeżdżają po
samochody do Gdańska w poniedziałek
dnia 11 bm. Ponieważ brak środków
transportowych odczuwaliśmy w Gru
dziądzu specjalnie dotkliwie, zatym
przydział 10 samochodów ożywi nie
wątpliwie nasze życie gospodarcze. Tym
więcej, że samochody są nowe i o dużej
nośności.
Już kiedyś pisaliśmy, że inicjatywa
ludzi energicznych może zdziałać bar

P odziękow anie.
Za liczne dowody współczucia, za
wieńce I kwiaty, wszystkim, którzy wzięli
udział w pogrzebie mojego kochanego
i nigdy nie zapomnianego męża, naj
ukochańszego i troskliwego tatusia
•

śp. A d a m a K oszalew skiego
a szczególnie ks. Binkowi za wygłoszo
ne przemówienie. Naczelnikowi Paro
wozowni p. Ochmanowi i delegacji, oraz
wszystkim krewnym i znajomym skła
damy serdeczne „Bóg zapłać!"
ŻONA Z DZIEĆMI.
Grudziądz, dn. 9. 2. 1946 r.
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dzo dużo. Dziś przekonywujemy się o
tym raz jeszcze.
Gdyby poseł Niedziałek wyjazdy
swoje do Warszawy ograniczył tylko do
posiedzeń Krajowej Rady Narodowej,
gdyby nie „pukał" do różnyoh mini
sterstw i nie konferował z kompetentny
mi osobami, napewno pomoc dla Gru
dziądza nie przedstawiałaby się tak wy
datnie. Ponieważ jednak — świadom
słuszności naszej — w 9posób przeko
nywujący potrzeby Grudziądza i jego
obywateli przedstawia, wyniki tych kon
ferencji są prawie zawsze pozytywne.
A ie nie tak łatwo znowu coś uzyskać,
to najlepiej wiedzą ci, którzy z podob
nymi sprawami w Warszawie się ze
tknęli.
Wprawdzie mamy ten poważny atut,
że nasze miasto zniszczone i obywatele
zubożeli, w każdym bądź razie umie
jętność podejścia do sprawy, to zagad
nienie bodaj najważniejsze.

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz
100% drożej. Zwykłe za tekstem 8 zł.
Urzędowe, przetargi, nekrologi: 5 zł.
i społ. (w tekście) 1 zł. za wyraz. Za

Dziś w 'robotę, dnia 9 bm. w salach włas
nych przy oL Wybickiego, odbędzie się repre
zentacyjny bal karnawałowy OM TUR.
Początek o godz. 20. Wstęp 30 zł, ^ylko za
okazaniem zaproszenia.
Pierwszorzędny bufet Moc atrakcjL Dwie
doborowe orkiestry.

Z powidłu
RADZYŃ
— Zabawa Milicji Obywatelskiej. W nie
dzielę, dnia 10 lutego br., urządza tut. Poste
runek MO w sali’ „Strzelnicy" zabawę karna
wałową. A więc Szan. Obywatelstwo niech
poparciem swoim uzna trudy, położone dla do
bra .poszczególnych obywateli przez miejsco
wą Milicię i gremialnie wyruszy do tańca.
— Miejscowość Rywałd (Gęnina Radzynwleś), licząca przeszło 500 mieszkańców, po
zbawiona jest zakupu chleba, w miejscu, mi
mo, że jest dobre zabudowanie piekarni, któ
rą jednakowoż trzeba koniecznie ' uruchomić.
Czyżby dany właściciel nie zechciał pomyśleć
nad tym? Może znalazł by się inny fachowiec
i uruchomił piekarnię, przez co dałby tamt
ludności i okolicy możność nabywania chleba
na miejsca, bez uganiania za pieczywem cały
mi dniami po innych miastach i osiedlach.

M i K u f lM wyrirta w sprawie lordercy Linka
v
1 i aj.
ujawnionych w toku rozprawy głównej, a W
szczególności zeznań oskarżonego i zeznan
świadków, -tudzież przeglądnięcia przy udziale
słroo dowodów rzeczowych uznał oskarżonego
Jana Linka vel Liskowskiego winnym zbrodni
z art. 225 § 1 kk. albowiem w obu opisanych
wypadkach zabił umyślnie człowieka w celu
rabunkowym.
Zważywszy, że wyżej opisane czyny popeł
nił oskarżony po • wejściu w życie Dekretu z
duła 16 listopada 1945 o postępowaniu doraź
nym, sprawę rozpoznał^Sąd Doraźny w tymże
trybie.
Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę
zgodnie z przepisem art, 54 kodeksu kaniego:
1. Pobudki, jakie „spowodowały niecne i
zbrodnicze czyny oskarżonego, a była to chęć
zysku za wszelką cnę do tego stopnia, że nie
zawahał się zabić dwóch młodych ludzi, aby go
osiągnąć.
2. Sposób jego działania podstępny i okrut
ny z zupełnie zimną krwią.
3. Stosunek jego do pokrzywdzonych, byli
to jego znajomi, którzy nigdy nie wyrządzili mu
najmniejszej krzywdy.
4. Stopień rozwoju umysłowego, jest spryt
ny, w miarę inteligentny, przebiegły.
5. Charakter sprawcy, jest jednostką o zwy
rodniałych pojęciach etycznych i moralnych,
aspołecznych, o zupełnym zaniku hamulców e»
tycznych i moralnych, niebezpieczną dia oto
czenia.
Kara wymierzana sprawcy przestępstwa ma
mieć skutek pedagogiczny i odstraszający. Sąd,
rozwaźaiąc okoliczności sprawy i zachowanie
się oskarżonego przed popełnieniem omawia
nych przestępstw, podczas ich popełnienia i po
ich popełnieniu, przyszedł do przekonania, że
oskarżony mimo młodego wieku, jest już jedno
stką tak zbrodniczą i etycznie spaczoną, że o
jego poprawie i o pedagogicznym skutku wy
mierzonej mu kary w stosunku do niego nie
może być mowy. Jeżeli mógł on z chęci zysku
w sposób podstępny i okrutny zabić swego’do

brego znajomego Brzezińskiego, który był czę
stym gościem w jego domu, po spożyciu z nim
wieczerzy, a następnie po upływie krótkiego
czasu, może godziny, pójść na zabawę tanecz
ną, gdzie wśród wesołego nastroju spędził całą
noc i żadne wyrzuty sumienia, czy inne ludzki®
instynkty w nim nie odezwały się, by po kilku
dniach znowu dopuścić się na innej upatrzo
nej ofierze, zupełnie podobnego czynu, to chy
ba dostatecznie go charakteryzuje.
Oskarżony po dokonaniu swych zbrodni oglądał również swe ofiary leżące w kostnicy
wyrażając się do'świadków „jak ci Polacy
wzaiemnle teraz mordują się".
Opierając się na tych motywach, Sąd po
szczegółowym i wszechstronnym rozważeniu
sprawy uznał, te tylko najwyższa kara w usta
wie przewidziana, i to kara śmierci, jest sto
sowną 1 właściwą dla oskarżonego, gdyż inte
res społeczny wymaga, by jednostkę tego ro
dzaju usunąć i wyeliminować ze społeczeństwa,
jako aspołeczną i niebezpieczną, przyczym,
wszelkie widoki na jego poprawę są zdaniem
Sądu zupełnie wykluczone.
Skazał przeto Sąd oskarżonego Jana Linka
vel Linkowskiego na zasadzie przepisów art.
225 § 1 kk. przy zastosowaniu przepisów art. 1ust. 1 punkt 2 i art. 2 i»t. (1) Dekretu z dnia
16 listopada 1945 o postępowaniu doraźnym
(Dziennik Ustaw Nr. 53 z roku 1945 pozycja
301) za każdy z oki czynów poszczególnie i
łącznie na karę śmierci i utratę praw publicz
nych i obywatelskich praw honorowych na za
wsze.
Orzeczenie o utracie praw opiera się na
przepisie art. 47 § la kk, o kosztach postępo
wania karnego na przepisie art. 598 kpk, a to
z powodu ubóstwa oskarżonego, o opłatach
sądowych na art. 83 przepisów o opłatach, a o
dowodach rzeczowych na art. 370 kpk.
*
Wyrok jest ostateczny i prawomocny. Oskarżoaemu przysługuje prawo zwrócenia się
do Prezydenta Krajowej Rady Narodowej o ła
skę, zamiany kary na dożywotne więzienie.

Powiatowa Spółdzielnia R -H.

ODSTĄPIĘ skład kolonialny. Chełmińska 65.

„Samopomoc Chłopska"

FOTOGRAFIE ŚLUBNE w y k o n u j e fotograf
Poznański, Sienkiewicza 14.
(140

z odpow. udziałami w Grudziądzu
udziela swym członkom rabatu od 3 do
10% przy zakupie wszelkich towarów z
wolnego rynku. Najwyższa zniżka przy
zakupie nawozów sztucznych.
(1394
Rolnicy! Zapisujcie się na członków
Powiatowej Spółdzielni R.-H. „Samopo
moc Chłopska". — Biura: ul. Marsz.
Focha 12. — Teł. 1093 i 1344.

KUPIEC poszukuje pokoju dobrze umeblowa
nego. Oferty do Admin. p. nr. 21.
(167

OGŁOSZENIE
Stosownie do uchwały Miejski*] Rady Na
rodowej wprowadzone zostały 'ulgowe bilety
tramwajowe dla robotników i urzędników na
12 przejazdów w cenie 6,— złotych.
Pierwszy przejazd tramwajem musi się od
być przed godziną 8-mą rano.
Za przejazdy po godz. 8 a przed godz, 15
pobierana będzie opłata normalna. '■
W bieżącym miesiącu uruchomiona zosta
nie linia tramwajowa Plac 23 Stycznia — ul.
Chełmińska.
Opłata za przejazd z przesiadaniem wyno
sić* będzie 3,— zł. od osoby.
Cena biletów ulgowych na 12 przejazdów
na obydwie limie wynosić będzie 10,—-zi, przyczym, jak wyżej podano, pierwszy przejazd
imisi się odbyć przed godz. 8-mą.
(1393
ZAKŁADY MIEJSKIE w GRUDZIĄDZU.

Reprezentacyjny bal karnawałowy
Organizacji Młodzieży TUR

Kupuję

%

but elki

KONIE na rzeź, niezdolne do pracy, kupuje
Skibowski, Grudziądz, Chełmińska 50. (170
POKÓJ umeblowany do wynajęcia. Zgłosnema
do Admin. pod nr. 22.
(168
OSTRZEŻENIE! Za długi mej żony Ireny Skodowskiej, zamieszkałej przy ul. Nadgćmwg
nr. 57, nie odpowiadam. B. Skodowekl, ul.
Ks. Kujota 47.
(174
ZGUBIONO kartę rejestracyjną na nazwfełwi j
Borkowski Tadeusz, Groblowa 8.
(169 I
ZGUBIONO kartę rejestracyjną na nazwisko
Edm, Stankiewicz, Pleserwo, gm. Łasin. (173

pojem n. 1/i i 1/io litra
po c en ie 2 ,- zł za szt.

Wytwórnia Soków Owocowych

E. M IC H A L S K I
G ru d zią d z, K w ia to w a 4 /6

INWALIDZI i CHŁOPCY do rozsprzedaży ga
zet mogą się zgłosić. — Wysoka prowizja.

5 zł., dla posaukujących pracy i rodzin. 3 zł. Tłusty druk
za 1 mm jednołamowy, w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
za 1 mm jednoł. Komunikaty organizacyj zawodowych
terminowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.

Redaguje Kolegium.
S e k r e t a r i a t czynny od godz. 8—16-tej.
Redaktor n&cz. przyjmuje od g. 11—12-tej.
Nadesłanych rękopisów Redakcja nd« zwraca

KOBIETY

Dodatek *•Głosu Pomorza** dla koŁiet
Rok I |

Grudziądz, sokoła 9 lutego 1946

i

El

Rodzina - to cząstka gospodarstwa państwowego
r Coraz silniej podkreśla się wielkie mogą wiedzieć tylko te ciche bohaterki da rodzina, każde gospodarstwo, to
Bznaczenie, jakie posiada odpowiednie nieznane, które tak swoje obowiązki poj cząstka naszego wielkiego gospodar
stwa państwowego i że gdy my dopro
[gospodarcze wyszkolenie kobiety, by mują.
A jednak jest w Polsce takich kobiet wadzimy nasze gospodarstwa do dosko
joca jako żona, matka, góspodyni domu,
mogła jaknajurniejętniej pracować dla >ardzo wiele i będzie coraz więcej, bo nałości, to cała Polska zagospodarowa
P. Kat.
rodziny. Trzy piąte wszystkich pie my, polskie kobiety, rozumiemy, że każ na będzie doskonale.
niędzy przesuwa się przez ręce kobiety.
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy
{wyszczególnić tę cnotę, która bez wątpię&ia jest jedną z najważniejszych, a któ
rej na imię oszczędhość. Ta zaleta jest Jednym z głównych zadań naszego powo leży dopuszczać do rozerwania węzła małżeń
lak ściśle złączana z innymi udoskona jennego ustawodawstwa jest bezwątpienia u- skiego, ale w wypadkach tylko wyjątkowych,
prawa, a więc usuwanie obowiązują i tylko wówczas, gdy do małżeństwa wkrądaleniami naszej codziennej pracy, że mo- nifikacja
dotychczas praw byłych państw zabor ją się czynniki, świadczące o tym, że małżeń
feemy uważać ją* zarówno za podstawę cych
czych i wprowadzenie jednolitego dla całego stwo swoich zadań spełniać nie jest w stanie
Sak i za wynik innych czynności. Jeżeli Państwa nowego pTawa polskiego, odpowia i gdy utrzymanie wspólnoty małżeńskiej pro
która z nas naprzykład, troskliwie pil dającego duchowi demokratycznej epoki, w wadziło by do skutków społecznie ujemnych
wstąpiliśmy po zwycięskiej wojnie. W i skodliwych.
nuje w domu porządku, to tym samem którą
spadku po zaborcach pozostało wiele nife zmie
iwiele już oszczędza. Zaraz to wyjaśni nionych jeszcze przepisów prawnych, prawo Względy etyki i moralności, opierające sto
człowieka do człowieka na zasadach
my. W czysto utrzymanym mieszkaniu poaustriackić, prawo porosyjskie i prawo po sunek
zdrowego
rozumu, domagają się ludzkiego
naprawia się każdy przedmiot natych niemieckie, które nie tylko, żę nie odpowia podchodzenia
do nieszczęśliwców, którzy czę
dają
dzisiaj
już
zmienionym
naszym
wymogom
miast po uszkodzeniu, przez co sprzęty społecznym, nic tylko, że z trudem dają się stokroć nie ze swojej winy przeżywają mał
jciągle wyglądają jak nowe i długo dopasowywać do obecnych potrzeb, ale jako żeńskie przejścia piekielne już tu na ziemi.

Nowe prawo małżeńskie

trw ają.

reakcyjna pozostałość nie są w zgodzie z pol

W obliczu prawa ważne są dzisiaj u nas
tylko śluby cywilne. Prawo małżeńskie, wpro

Bielizna naprawiona i ładnie wypra skim poczuciem prawnym.
obowiązkową państwową formę za
wojną 1939 prace nad unifikacją pra wadzając
na, ubrania zachowane od moli, odświe wa Przed
warcia aktu małżeństwa, a więc system roz
napotykały na przeszkody, trudne do prze działu
kościoła od państwa, nie zakazuje za
żane i starannie przechowane, można bycia. W ciągu prawie ćwierćwiecza naszego
wierania małżeństwa również w formie ko
nosić długo i znowu wydatki na te rze- niepodległego bytu państwowego, w okresie ścielnej.
Żadne państwo współczesne nie na
między dwoma ostatnimi wojnami, nie zdoła rzuca i nie
jpzy są mniej częste.
może pozwolić na narzucenie komu
no przeprowadzić tak pożądanej reformy. Do kolwiek kościelnej formy małżeństwa jako oA w kuchni jakże wiele można oszczę piero uchwała Rady Ministrów z 12 czerwca bowiązującej, albowiem dziedzina religii -— ja
dzić przez stosownie dobrane potrawy. 1945 zapowiedziała całkowitą unifikację prawa ko kwestia sumienia, zgodnie z art. 111 obo
Polsce najdalej do dnia 1 kwietnia 194ó r.
Konstytucji z 17 marca 1921, ^musi
Potrawy przyrządzone smacznie i punk w
Po dokonaniu dzieła unifikacji nastąpi kody- wiązującej
tualnie, zapobiegają „dojadaniu” po ką fikacia' zunifikowanego prawa, co ma być roz być wolna od jakiegokolwiek przymusu z czy
jejkolwiek strony. W ten sposób państwo je
tach, ęo bardzo się odbija na wydatkach łożone już na^ dłuższy czas.
dynie toleruje istnienie prawa kanonicznego i
Codziennych. Przy oszczędności w kuch
Zgodnie z powyższą zapowiedzią z dniem zezwala wiernym na korzystanie z przepisów
ni trzeba jednak bardzo uważać, aby 1 stycznia 1946 weszła w życie ustawa o urzę kościelnych, nie pociągających za sobą skut
prawnych. Jeżeli np« małżeństwo, zawarte ,
nie wpłynęła szkodliwie na zdrowie. Le dach stanu cywilnego i prawie małżeńskim. ków
te ustawy obowiązują na obszarze już dodatkowo takie i w kościele, albo zawarte
piej więc dawać potrawy prostsze i Obie
całego Państwa, z wykluczeniem wszelkich in przed 1 stycznia 1946 tylko w kościele, zosta
obiady krótsze, ale za to ze świeżych nych małżeńskich us.taw dzielnicowych, obo nie następnie na żądanie jednego z małżonków
produktów przyrządzone.
wiązujących do 1 stycznia 1946. Projekty ta wyrokiem sądu państwowego unieważnione
ustaw były przedmiotem prac Komisji luo rozwiedzione, na ten czas druga strona dla
Bo pielęgnowanie zdrowia, to także kich
Kodyfikacyjnej już w Polsce przedwrześnio- uspokojenia sumienia religijnego może poddać
(Oszczędność.
wej, z dobrze znanych względów jednak pra sprawę swego małżeńsiwa pod orzecznictwo
sądu konsystorskiego swego wyznania i'do nie
Bardzo dobrą zasadą jest dbać o com tym nie nadawano właściwego tempa,
go się stosować. To orzecznictwo sądu konsy
Dzisiaj
czasy
się
zmieniły.
adrowie wtedy, gdy jest ono jeszcze w
storskiego nie wiąże strony przeciwnej, opierają
dobrym stanie, bo to i łatwiej i taniej
cej się na decyzji sądu państwowego, a ©tronie
wierzącej daje jedynie zadośćuczynienie re*
niż walczyć z chorobą. I tu znowu noMałżeństwo jest podstawową komórką ro iigijne.
Hvn pole do oszczędności.
/
dziny, zatem jednostek tworzących i stanowią
tej sposobności warto wspomnieć •
A więc jeść mniej wykwintnie a zdro- cych organizację państwową. Więc tylko pań tym,Przy
w jaki sposób kwestia prawa małżeńskie
stwo
ma
prawo
i
obowiązek
uważać
małżeń
h iwo, mieć jedną suknię mniej, a za to się
go uregulowana jest w innych katolickich pań
" ciepło ubraĆN pod spodem. Łatwo to stwo za instytucję społeczną, związaną ściśle stwach Europy. Francja, licząca 97,7 procent
interesami potrzeb i zadań społeczno-pań- ludności katolickiej, już od dawna uznała se
Wszystko napisać, ale ileż trzeba wy zstwowych
1 z tego punktu widzenia normować kularyzację małżeństwa oraz aktów ©tanu cy
siłków, aby to w czyn wprowadzić. Jak tak ważne zagadnienie.
We francuskich szkołach publicznych
|o trzeba obliczać i po tym uważać, aby Obecnie obowiązujące ustawodawstwo pol wilnego.
wykład religii zastąpiony został nauką etyki.
od tych obliczeń nie zboczyć. Jak trud skie opiera związek małżeński na zasadzie u- We Włoszech z 95,1 procent katolików stosun
no zastosować w rodzinie taką wszech mowy cywilnej, zawartej między mężczyzną i ki społeczno-cywilne zwolnione zostały od
wyznaniowych. Więc istnieją śluby
stronną oszczędność, aby wszystkich kobietą. Z uwagi jednak na szczególne zna wpływów
takiej umowy dla interesów państwa, cywilne, świeckie akty 6tanu cywilnego, cy
nie unudzić, aby im życia nie uprzy czenie
trzeba mieć na uwadze, że gdy z jednej stro wilne rozwody o charakterze powszechnie okrzyć. Ile ię trzeba napracować i ile ny chodzi o utrzymanie trwałości związku bowiąziującyra. W szkołach publicznych nauk*
rzeczy sobie samej odmówić — o tym małżeńskiego, to z drugiej znowu strony na religii została wykluczona. Wszystko to działa

•nią i dzieje się pod bokiem kurii rzymskiej i nę. Na żądanie małżonka niewinnego mnie m» nowe sytuacje Syciowe, głęboko flftruszafaet
samego papieża. Najbardziej katolickie pań sąd przyznać od małżonka winnego odszkodo dawne węzły małżeńskie, niejako eniewolifj
stwa, Hiszpania i Portugalia, z 99,9 proc, ka wanie, spowodowane przez rozwód, a w szcze ustawodawcę do rozwiązania tego zagadnienia
tolików, utrzymują system rozdziału kościoła gólności przez utratę korzyści, wynikających w sposób najbardziej łagodny — przez roaod państwa, posiadają urzędy stanu cywilnego, z majątkowej umowy małżeńskiej, oraz przez wód za wzajemną zgodą stron.
uznają śluby cywilne i rozwody, zaprowadziły czyny, które są podstawą orzeczenia rozwodu;
Należy tu zwrócić uwagę także i na dru*
nawet cmentarze świeckie, nie •zezwalając na ponadto sąd może przyznać zadośćuczynienie gą stronę medalu. Mianowicie rozwód za wza*
dzielenie ich na części dla poszczególnych wy nawet za krzywdę moralną. Na żądanie roz jemną zgodą, bez podania powodów, może da*
znań. Wszystkie wyznania mogą tam wykony wiedzionego małżonka niewinnego, które nie wać szerokie pole do rozrywania małżeństw %
wać swoje obrządki, ale nie publicznie. Pu- może utrzymać się własnymi siłami, sąd może przyczyn malowainych, nawet błahych, i w tafli
blaczne przejawianie kultu religijnego wymaga mu przyznać środki utrzymania od drugiego sposób spowodować podważanie naczelnej fh*'
małżonka, chociażby także niewinnego (może rady trwałości związku małżeńskiego.
Zgody rządu.
bowiem zdarzyć, że obie strony są niewin
W Czechosłowacji (76,7 proc. katolików), się
Nie ma ustawy idealnie dobrej i powyższy,
uwzględniając jego stan majątkowy'. Na
gdzie obowiązuje także cywilne prawo ma! ne),
gdy winnymi 6ą obaj małżonkowie, *ąd przepis nie jest bez „ale". Na to jest jedna
żeńskie, nikt ńie może być zmuszony, ani, wet
przyznać utrzymanie (alimenta) również odpowiedź: „Trzeźwego i karczma nie ze*
wprost ani pośrednio, do jakiegokolwiek aktu może
psuje”.
religijnego. Nauczanie publiczne prowadzone małżonkowi winnemu.
P, Jazłourfński, adwokat
Jest w taki sposób, by nie stało' w sprzeczno
Przepisy ..powyższe niewątpliwie w ąposób
ści z wynikami badań naukowych. Kierownic pośredni będą działać hamująco na destruk
two nauczania i wychowania spoczywa w rę cyjne postępowanie małżonka w odniesieniu
kach państwa.
do jego maiżeństwa i każą mu się dobrze za
nad krokiem wszczęcia procesu roz
Poza Bułgarią i Jugosławią wszystkie pań stanowić
stwa Europy od dawna posługują cię tylko cy wodowego.
Poru&zamy sprawę, o której się rzadkfl
wilnym ustawodawstwem małżeńskim — z do
Nowe prawo małżeńskie zn>a tylko dwa ro
puszczalnością rozwodów sądowych.
dzaje sądowego rozerwania węzła małżeńskie mówi, a która jednakowoż bardzo jeet ważna*
Mianowicie o zachowaniu i pielęgnowaniu do*
go: 1) unieważnienie i 2) rozwód.
Do 1 stycznia 1946 Polska znajdowała się w
brych zwyczajów towarzyskich, które ludzi w
Unieważnienie
może
mieć
miejsce
wówczas,
stanie wyjątkowym. Przez 21 lat niepodległości
świecie cywilizacyjnym żyjących, obowiązują i
gdy
małżeństwo
zostanie
zawarte
nieważnie,
nie wprowadzono żadnych zmian w dziedzinie
wyróżniają.
prawa małżeńskiego. Pozostawało w mocy tj. z pominięciem ustawowych wymogów pra
Ponieważ wiemy z doświadczenia, a także
kilkadziesiąt przestarzałych ustaw,jeszcze z wa małżeńskiego. Takimi wymogami są; 1) pra
czasów zaborczych, dekretów, ukazów caz> wna zdolność do wstąpienia w związek ^mał z przysłowia, ie: „czern^ skorupka za młodu
.Sikich iitp., przeważnie mocno cuchnących żeński, a więę ukończenie osiemnastego roku nasiąknie, tern na atarość trąci", starajmy się
zgnilizną i średniowieczem. Różne sądy du życia tak u mężczyzny jak i u kobiety; 2) o- przede wszystkim zwracać baczną uwagę na
chowne dla różnych wyznań. W sprawach ka świadczenia małżonków o wstąpieniu w zwią postępowanie dzieci naszych, 1 to od lat ich
tokków tryb instancji-kościelno-sądowycli. pro zek małżeński muszą być wolne od wad i zło najmłodszych.
wadził daleko poza granice Państwa Polskiego, żone w sposób prawem przepisany; 3) jako
W umysły młodociane wpoić należy, 2e
bo aż do Rzymu, do czynników obcych, a nie przeszkody do zawarcia małżeństwa zalicza u- wszyscy dla wszystkich uprzejmi i grzeczni być
stawa: a) pozostawanie już w jednym ziwiązku powinni; że »zczegó3nie’«zy szacunek należy aię
kiedy i wrogich dla interesów polskich.
małżeńskim, b) pokrewieństwo, c) powinowac od nich rodzicom, osobom starszym i przeło
Okazuje się, ie rozwody nie tylko nie ob two, d) przysposobienie, e) nastawanie na ży żonym. Że jest oznaką złego serca, gdy dzieci
niżąją poziomu moralnego społeczeństwa, ale cie małżonka swego lub małżonka drugiej starsze sprzeciwiają się młodszym od siebie,
przeciwnie — go podnoszą. Należy sobie ży strony, I) choroba psychiczna, otwarta gruźli aby je do płaczu doprowadzić, lub gdy doku*
czyć, by u na* w Polsce pod względem moral ca lub choroba weneryczna w stanie zaraźli czają ułomnym lub mniej zdolnym* gdy dręczą
ności nastały takie stosunki jakie obowiązują wym.
zwierzęta, łamią drzewka przydrożne, oraz ni*
np.. w niedalekich od nas państwach skandy
Małżonek, który zawarł w dobrej wierze szczą wszystko, co Łm pod rękę wpadnie, wić
nawskich, nie obawiających się rozwo-dów mał
małżeństwo, następnie sądownie unieważnione, oszczędzając również własnej garderoby i
żeńskich.
/
uważany jest na równi z małżonkiem rozwie książek.
Zasadniczym postulatem* nowego naszego dzionym, uznanym za niewinnego.
Do starannego wychowania dzieci należy
prawa małżeńskiego jest zachowanie trwało
Dziecko z małżeństwa unieważnionego u- odpowiednie zachowanie się przy stole. Po
ści związku małżeńskiego. Dążność tą podkre
ważane
jest za dziecko z małżeństwa ważnego sposobie jedzenia oceniamy najlepiej stopień
śla ustawa Dardzo wyróżnię nie tytko w pra
kultury danego ozlowieka,
wie materialnym, ale i w przepisach, dotyczą
Prawo wniesienia pozwu o unieważnienie
A zatem, kiedy do stołu podano, niechaj
cych postępowania sądowego. W sprawach o małżeństwa przysługuje tak małżonkom - jak i
jozwód przewodniczący przed wyznaczeniem prokuratorowi. Prokuratorowi nie we wezyet dzieci nie opóźniają siwego przyjścia, lecz V
czysto mylemi rękami niech staną za swym
terminu pierwszej rozprawy wzywa małżon kich wypadkach.
krzesłem, oczekująę, aż starsi zajmą miejsca,
ków do osobistego stawiennictwa w Sądzie na
W praktyce ma się najczęściej do czynie by następnie w spokoju zabrać aię do jedzenia
posiedzenie pojednawcze, na którym nakłania
siedząc prosto.
ttrony do pojednania, mając — jak głosi pra nia z rozwodami, gdy małżeństwo zostało za
wo — „w szczególności na uwadze dobro dzie warte z zachowaniem wszystkich wymagań n
Przy
zupy na łyżkę, niecb
ci i społeczne znaczenie trwałości małźeń- stawowych, a więc w obliczu prawa jest waż jej nie nabieraniu
biorą
za
peino,
by nie spadała
nym
związkiem
małżeńskim,
później
jednak,
n
»
a
*twa". Co więcej, jeżeli w toku tego postępo
na talerz; wygląda to nieładniei a
wania pojednawczego sąd nabierze przekona skutek zniweczenia treści wspólnoty małżeń spowrotem
przez rozpryskiwanie aupy plami się
nia, że „istnieją widoki na utrzymanie wspól skiej, przestaje istnieć. Na żądanie jednego z pozatym
ubranie. Łyżkę wkładamy do ust jej spicza*
noty małżeńskiej”, wówczas z urzędu zawie małżonków 6ąd orzeka rozwód jedynie wów slym
końcem i nachylamy ją trochę do ust, a
♦za postępowanie w nadziei, że małżonkowie czas, gdy 1) dobro małoletnich dzieci nie stoi nie ściągamy
zupy z łyżki z głośnym mlaska.*
aię pogodzą. W ten sposób zawieszone postę temu na przeszkodzie, 2) gdy 2 achodzą oko niem,
:
powanie można podjąć w sądzie nie wcześniej, liczności, przemawiające za tym, że malżeń
stwo znajduje się w stanie rozkładu i nie jest
Przy jedzeniu nie trzeba ręki opierać nat
. Jak po upływie dopiero trzech mesięcy.
więcej w możności spełnienia swych zadań stole, lecz podnosić d° ust. Noża i widelca nie*
Dopiero pó takich wstępnych krokach Sę społecznych.
chaj dzieci nie trzymają garśotą, lecz głównie
dzia prowadzi proce* dalej ł z urzędu bada,
Takimi przyczynami rozwodu mogą być. trzema palcami, podobnie jak się trzyma o*
•zy na skutek rozpadu wspólnoty małżeństwo cudzołóstwo,
nastawanie na życie małżonka lub łówek. Nie trzeba pozwolić jeść nożem, bfll
"“legło zupełnemu rozkładowi.
dziecka, ciężka zniewaga, odmawianie środków nóż służy tylko do krajania i smołowania. j,
Rozwód następu;'e jako niezbędna koniecz- utrzymania rodziny, opuszczanie wspólnego za
Aby dziecko nie nauczyło się dopomagać
iorć. Najetyczniejszę wyjście dla ludzi, którzy mieszkania, hańbiące przestępstwa, hulaszcze sobie przy jedzeniu palcami, dajmy mu do pO*
aktycznie przestali być dla siebie małżonka lub rozwiązłe życie, uprawianie hańbiących mocy kawałek chleba.
mi. Czyż nadal miały być w użyciu przez ko zaięć, nałogowe pijaństwo łub narkomania, za
Dzieci powinny bezwzględnie zachowywa
ściół dopuszczalne tylko tak zwane separacje raźliwe choroby weneryczne, choroba psy
się spokojnie przy stole i nie przerywać sta #
cd stołu i loża, przy dalszym zachowaniu wę- chiczna, impotencja itd.
Przy podawaniu różnyc
jtła prawnego? W takich warunkach każdy z
Jedynie w drodze wyjątku wprowadzono azym rozmowy.
małżonków żył swoim własnym, odrębnym ży rozwód za wzajemną zgodą stron. Przepis ten przedmiotów, niech nie sięgają przez stół*
ii
ciem. Powstawały związki nieślubne, powikła ma czasowo ograniczoną moc obowiązującą przed nosem innym osobom.
nia familijne i gospodarczych stosunków, ze bo tylko w ciągu trzech lat od dnia wejścia
Dzieci pouczone zamłodu do grzeczności
*zkodą szczególną dla niewinnych dzieci. Jed w życie prawa małżeńskiego czyli do 1 stycz nie potrafią być inne i czy to w domu, czy
nym słowem — wybitnie ujemne społeczne re nia 1949 i pod warunkiem, jeżeli małżeństwo pomiędzy obcymi, wyróżniać się będą miłyn*
zultaty.
v
trwało najmniej trzy lata.
obejściem, co im zjedna serca wneystkich. Po*
Do utrzymania spójni I twrałości związku
Spustoszenia kraju, spowodowane wojną winniśmy dążyć do tego, aby w Polsce wszy*
małżeńskiego dąży nowe prawo małżeńskie tak odbiły się fatalnie także i w stosunkach mał stko było wzorowe, a przede wwzys-tkim ludzie*
ie i w inny sposób, pośredni. Wyrokiem orzeka- żeńskich, Komplikacje życiowe,
tragiczne
, jąc rozwód jednocześnie decyduje, która ze przejścia jakże często przez kilka lat rozdzie
jMion *pór rozwodowy prowadząca, ponosi wi lonych małżonków i w związku a, tym powstałe

Stówko o wychowaniu dzieci
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Ożywiona działalności

społeczno-obywatełskiej Ligi K obfci
„Choć nie wiele liczy lal — cieszy się nim cały świal“
Przy Społeczno-obywatełskiej ,Lktz*fe
To choć częściowe załatwienie konfliktów,
Mam pisać o łych małych, a tak drogich
memu sercu. O Jankach, Wandach, Jurkach, zapobieganie tragedii dijfz malutkich — wzięła Kobieit, która posiada jui oddziały w^j*
Lilkach, Halinkach, o tej przyszłości Polski, o na siebie Gromada Zuchów. Chce małemu spo wszystkich województwach, czynne są
tym małym społeczeństwie, co wre, kłóci się, łeczeństwu dać świat przeżyć, przeżyć dzie liczne sekcje, wśród nich: sekcja oświat*
b^e, skacze i płacze, śpiewa, pracuje, tWorzy cięcych, ale głębokich treścią. Chce swym u- towo-wychowawcza, która od dwócli.
strojem wykorzystać pęd dziecka ku nowym
(■htjnuje
W tym małym, ruchliwym społeczeństwie światom, pozwala mu rządzić, tworzyć prawa. miesięcy prowadzi, cieszące się pow«K
Wre życie w szybszym tempie, niż w dużym. Wycieczkami chce wrócić dzieciom urok swo dzeniem w całym kraju, kursy dla anal*
Zycie, które żąda dla siebie więcej przeżyć, bodnego życia, śmiałym zdobywcom świata fabetek. Wydział prasowo-wydawiiiczyjwrażeń — niż życie dużych, życie, które szuka chce pokazać drogi, którymi ma iść, by czynić przystępuje do wydania dwutygodnika^
dobrze.
dla siebie więcej praw.
Pomagaj mniejszym, większym bądź krasno poświęconego całokształtowi zagadmedś
I jakże często ta mała wobec nas istota
kobiecych. Pierwszy numer pisma ukar
zapada w ciągłe konflikty a tymi, dużymi ludkiem, czyń dobrze ,gdy nikt nie widzi.
Bądź dzielnym, stań w obronie słabszego, ze się jeszcze w bieżącym miesiącu.
ludźmi, którym wszystko wolno, a jej nic.
kochaj wszystko, co żyjeł — mówi prawu zu Sekcja opieki nad matką i dzieckiem*
— Nie rusz, bo spadnie!
— Właśnie, że chcę wiedzieć, co tam w chowe.
Do drużyn Zuchowych zapisać snę można w współdziała przy zakładaniu przy fabryk
iirodku jest — woła skrzocik. >
każdej szkole powszechnej, gdzie są drużyny kach i in, warsztatach pracy dziecińców,
— Nie wchodź, bo upadniesz!
przedszkoli i żłóbków. Liga, po prze#
— Czy to raz już upadłem7 Nic mi się nie harcerek i harcerzy,
Kofnenda Ośrodka Harcerzy Grudziądz, ul. swój wydział zagraniczny, nawiązały
•iało!
Sobieskiego ńr 14, parter.
I lak w koło ćtzień za dniem.
*■— Już dosyć mam tego domu, nic mi nie
Komenda Ośrodka Harcerek Grudziądz, ul kontakty z organizacjami kobiecymi
Jugosławii i Francji, a obecnie w takty
wolno — ryczy mały skrzot. — Za oknem takie Kilińskiego nr 7, II piętro.
Czuwaj I
O.E., phm. są prace nad nawiązaniem kontaktu r,j&
ouda się dzieją.
•— O, straszne przekroczenie .,, buty masz
kobiecym parlamentem w Anglii.
brudne, spodnie podarte!
Nowo utworzony wydział zdrowflfc
— Och, jakby to można zrobić! — biedzi
roztoczy szczególną opiekę nad uczący
£ ć a{o\y% łnću»y i*<JcAaett%ic&
się maleństwo. — Tam na błocisku była żaba.
się młodzieżą, przy ścisłym współdziaM
Rechotała, rechotała, bym przyszedł — pewnie
Gdy się dziecko śmieje,
chciała. Poznałem się z żabą, poróżniłem się
łaniu z sekcją wychowania fizyczmgjty
niebo się uśmiecha,
z mamą. Czemu żaby nie chodzą po trotuarze?
Ligi.
Wydział spółdzielczy zorganis.tyj*
Czemu ptaszek nie siedzi w domu na palmie?
nocny mrok bieleje,
wał
w
całej Polsce szereg ktirsów
Buty były czyste, spodnie niepodarte.
gdy dziecko się śmieje ...
wieckich, szereg pralni i farbiarni sj
Tragedia małych, najmniejszych: żądza
wrażeń silniejsza od zakazów.
Wszystkie w nim nadzieje,
dzielczych, przy czym liczba uczesłii
A w szkole? Mój Ty Boże! Jeśli jest coś
czek
i pracownic stale wzrasta. Szczi
szczęścia
i
pociecha
—
takiego, co to mówią „zainteresowało skrzogólnym powodzeniem cieszą się kursPi
gdy się dziecko śmieje,
ta", to dobre, jest grzeczny. Pani chwali, ma
niebo się uśmiecha.
musia całuje. I czasem naprawdę zdarzy się
gospodarstwa domowego i kursy dlii
żc du&za zestarzeje się przedwcześnie. Co za
pracowniczek stołówek przy fabrykadS
kochane dziecko, ani figla, ani psoty — zaw
i urzędach. Zapoczątkowany w Warsza^
sze gotów do roboty! Gaca synuś, córuś, pan
Gdy piacie sierota
wie system poradni prawnych dla k<ty
na — chwali ciocia, chwali babcia,
nie całuj swych dzieci,
Lecz, o zgrozo! Takim grzecznym dzieckiem
biet znalazł szerokie zastosowanie i M
nie w porę pieszczota,
była — nagle t-ak ci się zmieniła! Broi, skacze,
innych częściach kraju. W porozuodęb
Jakby dzieckiem była jeszcze, a ma już lat je
gdy płacze sierota...
niu
ze związkami zawodowymi Lid
denaście!
współdziała przy organizowaniu szł
Ból, który nim miota,
I znów zmartwienie mamy, W szkole pe
nych świetlic.
i
wnie się zepsuła? Zadąsana chodzi panna,
zła głownie roznieci —
zrozpaczona błądzi, broi mimo „razów" ...
Na terenie wiejskim Liga organizuj®
gdy
plącze
sierota,
Takie codzienne domowe sytuacje. A jest
kobiety wiejskie, prowadząc szeroką alw
nie całuj swych dzieci.
Da to rada: dziecko niechaj żyję w swoim
cję oświatową, kursy rolne i gospoda*?
'Iwiecie, niech zdobywa doświadczenie, niech
cze przy współudziale fachowców. ,
lano świat poznaje, a nic mu się nie stanie
Ktoś inny przy' bufecie pije kawę i je buł d n y pozostawia mi pod opieką rwą woilj .

ile płaci! Nie, to nie dla mnie.
koc i paczkę i wychodzi (nagła myśl: a łyżl
Za łyżkę ciepłej strawy kę, AAle,jeszcze
inny je bułkę z szynką i kiełba mi nie powierzono — zastawiłam ca vmj|

mój dowód osobisty!) Staram się być euiruei
Jestem człowiekiem bardzo ciekawym. są. To już napewno nie dla mnie 1
ną. Obracam cię co chwilę i liczę: walizhf
Wszystko mnie interesuje. Czy dobrze na tym
Ale
co
właściwie
jest
dla
mnie?
Cudem
Wyjdę, to jeszcze pytanie. W każdym razie nie jakimś zdobyłam wolne miejsce na ławce. Sia koc, paczka — wszyetko w porządku i znói
umiem koło niczego przejść obojętnie i chcia dam. Patrzę przed siebie przez duże okno w jem. Jestem wzruszona tym zaufaniem lud
łobym wszystko, wszyetko wiedzieć.
9
świat. Jakieś baraki przed dworcem. Nic cie i tą ciepłą strawą; '
I potym, gdy znów siedzę w pociągu i jaJ#
W obecnej chwili szczególnie interesują kawego. Ale co to? Na jednym powiewa na
mnie wszelkie instytucje dobroczynne. Mam białym płótnie czerwony krzyż. 0, to coś dla dalej, myśli moje krążą ciągle koło tego ialarw
aa nie oko. I o nich będę pisała. Mam wiośnie mnie. Wstaję, nie dbam, że stracę miejsce sie cieplej strawy i snuję poważne refleksje, k (Ą
na myśli moją drogę powrotną z pewnego du dzące. Ide, idę z ciekawości tam, gdzie ten to ludzi dziś tak, jak ia, pokrzepiło się tą ©ier»
czerwony krzyż. Barak jak barak. Nic specjal p!ą strawą. A iluż pokrzepiało się śr ten ep:
żego miasta.
Nikt nie wymaga, żeby to byl pałac. Ale sób i pokrzepiać się będzie podczas podroży
Siedzę w pociągu. Jadę i jadę. Od siódmej nego.
ścianie napisy nawet po francusku, a napie te zimowe miesiące 1 później! Takie wydawj
*ano jadę. Jest już blisko 12-ta i myślę o tym na
nie obiadów na dworcach przez PCK w dr
że jestem bardzo głodna i zmarznięta (wtedy „Obiady" zaprasza do środka.
siejszych ciężkich warunkach, tó ntaranaośó
Pięknie!
Wchodzę.
I
od
proga
rozglądam
się
nie palono w pociągach),
zwyczajnie, jak człowiek ciekawy. Rzucam o- ludzi nie jednorazowa, ale stała, codziennar0 pół do szóstej bytum już na dworcu po kiem na stoły, na ludzi siedzących na ławkach, lo jest duży fczyn dobroczynny. Naogół ludzi
fcaby nie epóźnićsię na pociąg i ab dostać krzesłach i n.a podłodze. Potym spoglądam na z tej dobroczynności korzystają chętnie,
ejsce siedzące
pociągu i wyraar/łam na ściany, sufit, a wkońcu ■błiża.m się do okien nie doceniają jej. Przyjmują to jak coś naft
peronie. A teraz marznę w dalszym ci: fu. Zja ka, gdzie stoją ludzie w ogonku. Tam wydają ralnego, zwyczajnego. Nie wenuwają eię
dłam już dawno mój chleb uszykowany aa dro obiady. Słyszę: trzeba dać zastaw za łyżkę i ile to zabiegów i trudu kosztuje takie codzie i
gę. I myślę, czymby tu się rozgrzać.
coś na dobry cel. Słusrnie. Trzeba swą uczci ne, masowe wydawanie obiadów. Oczekuje*eł
W tem Toruń. Aha, przesiadka. Ter w trze wość przecież czymś zagwarantować i trzeba od Instytucyj dobroczynnych czegoś specjale*
go, czegoś, co my ooble właśnie tyczymy,-.,
ba będzie dwie godziny czekać na dwc/cu. Po być dobroczynnym.
nie doceniamy tego, z czego możemy kcujf^
ciecha: nie ja jedna czekać będę!
Wszystko wypełniłam okrupulatoie. Biorę stać. Ale to już nasza wina.
p
. Wysiadam. Idę do poczekalni. Tłok. Patrzę: talerz i siadam przy stole. I jestem szczęśliwa.
bufet. Krążę kolo niego * ciekawości. Ile to Co to za rozkosz ta ciepła strawa. Do dziś pa • Otrząśnijmy się a tego. Oceniajmy v;łaśch.
może kosztować kayra?
miętam: pęczak z kartoflami. Zadowolenie roz wysiłki Czerwonego Krzyża. Szaoiąmy
Widzę, ktoś płaci 6 zł. Za takie maleństwo wiązuje mi język. Rozmawiam z wszystkimi miejmy być wdzięcznymi ** łyżką c*cfUU
którzy jedzą przy siole. Ktoś zupełnie niezara strawy.
filiżankę? Nię, to nie dla mnie,

€

Ideał piękności kobiecej
za dawnych czasów

Robotnica — wicedyrektorem fabryki
Członkini Ligi Kobiet, pracownica fabryki
marmolady we Włocławku, została w tejże
fabryce wicedyrektorem. Jest to pierwsza
kobieta w powiecie włocławskim ma kierow
niczym stanowisku, a awans jej z robotnicy
n,a miejsce wicedyrektora również jeszcze nie
miał precedensu.
Ligia Kobiet zyskała w ten sposób przez
swą członkinię wpływ na rozwój żyda go

spodarczego I społecznego we Włocławku.
Podkreślić należy, że Liga Kobiet rozwija aa.
terenie Włocławka ożywioną działalność*
uruchomiła już spółdzielnię krawiecką „Pra-:
ca” 1 jest w trakcie tworzenia kursów tkactwa.'
Ruch kobiecy, umożliwiony przez ustrój demo->
kratyczny, rozwija się we Włocławku, jak X
w innych miastach Pomorza, doskonale,

Stojąca nad grobem prababka opowiada mi,
jako młoda panika zamawiała fryzjera na
S dni przed balem. Po operacji fryzjerskiej,
która budowała na głowie wielopiętrowy dom,
spała do samego balu na fotelu siedząco, by
nie uszkodzić arcydzieła fryzjerskiego. Czy
brała kąpiel przed balem, o tym mi nie mó
wiła.
Co się pod kopicą włosów na głowie dzia
ło, nożna sobie wyobrazić.
Głowy nie myto nigdy, ponieważ zabieg
ton uchodził za niezdrowy.
Do Gminnej Rady Narodowej w gromadzie sposób zaczyna się realizować równouprawnie
Na dworze rosyjskim, za czasów Katarzy
ny II, pozwolono damom dworu drapać się Buszkowo, po w. bydgoskiego weszła, jako nie kobiet, przyznane nam przez rządy demo
publicznie w głowę, i&kać i czochrać. Miedni radna z ramienia Ligi Kobiet rodmiiczka, o«b. kratyczne. Mamy nadzieję, że i w innych Ra
ce Wczesnych królowych były wielkości mi Władysława Balik. Ob. Balikowa jest pierw dach Narodowych gminnych, powiatowych Ł
seczki do golenia. Nie mówiąc już o domach szą radną rottndczką na Pomorzu. W osobie wojewódzkich będzie coraz więcej przedsta
fewyklego obywatela, nawet na dworach panu swej przedstawicielki kobiety pomorskie zy wicielek świata pracujących kobiet
skały wpływ na sprawy państwowe. W ten
jących nie był<0 łazienek.
Nie było również toalet i zakładów do za
łatwiania najnieabędniejazyh potrzeb. Służyła
ido tego ulica lub domowe schody, gdzie pię
KĄCIK O S Z C Z Ę D N E J G O S P O D Y N I
trzyły się wzgórza nieczystości, zamiatane tre
nami damskich sukni.
ŚLEDZIE
nolita masa. Wtedy dodać pieprz i dosoltć
*
Kosmetyka ówczesna zabrania wody do
do smaku; Stolnicę posypać mąką pszenną
fnycia twarzy, a dozwala wycieran e 6ię suSpragnieni w czasie wojny tej tak sma
i biorąc po trochu farszu formować małe
chym galgankiem, napudrowanie i silne szmin- cznej i zdrowej ryby, jemy ją bardzo chęt
wałeczki, a z nich obwarzanki. Gdy goto
owanie. Nie pielęgnowano zębów, nie było nie. Żeby orazmaicić jadłospi® rodziny, go
we, rozgrzać olej lub inny tłuszcz na głę
entystów, a jedynie cyrulicy. Gdy bolał ząb spodyni domu może przyrządzić ze śledzi
bokiej patelni i smarzyć obwarzanki na
Wyrywano go z korzeniem.
parę następujących, oryginalnych, a nierumiano,., Wyłożyć na okrągły półmisek,
Najpiękniejsze kobiety w czasach swego kosztownych potraw.
ki-udąc w środek każdego - obwarzanka tro
ftozkwitu miały zepsute zęby lub wcale ich nie
Pasztet
ze
śledzi.
2
wymoczone
śledzie,
chę chrzanu.
posiadały. Puder i 6zminJka pokrywały ślady 2 cebule, 6 gotowanych ziemniaków, jajko
grasującej wtedy masowo ospy. Na 10 ówczes lub trochę środka zastępczego, łyżkę śmie
Śledzie w galarecie. 3 śledzie, włoszczy
nych kobiet 9 było dziobatych. Najsłynniejsze tany, łyżkę masła, szczyptę pietruszki.
zna, listek bobkowy i pieprz, marchewka,
kobiety miały twarze poorane wzgórzami
ogórek kwaszony i jajko na twardo do przy
Śledzie obrane, cebulę i ziemniaki prze
Wolinami. Piękne panie przyjmowały wizyty w
brania', 6 listków żelatyny.
puścić
przez
maszynkę
do
mięsa,
dodać
jaj
•ypialni.
Śledzie namoczone oczyścić, podzielić
Przez wieki pielęgnowano ciekawy zwy ko lub środek zastępczy, śmietanę i ma
na połowy. Z włoszczyzny ugotow-ać wy
czaj, że królowa, mająca rodzić, musiała to u- sło. Wymieszać, ułożyć w płaskim rondelwar, ostudzić, do zimnego włożyć śledzie,
jttrynić w obecności całego dworu.. Wszystko ku, wysmarowanym masilem i wysypanym
zagotować i gotować około 15 minut na
jod&nęło się do pokoju sypialnego położnicy, bułeczką i zapiec w piecyku.
wolnym ogniu. Smak przecedzić. Na% litra
przypatrując się mękom nieszczęsnej. Gdy kró
Obwarzanki ze świeżego śledzia. Pół ki
smaku dać 6 listków żelatyny. Foremkę
Ibwa Maria Antonina pierwszy raz rodziła, n»a lo śledzia, łyżka masła, 1 jajko lub środek
przybrać,
ułożyć śledzie i zalać auszpikiem.
pływali Paryianie w takiej ilości do jej poko- zastępczy, bułka, szczypta pieprzu,1 tłuszcz
fp, że wywrócili baldachim, znajdujący się nad do smażenia i tarty chrzan.
Zimowa sałata z mieszanych jarzyn,
Wilkiem i omal nie udusili położnicy.
Bułkę lub biały chleb namoczyć w mle
śWieże powietrze uważano za zbędne. Sypia ku lub wodzie i wycisnąć. Śledzie namoczo
K kg ziearmlaków, 1 s«l©r, 1 ogórek, jabł
Bo w alkowach bez światła, za gęstymi zasło ne poprzednio i odgotowane wraz z bułką ko, 1 celbula, 1 śledź, 1/16 1 fasoCki perłówkł,
nami, na krociach poduszek. Słynna madame dwukrotnie przepuścić przez maszynkę. Yk kg kiszonej kapusty. Zaprawa do sałaty, z
Maintenon obawiała się, że świeże powietrze Łyżkę masła utrzeć na misce, dodać śledzie
tofcaszlcodzi cudnej cerze”. Pokój Katarzyny de z bułką i jajko ucierać, aż utworzy się jed- ma: x» kig rydzów, burak, pieprz. Pokrajać
Medicis był ciemny jak piwnica, oknami by
ugotowany ziemniaki i seler w cienkie paski,
Ijr wąskie szczeliny.
zmieszać z ugotowaną fasolką, pokrajanym w
Owe piękne panie były ciężkie, o silnych
paski ogórkiem i śledziem, dodać usi-ekaną
(obfitych kształtach. Madame de Sevigne była
cebulę, polać zaprawą z jaja i kwasem ogór
Według naszych po:ęć tRuwtym potworem,
kowym, wymieszać dokładnie, wyrównać kop
Q
/ta
&
ie
c
ie
potrójnym podbródku, piersiach wielkości dy
czyk, postawić przez godzinę do przetmaoeroni, słoniowata w biodrach i ramionach, Księż- Od pamiętnych wieków
wainóa, przybrać posiekanym burakiem i kapu
a de M«aine, karzełek o wybitnym umyśle, 40
stą. Albo zmienić dodatki do sałaty odpo
it nie opuszczała cudnego zaniku Seaux, by Interesuje się mężczyzna kobietą,
wiednik) do gustu przyprawić każdą rzec*
tSę przypadkiem nie przeziębić.
osobno zaprawą dio sałat, ugrupować barwnile
Ogarnia niepomierne zdziwienie, że cLzioba- Opisuje, opiewa jej piękność ,
na salaterce ii przybrać.
h damy, jak Julia de Leapmasse, które nie Prozą, wierszem,
posiadały ni zębów ni włosów, umiały usidlić Czy w pieśni.
Sałata z pozostałych jarzyn rosołowych.
Wybitne postacie historyczne na przeciąg ca
H kg ziemniaków, 1 ogórek, 1 cebula, na
łego życia.
prawa z oliwy i cytryny. Gdy rosół ugoto
Najciekawszą jednak była markiza de DefI
każdy
staje
się
mimowoii
wany, wybrać wszystkie jarzynki, pokrajać w
t&nd, która swym umysłem królowała ParyPoetą,
makaron, jak również kilka ziemniaków i
ftowi, a ostatniego kochanka nigdy nie widzia
kwaśny ogórek, wymieszać z zaprawą z oliwy
ła, gdyż, opętawszy go, była ślepą. Owa koch
Lecz
mało
jest
takich
poetów,
i cytryny, posypać po wierzchu usiek&ną cyliwa niewiasta otrzymała Ostatni list miłosny,
bulą, można też pieprzem kto lubi. Nagotomając lat — £31
Opisujących charakter, dobroć,
wane mięsnym smakiem jarzyny są bardzo do
Gospodarność i praktyczność
bro na sałatę, dodać do nich co jest w domu:
Kobiety,
pod ręką, pokrajanego mięsa kawałek, dodać
Biedne Angielki!...
kwaśnej kapusty, aby ilościowo było
W Angin Istnieje problem, który był )uż
1 te jej zalety
przyprawić jakąkolwiek zaprawą. Jest IBftaInlk akta tarle przedmiotem obrad obu izb par
Na pierwszy trzeba wysuwać plan. wio na przekąskę lub do mięsa.
lamentu. Jest nam sprawa uwiedzionych ł poimicojiych ohecnóo dziewcząt angielskich przez
Sałata ze świeżej kapusty
powracających do domu żołnierzy różnych
jkrajów. W czasie wojny po-wstało dużo nie Wierzę,
t główka kapusty, I łyżka soli, łyżka po*
legalnych związków; w wieki wypadkach Że kobieta osłodą jest
siekanego szczypiorku, zaprawa z oliwy i cy
oprawę komplikują rówmraei dzieci.
tryny, 2 jaja.
Rząd angielski stara siię, by USA i Kanada I towarzyszką w życiu,
Białą kapustę poszabkować bardzo drobno*
jąmrusily swych lekkomyślnych obywateli do Więc piszcie o kobiecie
odgotować przez kilka minut w osolonej wo
'płaoenda alimentów porzuconym Angielkom.
dzie, scedzić gorycz, yy studzić, wymiesza/?
Jedynie Chińczycy usiłują z własnej woli prze Nie tylko o jej piękności,
z zaprawą z oliwy 1 cytryny, posypać po
siać pieniądza ąwym „białym żonom'*.
Ale i o jej charakterze.
A. A. O. wierzchu posiekaniem jajem i szczypiorkiem.

Kobieta w Radzie Narodowej
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