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Narodowiec

Odkrycie szeroko rozgałęzionego
2) została stworzona tajna sabota
sprzysiężenia w Niemczech i areszto żowa organizacji hitlerowska celem
wanie kilku set spiskowców, w tym doprowadzenia Niemiec do takiego
trzech generałów SS., zwróciło po chaosu, że cały naród niemiecki będzie
wszechną uwagę na siebie m. in. także złorzeczył sprzymierzonym i zostaną
Quotidien dłmocrate pour la defense des tntlrlts soctaux et culturels de Vimmigration polonaise
dlatego, że wykrycie sprzysiężenia i oni zmuszeni do oddania całej admini
aresztowania masowe nastąpiły do stracji w ręce niemieckie;
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3)
denazifikacja jest ,efarsą”;
Rćdacteur en chef': Tloriae MIEDZll^SKl
skiewską.
4) Niemcy ukryli wartości miliar
Nikt nie wątpił, że naziści prowadzą dów dolarów w aktywach finansowych
tajną robotę w Niemczech. Nawet wła i przemysłowych w krajach neutral Dekret o nowej obniice cen o 5% od 1-go marca
3-go marca wyroK
dze brytyjskie były powiadomione nych, głównie Ameryki Południowej,
w procesie Fischera
wedle „Times’a”, ale nie chciały a- a ukryte zasoby wystarczyłyby na
resztować tylko małych nazistów, jak zakupienie całej żywności, potrzebnej
Zniżka obejmuje wszystkie artykuły za wyjątkiem zboża, cukru Warszawa. — Przed Nadzwyczaj
nym Trybunałem oskarżeni naziści
się to rzekomo dzieje w strefie rosyj dla okupowanych Niemiec na trzy la
wygłosili swoje ostatnie słowo obrony.
skiej, lecz czekały na sposobność, by ta.
1 pewnych wytworów metalurgicznych, chemicz. i aptekarskich
Fischer twierdził, że nie wiedział o
uchwycić „wielkich”. — Rosja atoli
Sprawozdanie stwierdziło dalej, że
zamiarach Hitlera wyniszczenia biolo
może odpowiedzieć na to, że areszto sabotaż nazistów przyczynia się do te
gicznego narodu polskiego. Poza tym
wała „małych” nazistów, gdyż innych go, że Zagłębie Ruhry wydobywa
mówił, że nie orientował się, gdzie koń
w jej strefie nie było. e,Wielcy” naziści mniej węgla, niż gdziekolwiek indziej
czy się wina reżimu r zaczyna jego
pouciekali albo zagranicę albo" też do w stosunku do stanu przedwojennego,
własna. Pozostali oskarżeni do winy
Strefy brytyjskiej i amerykańskiej.
i wstrzymuje chłopów niemieckich
się nie przyznają. Stwierdzili jednak,
Udowodniono przecież nawet nie od dostawy żywności do miast, a wszy
że byli dobrze traktowani przez sąd i
którym członkom rządów niem. państw- stko ma na celu przygotowanie odwetu
otrzymali dobrych obrońców.
związkowych w strefie brytyjskiej i hitlerowskiego.
¥
Wobec takich dokumentów 1 zbliża
amerykańskiej^ że byli czynnymi
Projekt dochodów I wydatków
jącej się konferencji moskiewskiej,
członkami ruchu hitlerowskiego.
państwowych Polski
Przykładów niepokojących z strefy trudno było władzom anglosaskim w
Warszawa. — Rada Ministrów roz
Niemczech
zamykać
oczy
na
przygoto

brytyjskiej i amerykańskiej możnaby
patrywała projekt budżetowy na rok
Pan ż. — Dekret O dalszej obniżce' te się w „Journal Offlciel” 1 w środę wchoZapas pszenicy na okres
przytoczyć bez liku. Wynika z nich, że wania hitlerowskie. Wykrycie sprzy
17— - ■
• • dzi w tycie.
bieżący.
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nym i gospodarczym aparatem nie nie hitleryzmu odbywało się na se
grudniu ub.r. Wyścig cen znacznie przekro
Paryż. — Minister rolnictwa, Tan
Nadwyżka
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lurgicznych
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czył wzrost inflacji pieniądza. Weszliśmy w guy - Prigent, po powrocie z Ameryki
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znaczy hitlerowskim. Wobec tego, że
ponowił oświadczenia, poczynione w 112 mil.onów zł., a pochodzi z nad
rym
ceny
pociągają
za
sobą
zarobki,
zarób
Nie ulega wątpliwości, że zagadnie ny podlegały już dawniej kontroli.
conajmniej 90% Niemców nauczyło się
Id Inflację, i na nowo, w nieustannym wy Waszyngtonie w sprawie pomocy, u- zwyczajnej Daniny Narodowej.
słuchać hitlerowskich nakazów i dą nia te wypłyną na konferencji w Mosk ZJAZD PREFEKTÓW
ścigu, ceny, zarobki, obieg banknotów pędzą dzielonej Francji przez Stany Zjedno
¥
dalej, nigdy mogąc oslęgnąć stałej rów czone i Kanadę na przetrwanie przed
żenia nazistowskie całkiem podzielało, wie, gdyż poruszenia ich gruntownego
Prasa brytyjska o amnestii
nowagi
”
.
Paryż. — Premier Ramadier uczest
przeto wystarczyło tylko nieliczne gro wymaga groźba dla bezpieczeństwa za
nówka.
w Polsce
no głowaczy hitlerowskich, by wyda równo na Wschodzie jak 1 na Zacho niczył w zjeździe prefektów, na któ NAD BRZEGIEM PRZEPAŚCI
Londyn. — „Manchester Guardian10
„Już
obecnie,
oświadczył
minister,
rym omawiano zarządzenia rządu w „Jeśli kraj dochodzi do takiego stanu, bli
wać rozkazy i zalecenia i móc liczyć dzie.
omawiając amnestię polską podkreśla,
sprawie rozdziału żywności i obniżki ski Jest katastrofy, której wiele przykła pierwszy transport pszenicy jest w że u’askawienie płk. Rzepeckiego i da
na ich spełnienie.
।
cen. — Prefekci otrzymali właściwe dów danych zostało w ciągu ostatnich lat i drodze a drugi w toku ładowania”. — nie mu odpowiedniego stanowiska w
Wytworzyły się wskutek tego sto
Truman chce kandydować
w której ruina gospodarki powoduje upadek Minister zapewnił, że pomimo deficy
wskazówki
do wykonania dekretów wolności
sunki, na które nietylko Polska i Ro
powtórnie na prezydenta
politycznej.
tu światowego, Francja przetrwa prze armii, powinno zachęcić wielu b. żoł
sja zwracała uwagę, ale którymi zanie Waszyngton. — Mr. R. Hannegan, prze rządowych.
Dosadna 1 nagła odezwa premiera Bluma dnówek, ale oszczędzanie zboża jest nierzy polskich do powrotu. Ci zaś,
powstrzymała Francję nad brzegiem przepa
pokoiło się grono zachodnich mężów wodniczący Komitetu ścisłego partii de
Przemówienie
ści; ceny wstrzymały się w szalonym swym konieczne. Oprócz dostawy zboża, Mi którzy nie zdecydują się na po
stanu złączonych w „Międzynarodowej mokratycznej 1 jako taki odpowiedzialny za
premiera
Ramadlera
biegu; powstała pewna równowaga, chociaż nuter w czasie swego pobytu w Ame wrót, muszą zdać sobie sprawę, że
strategię
partii,
oświadczył,
że
kandydatura
Komisji dla badań spraw europej Trumana będzie postawiona na nową 4-Iet- Paryż. — Premier Ramadier wygłosił bardzo jeszcze słaba.
ryce wpłynął na przyśpieszenie prze przyjmując obywatelstwo brytyjskie,
skich’.’ Świadectwa ich nie można zbyć nią kadencję prezydencką.
Jeśli chcemy ją ustalić, uczynić musimy syłki maszyn rolniczych, paszy dla by muszą przyjąć brytyjski sposób my
przez radio następujące przemówienie do
drugi krok. Trzeba, by nad gospodarką na
społeczeństwa:
ogólnikami.
ślenia.
szą ponownie przeszedł podmuch zniżki, o- i dła i nawozów sztucznych.
„Rząd
podpisał
dzisiaj
dekret,
zarządzają

W skład komisji wchodzą przecież:
W Hurmie wybory
stry i zimny, ale zbawienny, jak wiatr zi
cy
drugą
5-procentową
zniżkę,
postanowio

E ramienia Wielkiej Brytanii — b. mi
9—11 kwietnia br.
ną na początku stycznia. Dekret Jutro uka- mowy.
Wiemy o tym, że zniżkę tę trudniej będzie
nister produkcji lotniczej lord Braba Rangoon. — Ze źródeł oficjalnych podają,
znieść, niż pierwszą. Nie dotknie ona tylko
zon, b. stały podsekretarz stanu w mi iż w dniu 9 1 11 kwietnia br. przypadają w
dochodów. W wielu wypadkach pochłonie je
Burmie wybory do parlamentu. Zgłaszanie
nisterstwie spraw zagranicznych — kandydatów
Panama poszukuje a nawet naruszy ceny kosztów własnych”.
do przyszłego parlamentu mu
Bevin przedstawi w czwartek cele
lord Vanssittar i członek Izby Gmin — si być zakończone przed 15 marca br.
NIEKTÓRE WYJĄTKI
emigrantów
polityki brytyjskiej
Lindsay, z ramienia Francji — b. pre
mier Herriot i byli ministrowie Troc- 70.000 uczniów amerykańskich
Panama. — Drugi sekretarz panam- „Skłoniło nas to do zastosowania pewnych
Londyn. — W Izbie Gmin toczyła się dzie o sprawach polityki zagranicznej.
wyjątków. Zniżka nie będzie dotyczyć: ce
quer i Marin; z Belgii przewodniczący
pozbawionych nankl
skiego ministerstwa Spraw Zagranicz ny
pszenicy, którą rolnik zobowiązał się do debata na temat oddania sprawy Pale Będzie to ostatnia debata o polityce
senatu Gillon; z Danii b. minister spr.
na skutek strejku
nych Manuel Mendez Guardia, zajmu starczyć w określonym terminie; produktów
zagranicznej przed wyjazdem na Kon
zagr. Moeller a z Holandii b. minister Nowy Jork. — W Buffalo wybuchł strejk jący się sprawami imigracji, przedsta metalurgicznych — za wyjątkiem służą styńskiej do rozpatrzenia O.Z.N. Poza ferencję w Moskwie.
nauczycieli, największy, jaki tam kiedykol wi rządowi propozycję, według któ cych do wyrobu maszyn rolniczych; — nie tym omawiano kryzys opałowy i ogól
spr. zagr. — van Blockland.
Bevin ma jakoby zapowiedzieć wy
wiek
panował. Ponad dwie trzecie, z 2.960
których metali I stopów; —- niektórych pro
Otóż Międzynarodowa Komisja ta nauczycie
ną sytuację gospodarczą W. Brytanii. cofanie wojsk z Grecji i innych miejsc
’! szkół w mieście, zaprzestało pra rej Hiszpania i Włochy mogłyby wy duktów chemicznych lub aptekarskich.
Stwierdziła już przed tygodniami, że cy. 78 szKÓł na ogólną ilość 98 jest z tego słać do Panamy po 100 tysięcy emi Ale oprócz tych wyjątków, które są ko
W Izbie Lordów odbyła się debata Środkowego i Dalekiego Wschodu. —•
1) byli hitlerowcy kierują siecią or powodu nieczynnych.
nieczne, postanowoliśmy żądać zniżki nawet na temat zaprowadzenia przez rząd w Wojska te mają być zdemobilizowanę
grantów.
ganizacji tajnej w Niemczech, która Strejkujący domagają się zarobku rocz
Dla obu krajów, gdzie problem bez gdyby kupiec lub producent miał ponosić r. 1948 ewakuacji Indyj.
a ludzie skierowani do pracy w prze
nego w wysokości 2.400 do 4.000 dolarów.
stratę, żądanie to wydaje się być bezwzględ
stosuje cichy terror celem utrzymania Przeszło
70.000 uczniów pozbawionych jest robocia stwarza wielkie trudności so ne: Jest konieczne”.
W czwartek min. Bevin mówić bę myśle.
hitleryzmu i nacjonalizmu;
nauki.
cjalne, byłaby to wielka ulga i pomoc. OKRES PRZEJŚCIOWY

Premier Ramadier

wezwał do ścisłego wykonania dekretu
jako jedynej drogi do gospodarczego uzdrowienia

Sprawy Palestyny i Indyj w ang. Izbie Posłów

JEST NAJTRUDNIEJSZY

Przed Konferencją Moskiewską

Dalsze aresztowania w Niemczech są w toku
Londyn. — Ze źródeł poinformowa
nych, dowiadujemy się, że do tej pory
aresztowano w Niemczech około 80%
spiskowców. Pozostałe 20% mają być
aresztowane w najbliższym czasie.
Wśród aresztowanych jest znany kra
jom bałtyckim płk. W. Teich i znany z
Lublina Biederman.
Organizacja ta, mająca na celu za
grożenie Sprzymierzonym bronią bak
teriologiczną, — doprowadziła swoje
przygotowania tak dalece, że była
zdolna do zaczęcia działań.
Odkrycie tego sprzysiężenia będzie
miało bezwzględnie wpływ na obrady
Konferencji Moskiewskiej.
Prasa rosyjska ostro atakuje zarzą
dy wojskowe stref i politykę anglosa
ską, wykazując, jak poważnym i ko
niecznym problemem jest denazyfikacja i reedukacja Niemiec.
Bldault na czele delegacji
francuskiej do Moskwy
Paryż. — Na czele delegacji fran
cuskiej do Moskwy stać będzie min.
Georges BidaulL

Bevin uda się do Moskwy drogą
lądową
Londyn. — Min. Bevin opuści Lon
dyn 3 marca br. z delegacją złożoną z
150 osób, udając się na Konferencję w
Moskwie, przez Brukselę, Berlin
Warszawę.

Berlin. — Komisja Koordynacyjna alianc
kiej Rady Kontrolnej zakończyła pracę nad
sprawozdaniem, które wysłane zostanie na
Konferencję pokojową w Moskwie. Sprawo
zdanie to obejmujące 9 działów, w tym pro
jekty odbudowy Niemiec.

Zakończone prac Konferencji
4-ch Zastępców
Londyn. — Prace Konferencji 4-ch
Zastępców zostały zasadniczo zakoń
czone., Opracowuje się obecnie spra
wozdania. Trudność sprawia kwestia
odszkodowań i będzie przedstawiona
do rozstrzygnięcia w 3-ch wersjach,
rosyjskiej, brytyjskiej i amerykań
skiej Konferencji 4-ch ministrów spr.
zagr. w Moskwie.
Istnieje poza tym kompromisowa
propozycja francuska.

Morze Polskie zamarzło na odległość 6 km

PARYŻ. —• We Francji wschodniej, środ
kowej 1 północnej mrozy opadły, dzlenledzie padał śnieg .W nocy z poniedziałku na
wtorek było 3 stopnie zimna na północy.
Na zachodzie Francji 1 na południu pada
ją deszcze. Na Lazurowym Wybrzeżu cie
płota wynosi kilka stopni.
W Bretanii I nad Atlantykiem przeciąga
ją burze ze śniegiem.
Marshall przybędzie 7-go marca
Zapowiada się ogólne ocieplenie 1 w naj
Waszyngton. — Marshall zamierza bliższych dniach należy spodziewał się od
wilży.
już 7-go marca stanąć w Moskwie.
W POLSCE 12 STOPNI ZIMNA

— Fala zimna nie ustępuje
W Bawarii zginęło 2 1 w VVARSZAVVA
Po see. Na południu 1 nad Bałty kiem lody
żeglugę na rzekach, a wszyst
policjantów i 1 oficer sparaliżowały
kie porty na Bałtyku zamarzły. Wzdłuż ca

Frankfurt. — Agencja „Dana” po
dała do wiadomości, iż dwóch poli
cjantów z Basing w Bawarii i jeden
of cer należący do U.N.R.R.A. zginęli
od strzałów rewolwerowych, gdy
przeprowadzali kontrolę cudzoziemców
w strefie amerykańskiej. I onaato in
ny policjant odniósł rany.
Po przeprowadzeniu rewizyj w oko
licy, poi’cja zatrzymała pewnego oso
bnika. W owym momencie posypał)
się strzały, z wielu stron, po czym
nieznani sprawcy strzelaniny uciekli
Pol eją twierdzi, iż chodzi o trzeć1
Ukraińców i dwóch osobników niezna
nej narodow ości.

łego wybrzeża na 6 km. w głąb morza widać
olbrzymie masy lodu. Życie w portach pol
skich zamarło.
W Warszawie 1 w większych miastach
zamknięto szkoły. W nocy z poniedziałku na
wtorek było 12 stopni mrozu w stolicy Pol
ski.
OD 48 GODZIN ŚNIEG PADA W STOLICY

ANGLII
LONDYN. — Wielka Brytania przeżywa w
dalszym ciągu zniżkę temperatury. Śnieg
pada bez przerwy od 48 godzin. W samym
Londymie <nlegi zatarasowały wiele dróg.
Autobusy w niektórych dzielnicach miasta
przestały kursować. W wielu hrabstwach
wioski i miasteczka są pozbawione wszelkiej
komunikacji. Zaspy śnieżne, dochodzące kil
ku metrów, uniemożliwiają dowóz węgla. W
kopalniach góry węglowe rosną z onla na

Walki propagandy za i przeciw powrotowi
wśród wysiedleńców w Niemczech

Opowiadanla powracających z Polski, aą
Frankfurt. — Amerykańskie władze oku
pacyjne śledzą z uwagą polityczne stosunki najpoważniejszym czynnikiem propaganuopanujące w obozach wysiedleńców polskich wym przeciwko powrotowi do kraju Brak
Gromyko w obronie Albanii
w Niemczech Według informacji pochodzą zaufania do wypowiedzi i obietnic rządo
Nowy Jork. — Na Radzie Bezpiecych z tych źródeł, w strefie amerykańskiej wych — twierdzą informatorzy — czyni tę
pieczeństwa delegat Rosji Gromyko
przebywa jeszcze 157.uOO Polaków, a w stre całą sprawę jeszcze bardziej skomplikov 8r
ną i daje pole do zajadłej walki propagan
fie brytyjskiej 127 000.
stojąc w obronie Albanii nazwał rosz
dowej obu stron.
Wywiad
zarządu
wojskowego
informuje
czenia brytyjskie bezpodstawnymi.
o panujących tam stosunkach i walce poli
Zaproponował stworzenie specjalnej
tycznej, jaka się tam rozgrywa między sym
podkomisji i wysłania jej na miejsce
patykami rządu polskiego i przeciwnikami Tragiczna śmierć 4-ch lotników
francuskich pod Frankfurtem
w celu zbadania sprawy.
Nie doszukujcie się w tym wszystkim powrotu.
Według tych informacji obie strony są na
FRANKFURT. — Francuski samolot woj
sprawiedliwości. Nie ma w rozdziale ob nacjonalistycznie, różnią się jed- skowy, „Dakota O. 47”, który z Orleanu le
flar więcej sprawiedliwości niż w chore Ole strojone
1
Druga nota Mołotowa
w śmierci. Na nic nie zda się protestu- nak krańcowo w koncepcjach ideologicznych. ciał do Ansbach, wskutek burzy śnieżnej li
w sprawie mowy D. Achesona lub
—
- chodzi
- - - o to.
wyjeździć
do Polski 327.000
wanle lub reklamowanie:
by
-.. .wysie- derzy! przy lądowaniu o drzewo I opadł a
Moskwa. — Min. spr. zagr. Mołotow, wiedzieć, czy pacjent skorzysta i lekarstwa dleńc<^w w roku zeszłym, pewna liczba po wysokości 15 m. Czterech lotników poniosła
skierował drugą notę do Stanów Zj. w lub z rezygnacją podda sl ęchoroble, choćby wróciła do Niemiec i zaczęła agitację. Jedni śmierć na miejscu.
niej miał umrzeć.
powrotem pozostałych drudzy przeciwko
sprawie mowy wygłoszonej przez p. wskutek
Musimy wznieść nasze serca 1 przyjąć powrotowi Po dzień dzisiejszy obie stron, Dwu żołnierzy amerykańskich
Dean Achesona, podsekretarza stanu przejściowe zło dla trwałego dobra: jest to, utrzymują kontakt osobisty z Polską przez
zginęło w płomieniach
Stanów Zjedn., twierdząc, że wyjaśnie bądźcie newnl, sprawa ocalenia narodowe- wysyłanych nielegalnie specja.nych delegaReykjavik (Irlandia). — Dwu żołnierzy a(tóvz.
nia gen. Marshalla są nie wystarcza go,
Oficjalni przedstawiciele rządu nie znajdu- merykańskich zginęło w płomieniach. Pożar
jące.
■ ją posłuchu — twierdzą Informatorzy. Na powstał w amerykańskim baraku wojsko
Min. Mołotow oświadczył w tej no LONDYN. —- Brytyjslui misja finansowa, wet zapowiedziana amnestia nie zrobiła na wym, prawdopodobnie z powodu eksplozji
cie, że rząd rosyjski pozostaje na tym na czele której stoi Sir Wilfrid Eady, przy- nich spodziewanego wrażenia i wysiedleńcy instalacji kotła dla grzania wody: 12-tu in
do stolicy egipskiej, gdzie omówi m. In. odnieśli się do niej z nieufnością — twler- nych obecnych tam żołnierzy ocalało ponosamym stanowisku, jakie zajął w po była
zagadnlenie funta szterl. egipskiego w sto- <jzą raporty z obozów — między Innymi z sząc jedynie nieznaczne obrażenia.
przedniej nocie.
sunku do funta angielskiego.
e powodu użytego zwrotu „wrogowie pań
stwa".
W Kalifornii w katastrofie
Trudno doszukać się jakiejś organizacji
wodnopłatowca zginęło
politycznej, obejmującej ideowo tę masę.
10 osób, 2 odniosły rany
Wysiedleńcy z terenu amerykańskiego in
San-Dlego. — Samo’ot amerykański ze
formują się u swych Rodaków w strefie bry
tyjskiej. sądząc, że może ci są lepiej poin służby wybrzeża, rozbił się w nocy niedale
ko granicy Meksyku, 10 osób zostało zabi
formowani.
Pewna liczba —- twierdzą raporty Informa tych, dwie odniosły poważne rany.
W Polsce mrozy
w Anglii śniegi, cyjne
— ciągle Jeszcze ma nadzieję na przy
we Francji przymrozki, w Rosji ocieplenie wrócenie dawno przebrzmiałego rządu lon
Papen skazany na 8 lat
I konfiskatę mająlku
dzień, a konsument nie może otrzymać swo żadnej łączności ze światem. Gdzieniegdzie dyńskiego.
jej racji dziennej z powodu utrudnienia tran warstwa śniegu dochodzi do wysokości słu
Norymberga. — Papen został ska
sportu.
pów telegraficznych. Zaopatrzenie jest bar 3-ch zdrajców holenderskich zany na 8 lat robót przymusowych i
W portach północnej Anglii stoi 40 stat dzo utrudnione. W Pradze brak kartofli. Lu
skazanych na śmierć
konfiskatę majątku. Papen zapowie
dność cywilna pracuje przy usuwaniu śnie
ków z węglem z powodu burzy śnieżnej.
Haga. — Z więzienia w Delft uciekł 33- dział apelację.
gu na torach kolejowych Wiele pociągów letnl
holenderski nazista, udekorowany nie
W SZWAJCARII PADAJĄ DESZCZE
osobowych zostało zniesionych. Niektóre wsie mieckim
żelaznym krzyżem. Gerardus Mooysą
tak
zasypane,
Iż
grabarze
nie
są
w
.stanie
ZURYCH. — Gdy w Europie środkowej
am. Przed wojną Mooyan skazany był na Wiadomości krótkie
wykopać
grobów
dla
zmarłych.
śnieżyce 1 mrozy jeszcze nie ustają, w Szwaj
dożywotnie więzienie za morderstwo. W cza
PARYŻ. —- Admirał D’Argenlieu przybył
carii 1 w pohklnlowych Niemczech nastąpiło W NORWEGII ZAMKNIĘTO 20 FABRYK sie okupacji Niemcy zwolnili go na podsta
znaczne ocieplenie. Szwajcaria, gdzie z po
wie złożonej deklaracji, że chce wstąpić do Francji.
LONDYN. — Anglicy zamierzają podjąć
wodu zamarznięcia rzek, nastąpiło ograni PAPIERU
do S.S.
stosunki handlowe z prywatnymi firmami
czenie prądu elektrycznego, przeżywa obec
W
Amsterdamie
skazano
na
śmierć
3-ch
OSLO. — Wzrastające mrozy I brak do
niemieckimi, począwszy od 4 marca br.
nie okres opadów deszczowych.
statecznej ilości węgla, Jako też dowozu spo- Holendrów za wstąpienie do armii niemiec
RZYM. — Epidemia grypy szaleje w sto
kiej. Jeden z nich J. Veenstram zamordował
wodow
r
ały,
iż
władze
norweskie
musłały
zam

PORTUGALU GROZI IVIELKA POWÓDŹ
licy Włoch. Kilka tysięcy ludzi choruje.
9clu żołnierzy alianckich pod Amhelm.
knąć 20 wytwórni papierowych.
LIZBONA. — 15 trumien ze zwłokami
LIZBONA — Od kilku dni padają desz
Szkoły norweskie są nieczynne. Po mia
zabitych w katastrofie lotniczej 1 lutego
Kanada zmniejsza przywóz br.
cze w Portugalii, powodując wezbranie rzek, stach zamknięto kina i teatry. Porty na pół
samolotu „Dakota” koło Ointra. zoa Tagu w szczególności. Największa ta rzeka nocy Norwegii nie nadają się do użytku z
bekonów do Anglii
stało załadowanych 1 będą przewiezione do
grozi wylewami z dnia na dzień.
Ottawa. — Kanadyjski minister Rolnictwa Bajonny we Francji.
powodu zablokowania przez ławice lodowe.
oświadczył, iż wywóz bekonów będzie mu
Wiele wsi zostało już za'anych.
JOHANESBURG. — Strejk białych ro
W ROSJI NASTĄPIŁO OCIEPLENIE
skał ulec zmniejszeniu conajmniej o jedną botników w kopalniach złota w Rand za
Rząd portugalski wydał do ludności doliny
trzecią
z
powodu
braku
paszy.
Wywóz
do
kończył się. Strejk ten trwał 24 dni i ko
MOSKWA — Fala zimna ,która szła od
Tagu wezwanie, by przedsięwzięła wszelkie
zarząd kopalni 250.000 funtów dzien
środki ostrożności 1 była gotowa w każdej stepów syberyjskich I ogarniała całą północ Anglii wynosił 2.000.000 sztuk. Liczba ma sztował
nie.
ną 1 środkową Europę, ustąpiła. Jak doniosło u’ec zmniejszeniu o 750.000.
chwili do opuszczenia domów.
TEHERAN. —- Premier Ghavam polecił
radio moskiewskie, nad całą Rosją zacho
W CZECHOSŁOWACJI 8NIEGI
opracować plan wybudowania kolei, która
Persja chce podzielić naftę
dnią i środkową nastąpiło znaczne ocieple
nie.
'*
między Amerykę, W. Brytanię przechodziłaby z północy na południe PersiL
NA WYSOKOSC SŁUPÓW
JEROZOLIMA •— Statek „Ulua”. na
Spodziewać się należy, Iż w najbliższych
I Rosję
pokładzie którego miało znajdować się 60J
dniach może nastąpić odwilż.
TELEGRAFICZNYCH
Teheran. — Rząd perski, chcąc wybrnąć emigrantów żydowskich, został jakoby za
Tymczasem na dalekiej północy rosyjskiej z kłopotów z koncesjami naftowymi, posta
PRAGA — Burze śnieżne 1 mrozy utrzy szaleją mrozy a warstwy śniegu dochodzą do nowił w równej mierze zainteresować Ame trzymany na wybrzeżu palestyńskim przea
władze brytyjskie.
F
ir.pj? się w Austrii i Czechosłowacji. „Biała Miku metrów.
rykę, W. Brytanię i Rosję, nie dając niko
NOWY JORK. - W Ameryce rozpoczęto
klęska” daje się szczególnie dotkliwie we
Na Ukrainie przy*egającej do Bukowiny i mu udziałów wyższych jak 50 proc. (Rosja
pierwsze prace, zmierzające do zastosowania
znaki Czechom. Wiele wiosek i miast nie ma BeearaMi panuje tyfus 1 głód.
żądała 51 proc.),
.
energii atomowej do użytku loUuu^g^

Prasa rosyjska atakuje politykę anglosaską
Rada aliancka przygotowała
raport na konferencję
pokojową

„W rzeczywistości, gdy burza minie, po
wstanie równowaga dzięki zniżce cen har
townych i kosztów produkcji, dzięki wpro
wadzeniu ogólnego poziomu niższego, niż po
ziom obecny, powstaną nowe stosunki mię
dzy cenami 1 dochodami”. „Najtrudniejszy
Jest okres przejściowy: kiedy cała gospo
darka stacza się w dół w przyspieszonym
tempie, trudno jest powstrzymać ją bez
dość silnego wstrząsu. Odczują go kupcy 1
przemysłowcy I nie ulega wątpliwości, że wy
da im się dokuczliwy. Jeśliby jednak zaha
mowanie nastąpiło później, wstrząs byłby
jeszcze gwałtowniejszy i bardziej bolesny.
Lepiej działać na czas i przyjąć odważnie
to, co Jest nieuniknione.
SPRAWA OCALENIA NARODOWEGO

Wysadzenie w powietrze Helgolandu
dla bezpieczeństwa W. Brytanii

Bkończyła się wreszcie cierpliwość Angli-I
Wyspa najsilniejszym bastionem floty
ków po dwóch wojnach światowych i chcą
w marcu b.r. wysadzić w powietrze wyspę
Helgoland.
niemieckiej 1-szej i 2-glej wojny światowej
Wyspa ta położona na Morzu Północnym,
odpowiednio uzbrojona, chroniła podczas
wojny dostępu zarówno do Bremy jak i ny został powodzeń em. „Tirpitz” został tak artylerii „Bismarcka”. W walce tej „Prinz
Hamburga. Kiedyś odstąpiła ją W. Brytania ciężko uszkodzony, że stracił zdolność po Eugen” ostrzeliwany krótko przez „Hooda”
Wilhelmowi IL. który z niej zrobił najsil ruszania się i nie opuścił już nigdy fiordu nie podniósł żadrtych uszkodzeń. Admirał
Pancernik „Scharnhorst” zginął podczas Luetjens odesłał krążownik do samodzielnych
niejszą bazę wojenną już w p'erwszej woj
nie światowej. Również w drugiej wojnie ataku na konwój aliancki, płynący do Z S działań korsarskich na oceanie.
Już w pierwszej fazie swej samodzielnej
światowej fortyfikacje wyspy Helgoland u- R.R., w drugie święto Bożego Narodzenia
1943 roku. Odparty przez lekk e krążowniki akcji natknął s ę ..Prinz Eugen” na aliancki
możliwiały flocie niemieckiej niespostrzeżo- brytyjskie,
pilnujące konwoju, „Scharn konwój, ochraniany przez słabszy od siebie
ny wyjazd z nlemieck cb portów wojennych
horst” napędzony został na trasę, którą wra krążownik i rozpoczął z nim walkę. Przer
1 zwiększyły kłopoty 1 straty marynarki an- cał
z wizyty z Murmańska pancernik bry wana ona została nadpłynięciem brytyjskie
glelsk ej.
tyjski „Duke of York” 1 po pość gu zniszczo go okrętu liniowego „Renown”.
Niemiecka marynarka wojenna dyspono ny
został artylerią brytyjskiego pancerni
Po powrocie z wyprawy korsarskiej „Prlnz
wała w ubiegłej wojnie dziesięcioma wielki
Eugen” przebywa w Breścle 1 następnie —
mi jednostkami, przydatnymi I używanymi ka, storpedowany 1 zatopiony.
Jego bliźniaczy okręt „Gneisenau”, ponow gdy częste naloty brytyjskiego lotn ctwa udo prowadzenia wojny korsarskiej na oce
niemożliwiały dalszy pobyt w tym porcie —
anach. Były to największe i najpotężniej nie zbombardowany przez lotnictwo,
wraz z pancernikami „Scharnhorst” 1 „Gneisze pancerniki niemieckie po 42 000 ton n e
dokonał swego żywota u we^ńcia senau” bierze udział w przedarciu się przez
mające na świede wielu równych sobie, tak
do portu gdyńskiego,
kanał La Manche, 12 lutego 1942 roku
eo do wielkości, jak 1 siły ofensywnej i obronnej, połączonej z doskonałą n eza taplał- gdzie zatopiony został przęz Niemców w to Szczęśliwa gw azda znów mu sprzyja.
Później, podobnie jak i inne ciężkie jed-,
nośclą: „Bismarck” I „Tirpitz”. W kolejno ku walk o Gdynię pod koniec marca 1945 r
ści tonażu 1 mocy wymienić należy dale) dwa Podobnie zginął zatopiony przez własną za nostkl przeniesiony zostaje „Prlnz Eugen'
mniejsze pancerniki, doskonale opancerzone łogę, również po uprzednim zbombardowa do portów norweskich Raz po raz bierze i1 bardzo szybkie, o wyporności 31.200 toń* niu go przez lotnictwo amerykańskie, pan dział w wypadach na płynące do ZSRR kon„Scharnhorst” 1 „Gneisenau”. Następnie trzy cernik k eszonkowy „Luetzow” — eks wo’e alianckie, czasem lest też przedmiotem
t.zw. pancerniki kieszonkowe, właściwie Gię „Deutschland” Spoczywa on u brzegów rze ataków alianckiego lotnictwa. Wychodzi z
tkie krążowniki opancerzone, budowane — ki świni, niedaleko nowej polskiej bazy mor nich jednak obronną ręką. Kiedy następuje
koniec wojny,
Jak to sami Niemcy podkreślali — w celu skiej. śwlnioujścia”.
Bdobycla panov/ania na Bałtyku (wojna z
Trzeci pancernik „Admirał Scheer”, a
„Prinz Eugen”, jedyny z dziesię
Folską), a także i do walki korsarskiej Są także i krążownik „Hipper” znalazły swój
ciu wielkich „korsarzy” niemiec
to: Deutschland” — następnie przechrzczo- grób w n endeckim porcie wo’ennym Kilo»v w toku wo’nv na ..Luetzow”, „Admirał nil. Późostal ostatni korsarz, dziesiąty z ukich, u*pada w ręce zwycięskie!
żeheer” 1 „Adfrnlrał Graf Spee”. Ich wypor przednlo wyliczonego zespołu —
aliantów.
ność wynosiła 10.000 ton. Wreszcie trzy krą
Przy
podziale żałosuyclr resztek „ Kriegs
żowniki ciężkie, również o wyporności 10 000
d żki I ostatni krążownik „Prlnz
mar ne” dostaje się „Prlnz Eugen” w ręce
ton, szybsze, lecz słabiej uzbrojone 1 opanEugen”.
amerykańskie 1 przeznaczony został wraz z
eerzone od poprzednich: „B’uecher", „Admi
Nie ulega wątpliwości, że był to okręt jednostkami japońskimi i amerykańskimi na
rał Hipper” 1 „Prlnz Eugen”.
Z tych dziesięciu dużych okrętów dziewlęf itóremu przyśw ecała szczęśliwa gwiazda i obiekt dzlała’noścl bomby atomowej.
ctóry w czasie swej kariery wojennej wycho.
Przetrwał obie bomby w Bikini, ale póź
Zginęło w toku działań wojennych.
Iził zawsze obronną ręką z różnych opre- niej zatonął n'espodziewainie. Najprawdopo
Pierwszy zginął pancernik kie ’yj
dobnlej przyczyną tego było rozluźnienie się
Wykończony został 1 oddany do służby na spawanych płyt pancernych kadłuba, spowo
szonkowj7 „Admirał Graf Spee”
viosnę 1941 roku, a swój chrzest bojowy o- dowane drugim eksperymentem w atolu Bi
przyłapany po trzymiesięcznym grasowani! u.rzymał podczas wyprawy korsarskiej prze kini — podwodnym wybuchem bomby ana Atlantyku przez trzy lekk e krążownik prowadzonej wraz z „Bismarckiem” w dru- tomowej.
brytyjskie 1 tak ciężko uszkodzony w bitwk jiej połowie 1941 roku.
Ostatni wielki „korsarz” niemiecki prze
n ujścia Rio de la Plata — 13 grudnia 1939
Wraz z „Biamarckiem” bierze „Prinz Eu- stał lstn’eć.
roku — że schronił się w neutralnym porcie Ten” udział w bltw’e w Cieśninie Duńskiej,
Obecnie ma wylecieć w powietrze również
Monte Video i po czterech dn ach, kiedy za 24 maja, k ędy to zniszczony został brytyj xvyspa Helgoland, która osłaniała przez otoga odmówiła dalszej walki, sam zatonął ski krążownik ’inlowy „Hood”, wskutek wy bv^wie wojny światowe korsarzy niemiec
Szczęśliwsze od niego były dwa bliźniacze buchu amunicji po eksplozji salwy ciężkiej kich.
okręty, a także 1 pancerniki „Scharnhorst’
i „Gneisenau”. które na przełomie roku 1939
na 1940 wykonały udany raid korsarski ns
<<■z ‘ Atlantyk,
W czasie kamnanll tiorwesk’ej zginął na
tomlast krążownik ciężki „Bluechet”, zato
Zwierzęta
plony pociskami ciężkiej artylerii norweskiew flordz'e Oslo. Następnie zniszczony zosta’
podróżuję
pancenrk ..Bismarck” —- duma niemieckie"
floty. „Scharnhorst” 1 „Gneisenau" po szczę
samolotem
ŚMwym powrdele z drugiej wyprawy kor
Zwierzęta,
przezna
Barskiej zbombardowane zostały kilkakrot
nie przez lotnictwo angielskie w Breścle, ale
czone na wystawę w
przedarły się przez kanał La Manche- dc
Nowymi Jorku, prze
pólnocno-nlemleckich portów.
* \
W czas’e nalotu amerykańskiego
grud
wieziono z Kanadv
niu 1942 roku na KPonlę zbombardowany
'-•A
samolotem.
Wśród
tostał „Gneisenau”. Odholowano go następ
nie do Gdyni, gdzie m ano dokonać potrzeb
zwierząt
znajdowały
nego remontu, przeróbki i modernizacji (m
się m. in. jelenie.
In. przedłużenia okrętu o 20 metrów).
Od roku 1942. kiedy pancernik- niemieckie
przedarły się z Brestu na Morze Północne.
n:emieccy korsarze — oczywiście za wyjąt
(New-York-Tlmes-Photo)
kiem krążowników pomocniczych — ale po
kazują się już na Atlantyku.

Terenem ich działalności staje się
Morze Lodowate.
Bacząc we fiordach norweskich, doskona
łych kryjówkach zabezpieczających ją przed
nieprzyjacielskimi okrętami podpowodnymi
1 samolotami, dokonują sporadycznych wy
padów na konwoje, płynące z Wielkiej Bry
tanii do rosyjskich portów białomorskich.
W czas’ej jednej z takich wypraw, 5 lip
ca 1942 roku, storpedowany został przez ra
dź eckl okręt podwodny pancernik „Tirpitz”
• Udało mu się wprawdzie powrócić do bazy
niemniej Jego kariera wojenna wyraźnie się
kończyła. Mimo doskonałego — zdawać się
mogło — ukrycia go we fordzie Alten,
znajdującym się daleko na północy i poło
żonym kilkadziesiąt mil w głębi lądu, an
gielskie lilipucie okręty podwodne przedo
stały się 22 października 1943 roku, po ominięciu niezliczonych patroli, pól m nowych
1 zapór sieciowych, w głąb fiordu I po prze
darciu się do wnętrza sieci okalającej statek
•torpedowały „Tirpitza” z odległości kilku
dziesięciu metrów.
Jedna z łodzi wraz z bohaterską załogą
zginęła, załogi pozostałych dwóch dostały
się do niewoli. Jednakże atak sam uwleńczo-

Amerykanie zabierają
swoich żołnierzy poległych
w Czechosłowacji

Wyjeżdżając do Argentyny
Włosi nittszą odrobić 80.000
lirów za przejazd

Rzym. — Między rządami włoskim 1 ar
XVaszyngton. — Oddział grabarzy armii
amerykańskiej, zajmujący się poszukiwa gentyńskim doszło do ugody w sprawie eniem grobów poległych żołnierzy amerykań migracji włoskiej do Argentyny.
Rząd włoski zgodz.ł się na to, by robotni
skich w Europie w czasie wojny, podał. Iz
na' terenie Czechosłowacji poległo 297 żoł cy wyjeżdżający sami ponosili koszta po
nierzy amerykańskich. Ich resztki przewie dróży 1 odrobin je przez pracę. Był to Jeden
zione będą z honorami wojskowymi na współ z tych punktów, na którymi dotychczas roz
ne cmentarze żołnierzy amerykańskich we bijały się pertraktacje.
Argentyna pokryje z góry koszta wyjaz
Francji i w Belgii.
Przewożenie wszystkich zabitych żołnie du robotników. Robotnicy będą musleli zwrórzy na polach bitew w Europie, a następnie c.ć te wydatki 2 p erwazych zarobków w Ar
wybudowanie wspólnych cmentarzy, to spra gentynie. w kwocie 80.000 lirów na osobę.
W drodze ustępsta, przyrzekl! argentyń
wa, która była zawsze troską Amerykanów
zarówno po pierwszej wojnie, jako też po scy wysłannicy* dopuścić włoską delegację
ostatniej wojnie. Obecna operacja wymaga do wglądu 1 kontroli warunków pracy w fa
pracy 107 ludzi, którzy muszą przeszukać brykach Argentyny.
Żądanie, to początkowo odrzuciła delegacja
obszar 49 000 mH kwadratowych.
O ile później znalezione będą pojedyńcze argentyńska, jak to wynikało z urzędowego
groby, to o tym będą poinformowane władze oświadczenia argentyńsk.ego mln.stra Sciamerykańskie przez czechosłowacki wojsko lingo, który twierdził, iż wprowadzenie ta
wy sztab główny i zespoły amerykańskich kiego punktu do umowy, byłoby „pogwałce
grabarzy będą miały prawo zabrać ciała niem suwerenności Argentyny”.
Zgodnie z umową Scilingo i Silva, pierw
poległych.
W Besanow, koło Pragi, znaleziono gro- szy kontyngent robotników włoskich wyjeby 8 lotników amerykańskich w dniu 15-go dzle w marcu b.r. z portu Genui. Pierwsza
Ambasador Kot
b.r Mieszkańcy tego miasta poeta - grupa Włochów wynosić będzie 1.000, za
O fatalnych skutkach wyrzekania się styćżnla
now’ll wybudować pomnik na cześć pole- miast, jak początkowo przewidywano 5.000
głych na terytorium Czechosłowacji, Po- osób.
Rzym. •— Wychodzące w Rzymie „Wiado- dobne pomniki mają być wzniesione w in„ mości Polskie” donoszą^ iż na przyjęciu nych miastach czeskich.
Wyrok śmierci na pięciu
świątecznym w dn.u Trzech Króli w amba
Japończyków
sadzie polskiej w Rzymie, ambasador prof.
Zlynczowali Murzyna
Jokohama. — Wojskowy trybunał skazał
Stanisław Kot wygłosił przemówienie, w
Greenville (Połudn. Karolina). — Policja na śmierć przez powieszenie 5-ciu Japończy
którym oświadczył m.ędzy Innymi:
„Jeżeli Włosi nie rozumieją naszych dą dokonała 31 aresztowań w tym 29 szoferów ków, a 2-ch na długoletnie więzienie za mor
żeń i interesów 1 są myinle poinformowani taksówkowych pod zarzutem brania udziału derstwa dokonane na Jeńcach wojennych w
o zagadnieniach dzisiejszej Polski, to w w-e- w lynczowanlu Murzyna, 24-letniego WilLe obozie Mitsushima. Udowodniono zamordo
wanie 25 Brytyjczyków i 20 Amerykanów
v
Iv wypadkach winę za to ponoszą sami Po Early.
lacy,
Podczas swego pobytu we Włoszech gen.
(Ciąg dalszy)
, Anders udzielał wywiadów, w których wy 179)
Zofia Koiiak
stępował przeciwko poiskim granicom zacho
— To dobrze... dobrze.. — wzdycha’ |
dnim, twierdząc, iż oznaczają one uznan.e
linii Curzona 1 pokłócenie nas na wieki z Raul. Pani Salviac, biedny rozdarty .
Niemcami. ' Drugi Korpus wydal broszuię strzęp serca, opiera się o jego ramię z
o granicach zachodnich, w której popiera ufnością Wypłakując stare oczy, pow
zaledwie przyznanie Polsce Śląska Opolskie
tarza uparcie :
go 1 Prus Wschodnich.
Skutki tej propagandy okazały się fatal
— ...Myślałam drzewiej, że się pone. Największy dziennik katolicki we Wło bierzecie.. Ze będę wnusie kołysać...
szech „Quotldiano” zamieścił w ostatnim nu
berłem flandryjskim drużstwo wojen
merze artykuł podkreślający, lź granice Pol
ski na Wschodzie są słuszne Pismo kwe
Gryząc w zębach suche źdźbło spa ne mamy zaprzysiężone... Ty chodź do
stionuje natomiast granice Polski ua Zacho lonej trawy, Florina słucha z niepoko nas...
dzie 1 ‘powołuje się na fakt, lź granicom tym
jem słów narzeczonego:
W^^prostowala się dumnie dotknięta.
sprzeciwia się „Rząd polski W Londynie”.
—
Wiesz
już
o
postanowieniu
wo

pośpieszył
— Jako moja żona
• * *
Gen. Anders podobnego wywiadu udzielił dzów... Gdy stąd ruszym, wojska mają wyjaśnić. — Innego sposobu nie wi
także szwajcarskiemu pismu „Die Tat”, po iść osobno, całkiem osobno, daleko od dzę. Najmilsza moja! Toż pomysł...
czym w szwajcarskich gazetach ukazały s.ę
również ataki na granicę polską na Odrze siebie... Co wtedy będzie z nami?
— A przysięga!?
— Co będzie z nami...? — powta
1 NjbIs.
— Och, przysięga! Zrazum jej nie

Rosyjsko - rumuńsko
omowa handlowa
Moskwa. — Podpisana tu została umowa
handlowa rosyjsko - rumuńska na podsta
wie „największego uprzywilejowania’.
Stalin i Mołotow przyjęli rumuńskiego
ministra dla handlu p. Georgiu-Dej. .
Rosja dostarczać będzie Rumunii surowiec
dla przemysłu żelaznego i włókienniczego
wzamian za produkty naftowe i budowlane.

Stany Zjednocxone udz/elily
pożyczki Finlandii
Waszyr.gton. — Amerykański bank „Ex
port-Import” udzielił kredytu w wysokości
dwu 1 pół fllliona dolarów flńsko-amerykań
skiemu
Tow.—
handlowemu
Towarzystwo to
-------------a

rza niepewnie Florina.
— Nie wiedziałaś o tym?
— Wiedziałam, rndxxdl mi gratia.
— Więc jakże, cóż poczniem?
Westchnienie bez odpowiedzi. Swenon zapala się, gniewa.
— Będziem szli z osobna, nie widząc
się. Bóg wie jak długo... Jedno noże
zginąć, a drugie dowie się o tyni kajś
dopiero po wielu miesiącach...
— Nie możesz przejść do naszych,
jak Lotaryńczyki?
Obruszył się.
— Co też gadasz! Tbwarayszów, z
którymi razem wyszecPem, b nlę rzuSama byt ml to ganiła..'. Z Ro-

chciał.... Po co ona... Od tego czasu
jesteś mi jak obca, jak cudza... Przy
sięga! Nie w kościele była składana,
ale na wodzie... Biskup nas z niej zwol
ni...
— Nie, nie! Przysięgaliśmy uczci
wie... Bóg by nie błogosławił...
— Ejże, czyż mało dla Niego cier
pimy?... Pomyśl tyixo: by nie krucja
ta wziąłbym cię od pana ojca burgundzkiego..,. Powiózłbym na mój
dworzec drewniany, malowany dwo
rzec w Dunii. Pięknie tam jest... Ina
czej niż we Francji, ale pięknie.. Kwia
tuszku mój... Tam byśmy się miłowali

Metan - największy wróg górnika
Wietrzenie kopalni i jego metody

Mimochodem

Czarna niewdzięczność

Potciedziolem sobte już kilka razy. O
Wykładowca krakowskiej Akademii Gór peraturę, w której praca górnika jest moż kobietach nic albo tylko dobrzeli Na to
niczej inż. J. Litwiniszyn ogłosił ciekawą liwa. Temperatura wyznacza granice głębo postanowienie wpłynęło bardzo wtele
przyczyn, o których narazić nie moyę
rozprawę o składzie powietrza w kopalni i kości. do jakiej można prowadzić podzlem
ne roboty górnicze. Głębokość ta zależy od rozpowiadać ze względu na upokój mej
przyczynach 1 metodach wietrzenia:
duszy i na całość mej skóry Zresztą o„Od czasu kiedy rozpoczęto podziemną ilości metrów o którą trzeba się obn.żyć w
becnie to świecie panuje tendencja poko
eksploatację minerałów użytecznych, rozwią głąb, aby temperatura wzrosła o 1 stopień
jowa, podpisuje się traktaty z satelitami
zanie problemu przewietrzania kopalni stało Głębokość ta jest w różnych miejscach róż
się koniecznym warunkiem jej prowadzenia. na Na ogół jest ona mniejsza w kopalniach < obiecuje nawet wrogowi Europy nr. 1
wcale, wcale nieoczekiwane warunki.
węgla aniżeli w kopalnicah kruszców. W poi
6ladv podziemnych robót górniczych skich
Jakżeż w takim okresie w naszej mę
warunkach
zezwala
ona
przy
obecnym
znajduje się Już w czasach przedhisto stanie techniki przewietrzania osiągnąć gra skiej konstelacji poruszać rój ntewteścwh
rycznych,
niczną głębokość robót górniczych ok. 120U satehfffw, naszych gioiazd. gwiazdeczek i
meteorów?^. Zreeztą niejednokrotnie my
ślady te wykazują pewną pierwotną znajo m. W miejscach gdz e gradient geotermlczmość zasad przewietrzania. W miarę zwięk ny jest większy, jak np w kopalniach złota sami zamieniamy się na powolne i ulegle
szania głębokości i długości wyrobisk pod
w Transwaalu osiągnięto głębokc * księżyce, kręcąc się wokół naszych
gwiazd... dla świętego spokoju.
ziemnych wzrastały trudności przewietrza
robót górniczych około 2500 m.
nia. Pow etrza do kopalni dostarczano ru
Na niejednym z nas, niczym na księży
Działanie czynników: temperatura powle- cu, siadł przecież okrakiem Twardowski
rami, do których tłoczono Je przy pomocy
miechów, poruszanych siłą ludzką lub koń trza, jego wilgotność i jego prędkość wamęskiej doli.^ bogobojna wprawdzie, lecz
mi. Wraz z zwiększeniem głębokości kopalń runkuje samopoczucie 1 wydajność pracy nie zięcio-bojna teściowa...
rośnie temperatura powietrza, zwiększa się górnika. Przy pewnej komb;nacji tych czyn
I mów tu, człowiecze, o tym co ci ciężko
ilość wydzielających się gazów, pojawia się ników samopoczucie człowieka, Jak 1 jego siadło na karku I kamieniem leży na <łuzdolność do pracy, pozoetaje normalna.
w atmosferze kopalnianej
szy!
Zapewnienie wymaganego składu atmos
A zatem nie pozostaje nic innego jak
największy wróg górnika — metan. fery
kopalnianej oraz wymaganego komfor tylko: o kobietach nic albo tylko dobrze.
Gaz ten zmieszany z odpowiednią ilością po tu następuje przez doprowadzenie do kopal
Kobieta jest aniołem i nie jej bynaj
wietrza tworzy bardzo niebezpieczną mie ni odpowiedniej ilości świeżego powietrza z mniej wina, gdy z anielskiego skrzydła
szaninę wybuchową Największe katastrofy powierzchni.
wyleci czasem niesforne piórko w posta
Rości doprowadzanego do kopalń powie ci wałka czy talerza ...
znane w historii górn’ctwa, pochłan ające
setki ofiar w ludziach (n.p. katastrofa w r. trza wahają się od setek do tysięcy mVmin
Kobieta — to skarb, to pancerna ka
1906 w kopalni .Courridres" we Francji, w W wielu wvpadkach ciężar przepływającego sa, do której jednak zapomniano dorobić
której zginęło 1230 ludzi) związane są z wy w c‘ągu doby przez kopalnie powietrza Je t dna, a jeśli jest dno, do jej zamków pa
stępowaniem metanu Długie lata górnik był większy niż ciężar wydobytego w tym cza suje każdy wytrych... mody.
bezradny wobec tego groźnego zjawiska. Me sie z kopalni minerału użytecznego.
Kobieta — to promieś słońca, który po
tanu pozbvwano się przez jego wypalanie.
Podziemne wyrobiska^ górnicze tworzą trafi serce męskie zwęglić lub zamienić
Przed zjazdem załogi wysyłano specjalnych na ogół skomplikowaną ' sieć przewodów, to
popiołu, a jeśli zagląda w oczy,
ludzi otulonych w mokre płachty t. zw. po przez które płynie powietrze.. Długość ta to gdrstkę
po
to,
aby
cię, rozespany mężu, zbudzić
kutników, którzy niosąc na dług!m kiju o- kiej sieci ’wynosi często dziesiątki, a nawet
na szychtę.
twarty ogień, pełzali po wyrobiskach 1 wy- 1 setki kilometrów Rozprowadzenie powleLecz dość tych zachwytów!
lalali nagromadzony gaz. Dopiero w roku trza w skomplikowanym systemie wyroMy, mężczyźni, nie umiemy szanować
’815 angielski chemik Sir Humphry Davy bisk tej sieci w tak’ej ilości 1 stosunku, aby
tych istot, które stąpać powinny tylko po
oddzielając otwarty płomień od atmosfery, była zapewniona wymagana Ilość powieróżach a ich kolcami wieńczyć nasze
w której znajduje s'ę metan, dostatecznie trza w różnych miejscach pracy jest jedvęstą siatką metalową, która może odpro nym z podstawowych zadań przewietrzania skronie, szczególniej wówczas, gdy głowy
nasze zamieniają się w ostatnią kwadrę
wadzić tyle ciepła, że temperatura płomie kopalni. Ruch powietrza w wyrobiskach konia wybuchu wewnątrz slstk' nie może prze pa’nlanvch wytwarza się przy pomocy księżyca.
nie potępiać męża, który ma
nieść się na zewnątrz, stworzył
wentylatorów umieszczonych na powierz jącO,wjakżeż
domu anioła z silnymi skrzydłami,
chni.
rzadziej
pod
powierzchnią
ziemi.
Na

pierwszy wiór współczesnej lampy
upija się i zalewa żar w swym sercu pikład energii zużytej na wytworzenie prze
bezpieczeństwa.
narem, zeniefem i innymi szatańskimi eli
pływu powietrza w sieci wyrobisk kopal
Lampa bezpieczeństwa zmniejsza wpraw nianych stanowi poważną pozycję w bilan ksirami!
Dziś dowiedziałem się o takim wypad
dzie niebezpieczeństwo wybuchu, nie usuwa sie energetycznym dobrze przewietrz-nych
jednak jego głównej przyczyny, t.j. obecno kopalń. Nakład ten opłaca się jednak wie ku. Pewien mieszkaniec belgijskiego mia
ści metanu Poza metanem znajduje się w lokrotnie Zapewnia zwiększone warunki bez steczka Knocke upijał się ze szczęścia a
atmosferze kopalń anej cały szereg gazów, pieczeństwa, dobre samopoczucie 1 wydaj jego domowy anioł rozpuszczał wtedy
jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, siarko ność górnika
skrzydła i... język. Wówczas niegodny
wodór i in. szkodliwych dla zdrowia człowie
mąż zamykał swego anioła w chlewie a
ka. Przewietrzanie kopalni obejmuje zespół
na jego miejsce do mieszkania wpusz
tych wszystkich środków 1 czynności, które
czał... maciorkę.
mają na celu odświeżenie i dostarczenie ta Chiny domagają się udziału
To już przechodzi wszelkie granice!
w
konferencji
w
Moskwie
kiej ilości powietrza do kopalni, aby ludzie
Takiej okrutnej niewdzięczności jeszcze
przebywający pod ziemią mogli wykonać swą
Nankin. — Rząd chiński wysłał notę do nie było!
pracę w warunkach zupełnie bezpiecznych 1 „Wielkiej Czwórki”, w której przypomina
Wreszcie w sprawę wdała się policja.
z najw ększą wydajnością.
swe prawo brania udziału w konferencji Łotr-mąż już teraz nie zamyka żony w
Podczas ruchu przez wyrobiska kopalnia moskiewskiej.
chlewie, bo sam jest zamknięty w celi
ne powietrze pobiera wydzielające się po
więziennej. Dobrze mu tak!
Chiny, oświadczył, nie przyjmą żadnedrodze gazy, zmniejsza się w’ęc procentowa decyzji w Innych sprawach, a nawet tych
Sławmond
zawartość tlenu a wzrasta ilość dwutlenku które dotyczą traktatu pokojowego z Niem
węgla, metanu i innych gazów.
cami i Austną. o ile nie będą poprzednio za
Gazy wydzielają s:ę ze skał otacaających pytane o zdanie w tej sprawie.
Pomoc amerykańskiego
wyrobisko, powstają. na skutek utleniania
Dobrze poinformowane
koła chińskie
Czerwonego krzyża
węg a, używania materiałów wybuchowych, stwierdzają, iż rząd sowiecki jest jedynym
Waszyngton. — Basil O’Connor, przewód*
gnicia drzewa, oddychania ludzi, pożarów wśród „Wielkiej Ezwórki”, który się prze
podziemnych i t. p.
ciwstawia chińskiemu punktowi widzenia mczący amerykańskiego Czerwonego Krzy*
Przepisy bezpieczeństwa określają dopu- jeśli chodzi o udział Chin w konferencji w ża, oświadczył 18 lutego b.r. iż do Rumunii
szczalny skład atmosfery kopaln lanej. W Moskwie i ograniczenie programów Konfe wysłaną zostanie żywność, by ratować lud
niektórych wypadkach wydzielanie gazów rencji do zredagowan a traktatów pokojo ność w Mołdawii, gdzie 500.000 mieszkań
ców jest zagrożonych głodem. Prezydent
przebiega bardzo gwałtownie, stając się nad wych z Niemcami i Austrią.
przyrzekl oddać do dyspozycji 3u«
zwyczaj groźnym zjawiskiem ze względu
Chińczycy przypominają, iż na Konferen Truman
muńsk.ego Czerwonego Krzyża potrzebne
na niespodziany i żywiołowy charakter.
cji w Paryżu zadecydowano, iż traktaty po środki
transportowe i inne instalacje, by u. Ze zjawiskami nagłego wydzielania kojowe będą podpisane przez pięć mocarstw łatwić jak najszybszy rozdział artykułów
metanu spotykamy się w niektórych
żywnościowych pod kóntrolą Amery bańskie
kopalniach Zag ębi Francji, Belgii, w 150 osób delegacji brytyjskiej go Czerwonego Krzyża,
pominięciem
niek órych kopalniach Ruhry, Walii
wszelkich uprzedzeń politycznych, rasowych,
na
Konferencję
moskiewską
i Innych.
Londyn. — Delegacja brytyjska na Kon religijnych i społecznych”.
W Zagłębiu Śląskim nic spotykamy tego roferencję
w Moskwie liczyć będzie 150 osób
dzaju zjawisk. Zupełnie Inne pod tym wzglę
O. Z. N. rozważa pomoc
dem są 'kopalnie Do nośląsklego Zagłęb.a ? mln Bevmem, lordem Hood i gen. Robert
Węglowego, nagłe wypływy dwutlenku wę sonem na czele. Część delegacji opuściła już
dla uchodźców
gla są tam na porządku dziennym. W nie Londyn udając się do Moskwy Min. Bevin
Genewa. — Jak podał do wiadomości sez
pozostałą
częścią
uda
się
do
Moskwy
w
których wypadkach wypływy te mają prze
a/etarz generalny, Trygve Lie, O.Z.N. pra
bieg katastrofalny i tak n p. na jednej z naj początkach przyszłego tygodnia, specjalnym gnie dopomóc uchodźcom rozproszonym po
pociągiem
przez
Calais.
-.
bardziej niebezpiecznych pod tym względem
całej Europie przez stworzenie .Koniecz
kopalni „Nowa Ruda” w maju 1941 r na
nych” funduszów dla nowo powstałej „Or
stąpiło nagłe wydzielenie CO1 pociągając za
Rosja zapowiada wolność
ganizacji Uchodźców”.
sobą 18.7 ofiar w łudź ach. Na tej samej ko
Trygve Lie przy rzeki wyznaczyć kwotę
prasy dla korespondentów
palni we wrześniu 1945 r. nastąpiło znów
Moskwa. — Wedle „Izwiestii”, warunki 250 000 dolarów na ten cei. Specjalna Ko
nagłe wydzielenie CO2 jeszcze bardzkj gwał
misja O.Z.N opracuje dokładnie budżet tej
towne niż w roku 1941. Olbrzymie Ilości CO pracy dla przedstawicieli prasy zagranicznej organizacji i za 10 dni tna odbyć zebranie
zostały wyrzucone szybem na powierzchnię na marcowej Konferencji „Wielkiej Czwór w Genewie. Na dzień 15 kwietn.a ox. przy
dwutlenek węg’a jako cięższy od powietrza ki” nie będą się różniły od warunków, * pada następne zebranie tej Komisji.
spływał z szybu na niżej położone miejsca jakich pracowali dziennikarze zagraniczni na
w odległości 1 km. Podczas tego wybuchu Konferencjach w Paryżu Nowym Jorku i
zostało wyrzuconych około 5.000 ton drob Londynie.
18 marca odbędzie się
Oświadczenie to nastąpiło skutkiem kry
nego miału węglowego, który częściowo wy
międzynarodowa konferencja
tyki
w
amerykańskiej
prasie,
w
związku
z
pełnił wyrobiska kopalniane. Na szczęście ozbożowa w Londynie
buszło się tym razem bez ofiar w ludziach decyzją Moskwy, dopuszczającej 20 marca
Londyn. — 18 marca br. odbędzie się mię
Nie tylko obecność szkodliwych gazów w b.r na Konferencję w stolicy Rosji, jedynie
dzynarodowa Konferencja zbożowa, która
atmosferze kopalnianej stanowi niebezpie- 20 dziennikarzy amerykańskich.
będzie miała na celu zawarcie układu mię
czeństwo dla górnika, zawieszony w powledzynarodowego z wszystkimi producentami
Międzynarodowy Dom
trzu
zboża.
drobny pył węglowy mote stanowić
Rekonwalescentów w Danii
Anglia została upoważniona przez O.Z.N.
groźny materiał wy buchowy.
Duński Czerwony Krzyż otwmrzył w Gur zorganizować i zaproś.ć te wszystkie na
Nie wszystkie pyły są jednakowo niebez rebus Międzynarodowy Dom Rekonwales rody, które należą do L zw. F.A.O to jest
pieczne, stopień niebezpieczeństwa zależy od centów, przeznaczony dla byłych członków do Międzynarodowej Organizacji Zaopatrze
jakości węgla. Wybuchom metanu towarzy ruchu oporu, b. żołnierzy oraz ofiar obozów nia.
szą często wybuchy pyłu węglowego Fala hitlerowskich. W domu gościć będą przed
detonacji metanu wnosi w powietrze osiadły stawiciele Belgii, Francji, W. Brytanii, HoLiczba urzędników
na ścianach wyrobisk pył węglowy, mogąc andli, Norwegii, Danii i Polski.
w ten sposób utworzyć najniebezpieczniejszą
Dom Rekonwalescentów pomieścić może
państwowych w Ameryce
dla wybuchu mieszankę powietrza i zawie jednocześnie 90 osób. Jeden turnus trwa dwa
maleje
szonego w powietrzu pyłu węglowego.
miesiące. Pobyt w Domu jest bezpłatny.
Waszyngton.
W ostatnich 18
Atmosferę kopalnianą cechuje w zależno
Duński Czerwony Krzyż zaprosił do Dości od ciśnienia i temperatury pewna zawar mu Rekonwalescentów 15 Polaków Lista miesiącach liczba urzędników pań
tość pary wodnej. Wraz ze zwiększeniem zaproszonych uczestników Domu ustalona stwowych w Ameiyce zmniejszyła się
głębokości kopalń rośnie temperatura skał, zostanie przez Polski Czerwony Krzyż
coraz to większe ilości powietrza muszą być wspólnie ze Stowarzyszeniem b. Więźniów o 1,493.000. Pod koniec roku 1946
dostarczone do kopalni, aby utrzymać tem- Politycznych.
było zajętych w U.S.A. 2,277.000 urzę

dników, licząc w tym personel zajęty
zagranicą. 30 czerwca 1945 roku, a
pieszczotki, szczebiotki, 30-przed dwo- więc na 6 tygodni przed zakończeniem
| ma laty w Clermont ślubowała cien wojny, liczba wszystkich urzędników
kim, na poły dziecinnym głosikiem, że państwowych wynosiła 3,770.000.
pójdzie na świętą wyprawę. Jak gdy
by te dwa lata starczyły za dziesięć,
robotników budowla
POWIEM
przemieniła się, dojrzała. Aniby ją Liczba
nych
znacznie wzrosła
macierz poznała. Dobra macierz, o
czterech podbródkach i obfitej piersi. Waszyngton.w—Ameryce
Według oceny amerykań
wzajemnie w spokoju... Słonko zacho Płaksiwa i łagodna, bo z gniewu mo skiego ministerstwa Pracy, budownictwo w
dzi — my razem... Wschodzi — my głaby się zatchnąć. Aniby ją poznał USA zajmie w połowie bieżącego roku 750
tys. robotników więcej, aniżeli w tym samym
razem.,. Na morzu cisza, to burza, a pan diuk burgundzki, najpotężniejszy czasie
w roku 1946.
władca
francuski,
co
sądził,
że
na
pię
my zawdy razem... Hej, wrócić tam,
Wzrost ten tłumaczy się zwiększeniem
kną,
spokojną
przejażdżkę
posyła
swo

oildowy domów w związku z trudnościami
miła z tobą...
ją pieszczochę!
mieszkaniowymi po wojnie. Ponieważ Siany
Rozejrzał się w koło 1 wzdrygnął
Siedząca obecnie na skarpie obwa Zjednoczone nie budowały w okresie kilku
— Popatrz, zali tu nie straszno? łowania obozu Florina jest wyrośnięta, lat wojny, oczywistym jest, iż obecn.e po
Srzeżoga, smród, kłótnie między pana wychudła. Twarz opalona, brunatna, trzeby mieszkaniowe ciągłe wzrastają
W bieżącym roku budown.ctwo amery
mi baronami, a co dalej będzie, nie jasne włosy straciły połysk od słońca. kańskie
zatrudni conajmme; 2.500.u00 r uwiada...
Kosy, przedłużane dawniej złotymi rarzy i robotmkó* * Współpracujących w tej
— Grzech tak mówić — szepnęła.
wstążkami, owija teraz dokoła głowy, dziedzinie.
— Dyć ja Bogu nie wypominam bo kurzą się i plączą. Nie może juź
Rząd perski chce połowy
Chętnie Mu naszą dolę ofiaruję, jeno kręcić ic’i w palcach dawnym ruchem
udziałów
w persko-rosyjsklm
mi ciężaru ni* przyczyniaj bo go i wdzięcznego zakłopotania. Nie robi fi
towarzysz
ie naftowym
glarnych
minek.
To
wszystko
iobre
tak dość
— Ks^izę Flrouz, ambasador per
— Ja nie winna, że chcą się roz było niegdyś, w domu, w domu... Słu skiTeheran.
w Moskwie pi owadzi rozmowy z rządem
chając o malowanym duńskim dwór sow.eckim
dzielić.
w sprawce ~>rzyznahia Persji 5u%
— Tyś nie wi^na, ja nie wir’en, a cu, uśmiecha się pobłażliwie, jakby o akcyj w przyszłam towarzystwie naftowym
- ros2Jfkim dla północnego Iranu.
na kim się zmiJe na nas się skrupi... na była starszą To, co mówi Swenon persko
Wiadomo, lź vfy’ruł pierwszy układu
Tobie to może jedno, a ja i myśleć to są marzenia, a tu jest życie, twar Ghavan . Dashllow z kwietnia 1940 roku
nie mogę, by cię ta'” długo nie widzieć! de, srogie życie. Temu życiu trzeba przewidywał, iż podczas 25 pierwszych lat
Nie odpowiedziała dc, patrząc w sprostać. Trzeba godnie zastępować działalności tego towarzystwa rząd ner ki
będzie dysponował jedynie portfelem ak j,
przeciwna stronę. Z oczu jej leciały nieobecnego wśród krzyżowców pana wynoszącym
49%. UkUxl ten przewis.ywt2
Burgundii,
Filipa...
sył. Nie
łzy Nie chciałp
również, te w nastęnnyni 25-leciu akc » Per
(Ciąg dalszy nastąpi),
dawnej
sji
60%,
była już zgoła
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Is5 Wieści z Polski
Ciche bohaterstwo szarego człowieka w Polsce

„Gazeta Ludowa” poświęciła szereg słusz
nych uwag cichym bohaterom pracy, o któ
rych nikt nie wspomina:
„Nad Wisłą pod Kaźmierzem Jeszcze dwa
lata temu stały zagrody, pamiętające czasy
spławu sandomierskiej pszenicy do Gdań
Opłata aa „Narodowe*” wynoel t
ska. Rok temu leżały one w zgliszczach. W
es • mieelkce
860 Pr».
tym roku skończył się odbudowywać siedem
es W mieetycy
476 Pre.
nasty gospodarz, 1 nad rzeką teraz unosi się
900 Frs.
dym z siedemnastu kominów odbudowanych
Poatowe tonto czekowe: C.C. l.T! J-rt 16637
domów. Mieszkańcy nie dostali na to zni
kąd złamanego grosza, nikt Im nie trąbił w
Zamówienl* i wseelkie luty oaiety edreeować
puzony I nie wygłaszał uroczystych mów.
„NARODOWIEC* — L E N 8 (P de G)
Czy jest ktoś, kto by nie słyszał o tym,
że w Szczecinie liczba Polaków przekroczyła
cyfrę 120 tysięcy, że w Gdańsku stocznia re
montuje m/s Sobieskiego, a w Warszawie
odbudowano most Poniatowskiego?
Wiemy o tym, wiemy... Piszemy, mówimy,
Wśród licznych kłopotów, jakie ma czcimy...
A czy jest ktoś, ktoby słyszał, że Stanisław
dziś ludzkość — nie odbił się należy Jóźwlak
1 stu innych Jóźwiaków. przez całe
tym echem głos polski żądający, by lato łupało wapień z Zamkowej Góry 1, nie

CcPia Dnia.

Rubra powinna służyć
wszystkim państwom Europy
Parj-ż. — Rząd francuski w proteście
swoim wręczonym W. Brytanii w sprawie
Wywłaszczania wielkiego przemysłu Zagłębia
Ruhry na rzecz władz niemieckich powołuje
się na trzecie swoje memorandum, w którym,
Jak wiadomo, żąda, aby zasoby Ruhry wy
zyskiwane były dla wspólnego dobra narodów
pokojowych.
Zasoby Ruhry są poważne, ponieważ, na
wet gdy się uwzględni odcięte wschodnie te
reny Niemiec i odrębny ustrój Saary, Ruhra
gama dostarcza 90% produkcji węgla nie
mieckiego oraz 52% produkcji stali. Koniecz
nym więc jest specjalny zarząd, który po
winien być wykonywany w stosunku do pew
nych gałęzi przemysłu niemieckiego Jako
całości.
Zarząd ten ma dwa zadania: 1) Wydoby
cie maksimum węgla z Ruhry i zapewnie
nie rozdz ahi zgodnie z zapotrzebowaniem
Europy; 2) Ograniczenie cyfrowo w przy
szłym traktacie pokojowym rozmiarów 1 pro
dukcji przemysłowej, zastrzeżonej dla Nie
miec. Ruhra więc powinna być uznana za
wspólne dobro narodów pokojowych.
O ile chodzi o kopalnie 1 przemysł hutni
czy: 1) własność powinna być przeniesiona
1 podzielona między narody sprzymierzone,
które podpiszą traktaty pokojowe; 2) kie
rownictwo zostanie powierzone narodom
sprzymierzonym specjalnie zainteresowanym.
Przewiduje się administrację międzyaliancką dla kopalń węgla, która zapewni
eksploatację pokładów węgla, koksowni, vzytwórczoścl produktów pochodnych Itd. Ad
ministracja ta zapewni bezpośredni zarząd i
rozdział za pośrednictwem biur. Przemysł
mechaniczny i chemiczny ma być jedynie
kontrolowany.

Paryż. — Tradycja kazań wielkopostnych
w katedrze Notre-Dam podtrzymana będzie
również w bieżącym roku. O. Riquet wygło
si kazanie na temat „Chrześcljan.n wobec
pleń ędzy”. Kaznodzieja przedstawi w Jakim
duchu Kościół kato leki podchodzi do za
gadnień gospodarczych 1 finansowj’ch na
szych czasów. Poza tym w kazaniach poru
szone będą zagadnienia bogactwa, stanowi
ska Chrystusa wobec pieniędzy,, chrześci
jańskiego pojęc a własności, sprawy chrystianizmu 1 kapitalizmu, nadużyć popełnia
nych przez kapitalizm, wymagań chrześci
jańskich oraz przemian gospodarczych.
Na zakończenie O. Riquet mówić będzie o
chrześc jańskim rozwiązaniu zagadnienia
społecznego 1 gospodarczego, przynoszącego
gromadne wzbogacenie s:ę, pozwalające
każdemu korzystać z prawdziwych bogactw,
które odkrywają wiara 1 miłość chrzęści jań-

Sprostowanie. — W artykule wstępnym
niedzielnego numeru wydrukowano „Przed
dz esiątkiem lat były one (etowarzyszenia
katolickie) pierwszymi organizacjami Wyehodztwa”. Powinno brzmieć: Przed dzieliątkaml lat było one^ i t d.

mając konia, woziło budulec na nowy dom
wózkiem, zaprzężonym w siebie i swoje dzie
ci?
Oczywiście nie.
że pokryto tam dach szkoły i ustawiono
rzędy nowych ławek własnym a nie urzędo
wym wysiłkiem?
że domorośli murarze za darmo sztukowa
li kościelną wieżę 1 łatali dziury od pocisków
po to, aby oni i Ich sąstedzi mogli w niedzie
lę posłuchać Słowa Bożego?
Oczywiście nie. Kogo obchodzi to, co się
dzieje w zapadłej dziurze?
Łatwiej tworzyć przy nieustannej zachę
cie, przy mowach, orkiestrach 1 dyplomach
zasługi. Trudniej na uboczu 1 w zapomnie
niu.
Podobnie setki malutkich kółek na mapie
— setki wsi, osad 1 miasteczek — odbudowu
je swoje życie z heroizmem nie mniejszym od
heroizmu Warszawy, Wrocławia lub Wy
brzeża”.

leszcze około 200 tys. Niemców na Pomorzy
Toruń. — Największe skupisko ludności
niemieckiej na Pomorzu Zachodnim znajdu
je się na obrzasze przydzielonym ostatnio
do województwa szczecińskiego z wojewódz-

Naukowiec holenderski poszukiwany
w Polsce
Warszawa. — Wybitny naukowiec holen
derski, dr. Johan Wytzlus za udział w ho
lenderskim ruchu oporu został przez Niem
ców wywieziony w kwietniu 1945 r. z miej
scowości De Marees van Swinderen do Neu
engamme w N emczech, skąd podobno dpstał się do Polski.
Dr. Johan Wytzlus do tej pory nie wrócił.

Śmiertelna ofiara mrozu

Łódź. — W niedzielę rano znaleziono w
gruzach rozbitego domu na terenie byłego
ghetta zwłoki kob ety. Jak stwierdzono,
przyczyną zgonu było zamarznięcie.

Listy gończe za defraudantką

Łódź. — Komisja spec ja1 na w Łodzi ogłosiła listy gończe za kierowniczką VI. ob
wodu kart zaopatrzenia w Łodzi, Haliną
St .howską, która podejrzana jest o kra
dzież większej ilości kart zaopatrzenia.

I wina zasypała narciarzy w Tatrach
...ikopane. — Ofiarą pierwszego wypadku
lawinowego w Tatrach, który na szczęście
zakończył się bez groźniejszych następstw
padła ekipa wspinaczkowa członków Klubu
Wysokogórskiego P.T.T. w składzie: mgr.
Zbigniew Korosadowicz, Z. Januszkowskl i
Mitkiewlcz.
Znakomici cl alpiniści wysokogórscy wyruszyli w tych dniach z Zakopanego z zamiarem przejścia północnej Ściany Wyso
kiej (2.565 m. nad poziomem morza). Wsku
tek zmiany pogody i wiatru halnego, na ta
terników, wspinających się ścianą Wyso
kiej spadła lawina pyłowa i tylko dzięki
dużemu nachyleniu ściany uniknęli śmierci.

Nadużycia w fabryce mydła
Kraków. — Znana krakowska „fabryka
mydła Smlechowski”, której właściciel po.dał się za okupacji niemieckiej za „Volksdeutscha” a po wojnie zbiegł, Jest terenem
dużych nadużyć.
W tych dniach aresztowano kierowniczkę
techniczną fabryki Annę Kofin, która w
związku z zakupem 6.500 kg. oleiny przy
jęła łapówkę w kwocie 25.000 zł W tejże
sprawie aresztowany został stolarz krakow
ski Jan Kępa, oraz Wiesława Machnicka,
urzędniczka Delegatury Ministerstwa Prze
mysłu we Wrocławiu, która współdziałała
w wystawieniu fałszywego zezwolenia na
wywóz wymienionego surowca z Ziem Za
chodnich.
Jan Kępa zarobił na transakcji 400.000
zł., z czego połowę wydał na uzyskanie oszu
kańczego zezwolenia.
Fabryka pozostaje pod zarządem państwowym.

Statki z demobilu

Gdynia. — Holownik „Delfin” przyholował
do Gdyni z portu Le Havre dwie barki tan
kowce do dyspozycji Biura Portowego Urzędu Morskiego, oraz barkę desantową o
napędzie motorowym.

twa gdańskiego. Źyje tu jeszcze około 200
tysięcy Niemców Akcja repatriacyjna na
tym terenie trwa w dalszym ciągu; w
miesiącu grudniu odeszło z powiatów słup
skiego. sławnieńsklego 1 bytowsklego 5 tran
spor i ów repatriantów niemieckich. W cza
sie kontroli celnej, Jaką przeprowadziły wła
dze celne u repatriantów niemieckich urzęd
nicy zajęli 726 tysięcy złotych polskich i
pewne sumy obcych walut Obok pienlędzj
zajęto również około 5 ton odzieży i 130 kg
żywności.
Niemcy, którzy opuszczali Słupsk zabie
rali ze sobą tak ogromne toboły i tak po
ważne ilości żywności, że po części nie mo
gli sobie dać rady z walizami i pakami
Niemcy opuszczali Słupsk w ogrzanych wa
gonach osobowych, przy czym w przedziałacł
była odpowiednia ilość miejsca, tak że jechali bez tłoku. Z PUR-u otrzymali repa
trianci niemieccy odpowiednie porcje żyw
ności, a dzieci mleko. Przy odjeździe znaj
dowala się konrsja sanitarna, która pilno
wała właściwych warunków przejazdu wszy
stkich repatriantów niemieckich.

1

Pięć wagonów
z polskimi dziełami sztuki
powróci z Niemiec do Polski
Berlin. — Delegatowi Min. Kultury 1 Sztu
ki dr. Karolowi Estreicherowi, który w po
rozumieniu z B urem Rew ndykacji prowa
dzi w Niemczech poszukiwania w strefie amerykańskiej, udało się zgromadzić około 5
wagonów naszych niezmiernie cennych dzieł
sztuki i zabytków kultury.
Odnalez ono dwie serie gobelinów z Kate
dry na Wawelu .przedstawiające biblijne
..Dzieje Jakuba" 1 „Wojnę trojańską” z XVII
wieku i cenne dywany perskie własność Unlwersytetu Jagiellońskiego. Z zabytków
warszawsk eh powraca część historycznych
pamiątek 1 dokumentów cechów warszaw
sklch, które zrabowano z kam enlcy Baryczków. Część swych zbiorów odzyska również
Polskie Muzeum Prehistoryczne, a miano
wicie wykopaliska 1 część biblioteki arche
ologicznej. Również broń polska oraz zabyt
kl wojskowe jak zbroje husarskie, szable
karabele, pochodzące z Muzeum Wojaka po
vrócą wkrótce do krain.
Biblioteki warszawskie
odzyskają 20
skrzvn książek, a „Zachęta” wele cennych
obrazów, m. In. Suchodolskiego 1 szereg por
tretów. Odnalezione zostały również płótna
które zdobiły salony Prezydium Rady Mini
strów, jak p‘ękna „Uczta” Jordanasa (repli
ka), kopie Tycjana i krajobrazy, przeważnie
mistrzów obcych
Gdańsk odzyska cenny zb4ór porcelany t
srebra składający się z około tysiąca sztuk
Wszystkie zabytki 1 kosztowności wywie
zione były z Polski przez cofające się woj
ska n’emleckle. lub zrabowane przez Fran
ka. Odnaleziono je przeważnie na terenie Ba
war!. ukryte w zamkach, po dworach wiej
skich. lub nawet w muzeach, jak np. w mo
nachijskim muzeum myśliwskim, dokąd hlt’etowcy zwozili zabytki 1 broń z całej Eurooy.

Wykrywanie gospodarstw ukrytych
Opole. — Na terenie powiatu opolskiego
wykryto szereg gospodarstw, które nie zo
stały nikomu przez władze przydzielone, a
z których ciągnęli zyski miejscowi sołtysi
i sąsiedzi Do tej pory wykryto przeszło 30
takich gospodarstw. Gospodarstwa te zoitaną
najprawdopdobonlej
przydzielone
nadwyżkowym” rodzinom, repatriantom,
rtórych w powiecie opolskim jest jeszcze
342.

W Gdyni dokonano otwarcia konsula
tu belgijskiego. Konsulem jest p. Edouard
Franęois Giacomino.
Na szosie Kożuchów — Nowa Sól sa
Ełk. — W tych dniach minęło 411 lat oć mochód Państwowych Zakładów Przemysłu
daty założenia w Ełku pierwszej drukarń Kilarskiego wpadł na zakręcie do rowu,
polskiej na Mazurach. Drukarnia została za >bok wsi Lubanica Jedna osoba poniosła
łożona w styczniu 1536 r. przez Jana Ma śmierć na miejscu. 5 osób zostało ciężko
łeckiego z Krakowa i przez szereg lat dru rannych. Kierowca zbiegł.
Do Gdyni przybył największy z do
kowano w niej książki- polskie oraz pismo
tychczasowych transportów koni amerykań
polskiej „Gazeta Ludowa”.
W późniejszym okresie drukarnia została skich liczący 1.502 sztuki. Są to konie po
skonfiskowana przez rząd pruski, zaś właś chodzące częściowo z dostaw UNRRA, czę
ciciele drukarni — Polacy — aresztowani. ściowo zaś z prywatnych darów obywateli
amerykańskich.
0 Katowicka fabryka porcelany GlescheKara śmierci dla zdrajcy narodu
otrzymała poważne zamówienia na do
Poznań. — Sąd Okręgowyzw Gnieźnie na go
porcelany stołowej do Ameryki i
sesji wyjazdowej w Mogilnie skazał na ka stawę
rę śmierci Bolesława Barylskiego. Zasądzo Szwecji.
linii Mielec — Tarnobrzeg doko
ny był w czasie okupacji konfidentem ges nano Na
uroczystego otwarcia drogi wojewódz
tapo.
„
kiej.
Zgon 105-Ietniego cygana
Wrocław. — W związku ze zbliżającym
Poznań. — W Poznaniu zmarl 105-letnl się okresem roztopów wojewoda wrocławski
cygan Paweł Goman. Pochowano go na polecił natychmiast utworzyć powiatowe
fcVllVlViLU.
TT
V TV
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UVI jr Uli TT
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cmentarzu katolickim.
W
czasie okupacji nVMMVVVJ
komitety ppowodziowe,
do nktórych
wejdą
zaGoman więziony był w Majdanku i w Nlem- równo przedstawiciele władz jak i organiczech
i zacyj społecznych

Malbork i zamek krzyżacki
Przez Malbork przeszła Wojna. Zamek
krzyżacki leży do połowy w gruzach. Stare
Miasto również w 40 proc, zniszczone. Wojna
zrujnowała najbardziej krzyżacką część mia
sta.
Ocalało natomiast to wszystko co pozwala
dziś Polakom organizować gospodarcze ży
cie miasta; młyn wodny, elektrownia, mle
czarnia, fabryka wyrobów gumowych, cu
krownia i szereg innych zakładów przemysło
wych.
Przywrócony dziś Polsce Malbork należał
do Polski od r. 1459, kiedy to poddał się Po
lakom, aż do rozbioru Polski. Malbork był
przez kilka stuleci ruchliwym ośrodkiem pol
skiego życia gospodarczego.

Przed 420 laty z Malborku wyruszył wielki
mistrz Albrecht 1 udał się ze swoją świtą do
Krakowa, by złożyć hołd królowi Zygmunto-

Ale po latach potęgi 1 chwały politycznej
nadeszły w dziejach Polski lata narodowego
smutku i narodowej biedy. W tych latach
wspomnienie hołdu pruskiego, uplastycznio
nego natchnionym pędzlem Matejki, stało się
tylko historycznym symbolem, narodowym
mitem, rycerskim snem o pełni życia polskie
goDziś Polska ma możliwość przywrócić
dawną polską rzeczywistość w Malborku.

Przygody Rafała Pigułki

nych. Rozumiem niezadowolenie rolni
ków, którzy pewnego dnia będą zmu
szeni opuścić ziemię. Musimy jednak
uprzytomnić sobie, czy pragniemy
mieć Francję rolniczą lub kraj s.lnie uprzemysłowiony W ostatnim wypadku
nie ma czasu do stracenia. Uczeni zza
Oceanu wyprzedzili nas o sześć lat. —
Trzeba nasamprzód znaleźć surowiec:
uranium.”
Fosfat uranium, *vydobywany jest z
granitów Masywni Centralnego. Praca
to niezmiernie żmudna, do której po
trzeba całej armii specjalistów. Fran
cja liczy ich zaledwie pięćdziesiąt, pod
czas gdy na przykł. Rosja posiada ich
dziesiątki tysięcy, mówił p. Dautry.
Dalej karta geologiczna Unii Francu
skiej jest niekompletna. W ogóle
wszystko w tej dziedzinie pozostaje do
zrobienia. Należy szkolić specjalistów
oraz budować potrzebne do badań ma
szyny, których zagranicą nie można
nabyć.
Ośrodek badań atomowych na wy
żynie Soclay. będzie jednocześnie" cen
trum naukowym i szkoleniowym Na
samprzód zbudowane będą nowoczes
ne laboratoria, w których uczeni spo
kojnie będą mogli pracować. Opok po
wstanie osiedle dla uczniów, techni
ków, personelu i ich rodzin. Ogółem
zamieszka w pobliżu Gif 2.000 osób.
Oddalenie ośrodka badań zaledwie
25 km. od Paryża pozwoli na częsty
dojazd z Paryża uczonych, specjali
stów zagadnień atomowych. Chemicy,
fizycy, mechan’cy, wypróbowujący użycie nowej energii, będą mieli moż
ność utrzymywania kontaktów osobi
stych z uczonymi oraz z technikami z
i entrum wypróbowywania motorów,
które powstanie w północnej części
wyżyny.
Nie wiadomo dotychczas, kiedy rozpocznie się budowa ośrodka, ani jakie
będą jej koszty.

Konferenoja
przedstawicieli
Francji
w Imperium

Ot, dla urwłsza, który z swej procy
puszczał kamyki, prawi kazanie:
.^rzestaft, bo schwycę 4 z całej mocy
gumoxoq palką sprawię ci lanie!”
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minałaś o skrzypcach? Czy grasz
— Doprawdy?... Mówiłam o skrzyp
cach?... Nie, najdroższy, nigdy nie
trzymałam skrzypiec w rękach, ale to
zapewne Dagny...
— Co? Dagny?... — poczuł, iż zim
ny pot występuje mu na czole.
— Ach wiesz, to jest dziwne i okropne... Dostaję czasami szalonego
bólu głowy i podczas tych ataków
mam uczucie, że wciela się we mnie
jakaś inna istota, której życiem chwi
lowo żyję... Ale jest to takie męczące
i straszne, że pragaę za wszelką cenę
wydostać się spod władzy tej intruzki. Całe szczęście, zł wracając do przy
tomności, zapominam o tym, co prze
żywałam podczas tych koszmarów bo
inaczej z pewnością już bym zwariowala...
Wpatrywał się w nią chciwie... Co to
wszystko może znaczyć?... Czy dopra
wdy wciela się w uią dusza zmarłej
Dagny? Nieszczęsnej topielicy, nie mo
gącej znaleźć spokoju na dnie morza?
Ogarnął nim strach.

A zS
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Widok na salę obrad
wysokich komisarzy 1
gubernatorów general
nych Francji zamor
skiej. Konferencja od
bywa aię w Paryżu. —
Od lewej do prawej pp.;
De Coppet (Madagas
kar), Labonne (Marok),
premier Ramadier Moutet, min. Francji za
morskiej.
CNew-York-Times-Photo>
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Antwerpia - największy port Europy
Przyszłość portu zależy od Aliantów
Przed wojną Antwerpia była trzecim por
tern na święcie po Nowym Jorku i Londynie
wyprzedzając swych dwóch groźnych rywa
U na wybrzeżu europejskim: Rotterdam i
Hamburg. W 1937/38 r. wyładowano w por
cie Antwerpii — 12 milionów ton, a załado
wano 11—12 mil. ton towarów, przeznaczo
nych dla innych krajów na całym świecle.
W 1930 r.# w okresie największego rozwn
ju 1 ożywienia portu, Antwerpia była obsłu
giwana przez 240 morsk.ch Unii okrętowych
reprezentujących prawie wszystkie morskie
towarzystwa handlowe. W przeddzień wybu
chu drugiej wojny światowej liczba towa
rzystw okrętowych, obsługujących Antwer
pię wynosiła 171, reprezentujących 2.000 o
krętów handlowych i pasażerskich, Dziś cy
fra ta spada do 150.
Statystyka ładunku 1 wyładunku wskazu
je na Olbrzymio znaczenie tego portu, jako
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Raf po powrocie z głębi Afryki
został — jak widać — posterunkowym,
chodzi w pobliżu jakiejś fabryki,
na wskroś przejęty zawodem nowym...

łez usta.
.
Przyciągnął ją do siebie.
— A twoja głowa, kochanie, nie bo
li? Lekko dotknął ustami jej skroni.
— Nie... nie... tylko w uszach mam
taki słodki cichutki dzwon... dzwon mi
łości... wzywający ciebie.
Gdy opadła zmęczona w jego ramio
nach, położył jej głowę na swej piersi,
gładząc rozsypane w nieładzie miękkie
fale włosów. Ustami przywarł do jej
zaróżowionego ucha:
— Wiesz, jedyna, mam wrażenie, że
znalem clę dawniej, że dzisiaj spotka-*
kaliśmy się po długiej rozłące...
— Jakie to dziwne... ale i ja czuję
tak samo...
Przytuliła się mocniej do niego.
— Czuję, jakbym była wyzwolona
z niewoli mej męczącej miłości do
c.ebie. Jestem teraz taka szczęśliwa...
Igor pierwszy ocknął się ze słodkie
go bezwładu. Oparł głowę na łokciu i
patrząc przenikliwie w jej pełną miło
ści twarz, spytał ostrożnie:
<— Kochana., w swej malignie wspo-

Państwo francuskie nabyło ostatnio
na własność 150 hektarów ziemi na
wyżynie Saclay, rozciągającej się mię
dzy dolinami Bievre i Yvette. Na ob
szarze tym powstać ma ośrodek badań
atomowych.
Na wieść o tym projekcie, wśród okolicznych mieszkańców — powstało
wzburzenie. Mając w pamięci straszli
we skutki bombardowania bombą ato
mowa Hiroszimy oraz następstwa do
świadczeń na Bikini, ogarnięci stra
chem merowie wnieśli protesty prze
ciw narażaniu na niebezpieczeństwo
mieszkańców. Ze strony urzędowej uspokojono ich, że żadne niebezpieczeń
stwo nie zagraża. P. Raoul Dautry. by
ły minister odbudowy, pełniący funknie d-lesrata rządu, administratora ge
neralnego krajowego komisariatu dla
'adań atomowych, oświadczył, że nie
choizi bvnaimniej o zbudowanie fa
bryki, produkującej energię atomową.
O ;leby taka fabrykę zamierzano wy
budować, wybranoby okolice niezamie
szkałe.
Budowle, jakie stanąć mają na wyżvn:e Soclay, mieścić będą jedynie po
dobne aparaty, jakie funkcjonują już
w Paryżu, w instytucie radiowym lub
w Sorbonie oraz w różnych miastach
całego świata. Pierwsze prace badaw
cze w Stanach Zjednoczonych tłuma
czył p. Dautry, odbyły się pod trybu
ną stadionu piłki nożnej w Chicago
Dopiero kiedy chodziło o stworzenie atomicznych środków wybuchowych
zbudowano osławione „osiedla zakaza
ne” w Clunton, w Tennessee i w Hamford.
Zgodnie z polityką Francji, ośrodek
badań nie przedsięweźmie doświadczeń
nad atomicznymi środkami wybucho
wymi
„Zarzuca się nam poza tym marno
wanie ziem bogatych i produktyw-

Pierwsza drukarnia polska
na Mazurach
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„Rzucać kamienie — to wielka zbrodnia!” —
Raf tą sentencją uszy swe syci...
podczas gdy z tylu tolaśnie przechodnia
Francja otrzyma w r. bieżącym obrabowują
z mienia... bandyci...
094.000 ton cukru z zagranicy
(»ł.)
Waszyngton. — Międzynarodowy komitet
odżywiania ustalił na 894.000 ton ilości cu
(Ciąg dalszy)
kru, jakie w r. 1947 mają być wysłane do 127)
Francji. W r. 1946 otrzymała Francja 813
Chwilę tonęli w swych oczach, jak
tya. ton cukru. Do Belgi wysłanych zosta
nie 247.000 ton ('.97.000 w roku ub.), do A- by chcąc przeniknąć siebie, jakby
fryki Północnej 347.000 ton (233 000 w ly46 chcąc dotrzeć do najtajniejszych za
roku).
kątków swych dusz. Ona pierwsza o•Zmniejszono jedynie przydział dla Niemiec
(strefy amerykańska i brytyjska) na 400. puścLa powieki. — Mój upragniony...
— wyszeptały gorące i wilgotne od
tys. ton, zamiast 425.000 ton.

Kazania wielkopostne
w Notre-Dame

powstać ma pod Paryżem

F

Delt;
Aleksandra b, ♦
J u tro3
Anastazji p.
Pojutrze: Romana w.

traktit pokojowy z Niemcami został
podpisany w Warszawie.
„Warszawa, zniszczona systematyczn e i po bestiaLku przez Niemców,
winna stanowić dla świata symbol
zbrodni przeciw pokojowi, a dla naro
du niemieckiego -r- memento” — mó
wi trafnie edezwa Polskiego Związku
Zachodniego i stwierdza, że propozycja
zawarta w memorandum z 27. 1. 47 r.
podpisania traktatu w sprawie Nie
miec w ruinach Warszawy, posiada
pełne poparcie moralne Narodu Pol
skiego”.
Polski Związek Zachodni wzj’wa
przeto wszystkich Polaków, by propo
zycję tę poparli.
„Od ca’ego świata t reprezentują
cych go czynników politycznych na
K mferencji Moskiewskiej, Polska oczek j?, że traktat z Niemcami będzie
podpisany w stoicy Polski, która pier
wsza pidła ofiarą agresji hitlerow
skiej’’ — mówi Polski Związek Zacho
dni i ażeby dać temu wyraz, w’zywa
wszystkie ośrodki polskiego życia na
rodowego do wyrażenia swej woli w
formie rezolucji i podpisów. Rezolucje
z liftami podpisów należy* przesłać na
adres:
Zarząd Główny Polskiego Związku
Zachodniego, Poznań, ul. Chełmońskie
go Nr. 2 — do dnia 10 marca 1947 r.
Sądzimy, #źe propozycja powyższa
znaleźć powinna pełne froparcie także
na Wycfiodztwie polskim. Szczególnie
Wychcdztwo Polskie w Ameryce mia
łoby wdzięczne zadanie przekonania opinii pubFcznej w Stanach Zjednoczo
nych o wielkim moralnym znaczeniu,
jakie mia’oby podpisanie traktatu po
kojowego z Niemcami w Warszawie.

Ośrodek badań atomowych
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A nuż nie utonęła? Została wyrato
wana? I tylko dla jej wiadomych ce
lów nie chce się przyznać, kim jest w
rzeczywistości?... Ale nie... niemożli
we... Choć jest w niej podobieństwo
do zmarłej, ale jednocześnie jest ZUpełnie inna... 1 czy mogłaby żyć bez
wiadomości o synie... o matce?...
— Przypomnij sobie, kochanie, czy
nigdy w życiu nie miałaś jakiego wypadku? Nie wpadłaś do morza i nie
wyratowano cię?... — spytał delikat
nie.
— Ale co znowu? Co za pomysł? Nic
nie pamiętam.. Mieszkałam w Egipcie,
a w Nilu nie tonęłam z pewnością...
Patrzyła mu wprost w oczy. Nie,
nie kłaniała, wiedział napewno.
Czuł, że stoi w obliczu zagadki lub
cudu, że mimo wszystko umarła Dag
ny odżyła w Ledzie, że znalazł swą
dawno utraconą miłość...
Leda ufnie jak dziecko zasnęła na
jego piersi. Była taka bielutka, deli
katna i bezbronna, nie miała w sobie

miejsca rozdzielającego surowce dla prze
mysłu belgijskiego, północno francuskiego,
zachodnio niemieckiego, szwajcarskiego, a
nawet Czech. Gęsta sieć kanałów idąca od
Antwerpii na wschód i południe ułatwia
rozprowadzenie surowców i towarów po ca
łej Europie zachodniej.
Podkreślić należy, że długość wewnętrz
nych dróg wodnych w Belgii wynosi 2.000
km. Najważniejsze są dwa wielkie kanały łą
czące rzękę Skaldę w Antwerpii z Mozą pódl
Liege i Charleroi.
W 1937 r. w porcie Antwerpii wyładowa
no 9 milion, ton na użytek Belgii i 5 mil. ton
dla pozostałych państw europejskich. Okręty,
wychodzące z portów w tym okresie zabrały
7.600.000 ton towarów belgijskich i 6.500.000
ton towarów z innych państw.
Obecnie wydajność portu znacznie spadła i
w ciągu pierwszych 3 mieś bież. r. osiągnęła
5.088.000 ton. Cyfra ta wskazuje jednak wy
raźnie na duży wysiłek Belgii w zakresie
wwozu surowców, niezbędnych dla urucho
mienia jej przemysłu, jak produktów żywno
ściowych, koniecznych dla zahamowania
wzrostu cen i walki z czarnym rynkiem
Dziś przyszłość tego olbrzymiego portu
zależy od ułożenia się stosunków politycz
nych między Aliantami i Niemcami. Przed
wojną ciężki przemysł Zagłębia Ruhry i Re
nu wykorzystywał intensywnie port w An
twerpii, obecnie wszelki ruch towarowy z
Niemiec zamarł cakowicie. Stwierdzić jednak
należy, że już przed wojną rząd hitlerowski
starał się pominąć Antwerpię, skierowując
cały eksport i Import towarów do portów w
Hamburgu i Bremie. Dlatego też Belgowie z
niecierpliwością oczekują jak ustosunkują się
Amerykanie i Anglicy do odbudowy przemy
słu niemieckiego a przede wszystkim, czy
zechcą odbudować zupełnie zniszczone por
ty w Bremie i Hamburgu, czy też będą ra
czej sprzyjać odbudowie portów belgijskich i
holenderskich.
Obecnie cały zarząd portu znajduje się Już
w rękach władz belgijskich, gdyż 1 października angielska obsługa portu opuściła mia
sto a dwa tygodnie później odjechali Ame
rykanie.
Po drugiej wojnie port Antwerpii zmienił
nieco swój wygląd, gdyż o ile w 1938 r. fla
ga handlowa niemiecka zajmowała tu pierw
sze miejsce, to obecnie na pierwszym miejscu znajdyje się flaga Stanów Zjednoczo
nych.
Z burzy wojennej port Antwerpii wyszedł
obronną ręką dzięki temu, że uderzenie wojsk
brytyjskich zaskoczyło Niemców, którzy byli
w trakcie ewakuowania portu. Zaskoczenie
to nie zezwoliło burzycielom świata wykonać
zamierzonych zniszczeń i rabunków. Nie mo
gąc jednak przeboleć tego faktu, hitlerowcy
starali się zburzyć Antwerpię, ostrzeliwująo
ją przy pomocy sławnych bomb latających,
V2. Na port i okolicę spadło 170 pocisków
V2! Jedna trzecia część portu została uszko
dzona. Obecnie straty, poniesione w zbiorni
kach ropy i śluzach zostały już częściowo na
prawione. Z 43 wielkich kranów, ukradzio
nych przez Niemców, port odzyskał już 13,
dzięki czemu jest on w stanie obłużyć cały
ładunek i wyładunek handlowy.

nu. Cos dziewczęco - niewinnego, smu
tnego i rozbrajającego było w jej
przytulonej do niego ufnie postaci.
Zrobiło mu się słodko i błogo. Głowa
bezwładnie opadła na poduszkę. Zapo
mniał o swych troskach i zwątpie
niach.
Obudził się pierwszy. Ze zdziwieniem
obejrzał się naokoło, nie rozumiejąc w
pierwszej chwili, gdzie się znajduje. Ale jnomentalnie spostrzegł równo od
dychającą we śnie Rianę.
A więc to było rzeczywistością! Ko
chała go i znajdował się u niej!
Zaczął się poważnie ustanawiać
nad obecną sytuacją. Rozumiał dosko
nale, że nie mógł by już żyć bez niej.
Ale co dalej? Być na jej utrzymaniu
nie mógł, a innej pracy nie miał. Musial również myśleć o synie, o którego
w tej chwili tak się niepokoił. Sam nie
rozumiał teraz, do kogo więcej należa
ło jego serce — do Dimy, czy do Riany... A Łucja? Czy pogodzi się z tym,
żt- będzie chciał połączyć się na zawsze
z artystką? Połączyć się? Łatwo po
450.000 domów
wiedzieć, ale jak wykonać, nie mając na terenie Belgii zniszczonych
ani stanowiska, ani pieniędzy.
wskutek działań wojennych
— Już nie śpisz? — usłyszał nad so Bruksela. — Min. Odbudowy oświadczył,
bą miły głos. Leda wyciągnęła do nie że w czasie walk w Belgii, 450.000 nieru
go ciepłe ręce i uśmiechnęła się ma chomości na terenie Belgii uległo uszkodząniu, z czego 58.423 zniszczonych zostało zu
rząco.
pełnie Straty obliczane aą na 38.400.000.000
franków.
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Zw. Pol. Tow. Gosp. Hodowlanych
Okręg I. we Francji

Armia dezerterów zatruwa życie w Europie

Na walnym zjeźdzle Okręgu I-go zarzędów Tow.
Hodowlanych, grupujących się w tym okręgu,
nałożono na mnie odpowiedzialna funkcje prezeaca okręgu. Przyjmując ten tak ważny obowią
zek, zwracam się do Was bracia hodowcy o od
danie się z całę ofiarnościę pracy, której przo
dujemy. Tak jak kogo stać, niech wytęży swoje
i możliwości abyśmy mogli dźwlgnęć w jakParyż. —- „Armia”, kilku tysięcy ame nia ich do Stanów Zjednoczonych. Będzie siły
najkrótszym czasie nasz zwięzek na dawne wy
rykańskich, kanadyjskich 1 brytyjskich de- ona współpracowała z policją francuską.
żyny.
Jeśli chodzi o dezerterów brytyjskich, W najbliższym czasie postaramy się zwołać
eerterów ukrywa się w Europie i żyje z
ekspertów (czyli sędziów) w naszym okrę
wypraw. Tyko w jednym Paryżu, ponad 50 większość z nich znajduje się na teryto zjazd
gu 1 będziemy dężyć aby zdobytę przez siebie
rium Niemiec, w ośrodkach takich jak Ham wiedze
dezerterów poszukuje się za zabójstwa.
nie uznawali za własność osoblstę, i wię
Szef policji amerykańskiej we Francji, burg i zagłębie Ruhry.
zili takowę ale ażeby ję rozpowszechnili wpajaDezerterzy, z których niektórzy posiada jęc takowę w swoich kolegów.
fnajor Leon Turron, mający swą siedzibę w
Wiemy o tym bardzo dobrze, iż praktyka 1
Paryżu, podał do wiadomości, że 4000 żoł ją „własne” samochody, trudnią się prze doświadczenie
eksperta nie tylko jest koniecznym
nierzy amerykańskich zdezertowało z od mytem dewiz, kawy 1 perfum. Często podają do oceny tak drobiu jak i królików i innych zwiedziałów w których odbywali służbę. Z tych się za członków policji wojsk alianckich i rzęt na wystawach, ale każdemu hodowcy wie
ta jest konieczna przy selekcji. Tu właśnie,
2000 ukrywa się we Francji, pozostali prze głównie grasują w pasie nadgranicznym dza
aby nie popełnić błędu trzeba działać z rozmy
francusko - belgijskim.
bywają na innych terenach.
słem i znajomościę rzeczy. O tym będziemy jesz
żandarmeria pTancka oraz straż celna cze mówić i pisać. Obecnie jednak Już teraz musi
Z odjazdem wojsk amerykańskich z Fran
wybór ludzi na referentów hodowlanych
cji, co nastąpi w dniu 15. marca, pozosta zainteresowanych państw zwiększyły liczbę następić
aby żadne zebranie nie odbyło się be® referatu
nie we Francji jedynie policja amerykańska posterunków nadgranicznych i czujność w na temat hodowli jak i selekcji.
Członek uczestniczący w zebraniu tow. hodowla
g zadaniem wyszukania zbiegów i przesła tym pasie.
nego kiedy opuszcza takowe musi powiedzieć: Czas
ten nie Jest straconym, ale przeciwnie wzbogacił
Rocznica Młodzieży KSMP.-M.
Walne roczne zebranie
mnie jeszcze w jedno doświadczenie. Wówczas i
zebrania nasze odbywać się będę w obecności nie
w Bully les Mines
Okr. L Zw. Polskich Tow. Kobiecych
kilku ale kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi.
A więc do pracy Hodowcy.
Wl. Krawczyk.
Dnia
16go
lutego
br.
KSMP.-M.
w
Bully
AlWe wtorek 4 marca o godz. 14.30 odbę
louettes
obchodziło
8-mą
rocznicę
swego
Istnie

"" : -i
1
dzie się w Houdain w sali p. Pawłowskiego nia.
Tragedia dziecka
doroczne walne zebranie Okręgu L Zw. Pol Rano o godz. 9-tej odbyła się uroczysta Msza
św. w intencji młodzieży. Odprawił ję ks. patron
skich Towarzystw Kobiecych we Francji.
Roubaix. — Przed kilku dniami donie
Gruzę. Młodzież przystąpiła do Komunii św. pod
Wszystkie Koła Okręgu są proszone o kreślając chrześcijański charakter swej pracy. śliśmy, że w szpitalu miejskim amputowa
wysłanie pierwszych zarządów. Obowiązuje Po południu od godz. 4-tej zaczęły się Już zjeż no dwie nogi siedmioletniej Jadwidze Asz.
różne grupy młodzieży. Byli i goście z Sal- Amputacja nastąpiła z powodu odmrożenia
punktualność. Wybór nowego zarządu i waż dżać
laumines, Billy Montigny 1 z Barlin z prezesem
ne sprawy organizacyjne.
Zw. druhem Ambrożym na czele. Nic dziwnego, nóg. Sprawą zajęły się władze sądowe 1 pro
że sala Kursaal w Bully zapełniła się po brzegi. kurator po zbadaniu sprawy, wydal nakaz
Kunklewlczowa,
Otwarcia uroczysotści dokonał w zastępstwie aresztowania rodziców dziewczynki, ojca
prezeska Okr. L Z.P.T.K. prezesa,
druh Białecki, witajęc Patrona ks. Grusego i ks. prób. Kędzierskiego 1 wszystkich o- Władysława Asza i macochy jej Huguette
becnych. Po odśpiewaniu hymnu „Hej do ape z domu Remodeau.
LENS. — (Dzień znaczka). — W niedzie lu" miejscowy oddział z dużym wyczuciem ode
łhumorystycznę sztukę teatralna p. L: „Sma
lę 16 marca odbędzie się w Lens z okazji gra
DOUBLES. — (Podziękowanie). — Wszystkim
kosze jaj’’. W przerwie przemówił druh Ambro Tow.,
które brały udział ze sztandarami na cze
„.Dnia znaczka”, wystawa znaczków poczto ży
podkreślając coraz większy wzrost naszych le z komitetem
miejscowym w ceremonii kościel
wych w sali College Modeme Condorcet. szeregów I ofiarność druhów, którzy pracuję sa nej z okazji 50-Iecia
godów małżeńskich Rodziców
morzutnie,
bez
żadnych
subwencyj.
Inscenizację
Wystawa będzie otwarta od godz. 9. do rellgijnę odtworzyła młodzież z Auchy, a kaska naszych oraz księdzu proboszczowi Stefaniakowi
I
wszystkim
tym,
którzy
przyczynili się do upięk
20-ej Wstęp wolny.
dę śmiechu, prawie nie milknącego, wywołał wy
uroczystości składamy nasze najserdecz
stęp znanych humorystów-druhów z Mazingarbe szenia
Klub
sportowy
,,
Gwiazda
”
wyraża
niejsze
podziękowanie.
LENS.
VII. Na zakończenie przemówił serdecznie księdz
cle Rodzinie Wizłów _z okazji
swe współczucie
—-- - prób. Kędzierski. Po uroczystości odbył się wie
DOUAI. —- (Śmiertelny wypadek w ko
długoletniego prezesa i założyciela klubu,
czorek taneczny.
palni). — W szybie Gayant - Rivages zo
Wlzły.
Powyższa uroczystość, urzędzona z okazji 8-go
LENS, wyb 4. - 5. — Sekcja Polska przy Syn- roku pracy naszego oddziału w Bully les Mines, stał ciężko okaleczony górnik Achille Mondykacie Wolnym zwołuje zebranie 2. marca o g. jasno wykazała, ile zdolności i energii tkwi w bon z Monchecourt. Przewieziony do szpi
14-ej u p. Marchewki. Ważne sprawy.
naszej młodzieży katolickiej.
tala, zmarł wkrótce po przyjęciu go do za
LENS l-ka. — (Podziękowanie). — Z w. Star
kładu leczniczego.
Wszystkim,
którzy
się
przyczynili
do
upiększe

ców Wdów i Sierot dziękuje serdecznie miejsco
AUBY. — Zarzęd Koła Bez. 1 był. Wojsk. Pre
wej Sekcji Polskiej (CGT). za wydanie wszyst nia tej uroczystości a szczególnie opiekunom te
zes: Felislak Stan.; sekr.: Góra Feliks, Citś du
kim weteranom pracy bezpłatnie kart członkow go Stow, serdeczne „Bóg zapłać”.
Moulin
249; skarb.: Jakub Józef: rew. kasy:
Krellak
Janina
skich oraz znaczków na rok 1947.
Grabowski Antoni, Kaczmarek Ignacy. 1 Cioł
LEN8 9. — Koło Kob. Un. M. Konopnickiej
kowski Władysław; choręży: Sroczyński Marceli
ewołuje walne zebranie 6-go marca br. o godz.
W sprawie wyroku na Jondę
WAZIEBS. — Zarzęd Tow, Gimn. Sokół. Pre
16-tej u p. Jakubiaka. Prosimy o liczne przyby
Marcinkowski Franciszek. 2 rue du Bivouac
cie.
Zarzęd.
Sąd w St Omer, jak wiadomo, skazał zes:
Wazlers; sekr.: Winka Sylwester; skarb.: Perz
NOYELLES e. Lena. — Zarząd Koła Bez. I b. Brunona Jondę z Hames za zabójstwo Mi Jan; nacz.: Kmlećkowlak Stan.
Wojsk. — Prezes: Ruckl Marcin; sekr.: Pieprz chała Jędrzejczaka, na 10 lat więzienia. —
ECAILLON. — (Kartki żywnościowe).—
Franciszek. 26 rue Noyelles — Noyelles a. Lens;
skarb.: Lisiecki Stan.; chorąży: Banaszak; rew. Rodzina skazanego prosi nas o wyjaśnienie. Wydawanie kartek żywnościowych na mie
kasy Tomalskl i Glapa Jan.
że Brunon Jonda nie trudnił się czarnym siące marzec i kwiecień odbędzie się w śro

Celem jej: przemyt. — Bronią: dewizy, kawa,
perfumy itd.

handlem podczas okupacji 1 czyni starania dę 26. lutego dla mieszkańców zamieszka
o rewizję wyroku.
łych w wiosce, w czwartek 27. bm. dla ko
lonii Vuillemln.

AUCHY LES MINES. — Zarząd b. członków
POWN. Prezes. Stachowiak Ignacy. 188 rue Ca
lais: sekr.: Piszo Marian. 196 rue Boulogne,
vd^eeoeeeeeeoeeeoeoeoeeeeeeeoeeoeoeee skarbnik: flmiejczak Jan; rew. kasy: Cugier J6
zef i Kina Fr.
Wszelkę korespondencję uprasza się kierować
Nie Anglicy,
na ręce prezesa lub sekretarza.
BIACH EST. VAAST. — Walne zebranie Koła
lecz dwaj Polacy z Anglii
Bet. i b. Wojak, odbędzie się 2. marca marca br
zasilą drużynę R.C. Lens
o godz. 15 w lokalu zebrań u p. Matysa.
AUCHY LES MINES. — Zanęd Rodziny Polak
Ostatnio donieśliśmy, że w barwach R.C.
1
Obr. Ojcz. Prezeska: Chojnacka Julianna 156
Lens wystąpi dwóch Anglików. Obecnie mo- Cite
Madagascar. Auchy les Mines( sekr.: Piszo
żerny podać, że graczami tymi nie są An- Konstancja, 196. Cite Madagascar. Auchy les Mi
nes:
skarb.: Jakóbek Stanisława.
glicy, lecz dwaj Polacy z Anglii.
Wszelkę korespondencję prosimy przesyłać na
Józef Olsza (środkowy pomocnik) oraz ręce
prezeski lub sekr.
Walter Alszer podpisali dnia 8 stycznia 1947 HAILLICOURT, 2-bls. — Uroczystość gwiazd
roku w Londynie kontrakt z francuskim klu- kowa urzędziła Rada Rodzicielska przy pomocy
hem „Racing Club Lens". Podpisana umowa przemysłowców polskich 1 francuskich i niektó
towarzystw miejscowych. Ks. Lisiecki od
wiąże ich z klubem do zakończenia rozgry rych
prawił rano Mszę św. w intencji, dzieci. Uroczys
wek mistrzowskich Francji (do maja 1947 tość popołudniowa odbyła się w Salle des Fćtes.
Zaszczycili ję swę obecnośclę ks. Zdebel, miej
roku).
scowy mer p. Beauvois. Po odśpiewaniu kolendy
Prawy łącznik, Feliks Starośdk, wycho „Bóg się rodzi” przemówiła p. nauczycielka, a
wanek śląskiego klubu „Orzeł - Brzeziny", z kole! następlła część artystyczna, na którę zło
żyły się występy dzieci z przedszkola I dzieci
podpisał kontrakt z klubem angielskim Wol starszych.
Wystawiono również sztukę ..Kasia I
verhampton. Zagrał on próbny mecz Wol Maciuś" Pięknie przypadły tańce narodowe: ku
verhampton — Leeds. Wolver wygrał 4:3. jawiak, Polka 1 tango marynarskie Pod koniec
wystąpiło miejsc, tow. gimn. „So
Starościk według prasy angielskiej, zagrał uroczystości
kół" z ćwiczeniami i mazurem Pod koniec uro
wspaniale.
czystości wygłosili przemówienia ks. Zdebel I
miejscowy mer, po czym gwiazdor rozdał dzie
ciom łakocie. Wieczorem odbyła się zabawa ta
neczna.
.
. ,
TABELE
Miejscowym pp. przemysłowcom tak polskim
jak
i
francuskim
i
towarzystwom
za
pomoc
pie
mistrzostw piłkarskich Francji
niężna oraz tym wszystkim którzy przyczynili się
w jakikolwiek sposób do powyższej uroczystości.
L LIGA
Rodzicielska
składa
najserdeczniejsze
•t. br. Rada
pkt.
Gier
„Bóg zapłać”. ,
53
—
26
37
Reims ..«!••• • 27
HOUDAIN. — Komisja Repatriacyjna. — Pre
59—40 zes:
37
Siwiec Marcin. 41, rue des Aśronautes. Hou
C. O. R. T. . • • » • . 28
dain;
Julian Jurczyk: Skorczyk Józef; Szostak
69—33
36
. ......................... .. e 28
Stanisław;
Józef.
56—36 Zapisy naKorzeniowski
36
Strasbourg . . . . . 28 1
wyjazd przyjmuje aię u prezesa w
56—40 każdy czwartek
35
Stade Franęals, • , 28;
od 17-tej do 19-ej.
48—44 HOUDAIN. — Zebranie OPO odbędzie ęię 1.
31
Marseille . . . . • , 28
50—50 marca w sal! p. Majchrzaka o godz. 15-ej. Za
31
, 28
Cannes
53—55 rzęd prosi o liczne przybycie.
31
Rennes .»»••• , 28
43—42 BRUAY EN ABTOI8. —• Komitet Mlejaeowych
30
Red Star . • • • . , 27
61—52 Towarzystw w Bruay en Artols urzędza walne
27
Metz
. , 28
w niedzielę dnia 2. marca br. o godz.
56—59 zebranie
25
15-ej w sal! p. Kuklełczyńsklego.
Toulouse . . . . • , 28
50
—
67
25
SainLEtienne • » . 28
BRUAY EN ABTOIS 7. —Zarzęd Kat. Staw.
42—63 Młodz. Polsk.-łeńekleJ. Prezeska: Wybierała A25
Sćte...............• • , 28
niela.
30. Garros, Bruay en Artols; sekr.: Wi
45—46
24
Nancy .»»••• • , 28
śniewska Genia. 17 Bleriot, Bruay en Artols;
55
—
53
23
»
27
Lens
•»
Wałęsa Jadw.; kom.: Czekała Kaz., 12
45—49 skarb.:
23
Aeronautes. Houdain.
Bordeaux . . • . ■ , 28
34
—
48
22
,
28
CAL. BICOUABT. — Zarzęd KSMP.-M. Prezes:
Rouen
57—62 Palczewskl Zygmunt. Rond Point 11. Maries les
21
R. C. Paris . * • • » 27
Mines
(P. de C.); sekr.: Nowak Florian, rue
35
—
48
20
Montpellier • » • . 27
‘Auchy 7. Calonne Ricouart (P. de C.); skarb.:
32—4,8 dSzuwarski
15
Le Havre . • . » . . 27
Edmund; kom.: Cichowlas Czesław;
kom. rew.: Piasecki I Hoffman Jan.
IL LIGA
Wszelkę korespondencje uprasza się kierować
■L br. na ręce prezesa lub sekretarza.
pkt.
Gier '
91.0 CALONNE BICOUABT. — Zarzęd K.T.M. —
39
, 25
Sochaux e •
Prezes: Dudziak Stanisław, 23, rue de Llllera C.
50—
34
. 24
Nantes . » .
io 30
„a' Ricouart; sekr.: Stawiarski Michał. 49. rue de
33
48—26. Calais C. Ricouart: skarb.: Stefański Michał. Ko, 25
Lyon . . .»»
43—27 misja rew.: Mazajczyk. Kozłowski,’ Palczewskl.
31
w 25
Besanęon . .
41 29' Wszelkę korespondencję należy kierować na
31
• 24
Valenciennes
ręce prezesa lub sekretarza.

Angouićme
Colmar . ,
Angers , .
Alćs
Avignon . »
Troyes . . »
Nimes . • .
Douai . . .

.
•
•

.
•
•
*

Toulon . . . . •
Bćziers . • • •
Amiens . • e •
Clermont . » •
Nice ...»••
Le Mans . » •
Perpignan • »
Antibes . ► » »

• . 25
. 25
• 24 '
i
24
. 24
, 25
, 25
• 24
. 24
, 25
e 25
, 25
, 25
, 25
• 24
. 23
. 25

29
29
28
26
26
24
24
21 '
21
21
20
20
19
19
18
14
13

Praga. — W niedzielę zakończyły się mi
strzostwa świata w hokeju na lodzie. Mi
strzostwo zdobyła drużyna czechosłowacka
przed Szwecją. Trzecie miejsce zajęła Au
stria, czwarte Szwajcaria, piąte Stany Zje
dnoczone, szóste Polska, siódme Rumunia
i ósme Belgia.

Uwagi pani Klary
Plama atramentowa na grubej, lnia
nej serwecie zniknie po następującym
zabiegu:
Zmoczyć serwetę ciepławą wodą, wy
cisnąć i rozłożyć na czystym płótnie.
Wziąć kilka kropel amoniaku i nasą
czyć nim plamę, po czym dotknąć watą
zanurzoną w rozcięczonym kwasie fosfo
rowym. Powtórzyć zabieg kilka razy 1
wysuszyt? wa słońcu. Plam . mticuie*

Komunikat VHL Okręgu Denain
Zw. Kupców i Rzemieślników Polsk.
Z grona Okręgu VIII-go Denain Zwlęzku Kup
ców i Rzemieślników Polskich ubył nasz długo
letni członek tp. Jan SEIDLEB, 1 Arenberg par
Wallers. — Pogrzeb odbędzie się w środę, 26-go
bm. o godz. 16-tej. O liczny udział członków pro
si
Zarzęd Okręgu VIII-gx>.

DENAIN. — (Śmiertelny wypadek). —
Na przystanku kolejowym „Cambresis" po
ślizgnął się 1 wpadł pod pociąg, robotnik
Marceau Talne z Douchy les Mines. Śmierć
nastąpiła na miejscu.
DENAIN. — Walne zebranie Bady Rodziciel
skiej odbędzie się 2. marca br. o godz. 15.30 w
świetlicy TUR-a przy rue de Parts.
Zapraszamy wszystkich Rodziców z Denain zain
teresowanych szkołę. Ważne sprawy do omówie
nia.
Zarzęd B. B.
DENAIN. — Zarzęd Stow. b. czł. POWN. —
Prezes: Kowalski Ign., rue de Paris 4, Denain;
sekr.: Kuchno Kazimierz, Coron-Boursier 13, De
nain (Nord); skarbnik; Koper Michał; rew. ka
sy: Sudoł Jan, Kołodziej Michał; choręży: Ko
per Michał.

Pary*. — Minister Zdrowia Publicznego
1 Ludności p. Georges Marrane przemawiał
na kongresie ochotników 1 członków Inunlgracyjnego Ruchu Oporu. Omówił na nim
sprawę naturalizacjl 1 podał, że w roku
1946 nadano obywatelstwo francuskie 15
tys. osobom, w roku bież, nada się 50.000 a
poczynając od roku 1948, liczba nadań oby
wa te’stwa francuskiego będzie wynosiła
100.000 osób rocznie.

Początek kazań pasyjnych w katedrze
Notre-Dame w Paryżu
Paryż. — W niedzielę 23. lutego wygło
sił swe pierwsze kazanie pasyjne, kaznodzie
ja, dominikanin O. Michał Riquet. Tema
tem tegorocznych kazań jest zagadnienie
„Chrześcijanin w obliczu pieniądza”.

Matka dziesięciorga dzieci
zabiła swego męża
Paryż. — Pomiędzy małżonkami Fisseux,
zamieszkałymi w Nanterre, dochodziło do
częstych kłótni. Gdy w niedzielę rano do
szło do ponownych nieporozumień, Fisseuxowa wyjęła z szafy rewolwer 1 wystrzeli
ła z niego do męża. Strzał był celny. Kula
ugodziła Fisseuxa, kładąc go trupem na
miejscu. Zabójczynlę aresztowano, a dzieci,
których małżonkowie mieli dziesięć, powie
rzono przytułkowi.

Katastrofa kolejowa
Paryż. — Pociąg towarowy przybywają
cy z Vierzon 1 jadący do Juvisy najechał
wczoraj o godzinie 18 na osobowy pociąg
podmiejski, pełniący służbę na linii Juvisy—
Vąlenton. 4 pasażerów odniosło rany.
RUEIL - MALMAISON. — (Aresztowa
nie oszusta). — Policja aresztowała Józefa
Godarda, zamieszkałego w Wersalu. Aresz
towany, nie mający nic wspólnego z mi
strzem marszów Godardem, podszywał się
pod nazwisko tego ostatniego i zdołał wy
łudzić od szeregu towarzystw sportowych
poważne sumy pieniężne. Sprzeniewierzenia
sięgają sumy 1.200.000 franków.
PABYż. — Walne zebranie Stow. b. Komb.
Koło Paryż odbędzie się w niedzielę 2. marca br.,
o godz 15-ej ewent. w drugim terminie o 15.30
na Rue Basfrof, 32, metro: Voltaire.
Obecność wszystkich członków obowięzkowa.
Członkowie, którzy chcę uiścić swoje zaległe
składki, winni aię zgłosić pół godziny przed ze
braniem.
Zarzęd.
BOUEN (8. Inf.) — Okręgowy Komitet Opieki
Społecznej P. C. K. Przewódn.: Rusinowa Anto
nina, Grand Quevllly; sekr : Garncarzyk Stefan,
Petite Quevilly; skarb.: Wojtyka, Rouen.

Zarząd O.P.O. Okręgu Loiret
Prezes: Grabowski Stanisław. 5. Clatter St.
Pierre Orlćans; zast.: Osoński Stanisław; sekr.:
Szczepańczyk Jan. La Chapelle St. Maismin, zast. •
Mue Kazimierz; skarb.: Mostkowy Walenty, Citś
de la Murlin Orlćans; zast.: Kieda Wacław. Re
wizorzy: Brewka Józef, Jasnowskl Stefan, Faliks
Czesław i Kasprzycki.
Korespondencje należy kierować do prezesa.

Okręg Rady Rodzicielskiej
w Montceau les Mines
W Montceau les Mines odbyło się walne zebra
nie okręgu Rad Rodzicielskich. Do zarzędu we
szły następujęce osoby: Prezes okr.: Banasiak
Józef. Gautherets 194/1, par Sanvignes les Mines:
zast.: Taniuklewicz; sekr.: Rybacki Walerian
St Pierre 10. Montceau les Mines, zast.: Dzewieckl; skarb.: Jeziorek Stanisław, Gautherets 24,
par St Valller, zast.: Macialek z La Saule. Komlspja doradcza: naucz. Dębrowskl Baudras,
Więcka M. w Bols du Verne, Piotrowski Stani
sław w Creusot. Komisja rew.: Zięba Leon, Citś
Marguerite, 21, rue du Stade, Wilczyński w Blanzy, Macialek w La Saule.
Wszelką korespondencje należy skierować do se
kretarza okręgu Rady Rodzicielskiej.
MORMANT. — Zebranie OPO odbędzie a!ę 2.
marca o godz. 15-ej w sali „Hotel du Voyageur".
Sprawy ważne.
MONTCEAU LES MINES. — Okręg Rady Ro
dzicielskiej zwołuje na dzień 9. marca br. zebra^
nie miesięczne o godz. 9 rano w sali ob. Tomysa.
Pożądana jest obecność nauczycieli 1 wszystkich
zarządów miejscowych i pozamiejscowych "Rad
Rodź, z podaniem adresów zarządów w miejscowoścl.
Powyższy komunikat służy za zaproszeie z bra
ku adresów na zaproszenia indywidualne. Spra
wy bradzo ważne.
Za zarzęd Okr. R. Rodź.
sek. Rybacki Walerian.

stawiciel konsulatu z Tuluzy i przedstawiciel
ZORR. Wszyscy rolnicy, bez względu na przyna
leżność organizacyjną, proszeni są o przybycie.

AUDINCOUBT (Doubs). — W niedzielę dnia
2. marca odbędzie się nabożeństwo polskie o godz.
9. rano dla kolonii Audlncourt Exlncourt i okolicy.
Proszę o liczny udział w powyższym nabożeń
stwie.
Ki. Pachcian.
HOMECOURT. —• Zarzęd Tew. „Jedność" pod
op św. Barbary. Prezes: Franciszek Grześkowiak.
5. rue Antoine Sabouret 5, Grande-Fin, Home
court (M. et M.); sekr.: Maksymilian Szulszyńskl, 44. rue Saint Chamond, Homćcourt (M. et
M.); skarbnik: Ignacy Bieda.
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Wielorybie mięso

ifl

139 rue de Dourges; skarbnik: Bolembach Józef:
rew. kasy: Capała Antoni. Bojda Józef, Lis Wła
Jedna e agencji angielskich ogłasza na to mięsiwo świetne w czasie postu!
dysław.
Od tego czasu ludzie stracili przyzwy iii
HI bliski odjazd w okolice Antarktydy grupy
Korespondencje prosimy kierować na ręce pre ś
uczonych oraz ekspertów w sprawach czajenie do spożywania mięsa z wielory
zesa lub sekretarza.
żywnościowych. Chodzi bowiem w isto bów. Rybacy zaś zadowalają się zabiera
Koła----------Re*.
OIGNIE8 - OSTBICOURT. — Zarząd
cie o wynalezienie środków wzbogacenia niem fiszbin i wytapianiem na miejscu po
i b. Wojsk, komunikuje, że mające się odbyć ze
branie dnia 23. lutego 1947 r. nie odbyło się z
nowych źródeł jadłospisów naszego poży łowu wielorybiego tranu, a tony mięsa i
powodu udziału 1-go i 2-go zarządu w rocznym
wienia. Uczeni mają za zadanie przestu wyrzucają w morze. Mięso to jednak nie III
walnym zebraniu Kom. Tow. Miejscowych.
jest bez wartości, Będąc nieco podobne do s
LILLE. — (Uwaga b. kombatanci). — Unia I diować przede wszystkim możliwość czy
mięso wielorybów polarnych będzie odpo wołowiny, jest o wiele smaczniejsze niż III
Narodowa Kombatantów (Union Nationale des
Combattants) wzywa kolegów Polaków, należą I wiadało ludzkim apetytom i żołądkom.
się przypuszcza. Podczas pierwszej woj
cych do Sekcji llllskiej. do uregulowania swej
Otóż mięso wielorybie bynajmniej nie ny światowej robiono przecież z niego w
składki rocznej (40 fr.) za rok 1947 Opłaty moż ni
jest jakimś nowym daniem. Jedzono je Ameryce konserwy, które sprzedawano =
na uiszczać osobiście w biurze 13. rue Jacquem
mard Glćlśe, lub mandatem pocitowym na konto
bowiem u nas w czasach dawniejszych. pod nazwo ..morska dziczyzna”.
2248 Lille.
Pochodziło ono z młodych wielorybów,
Oto
jak
wygląda
niekonsekwencja
ludz

LEFOBEST. — Miejscowa Komisja dobrowolnej
Daniny Narodowej, składa podziękowanie wszyst III które pojawiły się w zatoce Gaskońskiej ka!
a na które rybacy baskijscy polowali z
Człowiek, który bez zastanawiania się
kim. za spełnienie obowlęzku. Zebrano ogółem
23 265 fr. 1 60 tr. w srebrze.
taką wielką zajadłością, że wybili ie niszczy pewne źródła bagactwa, nie wie iii
Zarazem podaje się do wiadomości tym wszystwszystkie.
jednocześnie o innych, które znajdują się
kim. którzy podczas przeprowadzanej zbiórki nie
W owym czasie słyszało się często na w jego zasięgu. Nie wyciąga nawet wszy
byli obecni w domu, iż mogę złożyć pieniądze u
prezesa Rady Narodowej, Kubiaka Michała, Cltć
ulicach Pari 5a:
stkich korzyści, jakie mógłby wyciągnąć III
du Bo is nr. 7.
Połć wielorybi, do grochu słoninka —z masakrowanych przez siebie zwierząt.
FLEIX. — Dnia 2. marca o godz. 18 w fermie
od zachwalania zachrypłem po prostu.
Sylwan
u ob. Pęczka w St. Martin Lamonrle (Dordogne)
odbędzie się we Fleix walne zebranie Koła Boi 5 Tym,- co je lubią napływa aż ślinka,
(Copyright „Opera Mundi”)
=
ników Polskich. Zaprasza edę wszystkich rolni falSUIElUEni=UIEUIEIIIEni=Uiail=lll=lUEU!EII!=Ul=niEm=lll=UIEUIEł!l=UIEUI=lliEUl£lii£Ul5łU3BISinEui!l
ków.

Loteria Narodowa
Dzisiaj wieczorem
o godz# 20*30
Cienienie 52-tej transzy

BIVEB (B. du Rh.). — Złożyli w MRN na Da
ninę Narodowę: Clęmpała Michał 600 fr.; Waszak
Józef 500; Majewski Stanisław 300; Bień Paweł
200; Olak Franciszek 300; Furtuń Jan 400; Sza
tan Stanisław 500; Gabskl Nikodem 350; Szypul
ski Henryk 600; Jamrozlk Antoni 500; Szycman
Alojzy 200; Cięmpała Marcin 300; Góral Ludwik
400; Elicki Michał 300; Macura Jan 500; Barczyk
Jan 400; Jadowski Stefan, 500; Gawrońska Bro
nisława 100: Bukowski Ignacy I Stanisław 1.100;
Wojtowicz Marcin 300; Wójcik Jan 500: Wilk Jan
1.00; Kawczyńskl Stanisław 300; Król Władysław
400; Góra Jan 300; Królikowski Edward 550;
Rychlewicz Teofil 400; Maślańczuk Stefan 400;
Staszyca Marcin 500; Mrówka Tomasz 540; Bajan
Józef 500; Margosjak Franciszek 200; Bujak Se
bastian 400; Bęk Edmund 250; Stasz Andrzej 300;
Szczygłowski Alojzy 600; Górniak Szczepan 400:
Kufel Ignacy 300; Rogula Stefan 500; Kiełbasa
Jan 200; Kiełbasa Wojciech 50; świderski Wa
cław 600; Sokołowski Adolf 700: Stankiewicz An
toni, Bednar Antoni, Gienuła Kazimierz po 500:
Leśnlkowskl Heronim 600; Pawlina Jan. Gaj Jó
zef, Ciuk Jan, Jórawski Leon. Hamikowski Mie
czysław. Kamiński Ksawery, Kalinowski Henryk.
Górka Stanisław po 100; Olender Wojciech, Bartol
Jan po 600; Piskorz Jan 600; Staszak Franciszek
100; Prorok Józef 200; Hermańskł Stanisław,
Berdechowski Stanisław po 100: Zajęć Jan 300;
Jarzyński Józef 400; Mikołajczyk Józef 200; Ignaczak Lucjan 50; Tomaszyk Jan 400; Grec Mieczy
sław 300; Pybis Władysław 600; Zabawski An
drzej 200; Bochnlak Józef 50; Gróba Stanisław
100; Dwólit Michał 30; ks. Jarek Bernard 100;
Jurgielewicz Józef 150; Gławdo Wincenty 600;
Salamaga Stefan 200; flleboda Ignacy 55; Góra Jan
(ojciec), Wetula Jan po 300; Letkiewicz Józef
200; Górecki Leon- 100; Filipiak Antoni 150; Ło
pata Jan 100: Marcinkowski Tomasz 1.000; Orga
nizacja OPO 8.000; Org. Mł. „Grunwald" 1.000;
Org. ZKMK. 5.000; Org. PPR 1.000; Opieka
Szkolna 5.000; Miejsc. Rada Nar. 1.000 fr.
Razem 60.525 fr.

Wiadomości z Belgii

Główny los 10 milionów
(297)

Związek Kupców 1 Rzemieślników
Polskich z żalem żegna się z długolet
nim członkiem Związku,

śp Janem Seidlerem

kupcem z Arenberg par Wallers
którego sztandar Związku odprawa
dzi na ostatnie miejsce spoczynku
w środę, dnia 26-go bm. o godz. 16-ej
z domu żałoby przy ulicy Avenue
d’Anzin Nr. 76-bis.
.7

Zarząd Związku Kupców
i Rzemieślników Polskich

24, rue de la Gare — LENS

Polska Kasa Opieki SA
Oddział tr Poryta

eiiiniiiiHiniiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiitiiiininiiititintiiiniiiinininiitiifii"

83, Rnc Tsithoot (IX)

BRUKSELA. — (Ograniczenia w oświet
O<* -lał er Lcn»
leniu wystaw sklepowych). — Minister spr
1, a* dc ^areevle. 1
gospodarczych wydał rozporządzenie, ogra
8/Agencja DOUAI, 44, Rue de ta Malrii
niczające oświetlenia okien wystawowych w
iCafć de 1’Hótei de Ville) - urzędowanie
magazynach w soboty, niedziele 1 dnie świą
czwartki od godz 9 do 12 I od 14 do
teczne.
(—)
S/Agencja V A L E N C i E N N E
•
40, Avenue do Commerce
BRUKSELA. — (Kradzież w tramwaju)
irzędowanie: wtorki od godz. 9 de
— Podczas jazdy tramwajem Nr. 15 do
od 13 31' do 16.
dworca północnego nieznany złodziej skradł
4/Ageneja B RLAt-en-ARTO
14, Rue Jean Jaoróe (za pocztą)
torrebkę zawierającą 1.900 fr. p. Elżbiecie D.
urzędowanie piątki od godz U do
z Antwerpii.
(—)
PRZEKAZU.DO POLSKI
BRUKSELA. — (W sprawie przesyłek
listowych do Niemiec). —- Administracja
Ocieka nad ma'alMem Wvchodźtw
poczt komunikuje, że listy do Niemiec moż
na pisać we wszystkich językach.
(—)
FRAMERIE. — (Skutki kłótni). — Pod
Polski ZEGARMISTRZ I JUBILER^
czas kłótni Gilbert Ysabeau strzelił z rewol
weru do swej żony. Kula chybiła. Gilbert
Leon WOLLNEB
został aresztowany.
(—)
4, Av. Wagram — PARIS (8).
Mśtro Etolle
MANAGE. — (Polka ofiarą gołoledzi). —
Wielki wybór zegarków ezwajcarW Manage, przy wsiadaniu do tramwaju,
ekich 1 biżuterii •:------------upadła na skutek śliskiego terenu, 14-letnia Ciekawe okazje ------X3CZ
Ceny przystępne
Polka, panna Elżbieta Pętak, zamieszkała
Przyjmuje reperacje zegarków (24-st.)
w Anderlues. Odniosła ona szereg poważ -------------------------------------- ------------------------------- >
nych okaleczeń. Po udzieleniu pierwszej po
mocy 1 nałożeniu opatrunku przez doktora
Bulssona, przewieziono ją do kliniki w La ! Tłumacz Przysięgły $
Hestre. Stan zdrowia panny Pętakówny jak ą Abe. Prawa Uniwersytetu Pocnaftskirgo "i
* Doświadczony emigrant od 1924 r we Francji)
kolwiek groźny nie zagraża jej życiu.
n<;!ryld *- affidavit) — $?
M’odej Polce życzymy rychłego powrotu %i Tlumarzcnin^ralitacje
> enty — eprawy sądowe — handlowe - podroży ą
do zdrowia.

Nowy zarzęd Z.P.M. Konopnickiej — Prezeska:
Rusinowa; sekr.: Bura Bronisława; skarb.; Be
rent Maria; kom. rew.: Kunicka i Sajut
Zebrania miesięczne odbywać się będę co czwar
tą niedziele w miesiącu czyli ostatnią w sali patronażu Pte Quevilly.
CHARLEVILLE. — Dnia 2. marca o godz. 14-ej
odbędzie si.ę walne zebranie OPO w Charlevllle
w lokalu na ulicy Moulin.
SENS (Yonne). — W niedzielę dnia 2. marca
odbędzie się walne zebranie Polskiego Stronnictwa
Ludowego Koło Sens w stałej siedzibie „des Hal
les” o godz. 16-ej. Obecność wszystkich członków
jest obowiązkowa, a sympatyków z Sens I oko
MONTIGNY SUR SAMBRE. — Odd*. Zw. Pol
licy o liczne i punktualne przybycie prosi
w Montigny sur Sambre rozpoczęł cykl referatów
Zarzęd Kola PSL.
o Pęlsce na swoich miesięcznych zebraniach
ST. ETIENNĘ. — (Aresztowanie). — Dnia 9. lutego br. na zebraniu miesięcznym wy
Policja aresztowała zastępcę dyrektora ro głosił referat o powstaniu styczniowym nauczy
p. Gabryś Józef.
bót w kompanii Mines de Loire, Emile Car ciel
Zarząd Oddziału i Komitet poświęcenia sztan
le. Aresztowanie nastąpiło za szereg nlere- daru podają do wiadomości, że poświęcenie sztan
gulamośd jakie wykryto w wypłatach dla daru odbędzie się dnia 7 kwietnia (w drugi dzień
świąt Wlelkiejnocy), w sali szkolnej „St. Valen
pewnych robotników.
tin", rue du Calvaire w Montigny sur Sambre.
ST. ETIENNE. — Bada Bodzldeleka zwołuje o godz. 2-glej po poł.
Wszyscy ci, którzyby nie otrzymali imiennych
zebranie 2. marca o godz. 15-ej 31, rue Paul Dousaproezeń niech powyższe uważają za zaproszenie.
mer. Zaprasza się wszystkich rodziców.

MAUBEUGE. — (Śmiertelny wypadek w
fabryce .^spórance”) — W wyniku ula
tniania się gazów, zostali zaczadzeni trzej
robotnicy fabryki „Espćrance”. Z tych Uwaga! Rolnicy dep. Tarn et Garonne
dwóch udało się przywołać do życia, trzeci Dnia 2-go marca o godz. 2-glej po południu
zmarł. Specjalna komisja śleddza prowadzi odbędzie się w Cafć Jean, w Moissac, zebranie
dochodzenia i bada przyczyny ulatniania się rolników, na którym będę omawiane ważne spra
wy dotyczęce rolników polskich (repatriacja, spra
gazów.
wy prawne itd). Na zebranie przybędzie przed

HAUTMONT (Nord). ■— OPO organizuje 2.
marca zebranie Polaków z Hautmont. Felgnies,
Aulnoy i Jeumont. Zebranie odbędzie się w sali
p Poulain 1 rozpocznie się o 14.30. Referenci z
Uwaga! Wszyscy sekr. Tow. miejscowych po
winni nadesłać do K.T.M. spis nowych zarządów Polski.
i daty zebrań swoich towarzystw.
Wyczerpany kaszlem
MAZINGABBE II. — Kwartalne zebranie Sto
Uporczywe ataki kaszlu w dzień, duszności w
warzyszenia Weteranów Pracy odbędzie się 2-go
nocy,
oto
smutny los cierpiących na zapalenie
marca o godz. 14 w lokalu zebrań u p. Czaji. —
Zarzęd prosi wszystkich starców i wdowy o licz oskrzeli, na astmę lub rozedmę; lecz d walczę
przeciw
niemu,
zażywajęc PULMOLL’U. ęaszel
ne przybycie. Będę omawiane sprawy poszkodostaje się coraz mniej okrutny, - oddech łatwiejszy,
wanych Knapszaftu.
spędzone noce staję się spokojniejsze, źędajcie
HENIN - LIETARD. — (Pożar)
w aptece pastylki PULMOLL, łatwe do zażywa
ęarażu dentysty Laforce przy rue 1’Abbaye, nia tak w domu. Jak 1 poza domem. 30 fr 50 pu
(19 st D.)
powstał pożar. Ogień został ugaszony po dełeczko. (Visa 846 P. Nr, 8001).

48—35
42—43
43—29
55—47
43—47
46—43
41—39
38—42
38—45
w
43—51
32—46
35—53
41—52 30 minutach. Garaż 1 samochód zostały
34—60 zniszczone. Ogień powstał w wyniku krót
36—55 kiego spięcia.
36—70 HENI NLIETARD. — Zarząd Mielec. Rady Na
— Prezes: Szczeglelniak Adam, rue de
25—57 rodowej.
la Gare Cour Lerry 7; sekr.: Turek Władysław.

Czechosłowacja mistrzem hokejowym
świata

8ESSEVALLE - SOM AIN (Nord). — (Rezolucja
starców I wdów). — Starcy 1 wdowy zgrupowani
w oddziale Weteranów Pracy uchwalili na swym
rocznym walnym zebraniu rezolucje, w której do
magają się
przysługującego im przydziału z su
my pieniężnej przekazanej przez rzęd J. N. P. w
kraju, oraz od władz polskich we Francji pod
wyższenia zasiłku, przynajmniej do 2000 fr. mie
sięcznie.
ABSCON. — (Podziękowanie). — Zarzęd Ko
mitetu Towarzj'etw Miejscowych wspólnie z Ro
dzinę śp. zmarłego Franciszka Lipowicza składa
wszystkim organizacjom 1 szanownym Rodakom
serdeczne podziękowanie za oddanie ostatniej
przysługi w odprowadzaniu Jego na wieczny spo
czynek.
Zarzęd Komitetu, Wdowa Jadwiga Lipowicz
wraz z dziećmi.
ABSCON. — Zarzęd Tow. św. Barbary. Prezes:
Tanaś W.; sekr.; Brzechwa Jan. rue de la Mar
ne 21, Abscon; skarb.: Galuslk J.
LOUBCHES. — Zarzęd zespołu teatralnego
„Jedność" w Lourches. Prezes: Powieki Ludwik
Escaudaln. rue Valenciennes 11; sekr.: Jabłonow
ska Marta Escaudain, Cite Paul Schneider 180;
skarb.: Pluciński Jan; rew. kasy. Gurzyńska He
lena. Wojciechowski Wojciech; reżyser: Kitel
Stefan; suflerka: Powieka Teodozja.
Korespondencjo uprasza się przesyłać na ręce
prezesa.
ABENBEBG. — Zebranie Tow. Polek Im. Kr.
Jadwigi odbędzie się 2. marca br. o godz. 15-ej
w sali p. Baudouln.

15.000 osób naturalizowano w r. 1946

Tragiczna śmierć podczas zawodów
w rugby
Dax. — Podczas niedzielnego spotkania
w rugby, w czasie walki o piłkę, w zderze
niu jakie nastąpiło pomiędzy dwoma gra
czami, został ciężko poraniony gracz Mar
celi Lassalle. Mimo natychmiastowej Inter
wencjl lekarskiej, nieszczęśliwy zmarł.
Lassale, kapitan drużyny Rlon des Lan
des, liczył lat 24 1 był ojcem dwojga dzieci.

Poszukiwania
Biuro Informacyjne P. O. K. 23, rue Tan
r>out, PARIS (IX), podając poniższe listy
poszukiwań, prosi, ażeby osoby tą drogą od
nalezlone. zgłosiły swój adres w P. C. K.
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/-Ogłoszenia drobne-,

O Wszelkie listy dotyoące ogłoszeń, edi-wSoblecka przez Osieckiego Leona, Polish For
eować .Narodowiec". LENS <P. de CL).
ces. C. M. F. 404.
O Na odpowiedź tub na przekazanie agtoSobolewski Marian ur. 8. 9. 1897 w Grochówie,
■zeń na ogłoszenia które ukazały się pod
syn Kazimierza i Elżbiety, przez Sobolewską Jó
numerem
tęcz bez adresu, zaleczyć należy do
zefę. Warszawa — Ministerstwo Sprawiedliwości
' listu eaacakl, a na kopercie napisać oprócz
Solecki Romuald ur. 4. 2. 1899 prze* Ducos Y
•dresu flodany numer ogłoszenia
UNRRA S. P. 56 738 par B P M 507.
Sosnowski Antoni ur.- 13. 6. 1900 przez bratą Jó ■■ ta eglesaenta Redakcja nie edpewtada. ■■■
zefa. Polish D. P. Camp. Hindenburg, Kaserne
Augsburg.
Spaltensteln Henryk, mjr. przez Bartkowiaka
Jana, Binson par Porte Binson (Marne).
Spiegel Ignacy ur. 14. 2. 1910 w Jarosławiu, syn
Leona, przez Bachner M. Katowice, ul. Słowac
kiego 23.
Srebrnik Eugeniusz. Sura 1 Ruchla przez Alt
man Surę. Szczecln-Stolczyn, ul. Nad Odra 49..
POLAK, lat 19, poszukuje pracy na roli, naj
Staniszewski Kazimierz ur. 4. 8. 1916 w Lodzi
do traktora, w ok. Paryża. Zgłosz. do:
syn Wincentego I Jana, przez Kozłowskiego Wa chętniej
Aleksander
KONIECZKA, aux Petits Pautrats A
cława. Łódź ul. Radwańska 4.
St
Fargeau
(Yonne).
(55S)
Starczyńskt Stefan przez Dąbek Józefa, 25 Kil
dare Terrace. London W. 2.
Stawarczyk Janina z d. Klpańska przez Szew
czak Mieczysława, P. 63 H. Polish Forces, Scot
land. Inveraray.
Stretowlcz - Melenowska Natalia ur. 1900 w Se
wastopolu przez siostrę, Laskowską Annę, Komi
tet Polski, Wilingen, zona francuska.
Snrynt Stanisław ur. 1896 przez brata Mieczy
Poszukuje sśę uczciwej NIEWIASTY do pomocy
sława, Chojny, Parkowa 10, Dom Starców.
pracy domowej. Wiek obojętny, życie rodzin
Szeptycki Jan. ur. w Nowos'olkach przez Szep w
ne.
Zgłosz. do: CAMPION, 4, Place Jacauard.
tyckiego Szymona. Polish Forces, Polish A.P O TOURCOING
(Nord).
(554)
Edinburgh.
Seebaczenko Andrzej ur. 1925, syn Filipa I He
Poszukuję
POMOCNICY
domowej.
Wynagro

leny. przez matkę.
1 warunki wg. umowy. Zgłosz. do KĘ
Szwejbakowski Bronisław ur. 2. 2. 1902 w Wil dzenie
DZIERSKI,
23.
rue
Colson.
LILLE
(Nord)
nie przez Szwejbakowską Bronisławę, Chełmża.
________ (555)
Rynek 6.
Tokarz Stefania z d. Piórek przez siostrę, Annę,
MĘŻCZYZNA,
samotny,
Polak,
lat
50, poszuku
D. P. Camp 676, Ulm/Donau. Rohmerstrasse 18. je WDOWY od lat 40 do 50. może być
z dziećmi,
Tomnlka Franciszek przez Chwola Gerarda.
uczciwej
i
lubiącej
czystość,
do
prowadzenia
gos
Tuchbandowa przez Stichter H. 128 King Ed podarstwa domowego. Zgłosz. do: M. JA.MKUS,
wards Road. South Hackney. London E. 9.
Scieur
Lourouer
par
le
Poinconnet
(Indre).
Truchan Władysław, ur. 12.5. 1904 w Gromn'ku
przez Truchan Franciszka, Ośrodek Polski „Ko ____________________________ X_____________ (506)
szary". Traunstein.
Potrzebna uczciwa SŁUŻĄCA powyżej lat 20. do
Urbaniak Józef, ur. 20. 2. 1909. Michał ur. 24
domowej bez prania, z całym utrzyma
8. 1912. Maria-Stanisława, ur 7.4. 1917 1 Stanisław pracy
niem.
na adres; 63, rue Victor Hugo.
ur. 12. 4. 1920. przez Urbaniak Stanisławę, D. P LENS Zgłosz.
(P.
de C.)
(Ml)
Centre. Heilbronn. Niemcy.
Vaillant Maxim, ur. 25 2. 1910. przez Gromadzką
Stefanię. Łódź ul. Złota 7.
Yaudepcrre z Lille, przez Kulis Franciszka, Kra
ków, uL Kalwaryjska 86.
Waraksa Tadeusz, przez Ambasadę Holenderską
w Paryżu
Wilanda Jan-Mar'an, ur. 1897 w Górnej, syn
Józefa i Heleny, przez Kochman B., Piaseczno k.
Warszawy, ul Puławska. 16.
Trzech przyjaciół-studentów, lat 25, 24, 22, pra
Wiśniewska Klara z d Kalisz, przez Semłe Ar gnie
wymienić korespondencję z PANNAMI o
tura. 115, Ashley Gardens. London S.W. 1.
wesołym
Ofrety kierować do „Na
Witczak Józef, ur. 1896. syn Michała I Walerti rodowca" usposobieniu.
pod nr. 556.
z Pawłowskich, przez brata, Wacława, Chathlll
Northumberland. Brunton Airfield, England.
bezdzietny, lat 35. Polak, pracują
Włodarek Bolesław .ur. 1862. przez Włodarek cyWDOWIEC
w fabryce, pragnie poznać PANNĘ lub WDO
Feliksa. High Ash Camp, Brandon. Suffolk 183. WĘ od lat 25 do 38, w celu matrymonialnym.
England.
Bol
Wojtldewlez Stanisław, ur. 1924 w Wilnie, syn Oferty do: Feliks KUNIARSKI, Entreprise (397)
Czesława i Kseni, przez ojca, Gdańsk-Wrzeszcz. lard. MANTES-GASSINCOURT (S. et O).
ul. Jagienki, 15.
Wotódzko Piotr, ur. 1923. syn Aleksandra, przez
Wołódtko Michalinę. Szczecin, ul. Narutowicza 15
Wróbel P otr 1 Anna z d. Grzęda, przez Grzędę
Władysława Polish Forces 285/2 K. Polish APO
Ednburgh. England.
Wrzonski Natan, ur. 1902 w Lodzi, syn Tadeu
sza i Henrietty, przez Wrońskiego Henryka. CodKolegi Stefiina PŁÓCIENN1KA, pracującego
ford Warminster Wilts Woolstore Camp. Polish
przed wojną w dep. Calvados, poszukuje Aleksan
Forces, England.
WvcilsM Mikołaj Michał, ur. 4. 11. 1912 w Wi- der TERESZKO zam. w NEUFLIZE (Ardennes)
ciowie. przez Poselstwo Szwajcarskie w Paryżu. ___________________________________________ (560)
Wysocki Stanisław, przez Jadszonek Wiktora.
Porucznik ŻEBROWSKI, ostatnie miejsce po
Legowo. pow Gdańsk.
Zakrzewski Mieczysław, ur. 1910 w Kraśniku, bytu Post Lens St. Rćmy, province de Lićge
(Belgia), proszony jest o podanie swego nowego
przez Lichota Kazimierę.
'
Zawadzki Walenty, ur 1892, przez Kasztelan He adresu do Adm. „Narodowca" pod nr 56L
lenę, Łódź. Szosa Zgierska 196.
Zawiślak Henryk, prze® Malssen Martę, 9. Qual
des Bergues, Genewa.
Zimnicki Zygmunt, ur. 1904. syn Stefana 1 Emi
„OgloezTnla Dro»n»”
lii z Lipnickich, przez Zimnlckę Emilię. Lidzbark f
za Olsztynem, al Kresowa. 17.
Zimny Aleksander, przez Raba Kazimierza
Warszawa ul 11. Listopada 54.
Zmyełowskl Stanisław, ur 26 10. 1916 w Leszczy
nie. przez Zmyslowskfego Edwarda Andrzeja i . monmene M. KWIA1 hoiłshi - uE«8
Stanisława
rravaux exścutśs par dea ouvrtere
Zommer Agnes, przez Brawerman Icka, Woj
Komit. żydów Polskich. Łódź
yndl<Iu*e» Travailleuri du Ldvrą
Zysman Nusyn-Nuta ur 1914 w Końskich, syn
-X- i ia OGT —t—
Chla i Frajdy, przez Zysmana d/o Kllbert, Łódź
ul. Południowa, 2,
4* Ośrant: Lice GAF.BT^A w LKMg

