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•—hasło chrześcijańskiego i demokrato świata!

„Kłamać i rozbijać”
— oto hasło aparatu Turowca Pragiera !

PIĄTEK, 26. marca 1948.

—LENS (Pas-de-Calals)

—

VENDREDI, 26. Mars 1948.

Nr. 73.

Narodowiec

(Od własnego korespondenta)
Londyn, 23 marca 1948. cow ludowych państw zza żelaznej
„Zjednoczyć się albo zginąć” — oto kurtyny, państw, których federację
_______
Quotidien democrate pour ta defense des inUrets sociaux et culturels de [‘immigration polonaise
rzeczywiście dziś czołowe hasło całego Polska ongiś przygotowywała w pro
cywilizowanego, chrześcijańskiego i de jekcie, opracowanym przez rząd gen.
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Zjednoczenie się gospodarcze sze Dlatego też propaganda jego powitała
snastu państw europejskich w Pary gorąco deklarację waszyngtońską przy
żu, sojusz pięciu państw zachodnich wódców stronnictw chłopskich środko
Odnalezioiio rozbitków
w Brukseli, wspólna deklaracja trzech wo - wschodniej Europy z d. 4. 7.1947,
samolotu wC.-47”,
premierów skandynawskich w Sztok — tworząc jednak od razu fikcję, ja
6 zabitych
holmie, umowa gospodarcza francu koby Polskę w tym zespole reprezen
Nowy Jork. — Amerykańskie wła
sko - włoska w Turynie, decyzja zwro tował — przyjaciel Pragiera, p. Kun PARYŻ. —- Obrady Rady Ministrów w łów gospodarstwa domowego (aluminum, fa 5-LETNI UKŁAD MIĘDZYNARODOWY
środę w przeważnej części były poświęcone jans), nawozów sztucznych, opłaty w pral
dze wojskowe odnalazły samolot „Da
tu Triestu Włochom z powodu wiaro- cewicz (adwokat z zawodu)!
zagadnieniu obniżki cen. Wysuwa się ono na niach 1 w ogóle ceny pewnej ilości artykułów, W SPRAWIE PSZENICY
kota C. 47”, który zaginął dwa dni te
łomstwa Jugosławii, wielka mowa
pierwszy plan wobec zbliżania się daty 31 bezpośrednio wpływających na budżety ro
Zatajona przez Pragiera
Min. Rolnictwa Pfimlln przedstawił pro mu w Stanie Waszyngtonu. Z 8 osób
marca,
wyznaczonej
przez
Radę
Gospodar

Trumana w sprawie pomocy zbrojnej
dzinne.
' depesza
jekt międzynarodowego układu w sprawie
czą i organizacje robotnicze, jako termin do
Ameryki dla wolnej Europy i szybkie
Przewidziane jest obniżenie cen wełny dla pszenicy, który ma doprowadzić do równo znajdujących się na pokładzie samolo
Pan Kuncewicz został wykluczony prowadzenia do rzeczywistej obniżki cen. producentów
o
5
—
15
proc.,
która
to
obniżka
uchwalenie przez .parlament amery z P.S.L. wraz z p. Nagórskim pod ko Rządowi powiodło się obniżyć ceny niektó
produkcji i konsumcji światowej w o- tu, jedynie dwóch znaleziono przy ży
zaznaczy się także w sprzedaży detalicznej. wagi
kresie
najbliższych pięciu lat. Umowa ta za ciu. 6 innych poniosło ślnierć. Powo
kański planu pomocy „Marshallowej” niec 1943, co władze krajowe stronnic rych artykułów spożywczych, obecnie zdąża Poza
tym zostanie zwiększony nacisk na
dla Europy, pogotowie floty amery twa przypomniały tym panom depe on do objęcia nią także artykułów przemy ceny artykułów rolniczych i spożywczych. pewniałaby Francji, od 1 sierpnia 1948 do dem wypadku była burza.
Równocześnie zostaną wydane zarządzenia 1 sierpnia 1958 r. przywóz 975 tysięcy ton
kańskiej na wodach greckich, turec szą z dnia 3 stycznia 1945 r., prote słowych.
W. tym celu już od kilku dni toczą się roz w kierunku zwiększenia produkcji maszyn pszenicy rocznie (łącznie z Unią Francuską Rozbił się samolot francuski,
kich i perskich, — oto w kilku sło stującą przeciwko ich próbie upozoro mowy z przedstawicielami organizacyj pra
rolniczych i obniżenia w ten sposób kosztów7 i Zagł. Saary).
2 zabitych
wach sensacyjny rozwój wypadków wania rozłamu w P.S.L. i powtarzają codawców i robotników. Opracowuje się za własnych
w rolnictwie. Rząd dąży do usta PODRÓŻ DO TURYNU
PARYŻ. — W dniu 24 marca br. rozbił się
rządzenia,
które
zostaną
ogłoszone
jeszcze
spowodowany przewrotem w Czecho cą pełne zaufanie do St. Mikołajczy
bilizowania we Francji cen sprzedaży wy
francuski samolot „Moran 472”, należący do
końcem bieżącego tygodnia.
tworów kolonialnych, w szczególności oliwy,
słowacji, zagrożeniem Finlandii i ka. Tę depeszę p. Pragier zataił. Wspo przed
Min. Georges Bidault złożył sprawozda bazy wojskowej w Mont-de-Marsan. Na sku
Rzecznik rządu, p. Pierre Abelin podał kawy i kakao.
wzmożeniem nacisku zbrojnego na mniani zaś rozłamowcy, wraz z zawie kilka szczegółów z przygotowywanych zarzą
nie ze swojej podróży do Turynu. Podkreślił, tek błędu pilota, samolot skapotował. Dwóch
pilotów poniosło śmierć, a samolot uleg* zu
Grecję. Do tego dochodzą „czystka” szonym w prawach członka P.S.L. p. dzeń. Postanowiona obniżka cen, oświadczył, RACJA CUKRU ZOSTANIE UTRZYMANA że z odbytych tam rozmów jest całkowicie pełnemu
zniszczeniu.
zadowolony.
w brytyjskich urzędach, związanych z Scigalskim zmontowali w Londynie ko dotyczyć będzie artykułów, w których jest
Na
wniosek
p.
Coudó
du
Foresto
Rada
Mi

możliwa
i
zostanie
zadecydowana
w
porozu

•
•
bezpieczeństwem państwa i zerwanie medię istnienia „PSL-Wolność”, dobie mieniu z organizacjami syndykalnyml pra nistrów zatwierdziła przywrócenie wolnej
Wybuch w fabryce wojskowej.
e
Labour Party ze socjalistami, solida rając sobie na „członków” rozmaitych codawców i robotników.
sprzedaży ryb, począwszy od 5 kwietnia. Se
2 zabitych. 5 rannych
PARYŻ. — Delegacja Krajowego Komite
kretarz stanu dla spraw wyżywienia zapo tu Walki z Drożyzną została przyjęta przez
SANTIAGO. — W fabryce amunicji w Chi
ryzującymi się z komunizmem — dwa Rusinków, Krawców, Domoniów, Stę- OBNIŻKI KORZYSTNE
wiedział także obniżenie cen mięsa mrożo premiera Schumana. Delegacja zapropono le nastąpił w środę wybuch, w następstwie
wydarzenia nie do pomyślenia jeszcze pieniów, Pasków, Stańczykowskich i
nego pierwszej jakości o 50 fr. na 1 kg. Po wała Premierowi szereg zarządzeń, które którego straciło życie 2 robotników, a 5 in
DLA
BUDŻETU
RODZINNEGO
przed kilkoma miesiącami.
twierdził, że wbrew pogłoskom, obecny przy jej zdanidm mogą wydatnie przyczynić się do nych doznało poważnych obrażeń.
innych sanatorów, ozonowców i dwójpowodzenia akcji zniżkowej.
Walka między chrześcijaństwem karzy. 18 sierpnia 1947 r. ukazał się Obniżone zostaną zwłaszcza ceny artyku- dział cukru zostanie utrzymany.
a komunizmem
Lotnik brytyjski
w „Dzienniku Polskim i Dz. Ż.” artyWypadki na arenie międzynarodowej kuł, sławiący „narodziny chłopskiej
wzbił się 20 tys. metrów
toczą się ze ^zmagającą szybkością, międzynarodówki”, podpisany „w iponad ziemię
zmuszając wszystkich w tej gigantycz mieniu Polaków” przez — Kuncewi
Londyn.
— Kapitan John Cunnignej wojnie ideologicznej do zajmowa cza! Tq samo, twierdzenie znajdujemy
Paryż. — Czeski ambasador we wodził, iż odbudowa świata powojennego po z zamiarem zrezygnowania i opuszczenia ham, lotnik brytyjski pobił na samolo*
we
„Frankfurckiej
Kronice
”
(oeneronia wyraźnego i zdecydowanego sta
Francji, Nosek zrezygnował w środę winna dokonać się w skali światowej, przy Czechosłowacji.
cie o napędzie, odrzutowym typu „De
*
nowiska za lub przeciw wszelkiemu, a wo - sanacyjnej), gdzie niejaki „Kra ze swego stanowiska na znak protestu czym Niemcy ze swym potencjałem przemy
i gospodarczym powinni być wciąg
Haviland Vampire” rekord wysokości
Ucieczki
z
Czechosłowacji
więc i czerwonemu totalizmowi. Może wiec” sławi w dodatku Kuncewicza za przeciwko sytuacji wytworzonej w Cze słowym
nięci w orbitę gospodarki światowej, by ich
najbardziej charakterystycznym wy — zorganizowanie sekcji londyń chosłowacji. Powiadomił on rząd fran zasoby mogły służyć wszystkim narodom, a Paryż. — W kołach uchodźców czechosło ustalony w roku 1938 przez podpułko
wackich oświadczają, że dr Hubert Ripka, wnika Mario - Pezzi. Lotnik brytyjski
darzeniem ostatnich dni było zerwanie skiej i „azjatyckiej” międzynarodów cuski, iż nie może on reprezentować zwłaszcza ich ofiarom. Sąsiedzi Niemiec na były
minister czechosłowacki miał opuścić miał osiągnąć wysokość 20 tysięcy me
z komunizmem i demonstracyjne przej ki chłopskiej, za przyjmowanie „ak nadal na zachodzie Czechosłowacji po tomiast powinni otrzymać odpowiednie gwa Czechosłowację
i znajdować się obecnie
rancje wielkich mocarstw.
cesu...
ruchu
ludowego
we
Francji
”
ście na katolicyzm długoletniego se
„gdzieś na zachód od żelaznej kurtyny”. O- trów.
ostatnich
wydarzeniach,
jakie
zaszły
gółem miało przybyć do Niemiec 1.500 ukretarza „Daily Workera” Hynda. Czy (?!) i ludowców Estońskich (?), za w Pradze. Ponieważ ustąpienie nastą
Zgon filozofa rosyjskiego.
Jan Masaryk nie po chodźców z Czechosłowacji.
tając jego deklarację pewien robotnik „reprezentowanie interesów Białoru piło po ogłoszeniu wiadomości o areszBratysława. — Słowackie pismo syndykaMikołaja Berdiajewa
sinów
”
itp.!!
Łatwo
się
przekonać
oangielski powiedział mi: „Tak, trzeba
pełnił samobójstwa^ — listyczne „Praca” donosi, że były przewod PARYŻ.
— W ub. środę zmarł w Clamart
towaniu
ks.
ks.
prałatów
Szramka
dziś wybrać pomiędzy Papieżem a gło czywiście, że są to wszystko kłamstwa Halli, przeto widocznie wydarzenia te
niczący słowackiej partii chrześcijańsko - wielki filozof rosyjski, Mikołaj Berdlajew,
oświadcza konsul czeski
demokratycznej i były przewodniczący sło ur. w r. 1874 w Kijowie. Opuścił on Rosję w
wą światowego komunizmu”. Ciekawy wyssane z Pragierowego palca.
we Francji
wpłynęły na decyzję ambasadora.
wackiej Rady Narodowej, dr Lettrich, zbiegł r. 1923. Zmarły jest autorem wielu dzieł fi
to zaiste komentarz w ustach AngloParyż.
—
Wraz
z
ambasadorem
Nos
Agent Pragierowy
lozoficznych. Ostatnie p.t. „Królestwo cesa
sasa.
kiem podał się do dymisji w środę kon
rza i królestwo ducha” nie zostało jeszcze
miał zastąpić Mikołajczyka !
wydane. Zgon przerwał Mikołajowi BerdiaJedynie polskie „ghetto” londyńskie
sul generalny czeski w Paryżu Dr
Deklaracja Waszyngtońska z lipca
,lewowi pracę nad „Nową mistyką”.
obóz epigonów zamachu majowego, oSvozil. Złożył on przedstawicielom pra
Zmarły cieszył się wielkim poważaniem w
eneru i ozonu, faszyzującego nacjona 1947 r. powołuje się wyraźnie na osy następujące oświadczenie: „Żona
świecie chrześcijańskim.
świadczenie
międzynar.
konferencji
alizmu i elitaryzmu — nie tylko nie ro
moja i ja długo zastanawialiśmy się
zumie konieczności zjednoczenia się, grarnej z 9 lipca 1942 r., czyli na t.
nad wypadkami w Pradze i doszliśmy
Posiedzenie
lecz wszystko robi, co może, by rozbić zw. „program chłopski”, podpisany w
do przekonania, iż należy opuścić kon
Bady
pięciu
państw zachodnich
dokonywujące się jednoczenie dookoła Londynie, w Chatam House przez
sulat. Życie każdego Czecha na stano
w
Brukseli
BRUKSELA. — W czwartek rozpoczęły
wisku urzędowym, nie należącego do
przywódców demokracji polskiej ze przedstawicieli Bułgarii, Czechosłowa
się w Brukseli prace nad powołaniem do ży
czeskiej partii komunistycznej staje się
St. Mikołajczykiem na czele. W szcze cji, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii i
cia stałej Rady Porozumiewawczej 5 państw,
Jugosławii.
Program
ten,
obszernie
ogólności osławiony prof. A. Pragier,
trudnym. Mogę oświadczyć, iż „Jan
które podpisały pakt zachodni. Rada taka
Mesaryk nie pop°'nł! samobójstwa. Pr
utrwalony na stanowisku „szefa pro mówiony w publikacji „RoVal Insti
ttt
łycbt dla stałrge
J
tute
of
International
Affairs
”
(Zagad

niania zagadnień gospodarczych, politycz
wnego dnia będą podane wszelkie szcze
pagandy” dzięki rozbiciu się prób re
nych, społecznych oraz kulturalnych. Za
goły- i ujawniona zostanie cała prawda
konstrukcyjnych i ugodowych wśród nienie Rolnicze od Bałtyku do m. Estępcy ministrów Spraw Zagranicznych ogejskiego),
podpisany
jest
w
orygi

emigracji londyńskiej, wzmógł kam
w sprawie tej zbrodni. Nie ulega obecpracują statut tej Rady 1 zajmą się uzgod
nale
przez
St.
Mikołajczyka
i
W.
Kunieniem prac na najbliższą przyszłość. Do uniejuż wątpliwości, iż Masaryk został
panię przeciwko St. Mikołajczykowi.
lerskiego, a nie — jak kłamie świado
ruchomienia tej instytucji przywiązuje ąlę
najpierw zamordowany, a następnie
Fikcyjne twory Pragiera
wielkie znaczenie, gdyż właściwie będzie to
mie kadzichłop Krawiec — przez Kun
wyrzucony przez okno z gmachu mini
ośrodek wszelkich prac w ramach paktu za
przeciw P.S.L.
cewicza i Ścigalskiego. Deklaracja Wa
(Foto: Record) sterstwa spraw zagranicznych”.
(Foto: France-Cllchćs) wartego przez pięć państw zachodnich.
Finansując obficie „brata” Kuncewi szyngtońska, podpisana jedynie przez
*
Ks. prałat Szram ek.
Ks. prałat Hala.
cza (Pragier jest nie tylko turowcem pp. Nagy’ego, Macek’a, Gavrilovic’a
Wybory w Czechosłowacji
Premier Finlandii wezwany
ukrywszy się w samochodzie ciężarowym
ale należy z Kuncewiczem do tej samej i Dymitrowa, wspomina o udziale w Minister Klementis stara się
9 lub 23 maja
do Moskwy
holenderskiej
kompanii
transportowej.
zatrzeć wrażenie zamachu
loży masońskiej) i jego renegatów lu jej ułożeniu przedstawicieli Rumunii i
Praga. — Wybory powszechne w Czecho
HELSINKI. — Chory premier Pekkala udał się samolotem do Moskwy, dokąd go
dowcowych, Pragier stara się prześcig Polski. Tym przedstawicielem Polski dokonanego w Czechosłowacji słowacji odbędą się w niedzielę 9 albo 23
Współpraca polsko - czeska
maja. Dokładną datę wyznaczy Zgromadze
wezwano na narady. Po raz pierwszy od onąć i sanację i P.P.R. w walce z pol nie był jednak żaden z Pragierawych PRAGA. — Na konferencji prasowej od nie
Narodowe.
trzymania noty sowieckiej, wzywającej Fin
PRAGA.
—
W
stolicy
czeskiej
zakończy

bytej
w
środę
rano,
nowy
czeski
minister
skim obozem chłopskim, posługując się braci „ludowych”, lecz członek praw Spraw Zagranicznych Klementis, odpowie
ła się dwudniowa konferencja gospodarcza landię do rokowań w celu zawarcia sojuszu,
głównie znaną metodą stwarzania fik dziwy P.S.L. Sokalski, który z powodu dział na zapytanie jednego z dziennikarzy, Urzędnlcy min.Sprawiedliwości polsko-czeska, odbyta 22—24 marca, w któ prezydent Finlandii Paasikivi udzielił wywia
cyjnych ruchów „ludowych” według działania jeszcze wówczas P.S.L. w iż „na Zachód patrzy on jako na tę część przeciw* zmyślonym spiskom rej ze strony polskiej brał udział minister du prasowego. Prezydent oświadczył m.ln.:
w Finlandii odbędą się zgodnie
kadzichłopskiej recepty.
Kraju zmuszony był swój udział za Europy, która prowadzi samodzielną polity Praga. — Czeski minister Spraw Wew Minc, a ze strony czeskiej minister Gregor. z „Wybory
przepisami prawnymi 1 nie ma mo
kę w swoim własnym interesie. Ludzi i poli nętrznych zapowiedział postawienie pod sąd W wyniku rozmów uzgodniono, iż oba kra
A pieniędzy na taką robotę widocz taić. Skorzystał z tego samozwańcze tyków
zachodu, jako też ich zasady szanuje”, szeregu wyższych urzędników z dawnego je zwiększą wymianę towarową 1 urządzeń wy o odroczeniu ich. żyjemy w poszanowa
niu porządku i naszej konstytucji. Wybory
Kuncewicz dla zorganizowania w Lon oświadczył Klementis. „Szanuję również Ich Ministerstwa
nie mu nie brak!
Sprawiedliwości za rzekome przemysłowych oraz podejmą wymianę u- te będą zupełnie wolne, a rezultat ich będzie
czonych.
Przewodniczącym
Rady
Gospodar

P. Pragier wykorzystuje przy tym dynie fikcyjnej „sekcji”.
Ar.
sposób życia”.
sabotowanie dochodzeń w sprawie „spis
Mówiąc o planie Marshalla, Klementis do- ków” wykrytych ostatnio w Czechosłowa czej polsko - czeskiej na rok 1948 został wyrazem woli ludu”.
wyjątkowe warunki Anglii, kraju o
(Dokończenie na stronie 2-giej)
czeski minister Gregor. Przy zakończeniu
cji przez policję 1 organa bezpieczeństwa.
minimalnym procencie ludności wiej
Spowiedź w samolotach
konferencji wygłosił przemówienie minister
4
skiej i dlatego iriało zorientowanego w
Minc, oświadczając, Iż Polska musi rozbudo
Watykan. — Ojciec św. wydał zezwolenie
Prezydent
Benesz
pozostanie
wać swe porty i drogi komunikacyjne, by na słuchanie przez księży spowiedzi w czakontynentalnych ruchach ludowych,
w Czechosłowacji
Czechosłowacji ułatwić dostęp do morza.
się podróży samolotowych.
nie mieszczących się w żadnym z bry
Praga. — Urzędowa agencja czeska „Cęt
tyjskich obozów politycznych, ani w
ka” podała do wiadomości w środę zaprze
konserwatyźmie, ani w socjalizmie, a- kilka tysięcy bezdomnych, 6 tys. bezrobotnych czenie Prezydenta Benesza, jakoby nosił się
ni w mieszczańsko - kapitalistycznym CHICAGO. — W 11 stanach USA i we panuje w środkowo-zachodnich stanach Aliberalizmie. Zmuszony pogodzić się z wschodniej Kanadzie powodzie spowodowały meryki. Saperzy oświadczają, iż jeśli desz Spodki latające nad Włochami
nie ustaną w najbliższych pięciu dniach,
Waszyngton. — W środę prezydent miały na celu ustalenie zasadniczych
Rzym. — Włoskie władze wojskowe do
istnieniem paryskiej międzynarodówki poważne zniszczenia. Wskutek trwających cze
od kilku dni poważnych opadów deszczowych powódź obejmie stany Mississlpi, Illinois 1 in niosły w środę, iż w rejonie Carrary we Truman odbył przeszło godzinną roz zadań dla poszczególnych rodzajów
uchodźców socjalistycznych, mimo o- rzeki wystąpiły z brzegów, niszcząc całe ne znajdujące się wzdłuż rzeki Mississlpi. Włoszech posterunki wojskowe zauważyły oOchotnicy i oddziały cywilne pracujące przy becność 7 spodków latających. Nieznana mowę z ministrem Obrony Narodowej broni i służb na wypadek wojny.
pozycji zasadniczej Z. Zaremby wobec wioski i szereg fabryk.
4
regulacji rzek naprawiają pośpiesznie gdzie broń widoczna była na wysokości 4 km. Nie Forrestalem i szefami wszystkich ro
„rządu Londyńskiego” — bo rządząca W 6 wschodnich i środkowo-zachodnich niegdzie
Senat amerykański uchwalił
wały ochronne rzek. Szczególnie po zanotowano żadnych wypadków' w ludziach. dzajów broni armii U.S.A. Rozmowy te
stanach
Ameryki
zanotowano
już
ponad
2
i
Labour Party międzynarodówkę pary pół tysiąca bezdomnych. W Kanadzie liczba ważne prace pod tym względem podjęto w
" pomoc wojskową dla Grecji
ską wyraźnie proteguje — P. Pragier powodzian jest znacznie wyższa. 6 tys. robot rejonie miasta Canton.
i Turcji
wojuje z tym większym rozmachem z ników straciło już zajęcie z powodu znisz Wylały częściowo rzeki w niektórych oWASZYNGTON. — Senat amerykański
stanu Dakoty, lovy, Nebraski, Ohio,
uchwalił projekt ustawy o przyznaniu kre
„zieloną międzynarodówką” i z obec czenia przez powodzie kilku warsztatów pra kolicach
Michigan, Pensylwanii 1 Nowego Jorku.
dytów na wydatki wojskowe dla Grecji i Tur
cy.
ną jej duszą — P.S.L.
Straty
dotychczas
obliczone
sięgają
w
Poważne niebezpieczeństwo powodzio
cji w kwocie 275 milionów dolarów.
P. Pragier . rozumie doskonale ol we grozi w wielkiej dolinie Ohio w USA, miliony dolarów. Zniszczeniom uległy żyzne
Agencja żydowska zapowiedziała Badzie Bezpieczeństwa
pola
zasiane
oziminą
oraz
wiele
zagród
far

brzymie, może przełomowe znaczenie gdzie płaskie tereny stają się łatwo łupem
utworzenie rządu żydowskiego
Izba Beprezentantów
porozumienia zasadniczego przywód- wezbranych rzek. Podobny stan zagrożenia merskich.
omawia plan Marshalla
Lake - Success. — Agencja Żydow wniosku o oddanie Palestyny pod powiernic
Waszyngton. — Zagajając debaty nad pla
ska poinformowała w środę Radę Bez two O.N.Z.
Przedstawiciele Kanady 1 Francji, zabiera nem Marshalla, Przewodniczący Komisji dla
pieczeństwa, iż w dniu 16 maja br. po jąc głos na temat wydarzeń w Ziemi Świętej, Spraw Zagranicznych Eaton, oświadczył, iż
Reżim warszawski pomaga organizować przewroty w Europie
wycofaniu się Brytyjczyków, zostanie oświadczyli, iż wielkie mocarstwa muszą Izba musi podjąć szybko decyzję, gdyż „tirze
utworzony w Palestynie rząd tymcza działać zgodnie, gdyż inaczej zagadnienie po ba wybrać pomiędzy wolnością i niewolą”.
dodał, iż trzeba jasno spojrzeć praw
sowy państwa żydowskiego przy wpół- działu Palestyny nie zostanie przeprowadzo Eaton
ne. Przedstawiciel Kanady oświadczył, iż je dzie w oczy. Ameryka jest szampionem
udziale Komisji Palestyńskiej.
go zdaniem dojdzie w Palestynie do wojny wolności mówił Eaton, Rosja zaś szampio
niewoli, jako podstawy cywilizacji bez
Rzym. — Dziennik „Giornale dTta-- podczas gdy w Polsce brak papieru na książki LAKE SUCCESS. 4— Rada Bezpieczen- domowej po wycofaniu się Brytyjczyków. Za nem
dusznej. Szybkie uchwalenie, powiedział na
powiedział
on,
iż
Kanadą
wycofa
swe
popar

lia” zamieszcza fotografię 30-tu pol
O. N. 5Ł obradowała w środę nad zagadnie cie w sprawie podziału Palestyny, o ile wiel zakończenie Eaton, będzie ujawnieniem
Wartość całego ładunku papieru wy- [ mią sumę 81 milionów lirów'.
niem Palestyny. Delegat Ameryki nie zgło kie mocarstwa nie będą działać zgodnie. Po światu naszego wyboru”.
skich wagonów krytych naładowa
Na takie wydatki, kosztem krwawicy sił jednak swego zopowiedzianego poprzednio dobne stanowisko zajął delegat Francji, onych rolkami papieru, które rząd p< nosi po cenie 135 lirów za kg. olbrzyrobotnika polskiego, starczy reżimowi
świadczając ponadto, iż jego zdaniem naj
Cyrankiewicza przesłał darmo dla Pie
warszawskiemu, ale na marne kilka General Clay złagodził wyroki lepszym rozwiązaniem sprawy palestyńskiej
tro Nenniego na agitację wyborczą.
ugoda zawarta pomiędzy żydami i Amilionów złotych dla starców na Wy- na 13 niemieckich zbrodniarzy byłaby
Jak wiadomo, Nenni jest przywódcą
rabami. Dalsza dyskusja zostało odłożona do
chodztwie
pieniędzy
nie
ma.
Jaja,
szyn
wojennych
tego odłamu socjalistów we Włoszech,
30-go marca br.
ki i cukier dla Anglików są, dla pol FRANKFURT. — Amerykański sąd woktórzy idą razem z komunistami. Pa
*
jenny
we
Frankfurcie
podał
do
wiadomości,
skich gruźlicznych dzieci nie ma. iż generał Clay skasował wyroki w 13 wy-t W Jaffie 12 zamachów bombo* PARYŻ, — Minister Komunikacji Pineau
pier miał służyć na druk dziennika „AA gdyby ktoś w Polsce odważył się o- padkach na 73 Niemców skazanych w proce- wych, 12 zabitych, 30 rannych wyjeżdża do Waszyngtonu, gdzie odbędzie
ranti”. Natomiast Nenni wołał raczej
tworzyć usta przeciw takiej gospodar sle w Malmedy. Z owych 13-tu, czterech ,JEROZOLIMA.
....................................................................
— Arabowie podjęli wielką narady w sprawie lotnictwa, marynarki han
pieniądze niż papier Cyrankiewicza i
ce wówczas Policja Bezpieczeństwa było wówczas skazanych na kary śmierci, 8 akcję przeciwko Żydom w różnych miastach, dlowej i komunikacji.
sprzedał na miejscu 150 ton po 135 li
na dożywotnie więzienia i jeden na 10 lat niszcząc komunikację i obszary zamieszkałe
PARYŻ.
Kontrola celna na granicy
mu je zamknie.
rów za kilo.
więzienia w Dachau. Wśród skazanych na przez żydów. W Jaffie zanotowano w środę francusko-saarskiej przestanie obowiązywać
Gazety włoskie są oburzone za takie
Dodać należy, że podobne darmowe karę śmierci znajduje
_ _ się dowódca gwardii
_
12 zamachów bombowych, w czasie których z dniem 1. kwietnia br.
czynne mieszanie się reżimu warszaw
transporty papieru nadchodzą dla pa przybocznej Hitlera 1 jeden z jego adiutan- zginęło 15 żydów a 30 innych odniosło rany, MADRYT. —- Urzędowy komunikat do
generał S.S. Józef Dietrich.
1
drodze zaś pomiędzy Jerozolimą j Tel- nosi o rozpoczęciu się w dniu 5 kwietnia br.
skiego do wyborów, czyli do spraw
ryskiej „Gazety Polskiej”, prócz gotów tów,
Generał Clay złagodził również wyroki w Avivem 12 samochodów było przedmiotem a- francusko - hiszpańskich rokowań handlowewnętrznych Włoch.
ki propagandowej, którą pismo to do- 60 innych wypadkach, które przewidywały taków ze strony Arabów,
wyche
We Włoszech wszyscy wiedzą, że na
PARYŻ. — W Albi odbyło się zebrania
staje w różnej formie, wskutek czego kary śmierci na 12 zbrodniarzy, kary dożyprefektów południowo-zachodniej
to. aby rząd pp. Cyrankicza i Gomułki
rozsyła darmo wielką część swojego
obronie zdolności nabywczej dwunastu
Francji. Narady dotyczyły spraw wyżywie
mógł takie prezenty robić kosztem
nakładu.
robotnlka
za masakrę 70 lotników alianckich, nieuzbro
nia i cen.
biednej Polski, na to robotnik polski
PARYŻ. — Premier Robert Schuman prtj’
jonych jeńców wojennych i mordowanie
RZYM. — W Trieście zorganizowali Ko
Ale
na
pensje
dla
nauczycieli,
na
ludności cywilnej w Belgii w czasie walk o 1 jął delegację S.FJ.O. oraz M.R.P. z dep. muniści manifestację antyaliancką, w której
musi pracować z4 niską płacę pod czuj
renty dla wdów, sierot i starców, pie Belgię w grudniu 1944 roku 1 w styczniu 1945 I Nord, które omawiały z Prem'erem sprawę wzięło udział od 2-3 tysięcy osób. Nie zanoś
nym okiem Policji Bezpieczeństwa
(Foto: France-ClicMs)
I zdolności nabywczej robotników.
towano żadnych wypadków.
roku.
niędzy
nie ma! .
Pietro
Nenni
przemawia.
znacznie dłużej, niż na Zachodzie.

Zapowiedź dalszej obniżki cen we Francji

Ambasador Czechosłowacji we Francji Nosek ustąpił na znak protestu

Powódź w U.S.A. i w Kanadzie

Prez. Truman naradza się z szefami sztabu

Niepewność w sprawie Palestyny w O.N.Z

600 ton papieru polskiego przysłał Cyrankiewicz Nenniemu,
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Kazanie wielkopostne O. ftlquet

„W obronie ofiarnej pracy społeczników”
„Każdy chce zarabiać i wiele 1 szybko, bez ponosząc niejednokrotnie wydatki Z tą pra
przebierania w środkach, a w tym celu zaj cą związane ą własnej kieszeni. Dlatego po*
mować takie czy Inne stanowisko, być kon wiedzenie, że „każdy chce zarabiać i wiele
sulem lub choćby prezesem, a dzięki temu i szybko” jest zbyt ogólnikowe I może być
„dobrze tyć” przez wywieranie wpływów na wielce krzywdzące, ponieważ nie znam takich
ugrupowania
słabszych
_ .
_ ”.
| ludzi, którzy by się na pracy społecznej doTak brzmi je ’en ustęp artykułu dyskusyj- rabiIi fortuny. Jednostki nieuczciwe znajdą
............... się zawsze i wszędzie, lecz to nie daje nikomu
nego, podpisany pseudonimem „Zbigmal*
aby z tymi jednostkami
stawiać
Czytelnicy tego wstępu mogli odnieść wra< prawa,
5
v-------------------—- w
źenie, jakoby każda prezeska czy prezes or-1: jeaen
Je<*en rząd wszystkich ucz
uczciwych ludzi,
T" osobiście
—rozumiem,
------- *— . co pan ,.Zbi.
ganizacji epołecznej pobierał; wysokie wyna-i.1 Ja
chcial przez
nrzez tn
nnttH
grodzenie za swą pracę społeczną, i że są ’ mnal” chciał
to powiedzieć,
lecz pewpozbawlenl skrupułów, byle tylko utrzymać na
łudzi mogła tego nie rozumieć 1 pojsię na stanowisku prezeski czy prezesa, że mować tak jak było napisane.
Nie piszę tego artykułu, aby się samemu
tak nie jest, dowodem są walne zebra
nia, gdzie nieraz głosowanie na prezeskę czy bronić, jako prezes, lecz w imię prawiy, po
prezesa musi dwa lub trzy razy być powta nieważ częstokroć się słyszy od ludzi nie na
rzane z powodu braku kandydatów* na to tak leżących do ża’nej organizacji takie słowa.
„Gdyby nie mieli korzyści materialnych, toby
„popłatne” stanowisko społeczne.
prezesami nie byli”.
Nie zaprzeczam, że istnieje pewna grupa
Tak mówią jednak tylko jednostki, nie ma
tudzi, którzy za wszelką cenę pchają się na jące
sobie pociągu do życia wspólnego, do
stanow'ska bądź z próżności, bądź dla innych pracywspołecznej
1 stojące od niej z dala.
przyczyn, lecz jak z’olałem stwierdzić, ma
solidarności społecznej napi
to tylko miejsce w pewnych naczelnych za szeO wpotrzebie
jednym z następnych artykułów.
rządach, do których subwencje płyną z róż
St. M. z Houdaln
nych oficjalnych i nieoficjalnych, niekontro
lowanych źródeł, głównie dla pracy partyj
nej i politycznej. Takie subwende docierają
Strajk -i ty*, drukarzy
najdalej do zarządów okręgowych, gdzie się
unieruchomił
2 47 drukarni!
rozpływają w postaci strawnego za .dniów
w Nowym Jorku
ki’*, diety i tym podobne wydatki pomiędzy
Nowy Jork. — Po raz pierwszy od 29 lat
zarzą ’em naczelnym i okręgowym. Lecz ci
na dole (prezeski czy prezesi wykonują pra doszło do strajku drukarzy w Nowym Jor
cę w terenie zupełnie bezinteresownie l z ku. Strajk rozpoczął się w poniedziałek l obejmuje 247 większych zakładów drukar
przekonania słusznego czy błędnego.
skich. Liczba strajkujących dochodzi do 4
Nie wolno nam jednak zapominać o licz- tys. osób. Strajkujący domagają się usta
lych organizacjach z zarządem naczelnym 1 leń’a 36 godzinnego tygodnia pracy i pod
niższych stopni, pracujących na niwie spo wyżki zarobków o 53 centy za godzinę. Pra
łecznej, kulturalno-oświatowej czy forto codawcy odrzucają żądania, gdyż, jak owej a którzy pokrywają swe wy’atki ad- świadczają, drukarze zarabialiby 100 dolam'nlstracyjne wyłącznie ze składek człon rów tygodniowo.
kowskich. Tutaj nie ma mowy o tym. aby
prezeska cżv prezes, lub inni członkowie za John Lewis odrzucił propozycje
rządów mogli pobierać jakiekolwiek wyna
grodzenia. Z tej racji choćby, że nie ma na zakończenia strajku górników
to funduszów.
WASZYNGTON. — Zarząd amerykań
W każdej większej ko’on’1 polskiej, może skiego Związku górniczego pod przewodnic
my naliczyć do 80-tu prezesek czy prezesów, twem John Lewisa odrzucił rządowy plan
reprezentujących różne organizacje o różnych załatwienia sporu pomiędzy przedstawiciela
celach mniej lub więcej pożytecznych. I tych mi syndykatu górniczego, a prywatnymi
ludzi musimy podzielić na kilka grup. Jedni właścicielami kopalni.
Strajk 350 tys. górników amerykańskich
przyjęli prezesurę z przekonań ideowych, dru
dzy dla zaspokojenia swych ambicji osobi trwa już 10 dni. Górnicy domagają się 100
stych, inni znów z zamiłowan‘a do przewo dolarów miesięcznie renty dla każdego człon
dzenia. Są też tu i tam .samozwańcy”, któ ka Związku górniczego, który przepracował
rzy nie mogli się dostać na stanowisko pre co najmniej 20 lat jako górnik i Uczy obec
zesa 1 stworzyli jakąś organizacyikę, gdzie nie 60 lat życia.
siebie samych mianowali prezesami.
Wszyscy wyżej wymienieni nie pobierają
Ładnych wynagrodzeń, lecz poświęcają się,

Chrześcijanin i jego obowiązki w obliczu życia
W palmową niedzielę zakończył O.
Riquet swe kazania wielkopostne w
katedrze Notre Dame w Paryżu. Pod
niosłe słowa kaznodziei otworzyły oczy wiernych na najważniejsze zagad
nienia życia chrześcijańskiego i nieje
dnemu wskazały właściwą drogę, po
której kroczyć powinien.
W czwartej swej nauce O. Riquet
zobrazował obowiązki chrześcijanina
wobec sakramentu małżeństwa i po
tomstwa. W pięknych słowach przed
stawił obraz wzorowej rodziny chrześ
cijańskiej, obraz życia dzieci wzrasta
jących w miłości i cieple ogniska do
mowego, rozwój ich umysłów i począ
tek życia indywidualnego, którego za
rzewie wynoszą z domu rodzinnego.
Twierdzenie, że rodzina chrześcijańska
jest podmurzem narodu danego pań
stwa — znajduje tutaj swe zastosowa
nie. Bowiem jednostki wynoszące zdro
we ciało i duszę nieskalaną z rodzinne
go domu, rozdadzą szczodrobliwie ten
skarb na cele społeczne, przesiąkną otoczenie swoim wychowaniem i wyko
rzenią zło, które zakradło się w życie
społeczne przez kierownictwo ludzi o
wypaczonych charakterach, których
początki zaczerpnęli w latach dziecię
cych z zatrutej atmosfery domu ro
dzinnego.
Kaznodzieja przedstawił następnie
obraz zniszczenia, spowodowany w ro
dzinie chrześcijańskiej zdradą, wiarołomstwem i rozwodem. Nieprzejednane
stanowisk? Kościoła względem unie
ważnienia małżeństwa, ma na uwadze
dobro dzieci przede wszystkim, następ
nie powagę rodziców. Ubiegła wojna
stała się przyczyną rozbicia wielu ognisk rodzinnych, wielu jeńców wojen
nych i deportowanych znalazło po po
wrocie dom pusty lub zbezczeszczony.
Skutki podobnych nieszczęść odczuje

następna generacja, najfatalniej odbi- dności człowieka, którą uświęca ma
ją się one na-umysłach młodocianych cierzyństwo, dając jej do spełnienia
dzieci, które w zaraniu życia stanęły misję rozmnażania rodzaju ludzkiego”.
twarzą w twarz z największym złem,
W ostatniej nauce p.t. „Od śmierci
jakie spotkać je mogło — .zgorszę- do życia” O. Riquet wproB’adzil nas
niemi
w odległe czasy narodzenia Chrystusa
wołał i Jego powrolne wchodzenie na Kalwa
— Nie będziesz zabijał!
Chrystus — a jeśliby który z was rię od samej kolebki. — Narodzenie
zgorszył jedno z tych maluczkich, le w ubogiej szopce Betleemskiej, długie
piej by byłd uwiązać wam kamień u dnie pracy ciesielskiej ze św. Józefem
szyji i rzucić się w głębokości mor w Nazarecie, dalej uciążliwe marsze w
skie. — XD ileż większą odpowiedzial słońcu i kurzu Galilei podczas naucza
ność przed Bogiem ponoszą za zgor nia mas, uzdrawiania chorych i pocie
szenie dzieci ich właśni rodzice!
szania najnieszczęśliwszych z nieszczę
Nigdy, pod żadnym pozorem nie śliwych — by zostać wreszcie uwięzio
wolno nam zabijać ani słowem ani u- nym, spoliczkowanym i przybitym
czynkiem. Anonimowa denuncjacja, haniebnie do krzyża, jak zbrodniarz
która stała się powodem śmierci czło największy.
wieka jest straszną zbrodnią. Żaden
Cóż więc przedstawia ten Chrystus
lekarz na świecie nie zgodzi się skró na Krzyżu, przypominający nam ów
cić życia swego pacjenta i do ostat Wielki Piątek, kiedy zaćmiło się słoń
nich możliwości będzie się starał prze ce, zatrzęsła się ziemia, rozdarła się
dłużyć, wyleczyć, przywrócić do zdro zasłona w świątyni, skały popękały i
wia istotę ludzką. Nikt nie ma prawa umarli z grobów powstali a Syn Czło
odbierać nam tego, co jest nam dane wieczy umierając na Krzyżu wołał
od Boga i tylko jeden Bóg odebrać wielkim głosem: „Ojcze w ręce Twoje
nam może — to jest życia. — Oby oddaję ducha mojego”.
słowra te przeniknęły do serc wszyst
Oto od dwóch tysięcy lat prawie,
kich chrześcijan na świecie i oby już
Ukrzyżowany
-ten działa i wywiera
nigdy nie powtórzyły się masowre mor
dy, których byliśmy świadkami w u- wpływ na świap cały, jak najżywsza i
biegłej wojnie. Gdyż nie ma ras wryż- najpotężniejsza jednostka. — Przez
szych czy niższych, w obliczu Chrystu śmierć swoją Chrjrstus zmartwych
sa w’szyscy jesteśmy jednacy i mamy wstał j faktu tego nie zdołał obalić
prawo do życia, do tworzenia, rozwi przez swe hipotezy autor „Zdrowego
jania się i trwania dotąd aż nas Stwór Rozsądku sprzed 170 laty. — Praw
da Chrystusowa żyje i żyć będzie wiecz
ca przed swój sąd powoła.
nie w sercu każdego chrześcijanina a
Dalej w podniosłych i gromkich nadchodzący
dzień Zmartwychwsta
skwach przedstawił kaznodzieja jak
nia
Pańskiego
utwierdza nas w tej
wielką, jak strasznie nieprzebaczalną
Wierzymy w nieśmiertelność
zbrodnią z punktu widzenia chrześci wierze.
duszy’, zapowiedziane ciał zmartwych
jańskiego jest spędzanie płodu. Tłu wstanie
żywocie wiecznym — Credo
maczenie, że zabita przed urodzeniem in vitamweternam!
L.T.
istota nie przyczyniłaby się do dobro
bytu i istnienie jej było zbyteczne —
jest wielkim, olbrzymim błędem. Ta ♦) Baron d’Holbaeh „Bon - Sens" 1772 r.
wydarta życiu jednostka, to była już
istota ludzka od pierwszej minuty
„Zjednoczyć się albo zginąć”
swego poczęcia. Serce jej już biło i
•— hasło chrześcijańskiego i demokratycznego świata !
pragnęło kochać, mózg formow*ał nię,
11 okrętów7 amerykańskich na Morzu Sródz,
„Kłamać i rozbijać”
Waszyngton. — Kongnesman Miller, darerych, a w szczególności w zakresie ceŁ by dać obraz duszy takiej, jak wasza
—
oto hasło aparatu Turowca Pragiera !
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republikanin ze stanu Nebraski oświad z planem Marshalla i zobowiązaniami przy
(Iłoko-ftczenie ze str. 1-ej)
wielkim
człowiekiem,
uczonym,
szefem,
kazji tej insynuacji, tak cynicznie mi
czył we wtorek w Komisji Wojskowej jętymi w Paryżu na konferencji 16 państw.
wybawicielem uciśnionych a przede
jającej
się z prawdą, zawartą w komu
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Śródziemnym znajduje się część flo Komisja Bałkańska ostrzelana
gdyż według wspaniatych słów świę i udział jego członków w obradach twierdzić, jakoby St. Mikołajczyk nie
na pograniczu Albanii
ty wojennej Stanów Zjednoczo
Komisja Bałkańska O.N.Z. tego Pawła: „Kobieta będzie zbawiona Centralnego Komitetu Międzynarodo- potrzebnie obawiał się rozruchów
nych. Liczy ona 14 okrętów, w czym ATENY.
została ostrzelana przez partyzantów Mar przez macierzyństwa swoje”.
wego Związku Chłopskiego nie po krwawych w razie swojej egzekucji,
lotniskowiec „Philipine-Sea o 27 tys. kosa z pogranicza Albanii, gdzie obserwato
Tak więc chrześcijanin w obliczu wstrzymał Pragiera i Kuncewicza od bo — „nie leży to w naturze chłop
wyporności, 3 krążowniki i 10 torpe rzy Komisji zanotowali poważne ruchy wojsk
i zaopatrzenia. Członkowie Komisji przy życia powinien wredług słów7 kaznodziei kontynuowania komedii nieistnieją skiego usposobienia”. Cała ohyda mo
dowców.
puszczają, iż partyzanci przygotowują wię zastanowić się głęboko nad tą plagą cych wcale sekcji „europejskiej” i ralna „natury” p. Hrabyka mieści się
*
ATENY. — Komunikat grecki doniósł w kszą ofensywę wiosenną >v północno - za społeczeństwa ściganą prawem i sąda „aziatyckiej”, których zgoda „statu w* tym powiedzeniu.
środę, iż w rejonie góry Olimpu partyzanci chodniej Grecji.
mi. Kościół nie zwala całej winy na towa” na zaproszenie St. Mikołajczyka
Agent Pragierowy
ponieśli straty dochodzące do kilkuset lu
*
reklamowany jako następca
dzi. Liczba wziętych do niewoli i rannych do- 15 posłów7 brytyjskich zwróciło kobietę, gdyż głównym i istotnym wi do centralnego Komitetu została jachodzi do ty tląca, Równoezeście w następM* ' Witosa
się do Sophoulhsłi >
•: nowajcą, jest w7 tjm ^vypadku mężczy koby „bezprawnie pominięta”!!?... Ba
stwie oczyszczania ,wnm górskiego w po- o ułaskaw jenie członków B.A-M. zna, który uchyla się od obowiązków — kiedy ukazał się oficjalny komuni- Zarzut „Masowości” powtarza się
bliżu Olimpu 1.500 partyzantów zostało otoLondyn. — Grupa 15 posłów brytyjskich ojcowstwa nań spadających. „Jeśli nie kat centralnego Komitetu z dnia 19. pod adresem zielonej międzynarodów 
czonych. Toczą oni pertraktacje o poddanie, należących
macie
odw
r
agi
wziąć
na
siebie
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do
partii
Pracy
zwróciła
się
w
stycznia br., podpisany przez St. Mi ki często — od chwili przystąpienia
W okolicy Pierria wojska rządowe zmusiły
do odwrotu kolumnę partyzancką licrącą po środę do premiera greckiego Sophoulisa z wiązków ojca, miejcie w tym wypadku kołajczyka, Dymitrowa, Maczka, Nanad 800 osób. 85 partyzantów padło
cza prośbą, by powstrzymał egzekucję skazanych odwagę zostawić kobiety w7 spokoju. gy’ego, Buzesti i Gavrilovic’a, stano St. Mikołajczyka — m.i. w „Trybunie”
Londyńskiej. Próby Pragierowe prze
sie walk w tym okręgu. Na odcinku zaś Ser członków E.A.M., którzy zasądzeni zostali Bądźcie niewinni lub bądźcie ojcami,
na kary śmierci za zabicie około tysiąca by
wiący „uroczyste przystąpienie P.S.L. mycania kłamstw o P.S.L. i międzyna
via padło 57 żołnierzy Markosa, 15 dostało łych
gdyż
Chrystus
wyniósł
kobietę
do
gokolaboracjonistów
z
Niemcami.
do Międzynarodowego Związku” i rodówce chłopskiej, dobrej z Kuncewi
się do niewoli a 46 złożyło broń.
wzywający do powstania Międzynaro czem, ale nie dobrej ze St. Mikołajczy
★
500 partyxantówr poległo
dowego Frontu Demokratycznego^ dla kiem (!), również i do prasy niepol
TBIEMTE
pod górą Olimpu
wspólnej walki o uwolnienie ujarzmio skiej, na ogół zawiodły. Jedynie w ,JLa,
nych narodów — kadzichłop z „Kro Libre Belgique” ukazują się od czasu
Ateny. — Komunikat rządowy po
g.
'...HOUMANIE 1?MER™
niki
” miał nieprawdopodobną bezczel do czasu artykuły, podpisane R.G.
dał do wiadomości we wiórek, iż w re
^WiGOSLAVIEC-'ność zakwestionowaiua podpisów i po przedstawiające rzeczywistość w du
jonie góry Olimpu doszło w ostatnich
x "?/-Xtx
, BULGARlEx
mawiania SL Mikołajczyka o — „sa chu „pragierowym”. Tam więc ukaza
dniach do najbardziej zaciętych walk
> y""I '- v* ■< C* z~
mowolne (!) wydanie” tej deklaracji ło się śmieszne twierdzenie, jakoby St.
pomiędzy partyzantami i oddziałami
w imieniu Komitetu!
rządowymi. Według oceny gre-ckiego
Mikołajczyk „uznał swój błąd” (jał
ministra Wojny Stratosa liczba zabi
Oszceerey Mikołajczyka
tański!) i „zobowiązał się do niezatych partyzantów w tym rejonie, wy
Tenże ,Jirawiec” wydał za Pragie- stępowania legalnego rządu żadnym innosi za miesiąc ubiegły 500 żołnierz
row7e (z polskich funduszów społecz nym organem”, tamże ogłoszono „wj-i kilkuset rannych.
nych pochodzące) pieniądze całą bro wiad” z sanatorem Rusinkiein na te
*
szurę o „zagadnieniach chłopskich” mat międzynarodówki chłopskiej, wy 
Partyzanci szkolą się
typowo kadzichłopski elaborat fraze stępującym w charakterze — „nastę
w Rumunii i w Jugosławii
sowy7, wychwalany w ,Jxronice” przez pcy Witosa w kierownictwie P.ŚL.”!!
TUNISIE
w dwóch obozach wojskowych
K. Hrabyka, dziś jednego z czołowych Na szczęście pismo ogłosiło następnie
ATENY. — Rzecznik greckiego Minister
stwa Spraw Zagranicznych powiedział w
oszczerców St. Mikołajczyka. Wbrew sprostowanie p. Franciszka Wilka w
środę, iż partyzanci i młodzież grecka upro
wyraźnie narodowemu charakterowi imieniu prawdziwego P.S.L. (Widzimy
wadzona i. Grecji przez oddziały Markosa,
Deklaracji Waszyngtońskiej g 19. sty jednak jaką kampanią kłamstw obra
szkołą się w obozie wojskowym w Dobru
cznia, dążącej do współpracy „z wszy bia się opinię publiczną pod przewo
N " iwiy
'-L?; 1 i4i*-'imi.
dży w Rumunii. Podobny obóz istnieje w Ju
*A-- 'T'J
gosławii w Bulktes,
stkimi ruchami demokratycznymi”, dem i za pieniądze aparatu p. Pragie
*.-.
'
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zachłystujący się nad patriotyzmem ra).
Międzynarodowy Związek Chłopski
, Umowa grecko • turecka
chłopów p. Hratyk, niby’ to w ich i(Foto; Fr&nce-Clicbś»)
na widoku
Wiadomość o postanowieniu Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zwró
mieniu (!), piętnuje „Masowość” posiada na razie tylko centralną orga
ANKARA---- Według źródeł tureckich
cenia Tr estu Włochom, wywołała we Włoszech entuzjazm. We wszystkich nieomal
„kolorowych międzynarodówek”, żą nizację w Waszyngtonie, a przebywa
dojdzie niebawem do podpisania układu po
oknach ukazały się sztandary o barwach narodowych. Na zdjęciu: włoskie i angielskie
dając
obłudnie zastąpienia ich ,jnię- jący z jego ramienia w Londynie p.
między Turcją I Grecją w sprawie prowa
•
bazy morskie na Morzu SróiziemnynL
dzyludzkim braterstwem”!? Przy o- Gavrilovic nie miał żadnego upoważ
dzenia wspóhiej polityki w sprawach gosponienia do „kooptowania” p. Kuncewi
cza. „Sekcje”, przez Kuncewicza „zor
(Ciąg dalszy)
— Mnie się też widzi, że to lek jedy ganizowane” są fikcjami a biuletyn,
ny, lecz dokąd jechać?
Rozdział IV.
wydawany przez niego za Pragierowe
— Dokąd? Tam, gdzie świętości naj pieniądze („International Peasant Niewieścia strategia kazała wojewo
większe... Do Ziemi Świętej!...
Agency7’), wyprowadza jedynie w błąd
dzinie rzec mężowi, że goście przykrzą
— Nie na moje siły podobna pere nie orientujących się w tych sprawach
sobie pobyt w Kodniu i utyskują. W
grynacja — westchnął wojewoda.
Anglików*.
rzeczywistości zażywali oni chętnie ło
— Przypominam sobie, że mówiono
wów, wczasów i sławnego sapieżyńTak to kłamstwami, insynuacjami i
Pewleść historyczna
w Warszawie, jako Turcy znów piel fałszami zwalcza się w Londynie wspa
skiego węgrzyna. Wracali z knieji pod
nieceni, syci łowieckiej uciechy, z wil czywisty, na który medykamenta nie
— Jeździłem do Poczajowa — za grzymów chrześcijańskich nic puszcza niały wykład P.S.L. do realizacji hasła
czym apetytem siadając do stołu. Nie skutkują.
uważył wojewoda niechętnie. (Podróż? ją... Zastępcy tylko chodzą, bo mają świata wolnego: „Zjednoczyć się albo
tam znajomków... Możeby zastępcę zginąć”!
obecność gospodarza nie nękała ich
— Na urtit też są sposoby mnogie i Za nic!)
wziąć?...
bynajmniej. Natomiast prawdą było, doświadczone...
— Co tam Poczajów! Na pospolite
W czyim interesie p. Pragier robi tę
— Na taką słabość trzeba samemu
że naśmiewali się z niego po kątach,
— Urok urokowi nie równy. Bywają, tylko demony może być pomocny. pąć odbyć...
robotę, na to rzeczywistość daje coraz
twierdząc, iż na starość obabiał, zaś które lada baba łacno odczyni. Inne Z dawna mojego pana na prawdziwą
— Niektórzy mile odliczają i w jaśniejszą i coraz wszechstronniejszą
pan marszałek odkładał deklarację w potrzebują egzorcyzmów, inne zaś, pielgrzymkę namawiam...
Pozwolą
Ar.
swoim
obejściu pielgrzymki dokony- odpowiedź!
sprawie syna do czasu wyjaśnienia o-‘l cięższe — znachora. A bywają i takie, Wasze Dostojnoście, że diagnozę po
wują...
—
wmieszał
się
pan
Kulesza
do
wej dziwnej niemocy przyjaciela.
I na które sposobu nie ma, chyba żeby krotce wywiodę: Piorun w najwyższe rozmowy.
Rezerwy złota Palestyny
drzewa uderza, Belzebub najprzedniej
Życzliwym jednak druhem będąc, ucud zesłał...
— Nie wiem, jak mężom, ale niewia przewieziono do W, Brytanii
cieszył się szczerze, ujrzawszy go.
—
sze
dusze
usiłuje
niemocą
poniżyć
i
uDziw! Dziw! Słyszałem o takich
Londyn. — Zapasy złota Palestyny, sza
wchodzącego do sali jadalnej. On je- I urokach, ale trafiających się jeno w giąć... Któż zaś w tej krainie przed- stom taM manier bardzo sprzyja! — cowane
na 11 milionów funtów szterlingów,
podix>wiedział pan Zawada. — Exem
niejszy
niźli
wojewoda,
który
Cyncyden. Reszta biesiadników bowiem j j*
pogańskich... Skądby się zaś
przewieziono drogą lotniczą do Wielkiej Bry
plum
wojewodzina
siewierska...
włinstlalci
PH f!HhWlPItzŁ
nata wzorem przykładem jest cnót
myślała, iv
iż t'Atl
ten Pl
cień
człowieka OSH1GCL
osmęci
tanii.
Wszyscy
biesiadnicy
ęrucłinęli
wszelkich, a przydomek Pius zasłuże
im radość jedzenia.
- Sza.jujt nieboszc^ów, prtedę I
w*— nie nosi? Nie dziw więc, iż szatan ze- śmiechem, przygoda wymienionej pa
Franklurt pierwszym portem
wieczerzać
wolę
bez
nieb
zauważył
,
—
^y
e
yg\
u
taj!
Wolne
żarty, go- środkował wszystkie moce, by tak do ni głośna była bowiem w całej Rzeczy
wieczerzać wolę bez nich — zauważył
lotniczym Europy
skonałego męża i instar niebu złamać. pospolitej. Udręczona niepłodnością BAZILEA. — Z inicj&tytry amerykan^
półgło^m pan kuleaza,
gpodarzu dobrodzieju!
Taka diagnoza. A remedium: wszyst młoda małżonka sędziwego senatora sklej buduje się obecnie najulększy port lot
tymi słowy opinie vgolna. Marszalek: r ■
.
'
.
wypytywał troskliwie chorego o prze ' — Juici co żarty, — powtórzył kie moce niebieskie na sukurs wezwać, ślubowała pielgrzymkę do Ziemi Świę niczy Europy we Frankfurcie nad Menem,
bieg niemocy i starania włofone w jej skwapliwie kanonik. Musiała wiedźma by Księciu Ciemności satysfakcji nie tej. by potomka uprosić. Małżonek, lę stolicy administracyjnej Niemiec zachodnich
kając się słusznie niepewnych ewen- W. r, 1947 korzystało z lotniska we Frankfuz
lecenie. Kanonik Boćkowfeki wyręczał tatarska naszego pana zazionąc, na co zezwolić...
jedenaście kompanij lotniczych. Teren
tów
podróży w tak daleMe strony, wy cle
— Słusznie prawicie, mości Kanoni
wojewodę w odpowiedzi.
zdanleL.1!1
do lądowania samolotów zajmuje obszar 800
prosił u Jegomości Biskupa przyjęcie ha, a ter główny ma 100 tu. szerokości i 8
— Medyków sprowadzalim niemało Z pielgrzymki wróciłbyś Wasza Dostoj ku!...
— Zawsze to prawiłem i pielgrzym za pielgrzymkę podróży odbytej we km. długości Obok budynków administra
— zapewnił — z prawdziwą szkodą nosc jak nowonarodzony...
cyjnych. hangarów t pierwszorzędnych war
substancji, jako źe od razu jawnym । — Pielgrzymki są bardzo skutecz- kę doradzałem, jeno Jego Dostojność dworze.
sztatów reparacyjnych zostanie wkrótce
(Ciąg dalszy nastąpi)
pan wojewoda od podróży stronił,..
wzniesiony hotel na 590 osób
bylo. że nic nie pomogą. Urok jest o-,ne — potwierdził marszałek.

1500 partyzantów otoczonych w górach Olimpu

Marsz. Sokołowski
odwołał wszystkie ze
brania Rady Kontrolo.
Berlin. — Marszałek Sokołowski,
przewodniczący alianckiej Rady Kon
trolnej w Berlinie w miesiącu marcu
wydał zarządzenie we wtorek, w któ
rym odwołuje wszelkie zebrania Rady
Kontrolnej czterech mocarstw, jako
też wszelkich organów podległych jej
bezpośrednio.
Jeden z wyższych urzędników rosyj
skich oświadczył, iż nie wiadomo jesz
cze, czy zarządzenia powyższe zostały
wydane na stale, czy tylko przejścio
wo.
.

Gubernatorzy C|ay 1 Robertson
zażądali wyjaśnień !
BERLIN. — Gubernatorzy anglosascy
Clay j Roberts-ni zażądali od przewodniczą
cego Rady Kontroli marszałka Sokołowskie
go natyctmriastowego wyjaśnienia i podania
przycgyn zawieszenia wszelkich zebrań RaS" Kontrolnej oraz wydania zakazu wszystin sobie podległym urzędnikom nie przy
chodzenia na te zebrania.
Równocześnie oświadczyli oni. ii przedsta
wiciele Ameryki | W. Brytanii nie wezmą
udziału w posiedzeniach, dopóki Rada Kon
trolna nie przedstawi wyjaśniających powo
dów sobotniego zachowania się marszałka
Sokołowskiego.

.Marszałek Montgomery
będzie w Niemczech
Londyn, — Pod koniec bieżącego
tygodnia marszałek Montgomery wyjedzie do Niemiec, gdzie odbędzie roz
mowy z gubernatorami brytyjskim i
amerykańskim. Nie wiadomo, czy spot
ka się w Berlinie także z marszałkiem
Sokołowskim.
Prace Rady Miejskiej Berlina
zawieszone

Berlin. —- Z polecenia generała Kotlkowa
zostały zawieszone wszelkie posiedzenia ber
lińskiej Rady Miasta. Przewodniczący Rady
Berlina dr Zura oświadczył, iż prace Rady
zostały wstrzymane chwilowo, jednakże ze
względu na interes publiczny prace te siłą
rzeczy będą musiały być podjęte. Generał
Kotikow zażądał, by radni wstrzymali się w
- zasie swych przemówień od ataków prze
ciwko komunistom, 1 by przestali naduży
wać Rady Miasta jako miejsca na propagan
dę antykomunistyczną.

M, Konopnicka.

w Wielki Plotek
Jak mi 8ię csaeem wydaje, o Chryste,
te nie tam kędyś daleko aa morsem
Alei tu u nas, miał drogi cierniste
I śei tu nassem przechodził się zbożem,
Puszczając palce po harfie tych kłosów ,
Co mają ludzki jęk i echa głosów.
l.e tutaj, w któryś z chat naszych o Panie
(idzie przez tułaczy wytarte są progi,
Był Twój wieczernik smętny i rozstanie
I chleb łamany z braćmi, i te trwogi,
By słów ostatnich nie wydały ściany,
i pożegnania kielich — krwią nalany,
l zdaje mi się. że te nasze sosny,
To brzozy białe, szumiące, wśród niwy,
To był Ogrójec Twej męki żałosny,
To były Twoje miesięczne oliwy,
! że tej nocy Twój pot ściekał krwawy
Na leśne zioła nasze i na trawy.
I zdaje mi się, żeś tu był pojmany,
IV pęta zakuty < sieczon u słupa...
Bo tak mi Chryste, znajome Twe rany,
1 sinośó Twoja, i katów Twych kupa.
1 świst rzemieni co krają jak nożem,
8e to nie mogło być gdzieś za morzemt
1 wiem, że tutaj na miedzy, skroś drogi,
T) jakiejś starej zapadłej mogiły,
Wyróść musiały te •*ternie i głogi,
Które w Twą głowę bolesną się wpiły...
Bo żadne inne tak ranić nie mogą,
Jak te, co rosną tu. nad naszą drogą.
I to wiem, o Panie żeś tu kędyś blisko,
Pod krzyżem upadl na nasze ściernisko,
1 żeś krwią swoją tę ziemię zakrwawił,
.( obraa na nie, swej męki zostawił,
J patrzę nieraz na pola te proste,
Jako na ową z Jeruzalem chustę...

g Dr Filip Joffre x. New Jersey wykrył
sposób zachowywania zapachów kwiato
wych, oraz kolorów w etanie naturalnym.
Po dokonaniu odpowiedniego zastrzyku
kwiaty w całej ich krasie czarują zdaniem
wynalazcy prz<y kilka lat swych wielbi
cieli.
g Słynny bandyta chiński znudzony
swymi występami i napadami zwrócił się
ostatnio do Amerykanów, by przyjęli go
jako cudzoziemca do armiL Amerykanie
odmówili, oświadczając, iż dobry wojsko
wy powinien reprezentować wysokie war
tości moralne. Tymczasem w Chinach
znane jest inne powiedzenie: „Tak jak
gwoździa nie robi się z najlepszego żela
za, tak samo wojskowy nie zawsze rekru
tuje się z najlepszych ludzi. Europa mo
że coś na ten temat powiedzieć.
g Fabrykant Marcel Rochas produkuje
ostatnio nowe perfumy, które przypomi
nają zapach muchy. Oczywiście na olej
ku różanym amatorki now ości mają moż
ność odczuwania zapachu jaki roznoszą
domowe muszki po stołach l oknach. Per
fumy mają być jednak oryginalne i
..romantyczne”. Czego się nie robi dla ko
kieterii.....
g Organizacje Kobiet węgierskich wy
powiedziały istną wojnę modzie długich
sukien. Deklaracje uchwalone w tej spra
wie powiadają, iż „długie suknie, to wy
raz zepsutego zachodu, i reakcji antyde
mokratycznej”. Długie suknie krzyczą
komunistki węgierskie, „mogą zdobić je
dynie kobiety frywolne na zachodzie
Europy, które spędziają tycie na prryjemnoCciach i na kokieterii, a nie na pracy.
Złośliwe te Węgierki. Coby to było, gdy
by jeszcze mogły dyktować modę innym.
g Rozgłośnia rosyjska doniosła, tfc li
czeni rosyjscy znali penicylinę jut w
1871 roku, daleko wcześniej przed profe
sorem Flemingiem. Motor zaś o napędzie
odrzutowym miał rzekomo wynaleźć w
1881 roku Rosjanin Kibalchich, stracony
później; jednakże nie z powodu swego epokowego wynalazku, ale za zamordowa
nie cara .Aleksandra II. Czyżby nowa
mania dręczyła rosyjskich uczonych.
g Pewien farmer w Hampshire (An
glia) posiada krowę nazwaną „Bridge
Birch”, która pobiła rekord rocznej wy
dajności mleka. „Kekordzistka” dała w
okresie 829 dni 19.001 kg. mleka,
bijąc swą amerykańską współzawodnicz
kę „Carnacion Ormsby Fayne”, którą
„wyprodukowała” wprawdzie podobną tlość bo 19.000 kg. lecz w czasie 365 dnL

-''''-gggjgpL

Ii

Wieści z Polski
Prasa krajowa jest chora na dyktaturę!
dziedzinie'- wydawniczej, na podstawie ana
lizy dochodząc do wniosków ogólnych na
Dziś:
Wielki, Emanuel*
stępujących :
'Jutro: Wielka, Jana Dom.
a) istnieje inflacja pism codziennych wy
Pojutrze: Wielkanoc
dawanych na podstawie ambkwj prowincjo
nalnych poszczególnych miast.
b) poziom ogólny prasy obniżył się znacz
nie, częstokroć zupełnie dorównując pozkmivwl przedwojennej prasy „brukowej*. Przez
to samo zmniejsza się znaczenie wychowaw
cze prasy;
e) wydawnictwa periodyczne nic podpo
rządkowane żadnemu planowi wydawnicze
mu, ukazują się nieregularnie.
d) ze względów koniunktuarałnych, uka
zujące się przy pismach codziennych dodat
ki dla dzieci przeczą częstokroć podstawo
wym zasadom wychowania przez swą nie
wybredną treść i niechlubną pornografię.
I jako wniosek ogólny:*
„Pierwszym warunkiem podstawowym, by
łoby stworzenie czynnika, w skład którego
wchodziliby przedstawciele wszystkich sil
społecznych i politycznych z równoczesnym
wymaganiem fachowości w dziedzinie wy
dawniczej i odpowiednią wiedzą. Tego ro
dzaju skład osobowy, tworząc olało niezależ
„W felietonie moim pt«: „Uwagi o prasie no, wolny by łby od w pły wu jakichkolwiek
polskiej"’, poddałem krytyce stosunki w tej ośrodków' dyspozycyjnych, a jedynym moWielki Piątek jest dniem żałoby i
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spełnionej przez Chrystusa Pana ofia
ry. Zwyczajem przodków naszych udajemy się na modlitwy i rozpamięty
wania do Kościołów’, wT których panu
je cisza i nastrój żałobny.
Podczas gdy dla Kościoła katolic
kiego Wielki Piątek jest świętem ża
łobnym, przygotowującym do wielkie
go tryumfu Zmartwychwstania, wy
znania protestanckie uważają dzień
ten za swoje największe święto speł
nionej ofiary i dokonanego odkupie
nia.
Dla Kościoła katolickiego Zmar
twychwstanie jest ukoronowaniem
nieśmiertelnego dzieła Chrystusowego.
Ciekawą jest rzeczą, że w średnich
wiekach powstał w Niemczech poemat
na mocy starych podań, że Piłat miał
knew niemiecką w sobie i był synem
Niemki pojętej w małżeństwo przez oj
ca jego, kiedy tenże był administrato
rem rzymskim nad podbitymi szczepa
mi niemieckimi. Matka Piłata miała się
nazywać Pila, a syn jej zwał się wsku
tek tego Pilatus. Poemat niemiecki gło
si również, Ze Chrystusa Pana męczy
li, eskortowali na Golgotę i przybili
do krzyża żołnierze niemieccy, których
wielka liczba służyła podówczas w
rzymskich armiach rozprószonych po
całym olbrzymim państwie rzymskim.
Bądź .jak bądź, nic w historii nie
przeczy, by treść poematu niemieckie
go nie mogła polegać na prawdzie.
Przeszłością powyższą tłumaczy po
emat fakt, że zarówno Żydzi jak i Koś
ciół katolicki mieli wśród Niemców
swoich najzaw’ziętszych przeciwników.
Pogrzeb gen. Sevez we Francji
Chambery. — Zwłoki gen. Sevez, który
aglnął traf "ony przypadkowo podczas polowa
nia we francuskiej strefie okupacyjnej, zo
stały przywiezione do Bourget-au-Lac. Po
grzeb odbył się w obecności wdowy po ge
nerale waz czworga jego dzieci.

Nakłady pism krajowych eą wielkie,
ale abonentów jest mało, zupełnie tak
samo jak z pepeerowską „Gazetą Pol
ską” w Paryżu, która ma 5 do 7 tys.
płatnych abonentów7 czyli prawie 10 ra
zy mniej, niż „Narodowiec”, ale dru
kuje więcej niż ma płatnych abonen
tów, bo resztę rozsyła darmo.
W Polsce jest wielki nacisk, aby abonowano partyjne gazety, a jednak
ludzie tego nie chcą darmo nawet, bo
wszystkie gazety nie tylko drukują to
samo, ale w dodatku każdy wie na
przód, co każda z owych gazet krajo
wych będzie pisała.
Nawet reżimowe gazety przyznają,
że choroby trawią stosunki prasowe
w kraju, mimo wszelkich reklam dyk
tatora prasowego Borejszy i jego
„Czytelnika”.
I tak niedawno pisał jeden ze znaw
ców stosunków7:

Braki w dziedzinie czystości
"WarwtMwa, — „Robotnik” wskazuje na do
tychczas zaniedbaną dziedzinę, którą nale
żałoby również ob^ąć akcją.
„Jest jedna dziedzina, gdzie jeszcze ,xdemno i głucho”. Dziedzina higieny w najszer
szym tego słowa znaczeniu. Miasta są za
niedbane, domy zaśmiecone, mieszkania peł
ne robactwa i brudu. Do wyjątków należą
spółdzielnie mieszkaniowe, jak np. Warszaw
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdzie po
dwórce są ogrodami, klatki schodowe za
miatane i czyste.
Miarą kultury materialnej przed wojną —
pisze na innym miejscu „Robotnik” — bvła
„konsumeja” ilości mydła na głowę ludno
ści. Pierwszeństwo miała W. Brytania, gdzie
kąpiel codzienna należała do „artykułów
pierwszej potrzeby”.
Wojna i ograniczenia nią spowodowane
dokonały szeregu zmian w hierarchii po
trzeb. „ Mydło zeszło na plan dalszy”,
W dalszym ciągu „Robotnik” stwierdza
niezbyt przyjemną prawdę:
„Niestety czystość nie jest synonimem
Po’aka, ale można narodowi narzucić ko
nieczność czystości przez wychowanie, przede
wszystkim przez szkoły, od przedszkola po
cząwszy.
Utarło się przekonanie, że w małym miesz-

Zbiorowe rozmowy radiotelegraficzne
z Ameryką

kanlu trudno utrzymać porządek. Pewnie,
wymaga to większego wysiłku, żeby każda
rzecz trafiła na swoje miejsce, żebv „tym
czasem” nie kłaść ubrań na łóżka, butów pod
łóżka. Naczynia brudne nie mogą być roz
kładane w całym mieszkaniu. Czystość ciała
to także zagadnienie o pierwszorzędnym
znaczeniu’,’.

tywem jego uziałauia bytby interes ogólnopaństwowy i ogólno-narodowy.*

StM’orzenic takiego tzymiika jest
zupełnie niemoźlwe, jak to chyba wie
najlepiej sam autor powyższych słów.
Przecież P.P.R. nie będzie ograniczało
dyktatury swojego Borejszy nad pra
są.
Tak samo w organie Polskiej Partii
Robotniczej na Wychodzicie mogą się
zmieniać różne Mondrzyki i ich przy
jaciele, ale pismo pozostaje pod kiero
wnictwem wiadomych spryciarzy, któ
rym zarzucił nie tak dawno wybitny
polski komunista, że Polak wyczuwa z
daleka z „Gazety Polskiej”, iż panuje
tam duch niepolski i kierownictwo nie
polskie.
Trafnie twierdzi jeszcze dziennik
krajowy (DL K. P.) o pismach — sto
jących przecież pod kontrolą pepeerowską:
„Co najmiiej połowa z nich nie ma
ani czytelników ani odpowiedniej re
dakcji. Pisma są mdłe, nudne, obraca
ją kilku wyświechtanymi tematami w
nieskończoność, a kosztują gi-ube pier
niądze (wzrost ceny papieru o 300 pro
cent) i zużytkowują duże ilości gdzie
indziej brakującego papieru.”
Autor kończy, oświadczając, że —
czas przewietrzyć prasę reżimową pol
ską!

Warszawa. — Groźba wiosennej powodzi
minęła. Wisła, Dunajec, San, Bug, Noteć —
wolne są już zupełnie od lodu. Na Warcie
kra lodowa spływa, swobodnie 1 nie groź,
komplikacjami.
Na Odrze sytuacja również nie jest groź
na, chociaż istnieją tam jeszcze dwa zator?’
Termin składania deklaracji lodowe: jeden w okolicach Cedyni (660 Ima)
o długości 14 km, drugi w okolicach Kraj
podatkowej przedłużony
nika Dolnego (690 km) długości 5 km. Po
do 30-go kwietnia
nieważ powyżej zatorów Odra jest wo’na od
Ministerstwo Skarbu potwierdza, te ter lodu i woda na całej przestrzeni rzeki remin składania deklaracji podatkowej dla po 'm’arnie sie nodnos! — można sie STX>dzfedatników został przedłużony ż 31 marca do wać, że kruszejące z godziny na godzinę za
tory wkrótce spłyną.
30 kwietnia br. .

Poznań. — W jednym z pism krajowych
czytamy znowu skargę na upośledzenie ini
cjatywy prywatnej i na fakt, że kupca 1 przemysłowca traktuje się jako obywatela dru
giej klasy i jako kandydata za kratki wię
zienne. Na Zemiach Odzyskanych musi za
panować stabilizacja stosunków i pełna pra
worządność, aby kupiec 1 przemysłowiec, obejmujący prawnie nowre przedsiębiorstwo by11 pewni, żc po miesiącu czy po roku nie zo
staną usunięci. Stworzone warsztaty prze
mysłowe i kupieckie muszą mieć dopływ to
warów i surowców, aby nie powstała taka
sytuacja, że interes trzeba zamknąć z bra
ku surowca. Inicjatywa. prywatna musi mieć
dopływ kredytów' Itankowvch dla dalszego
rozwijania swoich placówek. Tego atoli nie
ma Irdcjatywa prywatna napotyka wszędzie
na DleprzezwydężaJne przeszkody i trudności.

Siejący prted »«dem p. Klemens Nieględiki —
„malar* artystyetno-pokojowy” długo rotwoddł
sic sad swymi przejściami uojenaymi.
— „Więc jak ten szkop wysaedł naprzeciw- mnie,
myślalem, że jat będzie po mnie...
— Proste mówię do rteer.y — przerwa! przewodnlengey »«da, który pruz kilkanaście orient w
spokoju wysłuchiwał ta wiły eh i nieprawdopodob
nych przygód oskarżonego.
— Znaczy sic do sadu... Hi, hi, hi... Sod prze
cież to nie jest rzecz, tylko osoba. Hi, hi, hi...
— Proszę mówić do osoby... tego rzeczy, no •
sprawie — sędzia zajokngł się tasogeronany powiedzeniem p. Klemensa.
— Malowałem raz, proszę Soda, znlestkanie me
cenasa Boctkowskiego, Bobotx była dobra, nie
trudna, a i na forsę zgodziłem się niezło. W pew
nej chwili, gdy rozrabiałem akerat farbę, efyeze
tarab-n^enie do drzwi. Otwieram i patrzę tu m*.’
wuj Dolclo z bratankiem Zygmontem, którzy w
Zielonce stale zamleszkojg 1 tajn interes malarski
także prowadzą.
Zaprosiłem ich do mieszkania. Maj wyjgł liter
wódki 1 mówi: „Rębniom sobie, eeut, etut”. R»b-

nęliżmj-,
godeinie woj rbciał iżć po <lrugi liter,
ale ja ma mówię, ie tnasre mieetkinie tnalovtac.
— Towożemy ei — powiedział na to wuj. Odro
bin: lokal artystycznie. Na teu przj kład ua ściaaie
wymalnjera scenę e raja, kredenx zrobi in na czar
no, bo czarny kolor mniej miejsca zajmuje, a na
suficie wy molu jem bitwę pod Pfcim Palem.
— Tak powiedział wuj. Nam się to spodobało,
bo każdy z nas duszę artystyczna posiada i zaczę
liśmy pracować.
Szło nam nieźle. Maj scenę z raja zrobił pierwszorzędBle — naga J.wa r długimi włosami wy
glądała jakby żywa, bratanek pomalował kredens,
* ja akurat robiłem brodę jedoenio szpojowi w
bitwie „Pod Pskowem”, gdy do mieszkania wszedł
mec. Rgezkowski.
Stanał we drzwiach i ręce załamał. M"6ciekał się
ł pieklił, żeśmy ren nowoczesny lokal aa łnuzeum
przerobili. M ycrueia artystycznego nie posiadał i
dlatego podał izuiie do siplu.
Słd nie podzielił jednak zdania esksrżouege co
do wyczucia artystycznego mee. Raczkowskiego i
skazał go na tvdzśeń aresztu zasadziwszy koszty
odnowienia mebli.

Szczecin. — W czasie prac rozbiórkowych
zniszczonego domu przy ul. Dobrosławy zo
stała przygnieciona walącą się ścianą M. Ra
dzik, pracownica fizyczna Zarządu Miejskie
go. W drodze do szpitala nieszczęśliwa zmar
ła z odniesionych ran.

Upośledzenie kupca i przemysłowca
przez partyjników

Przygody Rafała Pignłki
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35ta, elegant < to eakieeie
'Bierze udział AzU to bankiecie,
Lecz minet eluchnó przemówienia,
8am ełę zabrał do jedzenia
Nagle płeezen zeekałcuje,
Oo rnn wszelki hamdr psuje..
Więc odsuwa się od. gofccl
1 pod, stołem w samotnołei
-Cicho sobie gryzie kodei.

KI)

(Ciąg dalsey)

—- Prawdę po wszystkim — zwrrócił
się Franz do Tadeusza. — Nieprzyjem
na robota, dlatego zabrałem ciebie, że
by mi było raźniej. Teraz schowaj się
do tamtego pokoju. Możesz patrzeć,
tylko żeby ciebie nikt nie widział.
Franz podniósł słuchawkę telefonu i
kazał połączyć się z przybocznym szo
ferem Hitlera Kempke. Polecił mu przy
nieść dwie banki benzyny. Po paru mi
nutach przyszedł Kempke z benzyną.
Stanął przestraszony, ujrzawszy nieży
wych Hitlera i Ewę Braun, których ty
le razy woził samochodem.
— Co tu się stało?! — zawołał.
_ Fiihrer zabił Ewę Braun i sam
popełnił samobójstwo — odpowiedział
BYanz. — Przecież rozumiesz, że nie
mógł dostać się żywy w ręce Rosjan!
— Mein Gott!
Kempke jest naprawdę wzruszony.
— Oblej ich benzyną! — rozkazuje
Franz.
— To straszne, ja tego nie mogę
zrobić!
— Muszę się zastosować do ostat
niej woli Fiihrera. Spiesz się!
Kempke już nie oponuje. Odkręca
bańki z benzyną i polewa trupy.
— Dobrze, już możesz odejść!
Gdy Franz został sam w’yjal z kie
szeni pudełko zapałek i podpalił oblani
benzyną trupy. Trzaskając ogień szyb
ko rozpoczął swe dzieło. Po chwili wi
docznie zawiadomieni przez Kempke
wbiegli do gabinetu SS - Untersturm-

— Wyprawimy dzisiaj bal -— śmieje
się nerwowo Franz. — Mam jeszcze
ALTRED
trochę pracy do wykonania. Wracając
BRONOWSKI
przyniosę prowianty. Teraz pozostanie
cie sami, aż do mego powrotu. Nie po
trzebujecie się już niczego obawiać.
— O czym tak myślisz, Tadku? —
zapytuje Halina, gdy drzwi zamknęły
się za Franzem.
— Widziałem dziwne rzeczy!
— Opowiedz mi, co się tam działo!
znak, żeby szedł za nim. Ponieważ
— Widziałem śmierć Hitlera. Zginął
Franz zamknął drzwi za sobą i pokój
ogarnął mrok, Tadeusz nie spostrzegł razem z Ewą Braun.
— W jaki sposób zginęli?!
co Franz uczynił, aby w ścianie zary
— Najpierw Franz zastrzelił Ewrę
sowały się drzwi. Idą znowu ulicami
Braun, a potem Hitlera!
podziemnego miasta.
— To na pewno była tylko para so
— Dobrze, że byłeś ze mną — odzy
bowtórów!
wa się Franz. obcierając pot z czoła
— Chwilami sam nie wiem, co mam
— Nieprzyjemne to było zadanie, alt
,
o
tym
sądzić. Wyobraź sobie, że kilku
wykonałem je pierwszorzędnie. Należ}
wyższych
oficerów rozmawiało z nim
mi się za to ten krzyż!
Z dumą pokazuje krzyż przypięty jako z Hitlerem i nikt nic nie poznał.
przez Hitlera na jego piersi. Tadeus Ten Hitler wydał nawet rozkaz aresz
nic nie mówi. Przeżyw7a jeszcze w so towania Goeringa pod zarzutem zdra
dy stanu. Gdyby nie przygotowania
bie widziane sceny.
do
zabicia tej pary, miałbym sam wra
— Wiesz, musimy się dzisiaj upić!
żenie,
że to mógł być prawdziwy Hit
Czuję, że mj to ulży — mówi Franz:
— Zdziwiony jesteś, źc pozwoliłem c: ler. Franz tak urządził, że kilkanaście
na to patrzeć?! Nie bój się, nikt ci ui( osób widziało go i rozmawiało z nim,
uwierzy, że byłeś świadkiem końce ! a po zastrzeleniu także widzieli go
Hitlera. Za to tamci będą mogli świad Niemcy. Powiedział im, że Hitler za
strzelił Ewę Braun, a później sam oczyć!
śmieje się, ale nie jest to śmiech za debrał sobie życie. Uwierzyli w to, po
dowolenia, raczej pokryta zupełnk wtarzając dalej tę wiadomość.
— Co zrobiono z trupami?!
widoczne zdenerwowanie.
— Oblano je benzyną i podpalono.
Halina odetchnęła z ulgą widząc wra
cającego Tadeusza.
(Ciąg dalszy nastąpi).

GCRAC1/
WSPÓŁCZESNA POWIEM
SENSACYJNA

fiihrer Kolb - i kilku żołnierzy Leibstandarty.
— Co tu się stało?! — zawołał przerażony Kolb.
— Hitler zabił panią Braun i sam
odebrał sobie życie — spokojnie odpo
wiedział Franz.
— No tak, przecież nie mógł wpaść
żywy w ręce Rosjan — cicho powie
dział Kolb.
— Może pan zająłby się ukryciem
zwłok, gdy się spalą — zaproponował
Franz.
— Dobrze, trzeba wyświadczyć im
tę ostatnią przysługę, niech wróg tego
nie zobacz^7.
We drzwiach staje żołnierz, który
przechodził korytarzem, gdy Hitler
rozmawiał z Brigadefuhrerem Manke.
Jeden z oficerów odzywa się do nie
go podenerwowanym tonem:
— Fiihrer zginął! Popatrz się, dało
jego pali się — przy czym wskazał rę
ką zwłoki Hitlera i Ewy Braun.
Korzystając z zamieszania Franz
wysuwa się do pokoju, gdzie oczekiwał
na niego Tadeusz. Na migi daje mu

Ze zbliżającymi się Świętami Wiel
kanocnymi są złączone }>olskie trady
cyjne zwyczaje które zachowały się
wśród Wychodztw'a, mimo że ludnoś
ci tutejszej są zupełnie nieznane. Ma
my na myśli zwłaszcza piękny zwry'czaj
święcenia potraw i sjx»żywrania ich w
gronie rodzinnym w pierwsze święto
wielkanocne. Pisze o nim M. Dynowska w swojej antologii zwj7czajów i
obyczaiów w Polsce:

,^Ja stole, biało nakrytym, ustrojonym zie
lenią, ustawiano obok siebie xoykonune arcy
dzieła. Na Środku królował baranek wyro
biony z masła a później jeszcze po mias
tach z cukru sfabrykowany i kupiony to cu
kierni.
Dokoła niego widniały -mięsiwa, strojne, w
gałązki bukszpanu, jaja gotowane na twar
do, ser, po bokach, rozkładały się słodycze
mazurkowe, a straż tuul tym wszystkim
dzierżyły baby, dostojno w swych czepcacl
z białego cukru, posypanego kolorowym
tnaczkłem.

flwięcone w chatach bywało skromniejsze
Nie brakło w nim jednak kawałka wędzo
nego mięsa, białego, słodkiego kołacza., se
ra, chrzanu i tradycyjnego jajka. Lud nasz
wytworzył nawet specjalną, gałąź zdobnictwu,
strojąc jajka wielkanocne w różnobariene,
nieraz bardzo subtelnie i artystycznie pomyś
lane desenie. Są to tak zwano „pisanki”.

Skromne jest także święcone, poja
wiające się co roku na stołach w do
mach wychodźczych. Ale najważniej
sze, że tradycji staje się zadość, że
przekazuje się ją młodym do dalszego
pielęgnowania. Zadanie to spełniają
nasze matki - Polki z godną wytrwałością^od dziesiątek lat, odkąd znalaz
ły się na obczyźnie.
W drogi dzień świąt młodzi i starsi
nie zapominają o „dyngusie”. Ileż przy
tym śmiechu, ile wesołości. Święta
Wielkanocne to bezsprzecznie jedne z
najmilszych świąt.

Pisanki własnej roboty

Sztuczki złodziejskie

Jelenia Oóra. — 20-letnia Janina Lewan
dowska, dokonała jako służąca kradzieży fu
tra i różnej garderoby na poważną, sumę. W
tjTO samym miesiącu znów wpłynęło zawia
domienie złożone przez Apolonię Zworską,
zam. w Sobieszowie, że jakaś młoda kobieta,
podająca się za Janinę Lewandowską, doko
nała u niej kradzieży 120 000 zł. oraz doku
mentów na imię siostry poszkodowanej.
Przeprowadzono poszukiwania za złodziej
ką i dopiero pod koniec października «ub. r.
władze M. O. we Wrocławiu zatrzymały mło
dą kobietę, przy której znalez'ono podrobione
legitymacje służbowe Po'sk'ego Przedsiębior
stwa Budowlanego w Jeleniej Górze na na
zwisko Irena Auch, Wanda Miszczak i Ja
nina Pniewska.
Zatrzymana podczas przesłuchiwania we
Wrocławiu oświadczyła, że nazyw'a się Irena
Auch a znalezione przy niej podrob'onc legi
tymacje zabrała od Kosiłukowej, u której
pracowała uprzednio w Jeleniej Górze.
Przewieziona do Je'eniej Góry przyznała
się do wszystkich kradzieży z wyjątkiem za
brania gotówki w kwocie 120.000 zł.
Rud skazał Irene Anch na laczka irar^* trzech
lat w;ezienia z zaliczeniem aresztu śledcze
go. Za .^szeptaną propagandę” panna
Auch byłaby dostała jeszcze raz tak wielką
karę.

Śmierć pod walącą się ścianą

Warszawa. — W najbliższej przyszłość,
abonenci telefoniczni w Polsce będą mogli
przeprowadzać L zw. rozmowy konferencyj
ne z rozmówcami w Stanach Zjednoczonych.
Rozmowy konferencyjne polegają na tym,
że abonenci telefoniczni w Polsce będą mo
gli przeprowadzać rozmowy jednocześnie z
trzema rozmówcami, znajdującymi się w
jednej lub różnych dowolnych miejscowo
Humor krajowy
ściach Stanów Zjednoczonych.
Po rozbudowaniu odpowiednich urządzeń
w Polsce rozmowy takie będzie można pro
Zrobim y to artystyexnio
wadzić i w kierunku odwrotnym: Stany Zjed
A było, proszę Sqdu. lak...
noczone — Polska.

Groźba pow odzi minęła
na wszystkich rzekach po?skich

Na straży tradycyjnych zwyczajów

Przystrojenie święconego pisankami wła
snej roboty nie jeat trudno. Pódajemy tutaj
kilka wskazówek, a każdy może sobie wy
brać te, jakie mu będą najbardziej odpowia
dały.
Rodzajów pisanek jest kilka. Najpospolit
sze
pisanki jelnobarwne. Dość rozpo
wszechnione są też pisanki „pstrzone”, czyli
nakrapiane. Robi się je w ten sposób, że ja
ja, po uprzednim ugotowaniu na twardo, opryskujemy silnym roztworem farby.
Ładne niekieiy są t. zw. „mazanld”. Jaja
czysto umyte obwija się kolorowymi gałgankami lub papierkami i w ten sposób gotuje
się. Farba z gałganków czy papierków' od
bija się w nierówne plamy na skorupce.
Ciekawy jest sposób następujący: grubą
lnianą nitkę przeciągam)' skórką ze słoniny
lub woskiem i nitką tą obwijamy czysto umyte jajko w różnych kierunkach. Tak przy
sposobione jajo wkładamy do farby 1 gotu
jemy. Pod nitką skorupka pozostaje biała.
Bardzo piękne — o ile kto potrafi je zro
bić — są „pisanki skrobanki” lub „rysowańki”. Jajko ugotow'ane w farbie, zwykle ciem
nej ozdab’amy rysunkiem wyskrobanym na
skorupce zwykłym nożykiem. A teraz przy
stąpimy do opisu roboty prawdziwych pisa
nek.
Jaj na pisanki nie trzeba myć, tylko je do-.

lAM*znieze* wiaŃciwośei jarzyn
Sok zrob’ony z jarzyn wywiera zbawienny
wpływ na narządy trawienia. Nic więc dziw,
nego, że w ostatnich czasach pow’stal silny
prąd ku przerzuceniu się z kuchni mięsnej
na jarską.
Kapusta, buraki, ziemniaki, kalarepa, mar
chew i inne uznawane są za środki lecznicze.
Na przykład czosnek, do niedawna wyśmie
wany, znowu odzj’skal dawne swoje znacze
nie. Już przed wiekami używano czosnku do
uśmierzenia kataru kiszek, łagodzenia astmy
i chronienia przed epidemiami cholery i in
nych chorób.
Słusznie twierdzili lekarze siódmego wie
ku po Chrystusie, że cztery cebule namoczo
ne w białym winie lepiej oczyszczają nerki
niż inne lekarstwa.. Przez wiele lat usuwa
no pomidory ze stołów, sądząc mylnie, że za
wierają one kwasy szkodliwe szczególnie dla
artretyków Tymczasem pomidory posiadają
wiele substancji odkwaszających krew, co ra_
czej przeciwdziała artretyzmowi. Buraki re^
gulują sprawność nerek, szpinak leczy ane
mię, pestki z dyni tępią solitera i tak da
lej
Współczesna meiycjTia stwierdziła, że
szparagi zawierają wielką ilość soli odżyw
czych i witamin, oraz działają moczopędnie.
Karczochy nadają się jako pożywienie dla
chorych na cukrzycę, ponieważ zawierają od.
mianę cukru, który nie jest aktywny. Mar
chew zawiera dużo fosforu, potasu, cukru i
celulozy i wpływa bardzo dodatnio na funk
cjonowanie żołądka.
Z powyższego wynika, ie każda z jarzyn
posiada jakąś leczniczą właściwość, której
są pozbawione potrawy mięsne. Jest rzeczą
stwierdzoną, że jarosze są o wiele zdrowsi
1 silniejsi zarówno fizycznie jak i umysłowo
od ludzi spożywających dużo mięsa. Jaro
sze żyją też dłużej od tych którzy się opakowują potrawami mięsnymi. Ciekawa rzecz,
że przez długi czas lekarze lekceważyli ja
rzyny i że teraz po należytym wypróbowa
niu Ich składników chemicznych przyznają im
te samo właściwości lecznicze, jakie im
przyznawali lekarze starożytni.
Wobec tego powinno się pono unie wpro
wadzić jarzyny do naszej diety jako najważ
niejsze potrawy. Jarzynowa .dieta urozmai
cona rybnymi potrawami jest najlepszą gwa.
rancją zdrowia i długiego życia.

Moda w Monte Carlo

hrze wytrzeć ścierką. Desenie na pisankach
muszą być wykonane woskiem. W tym celu
używamy t- zw. pisaków fabrycznych, Przy
rząd ten składa się z lejka, umocowanego na
rączce i zakończonego cieniutką rureczką W
lejek ten wkłalamy grudkę czystego pszcze
lego wosku, który rozgrzewamy nad ogniem.
Ujmujemy jajlto w dwa palce i tym gorą
cym woskiem przez rureczkę z lejka pole
wamy je w dowolny deseń. Jeśli nie można
dostać pisaka fabrycznego, możemy użyć
zwykłej obsadki ze stalówką, a nawet szpil
ki. Widziałam śliczne pisanki pisane po pro
stu skuwką od sznurowadła, maczaną w
gorącym wosku.
Gdy deseń na jajku gotowy,, wrzucamy je
do roztworu farby, ale niezbyt gorącego. Gdy
się pisanka zafarbuje, gotujemy jajko jak
zwykle Wosk odpadnie, a miejsce pod wos
kiem pozostaną białe. Można robić pisaniu
wielobarwne, ale trzeba pamiętać, że farbu
jemy w' kolorach coraz ciemniejszych i za
wsze kładziemy pisanki do nie gorącej farby
a dop;eix> po zakończeniu roboty gotujemy
jajka. Gotowe pisanki smaruje się skórką ze
słoniny, żeby były błyszczące.
Zwracamy uwagę, że do farbowania pisa
nek trzeba używać farb L zw. jadalnych, ta
kich, jakie używają cukiernicy. Jeżeli kto li
mie i może niech sam przygotuje sobie far
by iNtólinne. W Polsce gospexljTiie na wsiach
farbują pisanki na żółty kolor — w wywa •
rze kory z jabłoni, na zielony — w młod
listkach żyta, w barwinku, widłaku lub su
szonych fiołkach, na różowo — w buraku
ćwildowym lub w cebuli, na fioletowo — w
suszonych liściach malwy czarnej lub w ja
godach bra czarnego, na czarno — w korze
dębowej lub okszowej.

W WIELKI PIĄTEK
W gorączce wielkiej kończy Jędrek po
bielać ostatnio kamienie przed chałupą, a
Jagna wy bierała drzątymi z pośpiechu ręrckainl ostatnie pisanki z perkoczącej na ognhi farby.
Ledwo się zdążyli ogarnąć, bo matka jut
nagliła od progu, trajmając za rękę Małgo
się, naodzianą odświętną zapaską.
Jędrek zdążył jeszcze chwycić z półki swo
ją klekotkę, co ją przez trzy wieczory stru
gał, a Jagna książkę do nabożeństwa z ku
ferka i poszli śpiesznie.
Czas był wielki, bo siła ludzi ze ^rsl po
dążała przed nimi.
Clenie się już kładły po polach, wiatr
przycichł.
Szli ‘udzie do kościoła zc wszystkich stron
w mrokach i ciszy, chociaż ich nie wołał, jak
zwykle, głos dzwonów.
Dzwony milczały smutnie w starej, spróch
niałej dzwonnicy, tylko kołatki klekotały su
cho, złowrogo, zairzlęcie, aź dreszcz prze
chodził po skórze.
Kiedy wchodzili do kościoła, dziewczyny
przytuliły się do matki.
Chybotliwe, niepewne światła chwiały się
po wysokich ścianach i pełzały po podłodze.
Mroki trwały wszędzie, gdzie nie docierało
światło świec. Kościół był pełen ponurych
tajemnic, nagłych, głębokich wytchnień
szeptów żałobnych.
— Jezu: mój Jezu! — rwały się jęki.
Pociągnęła matka dzieci na środek koś
cioła, tam, gdzie na klęczkach kornie cis
nęli się ludzie.
W migotliwym świetle lampek oliwnych,
na samjin środku kościoła, leżał rozcią
gnięty na krzyżu Chrystus...
A ludzie chyląc się nisko, całowali Jego
bolesne, przebito gwoźdźmi stopy.
— Przypatrz się, Małgosiu, i zapamiętaj
se. jak to nasz słodki Jezus xv grobie za nas
leżał — szeptała matka przez łz$'.
Nagle wznieśli ludzie żałosną, przeciągłą
pieśń:
• — Wisi na krzyżu, Pan, Stwórca uieba...
>L Kownacka

Ne stół ńirigtcczsty

Kruche babki z kremem żółtkowym
• 25 dkg. niski, 15 dkg. masła, S dkg. cukru, eukier waniliowi'. Zagnieść ciasto 7 powytazich
składników, podzielić na mniej więcej 2 dkg.
czsstld. Trochę ilasta poaostawić na kraiki do
przykrycia. Następnie, gdy ciasto będzie tęiet'1
przygotować krem: 1/4 1. mleka. 6 dkg. cukru.
3 żółtka. 3 dkg. maki, proszek waniliowy. Doda* ki
jx'wytsze dokładnie rozmieszać w rondelku, za
polować na niedużym ogniu, ciągle mieszając, aż
masa zgęstnieje. Można także domieszać do zbnliego kremu dobrze ubite na pianę białka, co
znacznie powiększy nam ilość kremu.
Foremki do babek smarujemy dokładnie tłusz
czem, wytępiamy ciastem, nakładamy ziemnego
kremu, przj'krywamy z wierzchu kraikiem i
pieczemy. Z tej llośd powinno być 20 babek

Tort krnszoiikowy
9U dkg. masła, smalcu lub margan-a.1’. 30 dkg.
cukru. >D dkg. maki, "cukier wanillo-zy, Zagnia
tamy ciasto i dzielimy na dale części. Na wysniS'
rowanu tortownicę. a jeszcze lepiej blachę (kruszonka w formie placka lepiej się kraje) trzemy
na grubej tarce jedna część c’asta, równomiernie
rozsypując je po całej blaszce. Następnie wsta
wiamy na krótki czas do pieca, aby jedynie lek
ko ciasto przeschło wyjmujemy z pieca, smaruje
my dobrym dżemem lub osaczona konfitura 1
kruszymy na uia następna warstwę ciasta, piekąc
już teraz, aż do lekkiego ^rumienienia. ' Torcik
(Foto. Associated Press.* można tylko lekko ©pudrować cukrem z wanilia, lub
jeśli chcemy podać go ..wspanialej”, przed samym
Elegantki na Lazurowym Brzegu
podaniem ubieramy bita, słodka śmietanka. Jest to
w modnych strojach letnich.
doskonały dodatek do tego trochę enebego ciasta.

BP O IR Ti:

Dziśjutro —
pojutrze

Najcięższa walka Krawczyka

Łucjan Krawczyk, pochodzący z Garvin,
spotka się dziś wieczorem na ringu paryskim
•z Marcelim Cerdanem. Francuz, który jest
mistrzem Francji i Europy w wadze średniej,
będzie najgroźniejszym przeciwnikiem, z do Tajrmnli-a poriggu pospiesznego Paryż — Brest,
tychczasowych zawodników, których Kraw
czyk spotkał.
Samobójstwo, przypadek ezy zabójstwo

LE MANS. — Studentka Magdalena Mar
zec, o której tajemniczej śmierci donieśliśmy
wczoraj, została złożona do trumny 1 w obecności rodziców i krewnych przybyłych z
Paryża i Bretanii, umieszczona w wagonie,
który zwłoki jej przewiózł do rodzinnego
miasta Roscoff w dep. Finistere, gdzie spoczną snem wiecznym.
Przed tym odbyła się skromna ceremonia
religijna, przed nią zaś rozpoznanie zwłok
przez rodziców panny Marrec.
Matka na widok córki oświadczyła, że nie
wierzy w samobójstwo swej córki, tego sa
mego zdania są członkowie rodziny. Student
ka była dziewczyną bardzo rozważną, religij
ną, i na kilka chwil przed dramatem wczyty
wała się w pisma św. Augustyna.
Natomiast dwaj podróżni , pp. Łucjan Foucauld z Flers i Beussier z Strasburga, którzy

Krawczyk (u góry), Cerdan (na dole).

Jakkolwiek kwestia zwycięstwa jest prze
sądzona, zwłaszcza po wspaniałym sukcesie
Cerdana w Ameryce, Krawczyk postanowił
wydać ze siebie wszystkie siły i wykazać oyinii, że mimo braku rutyny Cerdana,‘zdolny
jest przeciwstawić się najlepszym pięścia
rzom świata w swęj kategorii. Krawczyk ma
przewagę nad Walczakiem i Cerdanem w wa_ dze. Waży 73 kg. (Cerdan 71 kg. 500). Cios
ina nadzwyczaj silny.

rzucenie autobusu, a w następstwie otwarcie
się drzwi. Robotnik Stanisław Bazaryk z
AKS Chorzów — Warta Poznań
2— 1
Vaudricourt, który znajdował się przy
Polonia Warszawa — Cracovia
2—5
drzwiach, został wyrzucony z wnętrza pod
Wisła Kraków — ZZK Poznań
1—1
koła samochodu. Te zgniotły mu klatkę pier
I.KS Łódź — Ruch Wielkie Hajd.
3—7
Polonia Rytom — Widzew Łódź
2—1
siową. Bazaryk zmarł 15 minut po wypadku.
Garbarnia Kraków — Legia W-wal
1— 9
Rodzinie śp. Stanisława Bazaryka składa
Rymer Rybnik — Tarnovia
3—0
W tabeli prowadzi po dwóch grach, Cracovia t my wyrazy szczerego współczucia.

O mistrzostwo Ligi w Polsce

4 punktami, przed Rochem 4 pkt. i Wisłą Kraków
3 pkt. Po 2 punkty mają i zajmują miejsca 4 do
— Żebranie K.S.M.P.-ź. odbędzie się
Ii-go. Legia, .AKS, Garbarnia. Rymer. Warta Poz w DIVION.
poniedziałek 29. bm. o godz. 15-tej w sali p.
nań. Widzew Łódź. Polonia Bytom i Tarnovia, 12) Croenna.
ZZK Poznań 1 pkt., 13) ŁKS 0 pkt., 14) Polonia
MARŁEŚ LES MINES. — Dnia 29. bm. odbę
Warszawa 0 pkt.
dzie się kwartalne zebranie P. Sekcji C. G. T.
sprawy. (Kasa pośmiertna).
24—ta Rocznica Pogoni Maries . Ważne
MARŁEŚ LES MINES. — Kwartalne zebranie
Zarząd K.S. „Pogoń” Maries podaje do wiado Sekcji
Polskiej przy Syndykacie Chrześcijańskim
mości, że w święta Wielkanocne 28 i 29 marca (C.F.T.C.)
odbędzie się 29. bm. o godz. 15-tej w
Obchodzi swą 24-tą rocznicę istnienia z następują lokalu zebrali „Cafś Terminus”, Bid. Gambetta.
cym programem: »
. . ...
2S bm.: zbiórka wszystkich w siedzibie u p. No
waka rano o srodz. 10 skąd wymarsz do kościoła
WydLarzenia dnia
eolskiego na Mszę św.
Po południu udaje się oddział „Pogoni do Burbure na mecz o Puchar. W drugie Święto gra rów
LIEVTN. —- Czternastoletniemu Edwardo
nież w Burbure.
wi Depczyńsklemu z Calonne, skradziono ro
29 bm (drugie święto) zabawa taneczna w sali wer, który pozostawił w podwórzu szpital
frCambien” w Auchel. Początek o godz. 20.
nym, a sam udał się odwiedzić chorego koCzłonkowie ,,Pogoni’1 zasyłają swemu długole legę.
Samochód przejechał 4BETHUNE.
tniemu sanitariuszowi. Chylli Franciszkowi z
okazji jego ślubu z panną Heleną Radajewską naj letniego Alberta Pouille.
serdeczniejsze życzenia.
LILLE, — Z kanału pod cytadelą wy do
K S „Unia” rozegra swój mecz rewanżowy prze
ciw „Fortunie” Bethune w dniu 29 bm. Oddziały
rezerwowe grają o godz. 13.30, Oddziały i*sz® 0
godz. 15-ej. Sympatycy sportu z Bruay 1 okolicy
mile widziani na meczu.
*
Wielka zabawa, wybór królowej sportu na rok
1.948 i strzelanie do tarczy odbędą się w sali p.
Kukiełczyńskiego.

U Rapida Lens
Kwartalne zebranie K.S. „Rapid” odbędzie się w
Soniedziałek 29 marca o godz. 10 w Cafe de l’HaItude szyb 3-ci.
e w „
W okazji Wielkanocy K.S. ..Rapid” organizuje
dwie wielkie zabawy w niedziele 28 i w poniedzia
łek 29 bm. na sali (Mouton Noir.) route de Be
thune. Strzelanie do tarczy o nagrody.
Swemu długoletniemu członkowi, koledze Win
centemu Bartoszewiczowi w.dniu jego ślubu z pan
na Zofią Najdek (dnia 28 bm.) zasyłają Zarząd i
członkowie K S. „Rapid” jak najserdeczniejsze
życzenia.

Place robotników rolnych
w dep. Marne *

NANTES. — Robotnicy w St. Nazalre za
protestowali dwugodzinnym strajkiem prze
ciwko lokautowi, zarządzonemu przez praco
dawców w warsztatach okrętowych w
Penhoót, wskutek którego 10.000 robotni
ków zmuszonych jest do bezrobocia. W wie
cu robotników uczestniczyli kupcy, którzy
na znak solidarności zamknęli magazyny.
Szef gabinetu min. Pracy, Samson przyjął
delegację robotników i pracodawców. Uzna
no słuszność żądań robotników, lecz spór nie
został jeszcze rozstrzygnięty.
St. Nazalre. — W ostatniej chwili dono
szą, że pracodawcy po 8 dniach znieśli lo
kaut. Robotnicy podjęli pracę."

Z dniem 1. marca weszły w życie nowe
stawki dla robotników 1 robotnic rolnych w
dep. Marne. Miejscowości podzielono na dwie
strefy (zony). Następujące gnilny należą do
1-szej strefy (zony):
Anglure, Bagneux, Bćtheniville, Blaise s.
Arzillićres, Compertrix, Coolus, Fagnióres.
Fćre-Champenoise, Pargny-sur-Saulx, Pontfaverger, Sermaize-les-Bains, Sćzanne, Suippes, Saint Julien, Saint Just Sauvage, Saint
Masmes, Sainte Mćnehould, Saint Memmie,
Saint Martin sur le Prć, Yitry le Franęois,
Frignicourt, Couvrot, Soulanges, Mondement,
Mourmelon le Grand, Mourmelon le Petit, Omey.
Pozostałe gminy zostały zaliczone do stre
fy 2-giej.
Zarobki dla poszczególnych stref zostały
ustalone ja"k następuje:
S. I.
s. II.
Służąca (bez dojenia krów)
34.00 32.50
Służąca (z dojeniem krów)
37.75 35.90
Robotnik rolny
41.50 39.50
Woźnica-wolarz
45.30 43.10
Robotnik-specjalista
49.00 46.70
Owczarz-skotarz
52.80 50.25
Jest to zarobek godzinny. Utrzymanie
dzienne (wraz z trunkiem) zostało ustalone
na 130 fr., za mieszkanie dla małżeństwa
(wygodne 1 dobrze utrzymane) potrąca się
250 fr. miesięcznie, za dzierżawienie ziemi
na ziemniaki oraz posługiwanie się narzę
dziami potrzebnymi do jej uprawy, 150 fr.
miesięcznie.
Koszta mieszkania samotnego zostały
ustalone na 150 franków miesięcznie.

Mniej strajkujących
w dep. Aisne

Laon. — Liczba strajkujących robotników
rolnych w dep. Aisne ogólnie zmalała, cho
ciaż strajk rozszerzył się. Strajkujący wy
Biura Konsulatu Gen. R.P.
Zmiana w zarządzie kopalń
konują jedynie konieczne prace około bydła
w Lille będą nieczynne
i w obejściu. Przyczyną strajku jest nie
Północnej Francji
na tle zarobkowym.
w dniach 27, 28 i 29 bm.
Zarządzeniem Ministerstw Pracy został zadowolenie
Szereg pracodawców spełniło żądania ro
Konsulat Generalny R.P. w Lille podaje mianowany członkiem Rady Administracyj botników.
«
,
do wiadomości, że z powodu Świąt Wielka nej kopalń Nord i Pas-de-Calals, Inżynier
nocnych biura Konsulatu Gen. R.P. w Lille Laffon.
Ofiary eksplozji
będą nieczynne w sobotę 27, w niedzielę 28
i w poniedziałek 29 bm.
NANTES. — Eksplozja granatu w czasie
Nord i Pas de Calais
zabawy dwóch ośmioletnich chłopców we
Prefektur)* wymienionych departamentów wsi Reze koło Nantes, spowodowała śmierć
Samochód w płomieniach
podały do wiadomości, że karty na węgiel jednego z nich, nazwiskiem Hubon. Drugi
Lens. — W przejeździe przez Lens nastą
na okres 1947-48, zachowują swą chłopiec jest ciężko ranny.
pił wybuch w motorze wielkiego amerykań wydane
na rok 1948-49.
LIMOGES. — Podczas unieszkodliwiania
skiego samochodu transportowego. Wybuch ważność
Zarządzenie władz ustali sposób pobrania min w pobliżu składnicy amunicji w
wyrządził wielkie szkody materialne w węgla i wysokość jego przydziału.
Thouars, eksplodował niespodzianie pocisk
mieszkaniach przy których nastąpił wybuch.
Zarządzenie takie ukaże się później.
75 mm. Dwudziestu robotników pracujących
Ofiar w ludziach nie było.
na terenie zostało rannych.

LIEVIN (III. Lens). — W poniedziałek Wielka
nocny (29. bm.) Msza św. dla Polaków odbędzie
się o godz. 9-tej.
Ks. Przybysz.
VENDIN LE VIEIL, szyb 8. — Rada Rodziciel
ska urządza 29. marca zabawę w lokalu p. Gra
czyka. Początek o godz. 19-tej.
Czysty dochód przeznaczony na pół-kolonie letnie
dla dzieci szkolnych.
Kalendarz gier o mistrzostwo
ROUVROY-NOUEA. — Bractwo Kurkowe „Do
bry Strzał” podaje do wiadomości, Iż konkurs
oddziałów Młodzieży P.Z.P.N.W.F. strzelania
o nagrody wartościowe u p. Wożniaka
zakończy się 29 bm. o godz. 11 wieczorem.
Okręgu Bruay
W finale uprasza się wszystkich strzelców strze4. IV. 1948. Rewanż 6. VI. 1948
Unia Bruay — Ocean C. R.. sędzia 7. Olimpii D. laz z wolnej ręki, (bez podpórki).
Wiktoria Barlin — Pogoń Maries, s. z Wichru H.
Wicher Houdain — Fortuna H., sędzia z Unii B.
Komunikat Zarządu Gł. Zw. Bez.
Fortuna Bóthune — Olimpia Divion, s. Pogoni M.
Zarządom Okręgów i Kół podaję do wiadomości,
11. IV. 1948. Rewanż 13. VI. 1948
iż Związek Rezerwistów 1 b. Wojskowych bierze
Olimpia Divion — Unia Bruay, sędzia z Oceanu C. udział w uroczystościach 3-majowych, które będą
Pogoń Maries — Wicher Houdain, a. z Fortuny B. miały miejsce w Lens w niedzielę dnia 2-go maja.
Ocean C. R. — Wiktoria B.. sędzia z Fortuny H. Jak najliczniejszy udział wszystkich członków jest
Fortuna H. — Fortuna Bóthune, s. z Wichru H. pożądany.
Prosimy więc Zarządy, by już dzisiaj zrobiły
25. IV. 1948. Rewanż 20. VI. 1948
Unia Bruay — Pogoń Maries, sędzia z Wichru H. starania czy to o autobusy, czy też o zbiorowe
bilety
kolejowe.
Olimpia Divion — Ocean C. R., sędzia z Unii B.
Szeczegółowy program zostanie podany, za po
Wiktoria B. — Fortuna H.. sędzia z Olimpii D.
średnictwem
prasy.
Wicher H. — Fortuna Bóthune, sędzia Fortuny H.
Andrzejczak, sekr. gen.
8. V. 1948. Rewanż 27. VI. 1948
Fortuna H. — Unia Bruay, sędzia Wiktorii B.
Pogoń Maries — Olimpia Divion, sędzia Oceanu C. Wielki Tydzień i święta Wielkanocne
Ocean C. Ił. — Wicher Houdain. sędzia Pogoni M.
Fortuna Bćthune — Wiktoria B., sędzia Unii B. W’ Barlin, Hersin-Coupigny, Auchy-les9. V. 1948. Rewanż 4. VII. 1948
Mines i Yernielles
Unia Biaiay — Wiktoria Barlin, sędzia Fortuny B.
— WIELKI CZWARTEK. — Adoracja
Ocean C. R. — Fortuna Haillicourt. s. Unii B. o BARLIN.
godz.
12
Krucjata
(dziewczynki), o godz. 13-tej
Wicher Houdain — Olimpia D., s. Wiktorii B. chłopcy, w nocy (Młodzież
męska i Mężowie).
Pogoń Maries — Fortuna B„ sędzia .Olimpii D.
WIELKI PIĄTEK. — O godz. 18-tej Gorzkie
23. V. 1948. Rewanż 11. VII. 1948
Żale i Droga Krzyżowa.
Wicher Houdain — Unia Bruay, s. Fortuny H.
WIELKA SOBOTA. — Od godz. 14-tej Poświę
Fortuna H. — Pogoń Maries, s. Oceanu C. R. cenie potraw w sali polskiej u pp. Szwarczyków na
Olimpia Divion •— Wiktoria Barlin, s. Pogoni M. 9-ce, u pp. Matysiaków i Dąbrowskich na 7-ce.
Fortuna Bóthune — Ocean C. R.. s. Olimpii D.
Okazja do Spowiedzi Wielkanocnej w czasie Re
30. V. 1948. Rewanż 18 VII. 1948
zurekcji.
Wiktoria B. — Wicher H.. sędzia Oceanu C. R.
NIEDZIELA WIELKANOCNA. — O godz. 5.15
Olimpia Divion — Fortuna H., s. Wiktorii B. Rezurekcja, o godz. 11.45 Suma.
Pogoń Maries — Ocean C. R., s. Fortuny H.
HERSIN COUPIGNY. — WIELKI PIĄTEK. —
Unia Bruay — Fortuna Bóthune, s. Pogoni M. O godz. 16-tej Droga Krzyżowa.
WIELKA SOBOTA. — O godz. 16-tej poświęce
PRZEPISY I OSTRZEŻENIA
nie potraw w sali pp. Błażejewskich i w ochronce.
CO DO MISTRZOSTW MŁODZIEŻY
NIEDZIELA WIELKANOCNA. — O godz. 7-ej
1) Wszelkie gry o mistrzostwo rozpoczynają
Rezurekcja, o godz. 11-tej Suma.
tię o godz. 11-ej przed południem.
2) Kluby wymienione na pierwszym miejscu gra AUCHY LES MINES. — WIELKA SOBOTA. —
O godz. 17.30 poświęcenie potraw w ochronce u
ją u siebie.
3) Na 4 kwietnia 1948 zezwolonym jest, oddzia pp. Kortylewskich-Riszonów i Walczaków.
NIEDZIELA WIELKANOCNA. — O godz. 9-tej
łom nie posiadającym jeszcze lisansów grać na kar
tę tożsamości (Kartę identyczności). Od dnia 10.4. Msza św. uroczysta (od godz. 8.30 okazja do spo
^8 każdy gracz zobowiązany jest przedstawić lisans wiedzi).
VERMELLES. — WIELKA SOBOTA. — O godz.
Okręgu Bruay o ile zapomniał, kartę Identite pła
cąc 10 fr. kary. Lisans musi już być wystawiony. 19-tej poświęcenie potraw w sali pp.: Tupajka,
po
czynr Spowiedź św.
O ile nie posiada żadnych dowodów osobistych
NIEDZIELA WIELKANOCNA. — O godz. 9.45
mecz zostaje uznany za przegrany 3:0 dla drużyny,
Msza św. za śp. Kazimierza Szymczaka.
która posłuży się takimi graczami.
Ks. KĘDZIERSKI, duszpasterz.
4) Oddziały młodzieży grają 90 minut (za zgodą
prezesów).
5) Mistrz Okręgu Bruay zdobywa Puhar ufun BARLIN. — Członkowie Zw. Inw. Wojen. R.P.
dowany przez Okręg.
Barlin z siedzibą w Lens mogą się zgłosić po dal
6) Gracze są upoważnieni do gier o mistrzoswo szy odbiór papierosów u kol. Kaczmarkiewicza
trd lat 14 aż do ukończenia 18-tu lat.
Leona w Barlin, 28, rue Vocouleurs.
Wystawienie lisansów następuje tylko za przedNieomal równoHOUDAIN. — (Osobiste).
Btawioniem dowodów osobistych (Karty Identycz cześnic
bowiem z kilkudniową zaledwie przerwą
ności) celem zbadania wieku.
wstępują
w
związek
małżeński
dzieci
pp. Michała
7) Każdy Klub wysyła sędziego w wyznaczonej Zofii Kunkiewiczów z Houdain,-znanych
na Wy
Ala niego dacie. O ile takiego nie posiada wysyła ichodzicie
społecznych. Syn, p. Michał
najzdolniejszego z członków swego Klubu. Wy Kunkiewicz,działaczy
poślubia
28.
marca
br.
pannę
Kazimie

nagrodzenie sędziego wynosi 100 fr. oraz podróż.
Bąkównę a córka, p. Maria Kunkiewiczówna
8) Lisanse francuskie winien każdy Klub rę
wychodzi
6-go
kwietnia
br.
za
p.
Czesława
Kałwę.
posiadać w przyszłych mistrzostwach. Leży to w
Młodym parom „Szczęść Boże”.
Interesie klubu dla zapewnienia sobie do 18 lat
Idąc przykładem zacnych swoich Rodziców, mło
graczy w Klubie.
dzi
powiększą niewątpliwie liczbę wzorowych, pol9) Zmiana godzin i boiska może nastąpić tylko w sko-katolickich
rodzin, będących chlubą Wychodzporozumieniu się obu Klubów. Zawiadomić o tym twa
i podstawą jego życia organizacyjnego.
należy Wydział i Klub wystawiający sędziego.
10) Z powodu braku czasu żadnych próśb o od
HOUDAIN. — Zebranie Zw. Wet. Pracy odbę
łożenie meczy się nie uwzględnia. Wrazie gdyby dzie się 29. bm. o godz. 15-tej w sali p. Majchrza
i<ędzia nie przybył drużyny wybierają sędziego z ka.
pomiędzy siebie.
— Zebranie Koła Bez. ł b. Wojsk,
11) Wszelkie reklamacje tyczące mistrzostw mło HOUDAIN.
się 29 bm. o godz. 15.30 w sali p. Pa
dzieży przesyła się 8 dni przed terminem a z me odbędzie
czów w 48 godzinach po meczu na ręce Przew. włowskiego.
Wydz. Okr., kol. Ryski.
12) Sędziowie są zobowiązani po meczu wysłać
Groźny wypadek w Chocques
listownie zaraz sprawozdanie z meczu na ręce kol.
BRUAY EN ARTOIS. — Grupa robotni
Radoły A., 59, Avenue des Aeronautes, Houdain.
Sędziowie przejeżdżający przez Bruay zostawiają ków’ budowlanych powracała po skończonej
sprawozdania w Cafś Jean.
pracy w Lapugnoy autobusem do domu. W
13) Poza wymienionymi punktami obowiązuje
drużyny regulamin i przepisy stosowane w Lidze drodze, przy wymijaniu grupy dzieci, szofer
1 Klasie A1
Przew. Wydz. G. i D. Okr. Bruay samochodu został zmuszony do nagłego za
Ryska A.
trzymania samochodu. Spowodowało to za

U Unii Bruay

?.

pociągnęli sygnał alarmowy i w ten sposób
powiadomili kierownictwo pociągu o drama
cie, s twierdzają e całą stanowczością, że byli
świadkami wypadku, że widzieli jak panna
Marrec podeszła do drzwi wagonu i wypadła.
Czy stało się to przez nieostrożność, «zy w
celach samobójczych?... o tym nikt narazie
nic nie może powiedzieć.
Kuzyn panny Marrec, któr)* ją odprowadził
na dworzec i był do ostatniej chwili odjazdu
pociągu przy niej, zeznał, że w przedziale, do
którego kuzynka jego weszła, znajdowało się
dwóch mężczyzn, którzy nakryli sobie twarze
i zachowaniem swym nie wzbudzali zaufania.
Panna Marrec opuściła przedział i dla bez
pieczeństwa ulokowała się w przedziale tuż
przy wagonie sypialnym. Cztery miejsca w
t)*mże przedziale — jak świadczyło to z wy
wieszonych nalepek, były zarezerwowane.

Dwugodzinny strajk
w Saint-Nazaire

byto trupa nieznanej niewiasty.
Mała Michalina
SAINT QUENTIN.
Candas z La Fere wpadła do kotła z wrzącą
wodą. Poparzyła się groźnie i zmarła po kil
ku godzinach strasznych męczarń.
SAINT OMER. — Sąd przysięgłych Pas
de Calais skazał na 5 lat więzienia za gwałt,
Strzelca algierskiego, Abderhame ben Mohaineda.
PARYŻ. — Złodzieja, który skradł w urzę
dzie pocztowym Tracy 400.000 franków, aresztowano w’ Paryżu. Jest nim 19-letni mło
dzieniec. W chwili aresztowania znaleziono
przv nim tvlko 240.000 franków.
STRASBURG. — Min. Rolnictwa Pflmlin
dokonał tutaj otwarcia regionalnego konkur
su rolniczego.
MONTAUBAN. — Pod Moissac wydobyto
z rzeki Tarn zwłoki 78-letniego Jana Meriere
z Lizać. Starzec wpadł przy padkowo do rze
ki.

AMIENS. —- (Msza św. z polskim kazaniem). —
W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego od
prawiona będzie Msza św. z polskim kazaniem o
godz. 9.30 w kaplicy polskiej przy kościele Saint
Trup nieznajomej blondynki na torze Martin.
Spowiedź wielkanocna w sobotę 27. bm. od
Poczta francuska, chcąc upamiętnić setną
kolejowym pod Bar sur Seine
godz. 4-ej po poi. do 6. Oraz wieczorem od godz.
9-ej.
W
Wielkanoc od godz. 8-ej do 9.30 dla Ro
rocznicę rewolucji lutowej (1848) postano
Troyes. — W naszym wydaniu wczoraj
wiła wydać serię 8 znaczków z dopłatą, któ szym donieśliśmy, że na torze linii kolejowej daków z okolicznych wsi.Miejscowy duszpasterz.

Znaczki pocztowe na upamiętnienie
rewolucji 1948 r.

ra zostanie przekazana do Stowarzyszenia
dobroczynnego ..Entraide Franęaise”.
Znaczki ukażą się w sprzedaży, z dniem
5. kwietnia. Seria ta będzie obejmowała na
stępujące znaczki:
1 fr. 4- 1 fr., Lamartine; 3 fr. 4* 2 fr.,
Ledru-Rollin; 4 fr. 4- 3 fr., Louis Blanc; 5
fr. 4- 4 fr. Albert; 6 fr. 4- 5 fr., Proudhon;
10 fr. 4* 6 fr., Blanqui; 15 fr. 4- 7 fr., Barbes; 20 fr. 4- 8 fr. Mgr. Affre.

Paryż-Belfort przez Troyes, znaleziono trupa
młodej, nieznanej kobiety, lat około 30-tu.
Nadeszło szczegóły donoszą, że ciało nie
znajomej było przepołowione, najmniejszego
zaś dokumentu przy niej nie znaleziono.
Policja, której powierzono wyjaśnienie
sprawy, stanęła przed trzema przypuszcze
niami:
1) Nieznajoma popełniła samobójstwo?...
2) Padła ofiarą przypadku?... lub 3) Została
zamordowana?...
Do rozwiązania tej tajemnicy, przy
Komunikat 4-go Okręgu
łączyły się również władze sądowe z Troyes.
Zw. Rez. i b. Wojskowych
Zwłoki poddano autopsji lekarza przysię
Zarząd Okręgu 4-go Z w. Rez. i b. Wojskowych głego. Od wyniku jej zależy, jakie zostaną
podaje wszystkim Kołom do wiadomości, iż wal powzięte środki śledcze.
na zebranie Okręgu 4-go odbędzie się 29 marca (w
drugie święto Wielkanocne) o godz. 10 w Somain
w siedzibie zebrań. Na powyższe zebranie winny
Koła wysłać po 3 delegatów.
Zarząd Okręgu

OSTBICOTRT OIGNIES. — Stow. św. Barbary
urządza 29. bm. zabawę taneczną w sali p. Ciesiel
skiego. Początek o godz. 20-tej*. Dochód na dobry
cel.
OSTRICOUBT - OIGNIES. — K.T.M. podaje do
wiadomości, iż zebranie prezesów odbędzie się 29.
kwietnia br. (poniedziałek Wielkanocny) w lokalu
p. Ciesielskiego o godz. 17-tej.
WAZIERS - NOTRE-DAME. — Kwartalne ze
brane Stow. Weter. Pr., Wdów i Sierót odbędzie
się 29 bm. o 14 u p. Nowaka. Zarząd prosi o liczne
przybycie. Przypuszczalnie nastąpi wydział 2-ej ra
ty zapomogi.

Rodacy z Argenteuil i okolicy!
Staraniem Opieki Rodzicielskiej, szkółki Polskiej
17, rue des Ouches odbędzie się w Wielkanoc 28
bm. o 21 w sali 72, rue Henrie Barbusse (St.Germain wielki bal świąteczny. W programie: lo
teria fantowa i wiele innych niespodzianek. Do
chód na szkółkę polską.

AMIENS. - (Przedstawienie teatralne). — W’
pierwszym dniu świąt Wielkanocnych odbędzie się
w polskiej sali przy ulicy Republique przedsta
wienie teatralne, na które wszystkich Rodaków
zaprasza Zarząd Miejscowego Towarzystwa Kato
lickiego. Początek przedstawienia o godz. 3-clej po
południu. Wieczorem o godz. 8-ej zabawa tane
czna.

X listów Czytelników

do ^Xarodowca”
Szano'vma Redakcjo!
Jako stała czytelniczka dziennika Zaro
dowlec” mam zaszczyt powiększyć grono
czytelników tego poczytnego pisma, przesy
łając adres nowego abonenta z prośbą o re
gularne przesyłanie mu dziennika „Narodow
ca” Z poważaniem
st. G. (Drdme)

SOISSONS (Aisne). — Amitie Franco-Pplonaise
urządza w niedzielę 28. bm. o godz. 20.30 w sali
merostwa „Hotel de Ville" w Soissons bal Wiel
kanocny.
TROYES. — W niedzielę 28 bm. odbędzie się w
sali Bourse du Travail o godz. 14.30 uroczyste
święcone’’ połączone z występami dzieci szkol
nych 1 młodzieży „Grunwald”: Wolne datki. Czysty
dochód przeznaczony na półkolonie.

LOURCHES. — Zespół teatr.-śpiew. „Jedność”
podaje członkom do wiadomości, iż w pierwsze
święto Wielkanocne blerze czynny udział (ze śpie
wem i odegraniem sztuki teatr.) w wieczorku i
balu urządzanym przez Kolo śpiewu w HornaingFenain. Zbiórka o godz. 3-ej po południu u p. So
beckiego. W drugie święto Wielkanocne zespół
teatr. „Jedność” urządza zabawę o godz. 19.30 w
sali Alcazar z strzelaniem do tarczy o nagrody.
BRUAY THIERS. — Z okazji ślubu druha Ku
lińskiego Władysława (27. bm.) jednego z naj
lepszych Sokołów gniazda Bruay-Thiers i Okr. VI.
syna Kaspra Kulińskiego, z panną Władysławą
MONTBELIARD (Doubs). — Koło Rez^ i B.
Pietrzyk z Thiers. Sokoli i Sokolice gniazda Thiers
Wojskowych urządza 28 bm. o 15.30 imprezę tea
zasyłają tą drogą najserdeczniejsze życzenia.
tralną w „Thćatre Municipal” (w Merostwle MontNaczelnik gniazda Bruay-Thiers.
beliard). Będą odegrane dwie sztuki :*l-sza dramat
w 1-ym akcie pt. „Ofiary Demona", 2-ga komedia
w 1-ym akcie p.t. „Consilium Facultatie”. Po te
Rezolucja Kongresu
atrze zabawa taneczna w „Hotel Nouvel" w Montbellard 8. Avenue Carnot. Początek zabawy o
Syndykatu Nauczycieli
godz. 20.30. Zaprasza się wszystkich rodaków z
Paryż. — Kongres Syndykatu Nauczycie- Montbeliard i okolicy.
11 zakończył swe obrady. Uchwalona zosta-

ła rezolucja, która odmawia nauczycielom
prawa należenia jednocześnie do Syndykatu
samodzielnego oraz C.G.T., z którego Syndy
kat Nauczycieli wystąpił.

śledztwo w sprawie 12.000
deponentów banknotów
o.OOO-frankowych
, Paryż. — Min. Skarbu Renć Mayer oświad
czył w Krajowej Radzie Kredytowej, że
wszczęto śledztwo w sprawie depozytów
5.000-frankowych, złożonych przez 12.000
osób.

Zabójcy Marxa Dormoy i braci Rosselli
staną przed sądem w kwietniu
Paryż. — Dwie sprawy na tle politycznym
znajdą się na wokandzie sądu przysięgłych
Sekwany w kwietniu.
W jednej z nich poruszy się sprawę zabój
stwa b. ministra spraw wewnętrznych p.
Marxa Dormoy, w drugiej sprawę zabójstwa
braci Rosselli.
Oskarżonymi są (Sprawa Marxa Dormoy)
Roger Mouraillac i Antoine archi, (Sprawa
Rosselich) Alice Filloil, Franęols Yaillet i
Jacques Correze.
Pierwszy z procesów odbędzie się 27. kwie
tnia, drugi nazajutrz, czyli 28. kwietnia.

Wyrok na dyrektora kina
w Rueil 19-go kwietnia
Wersal. — Sąd w Wersalu postanowił w
procesie o pożar w kinie w Rueil-Malmaison,
odroczyć wydanie wyroku do 19 kwietnia.
Strona cywilna zażądała 60 milionów odszko
dowania, podczas gdy dyrektor Mouillade ubezpieczył kino na milion franków. Na ra
chunku bankowym posiada 694 fr.
Prokurator p» Guy w przemówieniu swoim
■wskazał na winę dyrektora oraz odpowie
dzialność merostwa w Rueil, którego zadanięm było czuwanie nad bezpieczeństwem urządzeń kina.
P. Laparlićre, który był burmistrzem
Rueil w chwili katastrofy, stanie przed są
dem 26 kwietnia br.

Aadesłane
Zarząd Okręgu Północ C.Z.P. składa wszystkim
Zarządom Zwiąków, Okręgów, K.T.M. i Towa
rzystwo. wszystkim członkom i ich rodzinom ser
deczne życzenia wesołych i szczęśliwych świąt
Wielkanocnych.

Wiadomości z BELGII
Polskie Nabożeństwa Świąteczne
w Okręgu Liege

NABOŻEŃSTWA W I. ŚWIĘTO
LIEGE. — Kościół polski w niedzielę 28. o godz.
9-ej. święcenie potraw w Liege w Polskiej Misji
Kat. o godz. 7.30 wlecz, w W. Sobotę. Przed każdą
Mszą św. sposobność do spowiedzi św.
PONT DE SERAING. — O godz. 11.30 dla Flemale, Grande Jemeppe s. M., Tilleur, Ougrće,
Rhuy Vai St. Lambert, święcenie potraw, w domu
katolickim o godz. 6-tej wiecz. w W. Sobotę.
RETINNE. — W Wielkanoc nabożeństwo polskie
dla kolonii Rctinne, Micheroux, Que du Bois Fleron, o .godz. 11.30 spowiedź, św. od godz. 11-tej.
MONTEGNEE. — W Wielkanoc Msza św. o go
dzinie 9 -tej rano, w kościele Montegnće-Chapelle
dla kolonii Montegnće, Bierset, Hollogne aux Pier
res, St. Nicolas Grace Berfleur.
LA BROUCK. — W Wielkanoc nabożeństwo pol
skie o godz. 9-tej. Przed Mszą św. sposobność do
spowiedzi św. o godz. 8-ej.
VOTTEM. — Nabożeństwo polskie w Wielkanoc
o godz. 11.30 dla kolonii Vottem, Thier-a-Liege,
La Preale. W Wielką Sobotę spowiedź od godz.
5-tej w kościele par. w Vottem. święcenie potraw
o godz. 6-tej w domu p. Truchana, 25, rue Vlcinale.
NABOŻEŃSTWA W DRUGIE ŚWIĘTO
LIEGE. — W kościele polskim o godz. 9-tej ra
no.
BAEYNE-HEUSEY. — Dla kolonii Baeyne-Hensay, Romsee, Bonie, Fleron o godz. 10.30.
W ANDRE. — O godz. 10-tej nabożeństwo polskie
w kościele w Wandre. święcenie potraw w sobotę
o godz. 3-ciej u p. Kremblewsklego, Wandre Charbonnage nr, 30.
CHERATTE. — Nazoźeństwo polskie o godz.
11.30. święcenie potraw w sobotę o godz. 4-tej u
p. Plewińskiego, rue de Wandre nr. 3.
JOSE. — Nabożeństwo polskie o godz. 9-tej. Od
godz. 8-ei spowiedź wielkanocna.
BATTICE. — Nabożeństwo o godz. 11.30. Spo
wiedź św. od godz. 11-tej.
Wszystkich Rodaków z okolic serdecznie zapra
szam do wzięcia udziału w nabożeństwach wielka
nocnych i skorzystać ze sposobności do spowiedzi
św. wielkanocnej.
Ks. NOWACKI Walenty, duszpasterz polski.

LIEGE. — Koło Przyjaciół Harcerzy w Llege
urządza w niedziele 28. marca 1948 w sali Legia
(Pod szklannym dachem) przedstawienie p.t. „Par
tyzanci”. Obraz sceniczny w czterech aktach, osnu
ty na tle życia Polaków nod okupacją niemiecką
W programie wiele Innych niespodzianek. Po tym
zah»wa taneczna.
Wszystkich drogich Rodaków zaprasza na ten
wspólny polski wieczór, Polska Młodzież Kato
licka X Lfege.

Zamówienia 1 wszelkie listy należy adresować:

„NARODOWIEC” — LENS (P. de C).
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Babcia licząca 32 lata,
a dziadek 36 lat
Limoges. — Szesnastoletnia córka p. Jean
Pagnoux porodziła córeczkę, wskutek czego
p. Pagnoux został dziadkiem, mając dopie
ro 36 lat. W Brive, pani Gauthier, której 17letnia córka została matką, jest babcią w
wieku 32 i pół roku.

LIMOGES. — (Samobójstwo b. mera). —
W’Gućret popełnił samobójstwo, b. mer gmi
ny La Chapelle-Taillefer z dep. Creuse. Przyczyny tego zgonu nie są znane.

Ciągnienie Loterii Narodowej
4-ta TRANSZA

Numery’
wygrywające

SERIA B

SERIA A

|

3
500
2
500
500
94
800
2.000
19
1.000
2.200
92
1.200
2.600 52
1.400
3.000 1
510
3.000
6.000
864
4.000
8.000
922
5.000
10.000
5.572
45.000
15.000
0.515
60.000
20.000
9.941
75.000
25.000
6.863
90.000
30.000
6.881
120.000
40.000
91.430
60.000
180.000
86.554
310.000
70.000
79.794
240.000
80.000
08.752
270.000
90.000
017.690
100.000
400.060
292.801
400.000
100.000
060.089
100.000
400.000
048.290
200.000
1.000 000
138.259
200.000
1.500.000
224.668
300.000
2.500.000
273.713
10.000.000
5.000.000 <
Z zastrzeżeniem wszelkich ewentualnych omyłek.
Następne‘ciągnienie 31. marca br.
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MONTCEAU LES MINES (S. et M.)
Rue Beanbernard

kupuje się u:

i

(743);

R R E T I N

i

NIESZKODLIWE DLA ŻOŁĄDKA

JEDNORAZOWA OKAZJA !
Tytułem reklamy oddajemy Czytelnikom tej gazety

APARAT

PRZEŚLICZNY

Premia: 1 bezpłatny film
pozwalający wykonać
8 zdjęć 6X9

-------:--------------- Prezentacja bez zarzutów ------ —■ ■■ -■ Nie ma obawy zepsucia filmów. Ze zwyczajnego amatora staniecie
się doskonałym fotografem. Powodzenie zapewnione. Zdjęcia cza
sowe i migawkowe. Dowolne regulowanie soczewek. Format 6X9.
Pokrycie skórzane.
Każdy aparat jest gwarantowany przez indywidualny biuletyn,
po cenie reklamowej
1.750 frs
Zaipłata za zaliczeniem pocztowym lub za nadesłaniem mandatu
przy zamówieniu.
PODARUNEK • Wspaniałą zapalniczkę patent. „S.G.D.G..”
■■■.
i.
.
.
,
z przyrządem dotychczas nieznanym, ofia
rujemy bezpłatnie 100 pierwszym odpowiedziom.
Nadsyłajcie Wasze zamówienia już teraz do:

Comptoir General France Sebastopol, 100, Bld. Sebastopol PARIS (3°)

Galeries de Mobiliers
25, rue de Londres, 25 — LENS (P. de C.)

(36 et)

llaży W1 HÓK MEBLI wszelkiego rodzaju
Komplety kuchenne — Jadalnie — Sypialnie — Kanapy-łóżka — Łóżka itd.

Dzieci nasze potrzebują wapna

Ażeby łm go dostarczyć w sposób przyjemny,
należy im dać QUINTONINY. Quintonina zawie
ra składnik t. zw. ,,glycerophosphate de chaux”,
środek odbudowywający kości, oraz potężne środ
ki wzmacniające jak „kola”, pokarm nerwów.
Dziecko odnajduje swe kolory, przybiera’ na wa
dze i na siłach. We wszystkich aptekach. —
(Visa 846 P. 2326).
(33 st. I.)

lecz teraz jeszcze prześlij pieniądze na
dalszą dłuższą prenumeratę, która obecnie
jeszcze wynosi:
Na okres jednego roku fr. 1.250.-—
„
„
6 miesięcy fr. 650.—
„
„
3 miesięcy fr. 350.—

ASPRO

malnej wielkości, głowa miała 2 pary uszu
a zawezwany weterynarz stwierdził Istnienie
dwóch żołądków, jednej pary płuc i dwóch
serc.

BAJONNA. — (Z worka pocztowego ulo
tniło się” 600.000 franków). — Urząd pocz
towy w Bajonie wysłał do Gambo worek z
600.000 franków. Przy odbiorze worka*
stwierdzono naruszenie plomb. Otwarto go
wobec świadków i skonstatowano brak pie
niędzy.
MARSYIAA. — (Aresztowanie niegodnego
ojca). — Pewien wdowiec, lat 50, ojciec sied
miorga dzieci, utrzymywał niedozwolone sto
sunki z swą 19-letnią córką. Dziewczyna,
której pieczy było poruczone młodsze rodzeń
stwo, milczała w obawie przed skandalem.
Wyrodnego ojca aresztowano.

nie czekaj aż nastąpi
podwyżka ceny za gazetę

w wypadkach MIGRENY, NEWRALGII
REUMATYZMU przynosi

Cielę o ośmiu nogach i głowie prosięcej
Pożar w fabryce włókienniczej
Limoges. — W wiosce Peyrassades pod Li
w Roubaix
ujrzało światło dzienne cielę o 8 no
Straty wynoszą, 10 milionów franków moges,
gach i głowie prosięcej. Potworek był nor

ROUBAIX. — W7 środę o godz. 11.15 pow
stał pożar w fabryce włókienniczej miesz
czącej się przy rue dTena. Ogień, znajdując
wszędzie materiał ławopalny, przybrał od ra
zu groźne rozmiar)*, rozszerzył się i objął
wkrótce przyległe sale .z zapasami wełny
Składnica, nagromadzone zapasy oraz budy
nek, spaliły się. Straty powstałe przekracza
ją sumę 10 milionów franków.

zamawiać można jeszcze „Narodowca”
i w ten sposób zapewnić sobie regularną
wysyłkę gazety od 1-go kwietnia br.
Ty zaś Rodaku, który już jesteś stałym
abonentem „Narodowca”,

Na żądanie ułatwienia w płaceniu. —

Mówi

P4>

po.8ku

Drobne Ogłoszenia
Wszelkie listy dotyczące ogłoszeń, adresować: „Narodowiec”. LENS (P. de C.).
• Na odpowiedź lub na przekazanie zgłoszeń na ogłoszenia, które ukazały się
pod numerem, lecz bez adresu, załączyć należy do listu znaczki, a na kopercie napisać
oprócz adresu, podany numer ogłoszenia.
11
Za ogłoszenia. Redakcja nie odpowiada. ...............

• Wolne miejsca
(za
—

150 fr.

ogłoszenie w 3 wierszach najwyżej;
każdy dalszy wiersz 40 franków.)

Pierwszorzędna FABRYKA MEBLI, położona 3
km. od Hśnin - Liśtard, poszukuje dobrych RO
BOTNIKÓW, STOLARZY, MONTERÓW do mebli,
i LAKIERNIKÓW. Zgłosz. do „Narodowca" pod
nr. 768.
SŁUŻĄCĄ, do lat 25, dobrego wychowania, zna
jąca język francuski, potrzebna do wszelkiej pra
cy domowej i do przyjęcia klientów u dentysty,
zam. w Paryżu. Pisać do: REVEL, 28-bis, rue de
Richelieu, PARIS (1°)
(769)

D u ź e powodzenie
przez

Drobne ogłoszenia
Oto, co pisze nasz Rodak, p. P. B. (Cher),
który podał ogłoszenie drobne do „Narodowca":
„Szanowna Redakcjo „Narodowca”!
Otóż zaznaczani, że ogłoszenie, które ukazało
się na łamach „Narodowca’' z dnia 5-go bm„
odniosło duży skutek, gdyż na ogłoszenie to
otrzymałem do dziś dnia 50 listów. Ponieważ
jest niemożliwym wszystkim odpowiedzieć, wię<
składam tą drogą serdeczne podziękowanie
wszystkim Rodakom, którzy do mnie pisali.
P i t n ł a Bolesław (Clier).

Matrymonialne

350 fr.

’za ogłoszenie w 4 wierszach najwyżej:
— za każdy dalszy wiersz 7$ (ranków!

MĘŻCZYZNA pragnie poznać starszą PANNE.
WDOWĘ lub ROZWÓDKĘ (bezdzietną), do lat
35. posiadającą trochę oszczędności, którą przyjmię jako gospodynię; praca stała. Ożenek nie wy
kluczony. Oferty do „Narodowca” pod nr. 770

Kupno - Sprzedaż

200 fr.

i-za ogłoszenie w 3 wierszach najwyżej
— za każdy dalszy wiersz 50 franków.!

LODOWNIA w dobrym stanie, do sprzedania.
®VTMd/°t>
57’ Citć P^teur, La Plaine,
LIEVIN (P. de C.).,
(762)

Ze względu na stan zdrowia, do odstąpienia na
tychmiast RZEŹNICTWO z całkowitym urządze
niem, położone w dużej kolonii, w ok. BillyMontigny Zgłosz. do: Cafć ŹOŁNIERKIEWIĆZ.
103, rue Thiers, LENŚ (P. de C.).
(750)

MAGA automatyczna (15 kg.), MASZYNA do
trybowania pończoch 1 PNIAK RZEŹNICKI. do
sprzedania. Zgłosz. do A. KUSON, 27 rue Ch
Boca, MERICOURT (P. de C.).
(761)

Poszukiwania

I OO fr.

(za ogłoszenie w 3 wierszach najwyżej;
- ta każdy dalszy wiersz 2S franków.!

Ktoby z Rodaków wiedział o adresie mąTC|iS2ka DUSZYŃSKIEGO, proszony
leni DUS7O,cha
do: Heicna uubZYNbKA chez Mr. Józef NartnUki &
Poszukuję SŁUŻĄCEJ lub KUCHARKI z refe La Fouillouse par St.-Priest (isćre)
(450)
rencjami, do rodziny prywatnej, zam. w ok. Pa
ryża. Zgłosz. do: J. KOWALSKI, 24. rue d’Aumale, PARIS (9°). (Teł. Trinitś 41-69).
(731) imprimerle łL KWIATKOWSKI
L B N fi
rravaux exścutśs oar des ouvriero
SŁUŻJCA-KUCHARKA potrzebna do 3-oaobosyndlqute Travallleura du Une
wej rodziny. Nie ma prania. Zgłosz. do: GLORIEUX. 94. Bld. de Paris ROUBAIX (Nord).
—J—
fc la CGT
—tj—
(733). LeGćrant! Mo* GARSTKA
LliNł

