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dla wysiłku narodu polskiego
na Ziemiach Odzyskanych
Zarówno stanowisko francuskiego
ministra spraw zagranicznych Bidault
w sprawach polskich jak i wyrazy opinii francuskiej, ukazujące się w pra
sie, dostarczają stałych dowodów, z
jak wielką sympatią Francja śledzi wy
siłki narodu polskiego w odbudowaniu
Polski i zagospodarzeniu Ziem Odzy
skanych.
Sprawozdawca dziennika „Combat”
porównuje pęd na Zachód w Polsce z
gorączką wychodźczą na daleki Zachód
amerykański, jaka w ubiegłym stule
ciu ogarnęła ludność Europy.
Z przeludnionej Polski przenoszą się
wieśniacy do „10 razy obszerniejszych
wiości”, mieszczanie zaludniają miasta
i domy, poniemieckie, a „ludzie czynu
poszukują pracy niezależnej i twórczej
na ziemiach o tysiącu możliwości,
wszystko pracownicy pilni i dumni,
których żadna przygoda nie przestra
sza po cierpieniach i wędrówkach po
przez Niemcy i Rosję, Kraje Śródzie
mnomorskie i Zachód”.
„Interesowałem się szczególnie chłopami,
ponieważ jest daleko więcej dramatu i wiel
kości w wędrówce chłopskiej jak w przeno
szeniu się robotników. Mogę przeto zaświad
czyć, że mimo dezorganizacji i niesprawie
dliwości nieuniknionych w ruchu masowym
j mimo niepewnej przyszłości, dokonania te
zasługują u nas na całkowitą sympatię”.

Sprawozdawca widział wieśniaków
pracujących bez maszyn i bez zwie
rząt pociągowych, a mieszkających w
domach, z których pozostały tylko
cztery gołe ściany. .Widziałem miasta 1 wioski w ruinach. Ach te ruiny
w Polsce!” — pisze. „W końcu poczy
nają człowieka prześladować”. Widział
* ludzi pracujących w nieludzkich wprost
warunkach, a w Szczecinie odradzano
mu przechadzać się w nocy.

ry rozpoczynając od niczego bez wielkiej po
mocy zewnętrznej, pracuje wytrwale nad
odbudową przy pomocy środków ograniczo
nych jakie posiada. Wysiłek wyobraźni jaknajszczerszej nie może sobie istotnie odtwo
rzyć niesłychanych trudności, jakie Polacy
mieli i mają do przezwyciężenia każdego
dnia. Polska muslała odbudować swoje go
spodarstwo bez pieniędzy, bez środków, na
ziemiach zniszczonych, o granicach nowych,
wśród ogromnych ruchów ludności”.
„Dziś Ziemie Zachodnie są już spolszczo
ne, komunikacje przywrócone, pociągi od
chodzą i przychodzą na czas, istnieje dosko
nała sieć wewnętrznej komunikacji lotniczej,
fabryki pracują, pola są zasiane. Kraj o
przewadze rolnictwa, który przed wojną
wskutek przeludnienia był krajem emigra
cji, nowa Polska jest na drodze do przemiany
na kraj przemysłowy 1 immigracyjny”.
„Wytrwałość Polaków, ich odwaga 1 pra
ca nie wystarczyłyby do wytłumaczenia tych
wyników, jeżeli nie uprzytomnimy sobie, że
Polska w nowych granicach ma dwa atuty
walne gwarantujące jej przyszłość: bogactwo
energii w postaci węgla i szeroką bramę
morską, otwierającą jej drogę do wielkiego
handlu światowego”.
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Ugoda miciizp rządem a pracownikami gazu ielektr
Sędzia rozjemczy rozstrzygnie spór przed 8-mym czerwca

Rozwój wydarzeń potwierdził cał
kowicie zapowiedzi odprężenia w wiel
kim zatargu między Federacją praco
wników gazu i elektrj^czn. a R^dem.
Rozmowy u ministra Pracy doprowa
dziły do ugody, na mocy której Fede
racja odwołała strajk, a rząd cofnął
nakaz
rekwizycji. Sędzia rozjemczy
Złożywszy podobnie jak „Combat”
hołd energii i wytrwałości narodu mi rozstrzygnie zagadnienia sporne do 8.
mo złych mieszkali, złego odżywiania czerwca.
i złego przyodziewku, korespondent
dziennika ,,Le Monde” ma uznanie dlą
woli rządu, by kraj odbudować jaknajprędzej, ale z drugiej strony wytyka
rządowi, że pragnie skorzystać z tere
nu „uprzątniętego politycznie i socjal
nie”.
Tyle korespondenci pism francu
skich, potwierdzający zasadnicze sta
nowisko Wychodztwa, które uznaje
przede wszystkim gospodarcze wysił
ki narodu ale nie przemilcza gospodar
czych osiągnięć rządu. Nie godzi się
jednak na jednostronne polityczne wy
korzystanie sytuacji przez stosunkowo
(New York Times Photo•
drobną grupę ludzi, którzy przez dłu
kierowników Federacji pracowninków gazu
gą nie obecność w kraju zerwali pewne Trzech
1 elektr. Od lewej do prawej: Ottaway prezes,
nici duchowe z narodem i nie rozumie Pasąuier sekr. gen. i Barthes sekr. Federacji.
ją tego, co głosił zawsze bł. pamięci PARYŻ. — Krótko przed północą ogłoszo
Henryk Liberman, że „Polska musi no następujący komunikat urzędowy: '
,3Iiiiister Pracy, w imieniu rządu, z je
być chrześcijańską, albo jej w ogóle dnej
strony, Krajowa Federacja pracowników
nie będzie”.
sił napędowych z drugiej strony, uzgodniły

„Mogłem niestety także odczuć niepew
ność przyszłości i wątpliwości ciążące na ca
łej tej pracy 1 hamujące ją. Wątpi się o
wszystkim: o przyszłości tych ziem, których
Ameryka i Anglia nie przyznają Polsce, o
Istotnych zamiarach wielkiego protektora ze
Wschodu, o stałości reżimu bardzo tymcza
sowego, o solidności pieniądza, o szczero
ści rządu zapewniającego, że chce opiekować
Kolejarze brytyjscy żądają
się inicjatywą prywatną, a który się podej 40-godzinnego tygodnia pracy
rzewa, że czyni to tylko tymczasowo 1 miLondyn. — Syndykat kolejarzy brytyj
mowoli”.
skich domaga się, by czas pracy dla wszyst
Sprawozdawca stwierdza równocze kich pracowników, zatrudnionych w kolej
śnie, że wszystkie te niebezpieczeństwa nictwie brytyjskim został ograniczony z 48
i trudności wraz z obecnością wojsk ro do 40 godzin pracy tygodniowej. Kolejarze
syjskich, których się w Polsce central domagają się również podwyżki płac.

3. Wobec tego, te żądania Federacji zosta
ły w ten sposób utirzymane, nakaz strajku,
wydany przez Federację, zostaje cofnięty.
4. Wobec unieważnienia nakazu strajku ge
neralnego, nakaz rekwizycji, jako bezprzed
miotowy, również zostanie unieważniony”.
Po północy przemawiał przez radio p. Mar
cel Paul, przewodniczący Krajowej Federa
cji elektrowni i gazowni Powiadomił
członków Federacji o treści zawarte
go porozumienia 1 odwołaniu strajku oraz
rekwizycji 1 w końcu wezwał pracowników
elektrowni i gazowni do dalszego sumienne
go spełniania obowiązków.

wstrzymanie sle od strajku.
„Zwracam sie do Was jako przyjaciel: ule straj
kujcie Byłby to z waszej strony wielki bł»d, po
pełniony w stosunku do tego, co wam naj
droższe. Spełniacie służbę publiczna 1 rozumiecie
to. Wiem z długiego już doświadczenia, że nieprzerwalność waszej pracy stawialiście zawsze
ponad wszystko. Pamiętam zatargi robotnicze 7
r. 1936: zbiorowe zatargi, które różniły was z
pracodawcami prawie nigdy nie przeszkodziły wam
'w zapewnieniu publiczności światła 1 prądu, któ
rego potrzebowała. Wiem poza tym o wielkich
wysiłkach, jakie czyniliście w ciągu ubiegłyclf
zim, aby złagodzić trudności materialne, hamu
jące rozdział prądu.
„Czy chcecie zerwać z tą tradycją będącą du
mą waszego zawodu? Nie mogę w to uwierzyć.
Nie mogę uwierzyć, abyścle w r. 1947 po upań
stwowieniu, postępowali inaczej niż w r. 1936, gdy
przedsiębiorstwo należało do kompanii.
jesteście już na służbie u pracodawcy. Pra
Wydarzenia, które poprzedziły caNie
wasza nie służy i ule może służyć powiększeniu
zysku kapitalisty. Znajdujecie sie na bezpośre
ugodę
dniej służbie narodu, czego gorąco pragnęliście”.
Premier wezwał w końcu pracowników gazowni
PART*. —- We wtorek w południe premier Ramadler wygłotił przemówienie radiowe do praco 1 elektrowni do rozsądku i okazania zrozumienia
wników elektrowni i gazowni, apelując do nich o swego obowiązku.
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Za 5 milionów funtów
bekonów - z Polski
do Anglii
Crossman o układzie handlo
wym polsko - bryłyjskim
LONDYN. — Poseł Crossman, za
bierając głos na temat umowy polskobrytyjskiej stwierdził, iż minister Beviu w czasie swego pobytu w Warsza
wie podpisał układ handlowy, na pod
stawie którego Polska wywiezie do W.
Brj^tanii bekonów za 5 milionów fun
tów szterlingów. Polska otrzyma wzamian w najbliższym roku maszyny
ciężkie przemysłowe oraz niezbędny
materiał, potrzebny dla urządzeń siłoJ
wni elektrycznych w odbudowującym
się państwie.

Wydobycie i wywóz
węgla polskiego

Londyn. — Według Europejskiego
Komitetu dla węgla, Polska wyprodu
kowała w marcu 4.793.000 ton węg*a, liczba górników w Polsce wynosi
Paryż. — Odbyło się tutaj posiedze ciwko nie przyznaniu im premii od produk 196 tys. (daty z 31. 3. 47 r.). Polska
robotnicy zakładów Dunlop w Montluęon wyeksportowała w marcu 145 tys. ton,
nie ministrów, z udziałem min. gospo cji,
postanowili obniżyć produkcję o 40 proc.
darki krajowej, Andre Philip; min. ORLEAN. — Robotnicy budowlani w Or a w kwietniu 218 tys. ton węgla.
produkcji przemysłowej, Robertem La leanie, w liczbie około 8.000 porzucili pracę
Dziesięć milionów dolarów
coste; sekretarzem gener. gospodarki po południu, udając się na wlec. Domagają
zniknęło bez śladu między
się
oni
premii
10
f
r.
na
godzinę.
Syndykat
krajowej Cuzin oraz funkcjonariuszy postanowił podjęcie pracy, ale stosowany bę Nowym Jorkiem a Wenezuelą
różnych zainteresowanych ministerstw. dzie strajk częściowy, aż do spełnienia żądań. CARACAS. — Dzlesię*. milionów dolarów
Zebrani rozpatrzyli żądania, wysunięte LYON. — Syndykat przemysłu odzieżowe zniknęło w niewytłumaczony sposób między
ostatnio przez Krajową Federację Gór go, grupujący 5.000 robotników, uchwalił Nowy Jorkiem a lotniskiem w Caracas. Su
strajk. Robotnicy domagają się m. In. wypła ma ta załadowana została na samolot w No
ników.
cenia podwyżki zarobków od llpca ub. r., wym Jorku. W drodze między Nowym Jor
Jak wiadomo, Federacja domagała podczas gdy została im przyznana dopiero od kiem a Caracas „ulotniła się” poprostu*
się całkowitego zastosowania statutu marca 1947 r.
Śledztwo w toku.
górników dla wszystkich zatrudnio
nych w przedsiębiorstw ach kopalnia
nych, płacenia premij od wydajności i
produkcji oraz ulepszenia zaopatrywa-

Rzęd naradzał się nad żądaniami górników

co następuje:
1. Osobistość, wyznaczona przez obie stro
ny, zaproponuje w ramach polityki rządowej
przed 8-ym czerwca rozwiązanie zagadnień,
złączonych z likwidacją spraw, pozostałych
w zawieszeniu.
2. Osobistością tą będzie, z zastrzeżeniem
Zatargi zarobkowe
zgody z jego strony, p. Grunebaum-Ballin,
PARYŻ. — Robotnicy zatrudnieni w za
przewodniczący wydziału honorowego Rady
PARYŻ. — W ostatnich czasach w prasie 1 amerykańskimi na temat likwidacji dokładach „Air liquide” odrzucili propozycję
Państwa.
przyznanych
min. Pracy, przyznającą Im tymczasową międzynarodowej pojawiły się wzmianki, ja tychczasowych uprawnień,
nej nie widzi, przyczyniają się do zwięk
premię od produkcji, w wysokości 3 fr. za koby Stany Zjednoczone wystąpiły z żąda przez Francję aliantom w chwili lądowania
godzinę. Strajk trwa nadal. Akcję prowadzi niami odstąpienia im niektórych francuskich w Afryce 1 we Francji. Chodziło bowiem o
ezenia na tych ziemiach jedności na
umowę, która miała na celu ułatwić aliantom
baz morskich i lotniczych.
syndykat produktów chemicznych.
rodowej, a Polacy przybyli za ziemie
Francuskie ministerstwo Spraw Zagranicz działania wojenne, 1 której ważność weszła
PARYŻ. —- Około 80 proc, z pośród 1.210
te z poza Bugu, z Francji i Anglii two
robotników, zatrudnionych w kompanii kon- nych zaprzeczyło kategorycznie tym pogło w tycie w czasie lądowanią aliantów w Eu
rzą wraz z autochtonami coś w rodza Jerozolima. — W dniu 27 maja br. terro- i wiając 26 maja br. w Komisji O.Z.N. dla strukcyj telefonicznych, opuściło pracę, u- skom, mającym główne źródło w wiadomo ropie.
ryści żydowscy wykonali nowe zamachy sa- Spraw Palestyny, przed jej wyjazdem, wyra- dając się na wiec, zorganizowany przez syn ściach radiowych 1 rosyjskiej agencji praso
Władze francuskie wyjaśnię Ja, it vtuarjs
ju polskiej międzynarodówki, w któ botażowe
na brytyjskie linie kolejowe w Pa- J ził całkowite zaufanie świata w prace *Or- dykat metalowców. Robotnicy zastosowali wej ;,Tass”.
j ‘Ograticzna. i ra icji sprawia, Iż • ’i neja jest
rej wytwarza się nowa dusza polska.
lestynie.
’ ganlzacji
trani’RC’i Narodów
"Narodów Z;-dnoczonvcb
Zjednoczonych
Miarodalne czynniki francuskie stwierdza naturalny Tn pemustem e dr ' *
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Straszliwe wrażenie ndn w Polsce Teb4vhu
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opisuje także korespondent dziennika w trłech miejscach, Pt ciąg toT..*aix>wy uległ
1<- narodów pokład; nadzieję 1 wiarę NA- -j-y-—Tnas
krajami i strefami okupacyjnymi
wykolejeniu.
W
czasie
tego
zauiachu
nyia
rudy wają pełne zaufanie w skuteczność
CZ6< Iw
,,i.e Monde pouja.reslając, że Górny ranna jedna osoba.
podejmowanej przez O.Z.N. oraz są Attlee przedstawi!
£’ąsk ze swoim przemysłem jest nieja Tajne radio żydowskie podało ■ iż grupa akcji
biec lotnisk, wybudowanych przez Amery-*
przekonane, Iż komisja spełni w zupełności
kanów we Francji została już całkowicie eko wyspą w Polsce, którą wojna o- „Stern” wzięła na siebie odpowiedzialność za swoją chwilową misję, której wyniki będą
wakuowana z wszelkiego sprzętu amerykań
szczędziła. Atoli także korespondenta wykonanie tych ataków, które mają być od miały wielki wpływ na rozwiązanie proble
skiego, jako też z oddziałów lotniczych 1
na „pogwałcenie przez Brytyjczy mu palestyńskiego.
tego dziennika uderzyła zarówno w powiedzią
morskich. Dziś nie ma mowy o „prawie tran
ków instrukcyj, wydanych przez O.Z.N., by
ruinach Warszawy jak Wrocławia, przerwać wszelką działalność wojskową” na Trygve Lie dodał: „Wasze prace będą bu LONDYN. — Obradujący Zjazd brytyj większe zainteresowanie wśród zebranych zytu”. Pogłoski podane przez agencję so
dziły przekonanie, iż O.Z.N zbada wyczer
wiecką, jakoby niektórzy członkowie rządu
Gdańska i Szczecina polska odwaga i czas prac Komisji Badawczej dla Spraw pująco
problem palestyński, budzący obec skiej Partii Pracy w Margate wysłuchał w delegatów.
francuskiego byli skłonni przyznać Ameryce
palestyńskich.
wola przetrwania.
MARGATE.
—
Min.
Noel
Baker
oświad

dniu
27
maja
br.
przemówienia
Premiera
nie tyle namiętności i wywołujący tyle ape
bazy morsko-lotnicze we Francji, lub w ko
„Pogwałceniem
”
ma
być
fakt,
iż
Brytyj

czył
na
otw
’
arciu
kongresu
Labour
Party,
że
„Takie jest na ogół oblicze Polski obecnej, czycy wywieźli na Cypr ostatniego tygodnia li, domagających się sprawiedliwego i ludz Attlee, który zdał sprawozdanie z dotychcza
loniach za cenę ewentualnej dalszej pomocy
należy
uniknąć
podziału
kontynentu
na
blo

kiego rozwiązania zagadnienia żydowskie sowej polityki rządu oraz zapowiedział, iż
kraju zniszczonego w rozmiarach przerażają 1.500 Imigrantów żydowskich.
finansowej, są zdaniem francuskich kół mia
Partia zamierza w dalszym ciągu prowadzić ki i wspomniał o polepszeniu stosunków pol rodajnych, całkowicie absurdalne.
go”.
cych — komunikacje, mosty, fabryki, osady
Na
południe
od
Haify,
około
Beniamina
Sekretarz podkreślił wkońcu, Iż O.Z.N. rozpoczęte dzieło aż do końca okresu usta sko-brytyjskich.
chłopskie (450.000), domy (330.000) — a któ- pociąg towarowy najechał na minę i wyko
Amerykański rzecznik rządowy stwierdzi!
„Sunday Times” podaje, te rokowania
po otrzymaniu raportu będzie muslała opra wodawczego. Premier Attlee stwierdził, iż
leił się. W Petah Tikvan koło Tel-Avivu cować
polityka Wielkiej Brytanii była zawsze sa w sprawie rewizji traktatu polsko - angiel również,* iż wszelkie pogłoski na temat rze
zalecenia.
Nie
ulega
wątpliwości,
za

została linia kolejowa, uszkodzone kończył Trygve Lie, „że wasze wskazówki modzielna 1 szła w zgodzie z polityką Naro skiego z r. 1939 zaczną się dopiero po zawar komych rozmów o odstąpieniu baz przez
Śmiertelny skok z 800 m. —• przecięta
zostały również tory w Hołda w północnej dopomogą Zgromadzeniu Narodów do po dów Zjednoczonych, a nieprawdą jest, jako ciu umowy między Londynem a Moskwą w Francję dla Stanów Zjednoczonych, nie mają
spadochron nie otworzył się Palestynie.
dzielenia się tą wielką odpowiedzialnością, by Wielka Brytania opierała się na jakim sprawie traktatu brytyjsko - radzieckiego. 1 żadnego uzasadnienia.
W Gibraltarze Anglicy zatrzymali statek jaka na nim ciąży.”
kolwiek mocarstwie. Attlee solidaryzował
Paryż. — W sobotę na lotnisku ćwi płynący
pod flagą Portoriko. Jest to statek
się całkowicie z polityką Bevina.
Komisja,
jak
podał
Trygve
Lie,
będzie
czebnym w Persan-Beaumont w cza o pojemności 5.000 ton. Ma on wieźć żydów
W czasie omawiania wyników 5-dniowego
miała całkowitą swobodę działania i poru
sie skoków ćwiczebnych spadochro do Palestyny.
szania się w Palestynie. Będzie ona jednak tygodnia pracy, delegaci stwierdzili. Iż obec
niarz Bartholemy, lat 32 wyskoczył ze
muslała przedstawić swój raport przed 1 nie wydobycie węgla się podniosło i jest wyż
Komisja O.Z.N.
samolotu z wysokości 800 metrów.
września br. Jak się dowiadujemy, część Ko sze aniżeli w tym samym okresie ubiegłego
Położenie w połudn. Grecji ciągle poważne
wyjeżdża do Palestyny
misji udaje się do Palestyny samolotem dnia roku. Za ubiegły tydzień np. wydobycie wę
Spadochron jego nie rozwinął się, po
gla
wynosiło
4,075
tysięcy
ton,
tj.
więcej
o
Ateny. — Pisma rządowe greckie dla spraw gospodarczych z pułkowni
mimo wszelkich usiłowań ze strony NOWY JORK. — Trygve Lie, przema- 6 czerwca, reszta zaś 10 czerwca.
75 tysięcy ton, aniżeli w tym samym czasie podały w dniu 26 maja br., iż gwałto kiem Lehnerem na czele odbyło kilka
roku
ubiegłego
za
czasów
6-dnlowego
tygod

skoczka. Na oczach zebranych kolegów
wne walki rozegrały się w rejonie gó konferencyj w sprawach najważniej
nia pracy.
Bartholemy spadł, rozbijając się na
Herbert
Morrison
przedstawi
program
go

ry
Yermion, na południowy zachód od szych potrzeb rządowych oddziałów
prejscu.
spodarczy, za który jest odpowiedzialny.
Naossa. W walkach tych zginęło 45 walczących.
Jak z dotychczasowych sprawozdań i kry
Amerykańska Misja odbyła również
Admiral Thierry d’Argenlleu
za napad na więzienie w Acre
tyki wiadomo, podnoszą się glosy, że prze partyzantów a ponad 400 wpadło do
niewoli,
gdy
pewna
grupa
Komando

Konferencję
z greckim ministrem woj
budowa
gospodarcza
Wielkiej
Brytanii
wy

wiceprezesem Wyższej Rady
Jerozolima. — 5 terrorystów żydowskich mong Ben Michaelow, liczący 18 lat, za
Marynarki
stanęło 26 maja br. przed sądem za napad mieszkały w Tel-Avivie, rolnik z zawodu, maga, by zwolnić tempo ustawodawcze, a sów partyzanckich została otoczona i ny George Stratosem. W następstwie
PARYŻ. — W „Journal Officiel” ukazał na więzienia w Acre dokonany w dniu 4 ma Nahman Ben Ziterbaum, lat 32, rolnik z dać możność wejścia w życie tym ustawom, po tygodniowej wyczerpującej walce tych spotkań okazało się, iż sytuacja
zostały już uchwalone.
Mię dekret, mianujący admirała Thierry d’Ar- ja br. Oskarżeni są oni w szczególności o Petah-Tikvah, Jakub Ben Joseph Weiss, lat które
Czwartkowe wystąpienie Bevina budzi naj- zmuszona została do poddania się. Po Wojskowa w północnej Grecji jest cią
jgenlieu wiceprezesem Wyższej Rady* Mary napad z bronią w ręku i użycie materiałów 33, rolnik z Nathania, Avshalom Eliesser
stronie wojsk rządowych padło 12 żoł gle poważna.
narki oraz dyrektorem generalnym sił mor wybuchowych do rozwalenia muru więzien Hablb, urzędnik z Jerozolimy ,lat 20 1 Meir
nierzy, 1 oficer, oraz 8 odniosło rany,
Nakar,
szewc
z
Jerozolimy,
liczący
lat
21.
skich.
nego. Wśród oskarżonych znajdują się AmWszyscy cl żydzi ujęci zostali w chwili a- 22 zbrodniarzy wojen, a 45 wziętych zostało prawdopodobnie
Wiadomości krótkie
taku terrorystów, należących do organizacji
do niewoli.
powieszonych
„Irgun Zwel Leumi”. Jak wiadomo wynikiem
PARYŻ. — Abd el Krim, były przywódca
Pisma rządowe doniosły, w dniu 26 powstania w Maroku oczekiwany jest w Mar.
tej akcji było uwolnienie ponad 200 Arabów
w
Landsbergu
x
1 Żydów z więzienia w Acre. Proces potrwa
maja b. r., iż dwa dni temu partyzanci sylli 1 czerwca br., gdzie ma zamieszkać w
conajmnlej dwa tygodnie.
przez
Amerykanów
7
zaatakowali w górach Paikon oddzia willi „Villeneuve-Loubet”.
w sprawie repatriacji Rosjan z Austrii
Rozprawa odbywa się w gmachu otoczo
LONDYN. — 5 jeńców wojennych niemiec
LONDYN. — We wtorek rano po ły rządowe i po krótkich walkach wy kich
z obozu znajdującego się w pobliża
Paryż. — Ambasada sowiecka w Pa prawa wstępu do niektórych obozów nym drutami kolczastymi oraz większą ilo
worków z piaskiem, zabezpieczającym wieszono w Landsbergu 22 zbrodnia cofali się na terytorium Jugosławii. Margate, gdzie toczą się obrady 46 Kongre
ryżu ogłosiła, że rząd rosyjski wysto zajmowanych przez Rosjan na terenie ścią
przed ewentualnym pożarem. Publiczność rzy wojennych, byłych strażników w o- Oddziały greckie były następnie ostrze su brytyjskiej Partii Pracy, otrzymało zezwo
sował do Francji notę, w której oskar Austrii.
przybywająca pod gmach sądowy poddana borie koncentracyjnym w Mauthausen. liwane z terytorium jugosłowiańskie  lenie na przysłuchiwanie się obradom Kon
ża francuskie władze okupacyjne w
Władze francuskie ze swej strony jest szczegółowej rewizji. Jest to ten sam Ten
gresu.
sam los spotka dalszych 27 Niem go.
FRANKFURT. — Agencja niemiecka
Auśtrii o pogwałcenie umowy o repa oświadczyły, iż zarzuty zawarte w no gmach, gdzie kilka tygodni temu odpowia
Z kół brytyjskich podano do wiado „Dana” podała do wiadomości, iż wszyscy
za swe czyny inni terroryści wraz z Gru- ców, również zasądzonych na śmierć
triacji obywateli rosyjskich ze strefy cie sowieckiej niezgadzają się z istot dali
nerem na czele.
za katowanie więźniów.
mości, iż grupa partyzantów napadła klienci udający się do teatrów w strefie ro
okupacyjnej francuskiej w Austrii.
nym stanem rzeczy.
Żydzi założyli protest u władz brytyjskich
na 2 samochody typu „jeep” w rejonie syjskiej muszą wraz z pieniądzmi za bilet
Wyrok
śmierci
wykonany
został
przeciwko pogwałceniu świętego sabatu, ale
Nota zwraca uwagę, iż na terenie
przynieść ze sobą jeden gwóźdź, by w ten
Aleksandropolis, niedaleko granicy tu sposób
przez
Amerykanów
na
podwórzu
wię

brak
dotychczas
odpowiedzi
na
powyższy
zaradzić brakowi, jaki odczuwają pra
Austrii znajduje się 12.000 obywateli
Polsko - jugosłowiańska
reckiej,
zabiła
dwóch
żołnierzy
brytyj

protest.
zienia
w
Landsbergu.
cownicy zajęci przy urządzaniu dekoracyj
sowieckich, którzy powinni być repa
umowa gospodarcza
skich i wzięła do niewoli jednego ofi teatralnych. To oryginalne zarządzenie ma
triowani do Rosji. Nota podkreśla ró Warszawa. — W rezultacie rokowań prze
cera
brytyjskiego, oraz dwóch innych trwać przez jeden tydzień.
wnież fakt, iż wśród owych Rosjan w prowadzonych przez delegację polską pod
MONACHIUM. — Władze amerykańskią
żohuerzy.
oświadczyły, iż 800 byłych więźniów francu
Austrii znajduje się wielu winowajców przewodnictwem min. Minca z jednej strony
W dniu 29 maja br. przybywa do skich z obozu w Dachau przybędzie z piel
przez delegację jugosłowiańską pod
wojennych, którzy współpracowali z oraz
przewodnictwem min. Hebranga z drugiej
Grecji
21 członków amerykańskiej mi grzymką w dniu 16 czerwca br. na miejsce
Londyn. — Zastępcy Wielk. Czwórki
Niemcami.
Należy przypomnieć, iż zagadnienie sji dlo spraw pożyczkowych.
strony, w dniu 24 maja zostały podpisane
dawnej kaźni, by uczcić pamięć pomordowa
Rząd sowiecki zaprotestował ener następujące umowy 1 porozumienia:
rozesłali zaproszenia do Czterech wiel kolonii włoskich obejmuje: Libię, Trynych patriotów francuskich.
6
członków
z
amerykańskiej
misji
WARSZAWA. — We wtorek wyjechała do
gicznie przeciw temu, iż jego przed Umowa o współpracy gospodarczej 1 wy kich mocarstw na konferencje celem politanię, Somali włoskie, Erytreję i
Moskwy delegacja handlowa z Wicemini
stawiciele nie uzyskali zezwoleń oraz mianie dóbr między Polską a Jugosławią: załatwienia sprawy kolonii włoskich, niektóre wyspy na Morzu Śródziem
Protokół o realizacji tej umowy przewiduje
Prezydent Benesz skończył strem Ludwikiem Grosfeldem na czele.
wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc w których los zgodnie z traktatem poko nym.
PRAGA. — Min. handlu zagr. Rybka zde
63 lata
jowym powinien być uregulowany
rozwiązywaniu zagadnień technicznych;
mentował informację pochodzącą ze źródła
Układ handlowy
PRAGA.
—
•
W
dniu
dzisiejszym
Prezydent
-Umowa o pięcioletniej wymianie towarów p^zez wielkie mocarstwa po wejściu w
Czechosłowacji, Benesz skończył 63 lata. amerykańskiego, według której Czechosło
Polski z Austrią
przewidującą obustronne obroty towarowe życie traktatu pokojowego z Włocha 16-1 et ni chłopiec zamordował Jest on postacią znaną dobrze całemu świa wacja miałaby prowadzić tajemne rokowa
gospodarcze z Polską.
czworo dzieci
Warszawa. — Polska zawarła ostat na sumę 215 milionów dolarów;
tu jako obrońca niepodległości swego naro niaNOWY
mi.
JORK. — Gwałtowny pożar pow
Umowa handlowa na rok 1947-48 przewi
Imlay-City (Stan Michigan). — W dniu du 1 rzecznik postępu 1 demokracji.
nio układ handlowy z Austrią. Na pod dująca
W zaproszeniach określono równo 26 maja br. zostało zamordowanych 4 dzie Czechosłowacki minister Obrony Narodo stał w jednym z doków nowojorskich. Pożar
wymianę towarów na ten okres oraz
stawie tej umowy wymiana towarów porozumienie w sprawie rozliczeń.
cześnie czerwiec, jako termin w któ ci, w czym trzy dziewczynki w chwili, gdy wej, generał Swoboda wydał specjalny roz wybuchł w składach położonych pomiędzy
wielkimi mostami łączącjTnl Manhattan z
między obydwoma krajami obejmować
rym sprawy kolonialne Włoch powinny zbierały kwiaty koło pewnej fermy w stanie kaz dzienny do armii czeskiej, sławiąc doro Brooklyn.
Michigan.
będzie artykuły wartości 8 i pół milio
bek Prezydenta Benesza.
Zamach stanu w Nicaragua
być załatwione.
LAKE-SUCCESS. — Według informarjl
na dolarów.
Jedna z dziewczynek, licząca 16 lat zosta
Meksyk. — Nadeszły tutaj wiadomości o
udzielonych p. Trygve Lie, pomoc finansowa
Na
zaproszenie
odpowiedziały
już
Spisek
rewolucyjny
ła zgwałcona, poczem została zamordowana
Polska wywiezie głównie do Austrii zamachu stanu w Nicaragua. Gen. Anasta
dla Polski, Włoch, Węgier 1 Czechosłowacji
w Ekwaiorze
jest niezbędną.
węgiel i pewną ilość żywności. Austria sio Somaza, od dziesięciu lat stojący na cze przychylnie Rosja, Francja i Wielka przez 16-letniego Leslie Matthews; morder
Quito. — Rząd Ekwatoru natrafił na ślad
rządu, zawładnąć miał władzą. Nie wia Brytania. Należy się spodziewać, iż stwa dokonał przy pomocy rewolweru, któ
BEYRUT. — Libański minister Gospodar
naś dostarczy Polsce głównie rudy le
domo jeszcze, czy toczyły się walki. Prezy Stany Zjednoczone wyrażą również rym zastrzelił również 2 inne towarzyszki ruchu rewolucyjnego, zmierzającego do wy stwa Narodowego podał się do dymisji na
manganowej, narzędzi, maszyn rolni dent Leonardo Aguella ma być uwięziony w
oraz małego chłopca. Policja zajęła się już wrócenia obecnego reżimu. Aresztowano pię znak protestu przeciwko wyborom do Parłaczych, oraz materiału i sprzętu potrze swym pałacu, a połączenia telefoniczne 1 te-1 swoją zgodę na czerwcowe spotkanie młodocianym zbrodniarzem, którego widzia ciu przywódców, których według komunika meatu, któiym zarzuca, że zc stały sfałsTę*
no, jak wychodził x * ofiarami.
Czterech Ministrów w Londynie.
tu rządu popierali komuniści,
wene.
.
legraficzne są przerwane.
bnego dla elektryfikacji kraju.

Rząd francuski zaprzecza, jakoby St. Zjedn
zażędały od Francji baz dla swojej floty

Ataki terrorystów żydowskich w Palestynie

pracę rzędu i solidaryzował się z Bevinem

Wojna domowa w Grecji - 58 zabitych!

5 Żydów stanęło przed sądem wojennym

Nota sowiecka do Francji

Konferencja W. Gzwórki w spr. kolonii włoskich

Głosy Czytelników

Nieznane bohaterki wojny

„Dlaczego my Polacy nie możemy się
zjednoczyć”

Kobieta w służbie wywiadu
Nie jedna
odwagę przypłaciła życiem

99

„.Zapytujemy jednak* dlaczego p. Kwiatkowski dotychczas ze
swej strony nie wezwał wychodztwa do powrotu do kraju*’ T

Narodowiec” odpowiada:

W obydwóch wojnach światowych nych, któremu przekazuje swe wiado
kobiety grały dużą rolę w służbie wy mości. Wkrótce wszj-scy agenci nie
w numerze 61 z 14-go marca, kiedy pisał wiadowczej. W ostatniej wojnie mówi mieckiego wywiadu handlowego zostaSzanowna Redakcjo!
dużo wody jeszcze upłynie w Wiśle, za
WzynTanie do powrotu do kraju jest rzeczą
Politykiem, rzeczoznawcą, poetą czy pro że
nim my Polacy dojdziemy do zgody 1 jedno ło się wiele o najzdolniejszj’m szpiegu ją aresztowani, a czterdzieści osiem
rokiem również nie jestem, bo pochodzę z ści.
Panie Biliński, ja myślę, te nletylko du niemieckim, Gertrudzie Wbllzogen. — fabryk neutralnych, pracujących dla
władz, których wszelkie odezwy w tej spra
Kresów, a na kresach „świat deskami zabi żo wody
upłynie w Wiśle, ale prędzej Wisła Później rozeszła się wieść, że została I.G. Garben, zostaje zamkniętych.
ty" jak mówi polskie przysłowie.
wie zostały w „Narodowcu” zamieszczone
się zjednoczy z pewną inną rzeką, niż my ona rozstrzelana przez hitlerowców.
Nie z punktu widzenia polityczne uojdziemy
Gertruda bywa w damach Ribbendo
zgody
1
jedności.
jak np. trocSdśd w
go, mam wielkie pragnienie zabrać głos w
Stosunek „Narodowca" do zagadnienia re cjalnle patriotyzmem
Jest wśród nas zbyt wielu ludzi, których
Dopiero po wojnie wyszła na jaw tropa i Goebbelsa. Radio angielskie o- patriacji
sprawie jedności Emigracji.
omaiłialiśmy wielokrotnie obszer „Dziennika Ludowego" i ich przyjaciele —
rawet
największe
ciosy
nie
mogą
upamiętać.
Bardzo mnie to cieszy, że my Polacy na A więc, Szan. Rodacy, zaklinam was wszyst ceła prawda o tej dzielnej bojownicze© trz^inuje od niej codziennie najbar nie, ostatnim razem we wstępnjm artykule nie rozwiąże ani jednego praktycznego za
Emigracji dążymy do jedności 1 że słowo kich,
dziej szczegółowe informacje, dotyczą „Narodowca" na sobotę 26-go kwietnia. gadnienia stojącego przed każdą rodziną
jesteście Emigranci czy Deporto o wolność.
Jedność powtarza się na naszych wargach z wani, czy
ce życia prywatnego i działalności tych Stwierdziliśmy, że repatriacja nie jest tylko robotniczą na Wychodztwie.
Gertruda
Wollzogen
nazywała
się
w
to
bez
różnicy,
kto
z
was
się
czuje
takim zaufaniem. Widzę, że każdy, kto się Polakiem, abyście się od dziś dnia wzięli do
Dowodem tego listy, które nadchodzą s
zagadnieniem uczuciowym, ale zagadnieniem
czuje Polakiem, nie zapomina tego słowa. ■jedności i się zjednoczyli jak najprędzej i rzeczywistości Erna Gutamva i była dygnitarzy.
praktycznym niezmiernie ważnym dla każ Kraju, a o których pisała nawet „Gazet*
córką kupca żydowskiego z Bratysła
mo jest bardzo uznania godne. Ale jak my jak najmocniej.
Gra staje się jednak coraz bardziej dego robotnika polskiego, który od dwu Polska", przyznając te ,Jiio wszystkie Jesz
chcemy dojść do tej jedności ?
wy.
Od dzieciństwa zdradzała wielkie niebezpieczna. Pewnego dnia kontr- dziestu i więcej lat ugruntował sobie egzy- cze warunki są takie, Jak byitny sobie tego
Tylko
nie
tak
jak
przed
wojną.
Bo
myśmy
Ponieważ nie jestem stałym mieszkańcem 1 przed wojną nie mieli jedności i dlatego zamiłowanie do muzyki, toteż po ukoń wywiad niemiecki wpada na jej trop.' ,8tonrję ‘ ^tz>ry
odpowiedzialny nietyi- życzyli I niezadowolenie z tych czy Inny ch
w Roubaix, a kilka razy tam byłem, widzia rami
_ J d.
“ ko za siebie,
siebi<‘. ale także z*,
liczna, nn
Icześcle: powodów może być usprawiedliwione..,"
za liczną
najczęściej
zapanował
„Hakenkrojc".
A
jak
my
czeniu
szkoły
wstąpiła
do
konserwato

Zostaje wezwana wówczas do admira rodzinę.
łem na swoje własne oczy i słyszałem, jak 1 po wojnie nie będziemy mieć jedności, to
Trzeba było od razu stanąć na takim
rium w Wiedniu. W r. 1942 utworzone la Canarisa, który jej oświadcza że Dlategro .jedynie w ładze polskie l Ich przed gruncie
riektórzy pisali na drzwiach deportowanych nad nami zapanuje sierp i młot.
I przede wszystkim usuwać przyczy
, faszyści" albo „folksdeucze", a także zawięc Szan. Panie Kostelecki, niech Pan zostało getto w Bratysławie i rozpo irtnieje dla niej tylko jeden sposób u- stawiciele we Francji mogą przyjąć zebo- ny mogące spowodować niezadowolenie.
jy tania „dlaczego nie wracacie do Kraju?". sięAnie
Natomiast sądzimy, że w pierwszym rzę
bo Pan z swoim PPR-em bez częły się transporty Żydów do obozów' ratowania życia, a mianowicie zdra u iąjuinla, które robotnika - repatrianta za
A na odwrót deportowani pytali Emigran jednościobraża,
bezpieczą, że nie straci praw nabytych dęt dzie pow racać pow inni uchodźcy 1 wysiedleńcy
Polski
nie
odbuduje.
Niech
Pan
śmierci.
Ema
Gutamva
dostała
się
do
dzenie
mu
wszystkich
znanych
jej
tów, dlaczego wy nie wracacie, a siedzicie wraca do Kraju i zakasa rękawy po łokcie
ką pracą, 1 że nie umieści się go w Kraju którzy zostawili w domu rodziny. Nie mają
transportu, przeznaczonego do Oświę szczegółów', odnoszących się do wywia we
l zbieracie kapitał?
warunkach daleko gorszy ch niż je dotych oni w przeciwieństwie do Emigracji zarob
ł
-weźmie
się
do
odbudowy.
Niech
wystarczy
I co Panowie: jedni 1 drudzy są Polakami, anu być Emigrantem przeszło 20 lat- Bo cimia, szczęśliwym trafem jednak spo du I.G. Farben. Wywiad ten kierowa czas miał we Francji.
kowej egzystencji zapewnionej I stają się cię
a jaką mamy zgodę? A gdzie jest droga do v
1G widzę, że Pan jest bardzo aktywnym strzegł ją na dworcu kolega z konser ny był bezpośrednio przez Himmlera,
Robotnik ma prawo żądać takiej pewnoś żarem krajów, w których przebywają. „Ga
jedności ?
» członkiem
A wtenczas dopiero niech watorium, oficer SS. Kurt Cuhnelt, którego admirał Canaris był śmiertel ci. a państwo wzytvające go do powrotu, ma zeta Polska” w swojej przewrotności mie
Szanowny Panie Kostelecki!* Ja myślę, że Fan zawoła,PPR.
sza problem żołnierzy i uchodźców po
panowie Emigranci 1 deporto który ułatwił jej ucieczkę.
obowiązek mu ją zagwarantować.
dla pana już przyszedł czas, żebyś jechał do wani!
nym wrogiem.
litycznych z wychodź twem zarobkowym,
Dość
się
tułać
poza
granicami
1
pra

Pow
tarzamy
:
nikt,
ani
tak
zwana
Komi

kraju i odbudował naszą kochaną Ojczyznę. cować na obcych. Wracajcie do Kraju i bę
Erna zniknęła z horyzontu i po ja
Jakiś czas udaje się Gertrudzie sja Repatriacyjna, ani p. Kwiatkowski ani podczas gdy jeden I drugi należy traktować
A nie jeździć po Roubaix i rzucać się na na- dziemy
wspólnie
odbudowywać
naszą
kochakimś
czasie
wyłoniła
się
znowu
lecz
lawirować, wj'kor«j’stując panujące inne osoby prywatne ple mogą dać ludności odrębnie.
tzych patriotów, którzy nie są żadnymi rą Ojczyznę i dążyć do jedności.
Domagaliśmy się zawsze, aby w repa
obietnic,---na—
dotrzymanie których nie triacji był plan, kolejność 1 należyte przygo
zdrajcami.
---------------Bo ja myślę, że każdy z nas kto się czuje pod zmienionym nazwiskiem, jako wśród dygnitarzy hitlerowskich anta-,lskich
Niech pan, p. Kostelecki zrozumie, ilu my Polakiem, ten nosi naszą kochaną Oj Gertruda Wollzogen. W Berlinie na Conizmy, jednak ostatecznie zoetajei*”*
wyljn™.
towanie, aby się nie skarżono np. na brak
Napuszona
frazeologia patriotyczna, uży- mieszkań dla repatriowanych robotników.
mamy takich osób, które straciły dom, ro czyznę w sercu i dzień i noc o niej myśli.
wiązała znajomość z wnukiem potężne zadenuncjowana i skazana na rozstrze-' wana
•V1DU,Mn11
w
dodatku
dziś
dość
częste
przez
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dziców i krewnych. A także można powie
Nie ulega dla nas najmniejszej wątpliwoś
Piotr Bednarek,
go dyrektora I.G. Farben, Maxem II- lanie.
dzi, którzy dawniej nie odznaczali się spe- ci, że na pierwszym miejscu powinni być
dzieć o tych, którzy pochodzą zza Bugu. Oni
Chalons-sur-Marne. guel’em, z ktorx’m się zaręczyła. Jed
? tracili przecież Ojczyznę. To takim osobom
repatriowani uchodźcy I w^ siedleńcy, którzy
lepiej 1 lżej pozostać we Francji. I zrozum,
nak jedynym motorem jej działania
nie mają egzystencji zagranicą, a w Polsce
6zan. Panie, ile my mamy takich osób, któ
pozostawili rodziny 1 miejsca pracy.
była zemsta wnbec ludzi, którz}’ wyRepatriacja Niemców,
re nie są żadnymi faszystami, a prawdziwy
Obok tego obowiązkiem rządu Jest, zatramordow’ali całą rodzinę.
Białorusinów i Ukraińców
mi patriotami, którzy walczyli za niepodle
dnić przedc wszystkim bezrobotnych w Pol*
Pracując
rzekomo
dla
wywiadu
nie

głą i demokratyczną Polskę. I oni dziś ma
Warszawa. — Z Polski wysiedlono do
sca, których jest już poważna liczba.
ją chęć powrócić do swej kochanej Ojczyz- ZSRR 193.000 Ukraińców, 30.000 Białorusi mieckiego, podróżuje z narzeczonym
dopiero na trzecim miejscu powinni
ry. ale się obawiają stosunków, które znają nów. Jest w toku akcja usuwania Niemców, po całej Europie i ma możność zawar
stać wychodztwo robotnicze, które przecie*.
dobrze. Szan. Panie, Pan należy do PPR. których obecnie wyjeżdża dziennie 3.000. W
doskonale swoje obowiązki wobec
Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. A ja jestem końcu lata nie pozostanie w Polsce ani jeden cia znajomości z najwyższymi dygni Zdolność brytyjskiego przemysłu węglo-i elementu obcego, który je chleb brytyjski, a spełnia
Kraju. Zwijać to wychodztwo na łeb, na
tarzami ówczesnych Niemiec. W krót ivego jest oceniana, przez fachowców na 250 ule decyduje się na powrót do ojczyzny.
bezpartyjny, a mój kolega należy do PSL. Niemiec.
szyję, nie przygotowawszy należycie w kra
I co z tego? Z tego wynika, że aż do czasu,
kim czasie zna nazwislfa wszystkich milionów ton rocznie. Produkcja obecna na Na razie ną częściowe pokrycie swego de ju terenu, aby możliwości niezadowolenia
kiedy my będziemy wszyscy takiego zapa
5.000 Szwajcarów* było
członków niemieckiego wywiadu han tomiast utrzymuje się na poziomie zaledwie ficytu węglowego W. Brytania musi spro zmniejszać do minimum, nic jest rzeczą
trywania jak Pan kostelecki, to jeszcze ob190 milionów ton. pomimo że Ilość obecnie, wadzać węgiel z za oceanu.
rozsądną, jak to się właśnie wykazało.
nazistami
dlowego za granicą z ramienia I. G. zatrudnionych
terwatorzy angielscy astronomowie Hodg
pracowników jest mniej wię
Tak piszą pisma angielskie, które twierdzą Dochodzą do tego pewne metody polityczne,
GENEWA.
—
W
Szwajcarii
toczy
się
pro

Farben. Udaje jej się nawiązać kon cej taka sama, jak przed wojną.
son i Carrington nieraz zaobserwują plamy
także, że wpływ pięciodniowego tygodnia jakimii np. przeprowadzono niedawno wy
ces przeciwko obywatelom szwajcarskim, takt z w’ywiadem państw sprzymierzona słońcu, póki my dojdziemy do jedności.
pew bory w Kraju —• które również Wy chodź twu
Zdaniem „Spectatora" przyczyna niedo pracy będzie można ocenić dopiero
oskarżanym o współpracę z wywiadem nie
(Artykuły dyskusyjne)

Dotychczasowe doświadczenia z pipciodnio
wym tygodniem pracy w Anglii sg dobre

A nas jest tylko na Emigracji około 350
tys. 1 my Polacy nie możemy się zjednoczyć.
A co dopiero w Kraju? Jaką mamy mieć
jedność, gdzie nas jest 24 miliony 500 tys..
O tym mogę parę słów napisać, bo nie tak
dawno otrzymałem listy od swoich kolegów.
Oni do mnie piszą, co następuje:
Szan. Kolego! Fiszę do ciebie tę parę słów
i przesyłam wiadomość, że mam co jeść 1
pić, tylko się martwię, kiedy my odbuduje
my naszą Ojczyznę, bo ona choć nie taka
duża, zaczyna się na Odrze i Nlsie a kończy
się pod Brześciem nad Bugiem, ale pełna jest
ruin.
A oto co pisze drugi mój kolega:
Szan. kol, skreślam do Ciebie te parę
słów, donoszę, że ja żyję, bo muszę żyć. Pra
cuję od rana do wieczora, ale nie mogę so
bie pozwolić tak, jak się należy. Ale temu
się nie dziwię, bo my mamy bardzo dużą Oj
czyznę od Szczecina do Władywostoku i
przvtym bardzo mocno zniszczoną.
Przeczył > w‘ ?y te listy, to można od razu
lauw
4<u « ń?y mamy jedność w Kraju.

”. 'T.
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mieckim w czasie wojny i o przynależność
do organizacji „Wielkie Niemcy”,
Jeden z oskarżonych, były nazista, dr.
Klaus Hugel, wydany ostatnio przez woj
skowe władze amerykańskie w Niemczech
sądom szwajcarskim oświadczył, iż już przed
wojną utrzymywał on bliską łączność ze
szwajcarską organizacją „Wielkie Niemcy",
współpracującej na rzecz Niemiec.
Stwierdził on, iż na 50 tysięcy Szwajca
rów, mieszkających przed wojną w Niem
czech, conajmnlej 10 proc, należało do tej
organizacji. Organizacja ta otrzymywała
bezpośrednio pomoc z kas nazistowskich.

W Stanach Zjednoczonych
IB młodych Murzynek wstępuje
do klasztoru Oblatek

Baltimore. — 18 młodych dziewcząt mu
rzyńskich wyraziło chęć odbycia nowicjatu
przed wstąpieniem do Klasztoru Sióstr Obla
tek pod wezwaniem Opatrzności. Kongrega
cja ta założona została jako pierwsza w
3t<vi.ach Zjednoczcv^h .p-'
\vnćw-ka10x ów? “
~

Przesilenie włoskie jeszcze nie rozwiązane
De Gasperi napotkał na trudności
na lewicy i na prawicy
Rzym. — De Gasperi uzależnił osta
teczne przyjęcie misji utworzenia no
wego rządu włoskiego od wyniku roz
mów z przywódcami stronnictw. Roz
mowy te, rozpoczęte w piątek, nie do
prowadziły jeszcze do pełnego uzgo
dnienia, chociaż de Gasperi nie stracił
nadziei, iż powiedzie mu się utworzyć
nowy rząd.
Mimo, że przywódca komunistów
Togliati po rozmowie z Gasperi’m oświadczył, że nie ma zasadniczych prze
czkód, de Gasperi powiedział, że napo
tyka na trudności zarówno na lewicy
jak na prawicy.
Socjalista Nenni uważa jak naj
szybsze odbycie nowych wyborów za
drogę wyjścia z sytuacji obecnej, któ
ra uniemożliwia utworzenie stałego
• rządu we Włoszech.
Londyn. — Omawiając przedłuża
jące się przesilenie rządowe, prasa
brytyjska ubolewa nad nim, jako wy-

Vietnam ogłasza, że pragnie
pokoju, ale nic chce złożyó
broni!

Saigon. — Radio vlctnamskle podało wia
domość, według której rząd vietnamski za
pośrednictwem wysokiego komisarza Repu
bliki wystosować miał list do rządu francu
skiego, -proponujący zawieszenie broni, w
celu znalezienia pokojowego rozwiązania obecnego konfliktu. Po otrzymaniu tego li
stu, mówił speaker, komisarz p. Bollaert,
■wysłał swego przedstawiciela do Hi-ChiMinha. Przedstawiciel Francji miał wysunąć
pięć warunków, z których jeden przewiduje
oddanie przez Vietnam wszelkiej broni armii
francuskiej, która miałaby również możność
wolnego poruszania się na obszarze całego
Vletnamu. Ho-Chi-Minh odpowiedzieć miał,
że warunki "te są nie do przyjęcia.
Wedle dalszych wiadomości Ho-Chi-Minh
wezwał swoich zwolenników do dalszej wal
ki

IIwa siatki zderzyły się
Londyn. — Statek „John La Farge" typu
„Liberty ship" nadał S.O.S. w dniu 26 ma
ja br. po południu po najechaniu go przez
statek rybacki, którego znaki rozpoznawcze
nie zostały ujawnione. Według raportu sta
tek „John La Farge” uległ przepołowieniu,
a wielu ludzi załogi znalazło się w morzu
Wedle nadeszłych wiadomości zdołano ich uratować.

Bułgarski pułkownik skazany
na karę śmierci

Sofia. — Sąd wojenny bułgarski skazał
na karę śmierci pułkownika Antoną Krustewa, przywódcę konspiracji wojskowej,
która zdaniem kół rządzących bułgarskich
miała na celu obalenie rządu tz. Frontu Oj
czyźnianego. Wniosek skazujący zawiera
między innymi uzasadnienie, iż skazany spi
skował przeciwko państwu i zamierzał oba
lić obecny reżim przy pomocy „reakcyjnych
sił zagranicznych",

soce szkodliwym dla interesów włos
kich. Wynika z nich bowiem, że obok
finansowych i gospodarczych kłopotów
we Włoszech, są jeszcze trudności po
lityczne tak wielkie, że pożyczka za
graniczna ich nie rozwiąże a trudnoś
ci polityczne mogą udaremnić poży
teczność pożyczki i możliwość podźwignięcia kraju z ciężkiej sytuacji po
wojennej.
Protest albański przeciw* Grecji
Grecja oskarża Albanię
TIRANA. — Rząd albański skierował pro
test do O.Z.N. w sprawie przelotu teryto
rium albańskiego przez 3 greckie samoloty
wojskowe, które miały ostrzeliwać ludność
cywilną.
*
ATENY. — Rząd grecki ogłosił, że kanonlerka albańska zbliżyła się do wy brzeży
wyspy greckiej Korfu. Baterie nadbrzeżne
otworzyły ogień i zmusiły kanonlerkę do wy
cofania się poza wody terytorialne.
257)

(Ciąg dalszy)

W mieście stoi 380 koś
ciołów o dachach pokrytych złotem,
wszystkie obecnie zamienione na me
czety. Muezzin odprawia na nich swo
je modły na pohańbienie chrześcija
nom. Pozbawieni własnej świątyni (bo
nie zostawiono im ni jednej), wyznaw
cy Boga prawdziwego chodzą modlić
się na sąsiednie wzgórze, zwane Dżebal - Seman, Góra Szymona. Stoi tam
wyżarty wiekiem słup kamienny, nieg
dyś stoisko św. Szymona Słupnika czyli
Stylity. Nie dbając o żar słońca ni
deszcze zimowe, surowy, nieugięty kaz
nodzieja stał tutaj przez długie lata,
obrosły za życia mchem, do świątka
bardziej niż do żywego człowieka podo
bny, wyschły i spełzły jak liść. Bez
sennymi oczami patrzył nieustannie w
gród tchnący rozkoszą, bogactwem,
sobkostwem, umiłowaniem doczesnoś
ci ponad wszystko...
Od czasu gdy miasto objęli niewier
ni, słup surowego świętego stanowi oł
tarz, przed którym kajają się i modlą
skruszeni mieszkańcy Antiochii. Cza
sem wspinają się aż na zbocze góry
Kassius, gdzie uczepiony skały niby
jaskółcze gniazdo, znajduje się staroży
tny klasztor św. Jerzego, dla trudnego
dostępu nienaruszony jeszcze przez
pogan.
Nieubłagany Stylita, spoglądając z
nieba, radowałby się tą skruchą i ża
lem, gdyby, ach, gdyby odmieniły one
w czymkolwiek Antiochię! Lecz cóż
stąd, że ludzie przychodzą gromadnie

statecznej produkcji węglowej tkwiła w nym czasie. Zdaje się jednak, że najważniej nasunęły wiele myśli krytycznych.
tym, że obecnie górnicy więcej opuszczali szą przyczyną spadku produkcji w Anglii są
Odpowiedzialność za całą tą sytuację po
przestarzałe urządzenia.
godzin pracy niż przed wojną.
W Rosji zniesiono
noszą władze w Kraju 1 ich przedstawiciele
Po zaprowadzeniu pięciodniowego tygodnia
Rząd pragnie w roku bieżącym doprowa na Wychodztwie. Wiedzą o tym dobrze.
karę śmierci
pracy opuszczanie dniówek zmniejszyło się i dzić do 210 milionów ton, organizacją ro Chcieliby z siebie dziś winę zwalić na In
botnicze jednak twierdzą, że wytwórczość nych. I dlatego za swoje błędy i grzechy
Moskwa. — Decyzją Sowietu Naj produkcja wzrosła, choć nieznacznie.
atakują .Narodowca” czy p. Kwiatkowskie
W r. 1938 przy rocznej produkcji 227 mi dojść powinna do 220 milionów ton.
wyższego zniesiona została kara śmier lionów ton około 6 proc, ogólnej Ilości dnió
go, czy innych rodowitych Polaków, którzy
ci w Rosji. W dniu 26 maja br. ogło wek roboczych było zmarnowane z powodu i
swój obowiązek spełniają zgodnie z hono
^ycie religijne w Chile
rem i sumieniem Polaka. Nie mogą oni Jed
szony został specjalny dekret, który nieprzybycia górników do pracy. Obecnie po- •
zwiększonej mechanizacji wydobycia
Santiago. — Ancja katolicka w Chile o- nak odrobić ani naprawić tego, co zawiniły
stwierdza, iż odtąd na terenie całej mimo
przeciętna wydajność pracy górnika głosiła sprawozdanie, zawierające kilka cie czynniki miarodajne 1 odpowiedzialne za ak
Rosji obywatel Rosji sowieckiej nie węgla,
obniżyła się w .\jiglii o 15 proc.
danych statystycznych. Na 5,4 mi cję repatriacyjną I ich niezręczni 1 nieod
będzie mógł być skazywany na karę Brak węgla jest przyczyną wszystkich kawych
lionów Chllijczyków, 95 proc, jest katolika powiedzialni naganiacze, których często in
śmierci. Najwyższe władze rosyjskie kłopotów gospodarczych Wielkiej Brytanii, mi. Opiekę religijną sprawuje 1.722 księży; teresuje głównie tylko nagroda osobista opo stwierdzeniu, iż pokój jest obecnie a przede wszystkim zredukowania produkcji istnieją 3 seminaria. Zakony i bractwa za trzymytvana za swoją robotę.
posiadają szkoły powszechne, średnie
Niech więc „Gazeta Polska" nie bojkotuzapewniony na długie lata oraz iż na w najważniejszych z punktu widzenia eks ikonne
zawodowe. 3.000 studentów uczęszcza na je żądań Społeczeństwa Polskiego w Krajy
gałęziach przemysłu.
ród rosyjski jest przywiązany do kra portu
Sama tylko strata eksportu węgla wynosi Uniwersytet katolicki w Santiago. Miasto i na Wychodztwie, niech nie kpi z jego uczuć
ju i rządu, postanowiły usunąć z ko tyle,
ile kosztuje W. Brytanię import psze Valparaiso posiada również Uniwersytet ka- religijnych, niech nie dopuszcza się fałszówv
deksów karnych rosyjskich karę śmier nicy. Poważne również straty mają przemy tollckl. Akcja katolicka w Chile, założona 1 przekręceń i niech przede wszystkim szuw r. 1931 ma 60.000 członków.
(CIO ka winy u siebie i swoich popleczników.
ci, jako najwyższy wymiar kary za sły: stalowy, chemiczny i włókienniczy.
Spectator
”
twierdzi,
że
zwiększenie
za:
zbrodnie przeciwko państwu i obywa‘tnyśle węglowym I wysoki
**
‘
. <h
w ńla pracownikówUgo pr«^- OrgŁ-sŁizaeja parlamentarna
.1813W tych wypadkaeil,
? y-fi — |oi,>a>u, w^7iot»MCj IO ton węgla rocznie, dosowaiio karę śmierci, przestępcy ska- prowadziły do tego, że pracownik nie wkłar
zyv ani będą na 25 lat obozów pra,iu»
wysiłku w swą pracę jak daw
cy, a tym którzy zostali już skazani
^-a
panuje przekonanie, że trzeba
na karę śmierci, kara ta zamieniona skierować do przemysłu iręgiowego większą
Londyn.
Sześciu członków Izby nione zasadami chrześcijańskimi”. —
__
*__ * na dożywotne
---- nowych
pracowników z [wśród tego
zostanie
więzienie.
Lordów i 50 członków Izby Gmin zgro
--
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grupy chneścijańsko - socjalnej w Anglii

Boliwia
Członek
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych.
Republika boliwij
ska zajmuje obazar oKoło 1.345.000 km?
Posiada ok, 3.600.000
mieszkańców, składa
jących się w połowie
z Indian - tubylców.
Położona na obszer
nym płaskowzgórzu,
na wysokości 3.500 m.
nad poziomem morza,
Boliwia graniczy na
Zachodzie z Peru i z
Chile, na północy l na
wschodzie z Brazylią
i Paragwajem, na po
łudniu z Argentyną. Główne bogać-twa jej stanowią rolnictwo, hodowla
bydła i kopalnie. Stolicą jest Sucre, ale ośrodkiem aktywności La Paz.
Delegacji Boliwii w Organizacji Narodów Zjednoczonych przewodniczy
Adolfo Costa du Rels. Sztandar narodowy składa się z trzech pasów' po
ziomych, czerwonego, żółtego i zielonego z herbem na środku.

■"■■■■Zofia Kossak

KRZYŻOWCY
płakać i modlić się na wzgórzu DżebalSeman, skoro w dawnych grzechach
trwają, skoro dawne szkaradzieństwa
plenią się równie bujnie pod panowa
niem miesiąca, jak drzewiej, pod pa
nowaniem krzyża? Nadmierna zmysło
wość panuje nadal. Obwieszone relik
wiami, skruszone pokutnice wracają z
klasztoru do grodu wprost w łoże ko
chanka, a dla każdego prawego An
tioch eńczyka piękno doczesne ważniej
sze jest niż zbawienie duszy. I niewąt
pliwie św. Piotr Apostoł wyrzekł się
dawno opiektiństwa tego grodu.
Zaprawdę, gdyby się nim nadal opiekował, czy mógłby ścierpieć tuż pod
mu rami rosnący wawrzynowy gaj,
niegdyś czci obrzydłych bożków pogań
skich oddany? W szczególności nimfie
Dafne, która po stracie kochanka uprosiła matkę Geę i Ponojosa, rodzica
strumieni, by ją zamienili w drzewo
laurowe. Długie, cienkie gałązki szla
chetnej krzewiny powstały z włosów
nadobnej dziewicy, stopy jej wrosły
korzeniami w ziemię, a cały gaj szemrze nieustannie o niedosycie życia i mi
łości.
Pośrodku gaju stoi zniszczona świą
tynia Apolla, gdzie dawno, dawno od-

prawiano misteria na wzór elizejskich.
Z tych obrządków i mitów pogańskich
strzelała podświadoma wiedza o nie
śmiertelności duszy i kto wie, czy nim
fy z wawrzynowego gaju, oraz surowy
Szymon Shipnik, nie mogliby współ
żyć, gdyby... gdyby byli w stanie się
zrozumieć...
Ale nie byli w stanie. I nienawidzili
się. Szymon Słupnik nie cierpiał uśmiechu,radości i tańca. Bożki z gaju
powagi i odpowiedzialności. Od wie
ków wydzierali sobie wzajemnie dusze
mieszkańców, walcząc o panowanie
nad nimi. W tej walce świętej Stylita
odnosił porażkę.
Sybaiytyzm, właściwy Antiochii,
miękka rozwiązłość, wypływ-ająca ze
zbytku obfitości, z nadto ułatwionego
życia, panowały nagminnie nie tylko
wśród miejscowych, lecz ogarniały ka
żdego z przybyszów, władających kra
jem. Nie ostaną się i oni. Ulegną. Pój
dą za podszeptem pogańskiej nimfy
Dafne, nie za wołaniem Stylity...
Dlaczego? Czyż w prowansalskiej
z;emi mało było ruin, kącin, powalo
nych bożków, jaśniejących bielą mar
muru skroś drzew? Czyż ludzie nie
chodzili składać im cichaczem ofiar, a

madziło się dla zorganizowania wspól
nie „Grupy parlamentarnej chrześci
jańsko socjalnej”. Należą do tejże gru
py katolicy i protestanci. Jeden z
członków . katolików tej grupy udzie
lił wywiadu korespondentowi pisma
. Catholic Herald” i po nadmienieniu,
it członkowie grupy nie mają zamiaru
tworzenia nowej partii, oświadczył:
„naszą intencją jest dążenie, by roz
maite aktualne problemy były rozwiązj’wane na podstawie zasad chrześci
jańskich”, Nazajutrz po zorganizowa
niu grupa ogłosiła do narodu angiel
skiego apel, zawierający sześć punk
tów, w których dowodzi pomiędzy in
nymi, iż „żaden system życiowy nie
może się rozwijać zadowalająco, jeśli
nie będzie respektował walorów du
chowych”. Pragniemy polepszenia wa
runków materialnych życia narodu
głównie dla racyj natury moralnej...
Chcemy reform, lecz nie uważamy ich
za cel sam w sobie. Zmiany, które pra
gniemy przeprowadzić są usprawnedli-

- (CI.Q)
Jak wiadomo minister pracy Staf
ford Crips, były ambasador brytyjski
w Moskwie poparł dążenia powyżsaej
grupy. Zresztą Partia Pracy opiera ca
ły swój program socjalny na Ewange
liach.
/ •

Budżet Bułgarii

Sofia. — Opracowany przez bułgarskiego
ministra skarbu budżet, przewiduje zarów
no po stronie wydatków, jak 1 dochodów su
mę 55 miliardów lewów I jest wyższy od
budżetu zeszłorocznego o jakież 10 proc. Su
ma ta przeliczona na dolary, według noto
wań wolnego rynku bułgarskiego, wynosi około 30 milionów dolarów.
Nowa ustawa podatkowa przewiduje, że
gospodarstwa chłopskie poniżej 3 ha są wol
ne od podatku. Takich gospodarstw naliczyć
można w Bułgarii wiele dziesiątków tyglęcy,
Obieg banknotów obniżył się ostatnio bar
dzo silnie i znajduje się na poziomie listopa
da 1944 rZ końcem roku 1946 wkłady w bułgarskich
bankach i kasach oszczędności wynosiły qn
gółem 72 miliardy lewów, co przy ówczęsnjm kursie dolara na rynku prywatnym,
stanowiło 72 miliony dolarów. Według opi
nii zagranicznych sfer finansowych ten stan
wkładów w kraju mającym 6 milionów mie
szkańców nie może być uważany w obecnej
matki niepłodne czyż nie pocierały za sytuacji za niski

pasek o kamienne uda? Jednakże na
rycerzach nie robiło to żadnego wraźenia, ani oddziaływało na ich duszę i obyczaj. Czemuż tu miękli jak wosk?
Może był temu winien Wschód, dziwny,
tajemniczy, oślniew^ający, rozkładają
cy, przepojony zapachami, lenistwem,
rozkoszą? Obcy świat, w który wkro
czyli nieprzygotowani. Albo też, że w
kraju siła zamarłych bogów wygasła,
nk pamiętano nawret ich imienia. Tu
zaś. w grodzie św. Piotra Apostoła, w
grodzie surowego Szymona Słupnika,
miano Apolla, promiennego syna Słońca, znane było jeszcze każdemu. Każ
dy nieomal pamiętał, że zwano go nie
gdyś Aigletes, Jaśniejący — Argyrotexos, Srebmołuki, a przede wszyst
kim Archegestes, Początek wszystkie
go.
Naprzeciw bramy św. Pawła, na pła
skich, bezleśnych wzgórzach Boemund
rozłożył się w’arowmym obozem. Na
prawe od niego w dolinie na wprost
Bramy Psiej stanęli obaj Roberci, Hu
go i Szczepan de Blois. Całą przestrzeń
cd Bramy Psiej do Bramy Mostow*ej
obsadził Rajmund St. Gilles. Od Bra
my Mostowej do Bramy Morskiej i
dalej czuwał Godfryd de Bouillon. Tyl
ko Brama św. Jerzego nie została ob
sadzona z powodu niemożności rozbicia
tąm obozu. Poszczególne oddziały stró
żowały przy niej kolejno.
K(Ciąg dalszy nastąpi),.

Układ kulturalny
bułgarsko • rumuński
Budapeszt. — Pomiędzy Bułgarią 1 Rumu
nią zawarty został układ kulturalny, na mo
cy którego w obu krajach dla polepszenia
stosunków sąsiedzkich stworzone zostaną
katedry języków, literatury i sztuki Umowa
przewiduje wymianę studentów i profeso
rów oraz wzajemną pomoc naukową.
Panuje przekonanie, iż układ powyższy
przyczyni się da polepszenia stosunków po
między obu krajątpi.
Podobny układ zawarty został już pomię
dzy Jugosławią I Bułgarią.

Wiadomości krótkie
BREMA.
IVladze miejskie Bremy zade
cydowały, iż każda osoba po 30 roku życia,
co do której stwierdzonym zostanie, iż upra
wiała czarny handel odesłana zostanie na 6
miesięcy do obozu pracy.
WARSZAWA. -T- Stefan Rybicki, który
organizował przemyt dzieł sztuki I ludzi z
Polski zagranicę, skazany został, po zasto
sowaniu amnestii, na 6 lat więzienia.
LODŹ. — Do dn. 15 bin. z terenu woj.
Łódzkiego przesiedliło się na Kiemie Odzy
skane ogółem 107.427 rodziny.
GDANSK. — Dp. 23 bm. przybył do Dzie
dzic transport 450 Polaków te strefy ame
rykańskiej w Niemczech; tego samego dnia
przybył do Gdańska statek z 1570 Polaliajęi
Z W’. Brytanii.
HELSINKI. — Delegacja Jugosłowiańska
przybyła do stolicy Finlandii w celu podję
cia rozmówi handlowych.
NOWY JORK. — Komisja Marynarki handlowej amerykańskiej uważa, iż Stany Zje
dnoczone będą musialy wybudować 116 okrętów e łącznym tonażu 900.000 ton, by
podołać zapotrzebowaniom Stanów Zjedno
czonych w ich polityce wywozowej.

620.000 Francuzów zabitych lub zaginionych
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Amerykański profesor Ernest Hooton z universytetu w Howard doradził
kobietom Stanów Zjednoczonych, aby
zapewniały sobie małżeńskie szczęście
przez wychodzenie za mąż za tłustych
mężczyzn.
Profesor Hooton twierdzi, że męż
czyzn podzielić można na trzy zasadni
cze grupy charakterystyczne — chu
dych, dobrze umięśnionych i o gru
bych kościach oraz tłuściochów.
Typ mężczyzny chudego jest trudny
w pożyciu małżeńskim, gdyż nie zaw
sze odgadnąć można jego sposób po
stępowania i często lubi dokonać rze
czy nieprzewidzianych.
Ty p drugi, o silnych mięśniach i ko
ściach również nie jest ideałem mał
żeńskim. Mężczyźni tego typu są za
rozumiali, skłonni do romansów i le
niwi.
Wzorem dobrego męża jest thiścioch. Zdaniem profesora typ taki lu
bi wygody, dobre jedzenie, jest zawsze
w porządku wobec swej małżonki i lu
bi życie rodzinne.
Tylko skąd wziąć ty lu potrzebnych
tłuściochów po latach wojny i głodu?
Niewiastom zaś, które narzekają na
swoich mężów', radzimy' ich coprędzej
utuczyć dobrze, a wedle profesora
Hootona będą miały raj na ziemi.
Nie chcemy za to ręczyć, ale sądzi
my, że w każdym razie nie zaszkodzi
spróbować.
Min. Jules Moch podkreślił
wysiłek dokonany przez
kolejarzy francuskieh

Paryż. — Min. produkcji przemysłowej,
Jules Moch, w przemówieniu radiowym, w
którym wzywał do poparcia pożyczki na od
budowę kolei francuskich, wskazał na wspa
niały w-yslłek dokonany przez kolejarzy po
Wyzwoleniu, kiedy to francuska sieć kolejo
wa była, kompletnie zdezorganizowana w
-.-stępcie -spwych bombardowań 1 akcji‘

Dz'slsj, dodał Minister. komunikację wszę
dżie przywrócono. W 800 dniach oddano do
użytku 2.500 mostów na 2.600 uszkodzonych
lub zupełnie zniszczonych. Dwanaście tysię
cy lokomotyw ciągnie 275.000 wagonów i 14
tys. wozów.
Pomimo, że francuski sprzęt kolejowy li
czebnością sięga zaledwie połowy sprzętu
przedwojennego .przewóz towarów przekra
cza o 20 proc, przewóz z r. 1938. Deficyt ko
lejowy, w r. 1944 wynoszący 45 proc., w r.
1946 wyniósł tylko 1 proc., doszedłszy do 1
miliarda 336 milionów na 104 miliardy.
Wpływy zwiększyły się, wy datki uległy
zmniejszeniu. W ciągu dwóch lat zwolniono
30.000 robotników, pomimo wzmożenia prze
wozu.
Wysiłek ten musi ulec dalszemu zwiększe
niu. We Francji brak jest setek tysięcy wa
gonów J tysięcy maszyn. Konieczne jest pod
jęcie rozległych prac około odbudowy. Wy
magają one miliardowych sum.
„Poparcie pożyczki na rzecz kolei, jest obowiązkiem narodowym". Tymi słowy Mini
ster zakończył swoje przemówienie.

Warszawa. — W uroczym zakątku leży ta
wieś. Określenie „leży" Jest określeniem do
słownym. Wieś bowiem leży w gruzach. W
tym ślicznym, ale zapadłym kącie powiatu
kozienlckiego armie sowieckie sforsowały
Wisłę 1 zbudowały pierwsze przyczółki. Wieś
Lucimla, podobnie jak dziesiątki nadwiślań
skich wsi i miasteczek, została starta z po
wierzchni ziemL Sześć miesięcy trwały tu
najcięższe boje.
Przed wojną Lucimla była wsią zamożną.
Nadwiślańskie pola rodziły chleb i owoce.
Łąki żywiły ponad 400 krów i 200 koni, a
przeszło, 1.000 sztuk trzody chlewnej dostar
czało tłuszczów 1 pieniędzy. Szkoła otwiera
ła drogę do miasta. Ze 130 zagród wyszła
spora garść inteligencji, reszta żyła dosta
tnio 1 spokojnie.
Boje o przyczółki nie pozostawiły ani Je
dnego budynku i ant jednego drzewa w sa
dach. Od kul zginęło około 50 osób, resztą
poszła w rozsypkę. Lucimla przestała
istnieć.
Ale los uśmiechnął się tej wsi. Ją jedną
pośród dziesiątków, wybrało Ministerstwo
Odbudowy do wzniesienia z popiołów. Poro
biono plany, sprowadzono jesienią ub. roku
cementownię, która produkuje pustaki 1 da
chówkę. Kolumna transportowa Kwakrów
dostarcza materiału na budowę.
Zycie około 600 mieszkańców jednak jest
nędzne. Zasiewy zniszczone, pomocy znikąd.
Ną 130 gospodarstw znajduje się obecnie
25 kom (200 przed wojną), 30 Itrów (400),
200 świń (1.000). Przed wojną we wsi było

w czasie od roku 1939 do 1915

Projekt ustawy' o nadzwyczaj
nych pełnomocnictwach
dla rządu

5 mlocami, 130 wialni, 130 sieczkami. Dziś
Warszawa (T.B.I.). — Na posiedzeniu
wieś posiada tylko jedną sieczkarnią. Z sa Rady Minlstów w dn. 22 bm. przyjęty zo
dów o łącznej powierzchni 12 ha, pozostały stał jednymyślnle projekt ustawy o nadzwy
pojedyńcze drzewa.
czajnych pełnomocnictwach dla rządu w za
We wsi znajduje się 250 dzieci w wieku kresie zw-aJczania drożyzny i nadmiernych
szkolnym. Trzeci rok nauki tracą one bez zysków w obrocie handlowym. Ustawa re
powrotnie. Chłopi od dwóch lat upominają guluje sposób ogłaszania i kontroli cen, oraz
się o szkołę. W styczniu zeszłego roku dla określa sankcje, a mianowicie: do 5 000.000
Luclmi przeznaczono na szkołę połowę bara zł. grzywny, do 2 lat obozu pracy 1 konfi
ku, znajdującego się w Garbatce, odległej o skatę zakładu handlowego na podstawie o35 km. Zaznaczono, że rozebrany barak rzeczenia komisji specjalnej niezależnie od
zmieści się na 70 wozach. Chłopi po barak sankcji sądowych.
nie pojechali — we wsi było wówczas razem
Ustawa wejdzie pod obrady sejmu, który
8 koni.
zbiera się na specjalne posiedzenie w naj
25 rodzin emigrowało z Luctinl na Zachód.
Wyjechało 2 razy tyle, ale większość powró bliższych dniach.
Równocześnie Rada Min. przyjęła jedno
ciła.
Wieś gazet nie otrzymuje 1 nikt ich nie myślnie uchwałę zapewniającą szerokie uczyta. Do najbliższej poczty (poza trudno o prawnienia funduszowi aprowizacyjnemu w
siągalnym Kazimierzem, który leży 8 km po zakresie zapewnienia artykułów żywnościo
drugiej stronie Wisły) jest stąd przeszło 20 wych ludności miast.
km. Podobnie daleko jest do księdza 1 leka
Warszawa. — Min. aprowizacji Lechowicz
rza. Ludzie rodzą się tu i umierają bez leka przyjął dr. Ezeklela, przedstawiciela FAO —
rza 1 bez księdza. Chyba, że ktoś wiezie cho żywnościowej i rolniczej organizacji przy
rego jednym z 25-ciu koni (na około 600 o- ONZ. Do zadań FAO w Polsce będzie nalesób) do szpitala, ale wtedy przeważnie jest I żało zapoznanie się z naszymi potrzebami 1
ustalenie form pomocy międzynarodowej.
już za późno.

Paryż, — Min. byłych kombatantów
i ofiar wojny podał w Zgromadzeniu
Narodowym następujące liczby, dotycznce strat Francji w ludziach, poniesłonych w czasie od r. 1939 do r. 1945:
Ogólna liczba zabitych lub zaginionych: około........................... 620.000
Kombatantów armij 1939-45 92.233
Komb. armii Wyzwolenia . . 57.721
SJ franc, wewnątrz kraju .
24.440

S=5

Wynalazki nagrodzone na Targach Paryskich
Paryż, — Z okazji Targów Pary
skich odbyło się tradycyjne przyzna
nie nagród wynalazcom:
Pierwszą nagrodę uzyskał wynalaz
ca nowego sposobu zmiany biegów przy
rowerach, drugą nagrodę przyznano
wynalazcy automatycznej maszyny do

Prześladowca Polaków nadprezydentem
prowincji Hanower

równania żywopłotów oraz wynalazcy
stolika brydżowego, który umożliwia
rozdanie 13 kart każdemu z graczy w
1 minucie 30 sekunkach.
Wśród nagród, przyznanych przez
jury znajdują się dyplomy, wynagra
dzające wynalazców niełamliwego
szkła do lamp, nie rozluźniającej się
śruby itp.
Jugosłowianin Benetkowicz wystawił
na Targach Paryskich skonstruowany
przez siebie składany rower.

3tiędzynarodowa
manifestacja kobiet
Panż. — Ojciec św. wyznaczył na
dzień 11 września br. audiencję, w cza
sie której przemówi do kobiet i mło
dych dziewcząt całego świata z okazji
mającego się w tym czasie odbyć w
Rzymie kongresu Międzynarodowego
Związku Katolickich Stowarzyszeń
Kobiecych (11-17 września) i Między
narodowej Federacji Katolickiej Mło
dzieży Żeńskiej, oddziału Zw. (7 - 11
września). Kongres Związku, pierw
szy od wojny, ma za zadanie rozpa
trzenia „Stosunku kobiety chrześcijań
skiej do społeczności ludzkiej”. Ocze
kiwane jest przybycie delegatek Kato
lickich Stowarzyszeń Kobiecych nie
tylko z Europy, lecz także z Ameryki
Płn. i Ameryki łacińskiej, Chin, Au
stralii itd. Po wszelkie informacje na
leży się zgłaszać do „Documentation
generale, Section Internationale 98, rue
I’Universite, Paris VII.
(C.I.C.)’

F. L. — W’ sprawie rejestracji. — Reje
hitlerowiec ten Jest nadprezydentem prowin
cji Hanower (!), gdzie gra rolę gorliwego strować należy się w Konsulacie R. P. do
którego należy administracyjnie departa
antyhitlerowca.
ment W pafisldm wypadku rejestrację na
leży przeprowadzić w Konsulacie Gen. R.P.
31, rue Jean Goujon, Paris, 8.
(4031)
15 lat więzienia
Robert G- Foornes en Weppe (Nord). —
za znęcanie się nad rodakami
Adres jest następujący: Union des AgriculSąd Okręgowy w Krakowie roTrps trywal teurs Polonais, 25, rue Raymond Poincarś,
sprawę Ernesta Trollenberga, kierownika Troyes (Aube). — W sprawie pomocy zwró
ścigania złodziei kolejowych w czasie oku cić się należy osobiście do P.C.K.
(4032)
pacji, oraz Franciszka Tułodzleckiego, który
Józef J. Hames. — Ojcu należy się renta
jako volksdeutsch pełnił przy Trollenbergu za lata przepracowane we Francji. Starania
funkcję tłumacza.,
o nią winien ojciec Pański rozpocząć przez
W czasie przewodu sądowego stwierdzo Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warsza.
no, że renegat Tułodziecki znęcał się nad wie. — Jeśli Pan był żołnierzem polskim we
ujętymi w transportach kolejowrych Polaka Francji, należy się Panu odszkodowanie za
mi, natomjast Niemiec Trollenberg, z rzadko poniesione straty wojenne (materialne) od
spotykaną u Niemców dobrotliwością bronił władz francuskich. Padanie należy złożyć na
zatrzymanych, zwalniał i w czasie przesłu merostwde. — Wydanie wizy na wyjazd do
chania wypuszczał na wolność tylnym wyj Kraju zależy wyłącznie od władz konsular
ściem ze swojego biura. W rezultacie Nie nych. — Wyjeżdżający do kraju na urlop jemiec, Trollenberg został zwolniony od winy dzie na własną rękę i na własną odpowie
i kary, natomiast volksdeutsch Tułodziecki dzialność.
(4033)
skazany na 15 lat więzienia.
Jan D. robotnik rolny. — Odszukaniem osób w Stanach Zjednoczonych zajmuje się
5 wyroków śmierci
Central Adress Loocating Bureau with the
Przemyśl. — Sąd Wojskowy ogłosił wczo Consulate General of Poland, 151, Eeas, 67
raj wyrok przeciwko członkom bandy th. Street, New York, 21. N.Y. U.S.A. (4034)
„Mściciela". Skazani zostali: Frączek — na
A. G. Calais. —> Zwrócić się do Ministćre ;
karę śmierci, przy czym Sąd nie zastoso des Anciens Combattans et Victimes de la ।
Decy zja cofnięta przez prefekta
wał amnestii, Wydiych, Chlipała, Kowalczyk Guerre, 37, rue de Bellechasse, Paris, 7.
dep. Rhone, ponownie
j
i Wawro skazani zostali na karę śmierci,
(4035)
którą na mocy amnestii złagodzono do 15
wprowadzona
Jan It. Ma yet de Montagne (Allier). —
lat więzienia, Loch skazany został na doży Adres Związku Rolników (Centrali) jest na
Paryż. — Krótko po podaniu się do dy
wotnie więzienie; na mocy amnestii zamie stępujący: Union des Agriculteurs Polonais, misji prefekta z Lyonu, przywrócona zostąt
niono karę na 15 lat więzienia; Nowak — 7, rue Crlllon, Parts, 4, — Obwodu zaś: ła decyzja, którą cofnął pod presją manife
na 15 lat więzienia, którą to karę na mocy Union des Agriculteurs Polonais, 25, rue stujących robotników.
amnestii złagodzono do lat 10-ciu. Poza tym Raymond Poincaró, Troyes (Aube). — In
Prefektura ogłosiła, że na skutek zbliża
Styła po zastosowaniu amnestii został ska formacji poza tym we wszelkich sprawach nia się krytycznych tygodni, wydana zosta«
zany na 5 lat więzienia, Plruch na 3 lata rolniczych udziela Referent Rolny przy Kon nie nowa karta na chleb wzamian za odci
więzienia. Oskarżonych Urszulaka, Stecow-ą, sulacie R.P. 10, rue Ninau, Toulouse (Haute nek z karty różnych produktów i za okaza
Wiktorowicza, Kalembę 1 Jelonka skazano Garonne).
(4036) niem indywidualnej karty żywnościowej.
na karę więzienia do lat 5, kary darowano
Handel fałszywymi kartami na chleb przy
Stały Czytelnik z Gaatherets. — Zwrócić
na mocy amnestii. Oskarżonych Dudka, się do Croix Rouge International. Genćve brał bowiem w dep, Rhone takie rozmiary,
Rosnera i Kowaiezykównę Sad uniewinnił. aoisse).
znxcziie wyższe
( t037) t że spożycie mąki jest
Osi; rżonyęh b’cnlli z urzędu: dr. bztora
Nowe zarzą
R. I
(Ha at hui). _ Wy.-ri.-1’Raczone:
'tg.,
r «Jr lei nl*rna pewien ćzti
► ■ ■' ■
t pieniędzy do Polski jest m<
ie zpŁepzcn
Mięsowicz. dr. 3t‘
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nie zrekonstruowana w-edług planów z 1564
Nr. 100. — Syn powinien wnieść podanie Powodzenie pożyczki kolejowej
Poznań. — Akcja likwidowania odłogów
roku, kiedy to była zbudowana na życzenie
Zygmunta Augusta. Będzie ona uzupełniona na Ziemiach Odzyskanych z roku, na rok o demobilizację przez jednostkę, w której odprzekracza przewidywania
(4039)
klatką schodową. Ponadto na sam szczyt czyni postępy. W r. 1945 na jesieni zasianych bywa służbę.
Paryż. — Pożyczka na rzecz kolei francu
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skich spotkała się u publiczności, zwłaszcza
—j milion dwieście tys. ha, w tym roku zaś Office du Travail przy prefekturze dep. Mo na wsiach, z powodzeniem takim, jąldega
Wszystkie szczegóły dekoracyjne zostaną planowane jest zasianie 2 mil. ha. W roku selle, to jest w Metzu.
(4040) ministerstwo finansów się nie spodziewało.
przywrócone w dawnej formie. Przy odbu 1945 1 1946 zebrano plony z 1.700 tys. ha,
F. F. Barlin. — Umowa wjraźnie określa,
Nabywanie bonów Odbudowy również cd<
dowie przywrócony zostanie budowli dawny a w roku obeenj-m planuje aię zbiór z 3 mil. że prawo do odszkodowań francuskich, mają bywa
się w rytmie jaknajbardziej zadowa
polski dach, w'klęsly, t. j. ze spadkami do ha na ogólną ilość 4 mil. 800 tys. ha ziemi tylko cl Polacy, którzy służyli w wojsku lającym.
ornej.
francuskim lub oddziałach polskich podlega
środka.
W pierwszym okresie gospodarki na Zie jących dowództwu francuskiemu. Sprawę
Gen. de Gaulle i Churchill
Na ukończeniu jest także rozbiórka t. zw. miach Odzyskanych było tylko 90 tys. koni swoją powinnien Pan przedstawić Konsulato
nowego ratusza, którym zaborca oszpecił 1 100 tys. sztuk bydła. Obecnie liczba koni wi Gen. R.P., 45, Bid. Carnot, Lille (Nord).
zaproszeni do Autun
Autun. — Pada mieji
stano*
stary rynek.
przekracza 300 tys., a bydła — 540 tys.
(4041)
wiła zaprosić Churchilla
Gaul-*
le na uroczystości, upamiętniające wyzwolę,
nlę tego miasta.

Katowice. — Prokuratura Śląskiej Okrę
gowej Komisji badania zbrodni niemieckich
w Katowicach zwróciła się do miarodajnych
czynników’ angielskich w strefie angielskiej
w Niemczech o wydanie władzom polskim
Henryka Koppa, który w czasie okupacji był
w Chorzowie kierownikiem urzędu powier
„Dni Morza” rozpoczną się
niczego 1 dopuścił się wielu zbrodni i nadu
23 czerwca
Uroczystości tegorocznych „Dni Morza" żyć w stosunku do ludności polskiej. Obecnie
rozpoczną się w dniu 23. czerwca wiankami
na terenie całego kraju, a w miejscowościach, Pierwszy powojenny zjazd fizjków
gdzie nie ma wody — ogniskami Kupały.
polskich
Wzdłuż Odry i Nysy oraz Wybrzeża rozpa
lone zostaną ogniska, a w tym samym cza
Warszawa. — W dniach 9 — 11 maja br.
sie odbędzie aię składanie wieńców na gro staraniem polskiego Tow. Fizycznego odbył
bach Nieznanego żołnierza 1 na grobach się w Warszawie pierwszy po wojnie zjazd
Westerplatte, Dni od 24-28 poświęcone zo fizyków z udziałem przedstawicieli wszyst
staną na propagandę morza i polskiej po kich polskich ośrodków nauki: Warszawy,
lityki morskiej przez radio, kino, odczyty Krakowa, Poznania Lodzi, Wrocławia, Gdań
itp. Główne uroczystości odbędą się w dniu ska. Lublina i Torunia.
29. czerwca w Szczecinie. Rozpoczną się
Przedmiotem referatów i dyskusji nauko
one nabożeństwem potowym, po czym nastą wych były zagadnienia związane z wynikami
pi dekoracja bohaterów walk o polskie wy badań w dziedzinie mezanów i promieni kos
brzeże. 1 morze oraz bohaterów pracy. Za micznych. W tym samym czasie odbyły się
sadnicze przemówienie o polskiej idei mor róumleż posiedzenia Polskiego Komitetu Na
skiej wygłosi Prezydent R. P.
rodowego Międzynarodowej Unii Fizycznej,
Konferencji profesorów i do
Straż pożarna w walce z wronami Ogólnopolskiej
centów oraz Walne Zgromadzenie Polskiego
W ubiegłych latach do walki z wronami Tow’arzystw’a Fizycznego.
wzywano w Krakowie straż pożarną i ta
wystraszyła zupełnie przez użycie wody Odbudowa zakładu przeciwjagliczego
wronią menażerię. Obecnie system tej walKraków. — Zakład Przeciwjagliczy Uni
ki ma być zastosowany w Częstochowie, wersytetu Jagiellońskiego w Witkowicach
gdzie wrony stanowią prawdziwą plagę pod Krakowem Jest jedyną placówką tego
przedmieścia, mając swe główne siedliska rodzaju w Polsce i Europie środkowej. W
na drzewach, okalających kościół św. Ja r. 1945 zakład ten znajdował się w stanie
kuba. Dotychczasowe próby przepędzenia zupełnego zniszczenia na skutek działań wo
wron z okolicy kościoła kończyły się niepo jennych i rabunkowej gospodarki okupanta.
wodzeniem, gdyż po zniszczeniu gniazd pta W chwili obecnej zakład został zupełnie nie
ki z tym większą zaciekłością budowały so mal odbudowany i obejmuje jak w okresie
bie nowe domostwa.
przedwojennym, 300 łóżek.

Odbudów? słynnej wieży poznańskiej
nia nie tylko w Poznańskim, ale w krajach
leżących po tej stronie Alp jest ratusz poz
nański, którego fundamenty położono już w
w. XIII. Po pożarze odbudowany został ra
tusz w r. 1555 przez architekta włoskiego
Giovanni Battista di Quardo z pod Lugano.
Umowę spisano w języku polskim. W czasie
restauracji w r. 1783 staraniem Kazimierza
Raczyńskiego wymalowano na fasadzie
freski królów polskich a na szczycie umiesz
czono polskiego orła z miedzi o 2 metrowej
rozpiętości skrzydeł. Przy odnowieniu przez
rząd pruski w roku 1913 freski zamalowano,
a zamiast orła dano koronę Hohenzollernów.
Ratusz doczekał niepodległej Polski, któ
ra usunęła pruskie pamiątki, niestety znisz
czony został w ostatnich działaniach wojen
nych.

Przygody Rafała Pigułki
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Kongres personelu
ministerstwa odbudowy

Wolna sprzedaż opon rowero Do strej lubej szedł Rufałek
I przed, wyjściem serknql w lustro
wych od października?
Lecz o zgrozo 10 ta kick śpodutock
Paryż?— Przewidują, że opony rowerowe
znajdą się w wolnej sprzedaży począwszy od
października, opony do ciężarówek- (tylko
niektórych kategoryj) od lata, do wozów tu
rystycznych od końca pierwszego kwartału
przyszłego roku. Francja produkuje obecnie
więcej opon niż w r. 1938, lecz dotychczas
produkcja obejmowała głównie opony cięża
rówek. W roką bieżącym wzmożona będzie
szczególnie fabrykacja opon do samochodów
turystycznych.

Silą zaciągu, do Werhmchtu 27.000
10.000
Zaginionych ........................
38.000
Jeńców wojennych...............
Deportowanych ruchu oporu 150.000
Ofiar bombardowania . . . . 55.550
97.000
Oliarcyw. (różne przyczyny)
30.000
Rozstrzelanych
Dokładne liczby ofiar nie będą mogły zostać podane wcześniej, jak za
kilka miesięcy.

Kolmar. — Trzeci kongres krajowego syn*
dykatu personelu ministerstwa odbudowy i
urbanizmu (C.G.T.) odbędzie się w Kolmarzc w dniach od 20 do 24 czerwca br.
———j

Wyrzuci mnie za drzwi me bóstwo.

Ętedrty Roful tąk sh? martwi
Kto mu spodnie wyprasuje
Nagle spojrzał przez okienko
Myśl genialna go ratuje.

Wystawa prac artystów
afrykańskich

Paryż. — Wystawa prac artystów z Afry-*
ki francuskiej, odbędzie się w lipcu br. w
muzeum sztuki w Paryżu. Wystawa zgro
madzi dzieła artystów, pochodzących g Ąfryki północnej oraz tych, których dzieła opierają się na tematach północno-afrykańskich. Ostatnia wystawa tego rodzaju od
była się w Paryżu w r. 1935.

Na ulicy blisko domu
Walec toczy się ogromny
Jeszcze chwilka a Bajołek
Będzie kroczył jak paw dumny.

Stany Zjedn. starać się będą
o dostarczanie Francji półtora
miliona ton węgla miesięcznie 69)
(Ciąg dalszy)
Waszyngton. — Ambasador Francji, Hen
ri Bonnet, oświadczył, że Stany Zjednoczone
Gdy spotkałem Bogdzlewicza na
zgodziły się podjąć usiłowania wysyłania do strój mój zmienił się nieco. Czuję się
Francji 1.500.000 ton węgla miesięcznie, czy
li p<M miliona ton więcej, niż wynoszą prze podrażniony, gdyż atmosfera Krążą
zaczyna mnie męczyć nie na żarty.
syłki obecne.
Bogdziewicz mówił:
— Jak jasny pan wczoraj w nocy
odszedł od nas w stronę zamczyska,
to już niektórzy myślcli, że i po nim.
— Ale ja wiedział, że jasny pan —
Pobóg — to mu się od pradziada Poboga żadna krzywda zdarzyć nie może.
Czas już wielki, żeby na Krążu całkiem
było inaczej. Sam jonie pradziad daje
znaki coraz częściej, że czas i, że prawy jego prawnuk dziedzicem na Krążu
stać się musi. A... na... Ślazów... tak i
przyjdzie czarna godzina.
Ostatnie słowa wypowiedział z ocią
ganiem się i intencją patrząc w okna
Gabriela. Najwyraźniej pod nazwisko
Ślazów' podciągał Zatorzeckich. Można
to było wyczuć łatwo z akcentu słów
i t mściwego zmrużenia strasznego oezka.

dręcząc a oto jeszcze zegar zaczął bić...
i wybił godzinę zgonu pradziada.
Paschalis podniósł sw'oim zw yczajem
roztwarte dłonie do głowy. W oczach
miał żółty płomień, na tw’arzy wyraz
uroczysty.
— To, jasny panie, znak, że Pobóg
stanął na Krążu. Jak usłyszałem to bi
cie zegara... odrazu krzyknąłem... ja
sny pan Pobóg znalazł testament!...
Powlokłem się do biblioteki, ale jasne
go pana nie było. To nic, to wróżba
pewna, że testament lada dzień się ob
jawi, to już pewne!
Byłem niezwykle poruszony temi
słowami starca. Chcąc pokryć zmiesza
nie, zapiałem go, dlaczego w nocy
chodził tak długo po górnym wielkim
korytarzu.
Paschalis wytrzeszczył na mnie oNie uidżiałem tego dnia ani babki
czy
tąk szczerze zdumione, że nie moź>
ąiłi Gabrielą, który siedldał ciągle u
Weronlnki. Po drugiem śniadaniu tedy na było wątpić, że nic nie pamiętał i
Że jest nieświadomy zupełnie tego co
poszedłem do zamku.
się działo. Patrzał na mnie zgnębiony
Pasćbalią był chory i zmieniony do okropnie, był szarożółty na twarzy a
mepoznania.
w oczach miał bezbrzeżny strach i mę
Skarżył się przede mną, że cąlą noc kę .Odczułem, że odgaduje takie stany
duchy Hieronima i Halmozena nie da swoje, lecz nie zdołą ich określić. Czy
wały” mu spokoju, prześladując go i| li, że jak przeczuwałem, był on wtedy,

w' korytarzu pogrążony w jakiejś sil
nej hypnozie.
Nie zdradziłem się, oczywiście, że
nocowałem w zamku. Teraz zapowie
działem mu, by nie powstawał z łóżka
i nie ważył się‘mnie przeszkadzać, gdyż
idę do biblioteki. Ucałował moją rękę
ze łzami i rzekł błagalnie:
—- Szukaj, jasny panie nasz, szukaj
testamentu, czas nadszedł. Ja to czuję.
Duch star szego pana i duch księdza mi
to objawiają, ich pokuta skończy się,
gdy znajdziesz testament!
Idąc do biblioteki sprawdziłem raz
jeszcze główną salę i krużganek. Tu
żadnego oszustwa materialnego być nie
mogło, zresztą stan Paschalisa, wtedy
w nocy mógł wiele tłumaczyć, o ile ta
ki-? objawy dgdzą się tłumaczyć w ogók\
W bibliotece obejrzałem zegar,
stwierdzając, że podczas mojej nieo
becności nikt go nie ruszał. Szafka
stała już w cieniu, napis był prawie
niewidzialny. Zastanowiłem się teraz
jąk postępować, by zegarowi przy od
suwaniu rzeźby, nie podobało się zno
wu ryknąć na cały Krąż.

To by mi dogodził!
Nikt by tu nie przyszedł prócz Pas
chalisa i Krzepy, za to ręczę ale woła
łem, by antyk milczał.
Zacząłem tedy odsuwrać rzeźbę wol
no, delikatnie i z ogromnymi ostrożnościami. Szło wybornie. Szczyt szaf
ki wysuwał się gładko ku przodowi,
odkrywając jak przypuszczałem, głę
boką skrytkę pod sobą. Raz brzęknęły
sprężyny zegara, lecz prócz jękliwego
odgłosu maszynerii antyk zachował
milczenie. Podwoiłem ostrożność i pra
cując długo, z najsubtelniejszą deli
katnością, wreszcie zatrzymałem się z
głębokim oddechem zadowolenia. Skry
tka była odsunięta na tyle, że mogłem
w nią włożyć rękę swobodnie. Wysu
nięta zaś rzeźba naprzód szafki nie
groziła upadkiem mając jeszcze więk
szą połowę oparcia na felcu.
Teraz w imię Boże!
Wzrost mój pozwolił mi zajrzeć z ła
twością do skrytki... Stwierdziłem iż...
była pusta. Nie powiem, by wrażenie
riojc na ten widok należało do przy
jemnych! Zakląłem jak dragon, lecz
nie dałem za wygraną. Zacząłem badać
dno skrytki. Lekkie dudnienie ozna
czające próżnię, napełniło mnie radoś
cią. Jeszcze chwila i, deseczka zahybotała się pod mojenii palcami. Prze
niknął mnie dreszcz nowej nadziei. —
Przyniosłem do szafki taboret, staną
łem ną nim ostrożnie i wolno delikatnie
zdjąłem deseczkę z jej podpórek.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Bej Tunisu przybędzie
do Francji
Paryż. — Sidi Lamin Pasza, bej Tunku,
przybędzie w pierwszej połowie czerwca da
Metropolii w celach prywatnych. Bej odwie
dzi Paryż, poczem uda się na kurację do Vi
chy.

1OO milionów’ dla ofiar suszy
w Tunisie
Tnpis. — Rząd złożył w Zgromadzeniu Na
rodowym projekt ustawy, zmierzającej do
przj’znania sumy 100 milionów fr. na rzeea
pomocy dla ludności w Tunisie, która ucier
piała na skutek długotrwałej suszy.

Gość amerykański w Paryżu

(Photo: Keyjtone)i
4 merykańska artystka filmowa, Linda Dar
nell, przybyła samolotem do Francji.
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Pieniądz nie jest wszystkim

.

— Może droga pani Być zupełnie spokojna,
mój Ingo jest doskonale wychowany 1 wcale
państwo nie zauważą, że mają psa w domu.
— Mąż mój nigdy nie pozwa’al na przyj
mowanie gości z psami, ale wobec ustępstwa,
jakie zrobiliśmy dla doktorstwa. którzy ma
ją białego pudla, przypuszczam, że zgodzi się,
w drodze wyjątku, 1, na pobyt dobermana
państwa w naszym pensjonacie. Aby-tylko
pies nie sprawił nam kłopotu...
Pani Iksińska, korpulentna starsza pani
ubrana jaskrawo, pobrzękująca bransoletka
mi, uścisnęła rękę gospodyni i zapowiedziała
przyjazd swój i rfniziny nazajutrz pod wie
czór.
Tego samego dnia rano sprowadziło się
doktorstwo z pudlem Lordem. Pies, wykąpa
ny, śnieżno-biały, wy strzyżony na „lwa.” po
raz pierwszy zaznał rozkoszy wsi. Bo prze
cież nie można wziąć pod uwagę wycieczek
kilku godzinnych za miasto. Jak przystało na
lorda, nie lubił deszczu, kałuże omijał sta
rannie, a jeśli przypadkowo zamoczył łapy,
po przyjściu do domu, czekał w przedpokoju,
aby mu je wy tarto. Zresztą po każdym je
dzeniu trzeba mu było wytrzeć mordkę 1 dłu
gie uszy, które zawsze maczał w misce. Oczywiście wbrew swej woli.
Pod wieczór psi-mleszczuch na wilegiaturze był wręcz nie do poznania. W lesśe na
dział się na patyk i miał rozkrwawione oko.
Chcąc się napić wody w stawie, przednieml
łapami ugrzązł w bagnie. Zrobił się więc
czarno-biały. Na podwórzu, na widok nowe
go przybysza, kury, kaczki, gęsi i koguty
podniosły niebywały wrzask. Lord najpierw
się zdziwił a potem hardo odpowiedział głoś
nym szczekaniem. Ale ,gdy gęsi rzuciły się
na niego, a dwa .indyki z przeraźliwym „glu
glu, glu” nadbiegały z daleka, aby im pomóc,
nasz lord zorientował się w sytuacji, skulił uBzy i wcale nie po lordowsku zwiał, ile sił
starczyło. Doktorowa ledwie poznała swego
ulubieńca gdy wrócił do pokoju. Tuląc się do
jej kolan .cicho poszczekując, to plącząc, opowładał jej psim językiem' swoje dzieje.
Biedak nie przewidywał, że to dopiero począ
tek epopei.
Przeciągły dźwięk trąbki samochodowej ornajnrił letnikom przybycie państwa Iksiń
skich. Pierwszy z wozu wyskoczył Ingo w
pięknej czerwonej obroży. Za nim korpulent
na rodzina czarnogiełdziarza Iksińskiego.
Przyjazd samochodu jest zawsze czymś
bardzo zajmującym na wsi. To też nieomal
cały pensjonat wyległ przed dom. I Lord
wiernie towarzyszył swej pani. Nagle, ni-,
<-zem czarny upiór, doberman rzucił się na
pudla. Powalił go na ziemię 1 dalej że wy
rywać mu klaki dobierając się do skóry.
Ijord, bronił się, jak mógł, wyjąć. Krzyczała
z przerażenia doktorowa, wtórowała jej wła
ścicielka pensjonatu 1 co wrażlwsze panie.
Chłopcy starali się rozłączyć walczących,
lecz doberman był by napewno zagryzł nie
szczęsnego pudla, gdyby nie grabie ogrodni
ka, który opodal czyścił ścieżkę, a widząc,
co się dzieje, nadbiegł 1 z rozmachem walił w
rozwścieczonego napastnika. Pewnie i Lor
dowi dostało się trochę, ale nareszcie wróg
puścił swą ofiarę i z wywieszonym językiem
podbiegł do pana Iksińskiego.
— A niechże pan ukarze to wstrętne bydlę
-— zawołał właściiriel pensjonatu, zazwyczaj
bardzo uprzejmy dla gości.
Taki oto był triumfalny wjazd rodziny
Iksińskich na letnisko.
A działo się to przed samym obiadem, czy
li kolacją. Właśnie gosposia miała rozlewać
pomidorową zupę 1 duży sagan stał na ziemi
przed kuchenną werandą. Na chwilę weszła
do kuchni po ryż, aby potem odgrzać go już
razem z zupą. — O Jezusie święty! — zawo
łała, powróciwszy i załamała ręce. Zupę
chłeptał chciwie czarny, duży pies. Nic dziw
nego, po stoczonej walce zawsze zapaśni
cy mają pragnienie... Gosposia nie była wta
jemniczona w zwyczaje sportowców, natomiat zobaczyła, że ta świetna, tak starannie
przygotowana zupa ze świeżych pomidorów,
już nie może być podana na stół. Nie namy
ślając się ani chwili, złapała sagan i buch
nęła zupą na psa. — A bodaj byś zdechł! —
towarzyszyło temu niespodziewanemu pryśnioowi pobożne życzenia zrozpaczonej gospo
si.
Trzeba było na gwałt zrobić Inną zupę.
Na szczęście były kostki maggi w spiżarni.

Przy stole pani domu przeprosiła gości,
opowiadając o przygodzie. Pomruk niezado
wolenia towarzyszył nieprzyjaznym spojrze
niom, skierowanym w stronę rodu Iksiń
skich.
Nazajutrz ■„doskonale wychowany” Ingo
zadusił tylko dwie kury. A młody jego pan,
Dyzio, gdy przyszedł w nowiutkim białym ubraniu na plac krokietowy gdzie młodzież
wprawiała się do przyszłego konkursu, na za
proszenie, czy chce zagrać w następnej par
tii, pogardliwie wydął ustał i rzeki: — Ja
się w takie głupie gry nie bawię! Zapalczy
wy' Tadzlk chcial go zdzielić młotkiem od
krokieta, ale Janka w porę przytrzymała go
za pasek.
— Masz rację — powiedziała spokojnie —tylko szkoda, że grając w mądrzejsze gry,
nie zdołałeś nauczyć się grzeczności. Przy
dała by cl się.
Dyzio zrejterował, jak niepyszny, a Jan
ka dostała brawo od wszystkich partnerów.
Kiedy wieczorem, jak zazwyczaj zebrano
się w saloniku, aby posłuchać gry jednej z
letniczek, prześlicznie grającej Chopin’a, pa
ni Iksińska na cały głos opowiadała o kup
nie nowego futra za przeszło sto tysięcy. A
Dyzio wpuścił psa swego do jadalni 1 harcował z nim dookoła długiego stołu...
Gdy wreszcie nowi przybysze udali się na
spoczynek, wszyscy odetchnęli z ulgą.
— Biedni ludzie — westchnęła doktorowa.
•— Rozsadza ich pycha i zdaje się Im, że mo
gą wszystko zdobyć za pieniądze.
— Grubo się mylą — odpowiedział wła
ściciel pensjonatu. — Właśnie jutro przeko
nają się. że jest inaczej. Już przygotowałem
rachunek. Nawet gdyby chcieli mi zapłacić
dziesięciokrotnie więcej niż wszyscy płacą,
nie chcę Ich w moim domu. Niech się wyno
szą razem ze swoim bogactwem, samocho
dem i mądrym Dyziem i „wzorowo wycho
wanym” psem...
I tak się stało. Wszyscy byli radzi a na
pewno najbardziej ucieszył się obandażowa
ny Lord.
Ciocia ANIELA

Ziewający
niedźwiadek <

Zawiadamia się wszystkie Okręgi 1 tow.
hod. należące do Związku P. T. H. we Fran
cji, że pierwszy powojenny „Walny Zjazd”
odbędzie się w siedzibie Związku w Douai
przy rue des Ecoles nr. 26 w niedzielę 1-go
czerwca o godz. 10 rano. Okręgi 1 tow. wy
syłają po trzech delegatów. Przypomina się,
że do Walnego Zjazdu należy ostatecznie
doręczyć do sekretariatu spisy zarządów 1
wszystkich członków danego tow. z dokła
dnym adresem i nr. karty identite. (Powyż
sze dane są wymagane przez władze fran
cuskie). Ze względu na brak adresów, za
proszeń się nie wysyła. Powyższy komuni
kat należy uważać za zaproszenie.
Leon Nowak, sekr. Związku.

Drodzy koledzy hodowcy!
Stoimy w przededniu pierwszego powojennego
,„Walnego Zjazdu”, na którym mamy wspólnie
omówić i przedyskutować wszystkie problemy
nurtujące w naszym Związku. Kiedy hodowcy na
terenie naszej ojczyzny walczą z niebywałym za
pałem by uzyskać w bieżącym roku jak najlepsze

"■ ■■

■■ ■ ■
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przyjmie pewną ilość
dziewcząt polskich do pracy
Dziewczęta te będą mogły za skromną opłatą zamieszkać w pensjonacie pozo
stającym pod polskim kierownictwem. Na niedzielę mogą powracać do domu.
Chętne mogą się zgłaszać osobiście lub listownie pod następujący adres:
Filatures Fremeaux 2, nie de la Deftle, 2 — LOMME LEZ LILLE (Nord).
_________________________________ 7
__________________________________ .

Niebezpieczna szajka gangsterska
aresztowana pod BiDy-Montigny
Lens. — Policja śledcza z Billy-Montigny
wykryła niebezpieczną szajkę gangsterską,
która była postrachem spokojnej ludności
Billy-Montigny i okolicy. Terenem jej akcji
były miasteczko Billy-Montigny oraz gminy
Rouvroy i Bois-Bemard. Sześciu jej człon
ków aresztowano, przy czym ci, którzy znaj
dują się pod kluczem wyznali, że szef ich
popełnił samobójstwo przed kilku miesiąca
mi.
Niezwykłą aktywnością w szajce tej odzna
czała się pewna kobieta. Nazwiska areszto
wanych są narazie trzymane w tajemnicy.
Dalsze aresztowania są przewidziane.
Związek Uczestników Polskiego Ruchu Oporu,
urządza 1-go czerwca br. w Lens — 1-szą roczni
cę założenia Okręgu Północ.
Związek nasz powstał staraniem p. pułkownika
Daniela-Zdrojewskiego — szefa wojskowego z
czasów konspiracji, i skupia w sobie wszystkich
synów Polski, którzy walczyli o wolność Polski
i' Francji.
Zarząd Okr. Północ, zaprasza wszystkie Zarzą
dy Oddziałów, delegatów. Związki i Towarzystwa
sprzyjające naszemu Związkowi do jak najlicz
niejszego udziału w tej uroczystości.
Uroczystość, odbędzie się pod protektoratem p.
pułk. Daniela Zdrojewskiego i całego Zarządu
Głównego z Paryża.
Rozpocznie się nabożeństwem w kościele św.
Elżbiety (rue de Bethune w Lens) o godz. 8.30
rano. Wszelkie poczty sztandarowe powinny wziąć
udział w Mszy św.
Popołudniowa uroczystość odbędzie alę w sali
p. Marchewki, o godz. 16. Uprasza się o wzię
cie licznego udziału w tej uroczystości.

LENS. 12-14. — (Wyeiecłka do Malo les Bains).
— Koło Rez. i b. Wojsk. Lens urżadźa wyciec/,kę
do Malo les Bains autobusem w niedzielę 15.
czerwca. Wyjazd rano o godz. 6-tej sprzed koś
cioła szybu 12-go. Zapisy przyjmuje i bliższych
informacji udziela prezes Bukowski, rue Cha
plain 18, oraz sekretarz Stempleń. rue La
grange, 4, Cena przejazdu 275 fr., dla członków
175 fr.
LENS 12. — Zebranie Koła Zw. Iow. Woj. R.P.
odbędzie się 1-go czerwca o godz. 10 rano w Ca
fe Familia.
AUCHY LES MINES. — Półroczne zebranie
OPO odbędzie się 1-go czerwca br. o godz. 14-tej
w sali Loąuet. Ważne sprawy.
HAILLICOURT, 2. — Kom. Tow. Miejscowych
podaje do wiadomości wszystkim rodakom, iż
zbiórka którą zorganizował na rzecz powodzian
w Polsce przyniosła sumę 4.290 fr. Komitet skła
da tą drogą wszystkim ofiarodawcom serdeczne
podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”.
Zarząd.
HAILLICOURT, 2-bis. — Rada Rodzicielska
» .
(Photo; Keystone) zwołuje
zebranie 29. maja o godz. 16-tej. O liczne
wszystkich rodziców którzy posyłają
to najmłodszy z niedźwiedzi w londyń przybycie
dzieci na polskie lekcje prosi
Zarząd.
skim ogrodzie zoologiczynm. Zmęczył HOUDAIN. — Zebranie Informacyjne B.N.P.
odbędzie się 1-go czerwca o godz. 10 w sali p.
się, przez cały dzień biegając za sma Pawłowskiego.
cznymi kąskami, rzucanymi mu przez CARVIN. — Zebranie półroczne Stow. b. człon
ków POWN. i Koła Bez. 1 b. Wojskowych odbę
dzieci, odwiedzające zwierzęta w ogro dzie
się 1. czerwca o godz. 14 w sali kopalnianej.
dzie zoologicznym.
Ważne sprawy.

Komunikat Okręgu „Wielki Lwów”
Związku był. czł. POWN.

W niedzielę dnia 27. lipca br. odbędzie się
w Lievin szyb 3. uroczystość poświęcenia sztan
ca wkroczyły nagle do jego serca 1 zakoły- daru Okręgu „W. Lwów’’ POWN. Uprasza się
Koła Związku o nie urządzanie w tym
sały nim jak dzwonem, dzwonem na trwo wszystkie
dniu Imprez w ich miejscowości, celem gremial
nego poparcia obchodu POWN. tut. Okr. Bliższe
gępodane zostaną w następnym komuni
Już wiedział, co znaczy: „Bądź dzielnym szczegóły
kacie.
W. Jaśnie wieź, prezes.

człowiekiem”. Już wiedział, co znaczy, kie
dy kraj jest w niewoli. Nie ma wtedy przy
jaciół. Ma takich, co mówią: „A teraz Pol
ski już nie ma”. To znaczy, że jego dzieci
wolą s-!ę stroić.w cudze piórka.
Słowa nauczyciela były ostatnią kroplą,
padającą w serce Marcina, już dawno prze
pełnione. Kropla padła, serce wystąpiło z
brzegów, tak jak rzeka na wiosnę.. .
Zapłoniony i drżący wstał 1 znów natych
miast usiadł, owładnięty tchórzostwem. Bał
się szalenie.
Lecz przezwyciężył się. Wstał poraź dru
gi. i
.
— Polska jest, proszę pana. Ja Jestem
Polakiem.
Te słowa były tak dobitne, że wszyscy ko
ledzy obrócili się w stronę Marcina; natural
nie możecie się domyśleć, że byli radzi nie
spodziewanej przerwie.
Nauczyciel został zaskoczony i milczał.
Wtedy Marcin powtórzył głośniej :
— Ja jestem Polakiem, proszę pana, czy
pan słyszy?
— Słyszę. Nie podnoś głosu, mój chłop
cze. Nigdy tego nie mówiłeś. Nie wiedzia
łam nawet, że umiesz po polsku.
— Zresztą to tym bardziej świadczy, że
Polska Jest, jeżeli przyznają się do niej na
wet tacy, jak ja. Ja nie umiem dobrze po
Legenda o stokrotkach
polsku 1 mogę być Anglikiem. I kocham An
glię. Ale mój ojciec jest Polakiem. I ja nie
Zeszła raz na ziemię dobra Matka Bota
Polski w nieszczęściu. I nawet
zeszła pomiędzy ludzi — swe miłe baranki. opuszczę
wrócę
do
niej. A ona będzie potem wolną i
A gdy tak sobie idzie Promienna, jak Zorza, potężną jak
Anglia — i ja będę miał prawo
słyszy nagle płacz rzewny sieroteńki Hanki. pysznić się nią.
Ja ją kocham. Kocham!
_ Cóż ci to, Hanuś moja? Czemuż łezki
Całą tę rzecz Marcin wypowiedział jed
[lecą ?
nym tchem, jak w natchnieniu. Nie wiedział,
Gładzi główkę sierotki, przygarnia do
[siebie — skąd mu się wzięła. Nauczyciel milczał i
Ach, jakże łez tych dużo... nawet w trawie chłopcy jakoś nie hałasowali.
[świecą...
Zdawało się, że Marcin odwinął poły ja
Łezki te, dziecię moje, nagrodzę ci w niebie — kiegoś płaszcza i ukazał Im się nagle w ca
łej krasie po raz pierwszy, tak, że zostali
— Gorzka jest moja dola — opowiada
[Hanka —- olśnieni.
Dopiero po chwili nauczyciel rzekł:
macocha wypędziła w świat szeroki z chaty -3
— Dziękuję d. Usiądź. Jesteś dzielnym
głodna jestem, znużona, plączę więc od
[ranka, człowiekiem!
I zwrócił się do całej klasy:
ni mnie słonko cieszy, ni te w okół kwiaty...
Użaliła się Maria nad dzieciną małą — *
— Chłopcy! Naród, który ma takich sy
Tam, gdzie podły srebrne, gorzkie łzy
nów, zasługuje w każdym razie na szacu
[sierotki nek. Chłopcy! Trzy okrzyki dla Marcina
jęło wyrastać kwiecie, drobniutkie i białe. Kozery i za pomyślność jego ojczyzny!
I chłopcy krzyczeli trzy razy: Hip! Hip!
Tak powstały na ziemi kwiatuszki —
[stokrotki. Hip! Burra!
MARIA DĄBROWSKA.
E. DREEW»

rezultaty w dziale hodowli — my, na emigracji
we Francji nie możemy pozostać bezczynnie. Nie
wolno nam rąk chować do kieszeni. Nie wolno
zasypiać sprawy niweczyć nieraz bogaty dorobek
towarzystwa. Przed nami stoi bardzo bogate i
szerokie pole działania: Podnieść wszelką hodo
wlę gospodarczą i domową w zakres, której wcho
dzi hodowla królików, kur itd... wyrobić siły
fachowe, ażeby po powrocie do Ojczyzny od razu
zająć się racjonalnym zaprowadzeniem hodowli.
Oprócz tego szereg innych prac, które przyczy
nią się w znacznej mierze do podniesienia do
brobytu poszczególnego hodowcy na emigracji
motnaby wyliczyć. Wojna zrobiła duże spustosze
nie w naszych hodowlach, wobec czego trudno
jest się pewnym towarzystwom a szczególnie w
Wschodniej i Środkowej Francji otrząść z letargu.
Bardzo ruchliwe i bogate towarzystwa jak:' Giraumont, Creutzwald, Wittelsheim, Wittenheim.
La Machine 1 Gautherets bardziej oddalone od
Związku, eą tymi towarzystwami, które najwięcej
ucierpiały. Do dziś nie dają jeszcze znaku życia
o sobie. Mam jednak nadzieję, że te kilka słów
trafi do Was drodzy koledzy, pobudzi was do ży
cia, byśmy w przyszłości wspólnymi siłami dążyli
do polepszenia sobie bytu na gościnnej nam zie
mi francuskiej, po powrocie do Polski stali się
niestrudzonymi obrońcami i budowniczymi naszej
kochanej Ojczyzny. Kończąc te kilka słów apeluje
do was koledzy hodowcy, o liczne przybycie na
Zjazd, który powinien się stać naszą potężną ma
nifestacją.
L. Nowak.

Przędzalnia Fremeanx w Lille - Lomme

Komunikat Polskiego Ruchu Oporu

W angielskiej szkole
Działo się to przed wojną. Stolarz Ma-,
teusz Kozera przeniósł srię dla zarobku doAnglii. Tam urodził mu się syn Marcin, któ
ry wychowawszy się między Anglikami, uważał się już za Anglika. Ojciec odesłał go
do szkółki polskiej w Londynie, aby pod
uczył się języka ojczystego. I oto zwolna
budzi się w nim poczucie, że jest Polakiem.
Raz na lekcji geografii rano w angielskiej
szkole siedział Marcin i nie uważał, pogrą
żony w myślach, kiedy nauczyciel zaczął
mówić:
— Z Niemcami graniczy tu Rosja, a tu
Austria. Kiedyś była tu Polska, a teraz już
jej nie ma.
Niewiadomo jakim sposobem Marcin, któ
ry nic nie uważał, usłyszał dobrze te słowa.
Było tak, jakby każde z nich uderzyło go
prosto w* serce. Jak gdyby było mówione
do nikogo na świecle, tylko do niego, do
Marcina Kozery.
Ach, więc to tak! On się waha 1 nie wie,
czy jest Anglikiem, czy Polakiem, on się
męczy, a inni powiadają, że nie ma poprostu Polski. Jakto? Nie ma tego, co w jego
eercu wznieca od całych miesięcy taką bu
rzę?
.
*
Poczuł, że został wyzwany. I że trzeba
natychmiast odpowiedzieć. To jest ostatnia
chwila.
Wszystkie słowa, które mówiła pani (nau
czycielka - Polka), wszystkie marzenia ojtfiiu eriiiiiuin ■ i • • • ■ • ■ ■ ■ ■ et new

Walny Zjazd Zw. Pol, Tow. Hod. we Francji

Egzaminy w Związku Kupców
i Rzemieślników

Wiktoria Barlin w Calonne Ricouart

Nabożeństwa polskie *
na miesiąc czerwiec w dep. Aisne

Napastnik z Lambersart pod kluczem
Lille. — Jedna zbrodnia i Jedna zbrojna
napaść wstrząsnęły ostatnimi dniami, jak
już o tym donieśliśmy, spokojną ludnością
przedmieść lillskich.
Zbrodni dokonano w Ronchln, miejscem
zbrojnej napaści było miasteczko Lamber
sart.
W obu wypadkach policja wykryła win
nych i sprawcy ci znajdują się już za kra
tami więziennymi.
Zabójcą młodej, 16-letniej Jacqueliny Vńnden Toren jest 21-letni Lucien Roussel z
Lille. Aresztowano go w Marlieres pod Tourcoing, w chwili gdy zamierzał przekroczyć
granicę francusko-belgijską.
Roussel wzięty na przesłuchanie przyznał
się do zabójstwa dziewczyny. Pomagał mu
w tym pewien nieznany mu z nazwiska blon
dyn, którego obecnie poszukuje policja. Za
znaczyć należy, że obaj dopuścili się gwałtu
na dziewczynie nim ją udusili.
Sprawcą zbrojnej napaści z Lambersart
okazał się pewien mieszkaniec Flers.

St. Quentin 1. czerwca o godz. 11-tej.
Foreste 8 czerwca o godz. 9.30.
Chauny 15. czerwca o godz. 11.15.
Seraucourt le Grand 22 czerwca o godz. 9.30.
Vivieres 29. czerwca o godz. 9-tej.
Przed Mszą św. słuchanie spowiedzi. O jak naj
liczniejszy udział w tych nabożeństwach polskich
prosi łaskawie Wasz duszpasterz
Ks. W. Kowolik, Coeuvres-Valeery Tęl. 22.

Saksofony' — Klarnety — Trąbki
oraz wszelkie instrumenty muzyczne

. Komunikat F.P.Z.O.O. Okr. Bruay
Zarząd F.P.Z.OO. we Francji—wzywa wszystkie
Koła Kombatanckie, wchodzące w skład I. Okrę
gu w Bruay en Artois o wzięcie jak najliczniej
szego udziału w uroczystości poświęcenia sztan
daru Koła Maries les Minee. Uroczystość odbę
dzie się w niedzielę dnia 1. czerwca br. z progra
mem następującym;
O godz. 10-tej rano początek, o godz. 11-tej
Msza św. 1 poświęcenie sztandaru, po Mszy św.
przerwa obiadowa, o godz. 15-tej rozpoczęcie uro
czystości, o godz. 16-tej rozwinięcie sztandaru.
Zarząd liczy na wszystkie Koła iż spełnią swój
obowiązek kombatancki celem upiększenia tej uroczystośc.i z sztandarami, jednego z najstarszych
Kół Kombatanckich na terenie Francji.
Za Zarząd: Mikołajczak Franciszek,
Sekretarz F.P.Z.Q.O. we Francji.

BRUAY E NARTOIS. — (Śmiertelny wy
padek w Haillicourt). — Podczas „dukasu’
wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, którego
ofiarą padł 5-letni Franciszek Morel. Chłop
czyk wrchodząc na karusel upadł w oko
licznościach dotąd niewyjaśnionych i do
znał bardzo ciężkich okaleczeń. Jakkolwiek
przewieziono go natychmiast do szpitala w
Bethune i tam poddano operacji, malec zmarł
kilka godzin po przeprowadzonym zab-egu
chirurgicznym.

Katastrofa samochodowa
pod St. Omer
Saint Omer. — Samochód osobowy, któ
rym powracali z Lille do Audruicq kupiec
Valois oraz jego rodzina, rozbił się o przy
drożne drzewo w wiosce St. Martin au LaerL
Kierowca oraz pasażerowie zostali ranni.
Przewiózł ich do kliniki w SL Omer samo
chód miejskiego pogotowia ratunkowego.
Straty materialne są poważne.

Grandę

Rue

—

i podkreślić nierozerwalność Ziem Odzyskanych z
całością Macierzy.
Inł. Adam Bogdan Rożen, prezes.
Inż. Marian Rybczyński, sekretarz.
, CHARLEV1LLE. — (Z życia Polonii). — Nad
zwyczajne zebranie O.P.O. odbyło się w niedzielę
18. bm. Zebranie zaszczyciły swoją obecnością w
dość licznym gronie kobiety. W wyborze uzupeł
niającym ku ogólnemu zadowoleniu, sekretarzem
wybrano ob. Tomaszewską, zaś zastępcą ob. Mi
chalaka. Nastąpiła po tym część oficjalna, ku ucz
czeniu rocznicy 3. Maja. Treściwy okolicznościo
wy referat o Konstytucji 3. Maja i jej znaczeniu
historycznym wygłosił nauczyciel ob. Baj z Re
vin. W dalszym ciągu wyczerpano normalnym try
bem porządek dzienny, wysłuchując przemówienia
prezesa okręgowego ob. Fibicha, sprawozdania
kasowego ob. Mikołajczyka, który w'ykazal kaso
we saldo w sumie: 3.977 fr. oraz sprawozdań z
trwającej zbiórki na powodzian w Polsce. Uchwa
lono wziąć czynny udział w święcie Matki w dniu
8. czerwca oraz postanowiono urządzić z tej oka
zji zabawę. Po rzeczowej dyskusji, nastąpiło za
kończenie uroczystości odśpiewaniem hymnu
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
(M. M.).

Tłumacz przysięgły
Abs. Prawa Uniwersytetu Poznańskiego.
(Doświadczony emigrant od 1924 we Francij)
Tłumaczenia
:™^L7;?
n 
__
_______
naturaJizacje luby
— peł
nomocnictwa — dokumenty na kraj —
rozwody — affidavity — renty — poszuki
wania osób — Ministerstwa — Prefektury
Kotisulaty.
Plszcie 1 zaufaniem. Odpowiedź natychmiast

Mą

JAROSZYK
Tradncteur Jurń

„

(Mćtro: Porte Dorće)

r

Zarząd Związku dziękuje Kupiectwu Polskiemu
z Okręgu Montceau les Mines za pomoc, która
umożliwiła kupno pięknego pucharu na rozgrywki
konkursowe Okręgu. Puchar ten zdobyło Koło
teatralno-śpiewacze „Wesołość” Gautherets.
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Wiadomości z Belgii
BRUKSELA. — (Tragiczny przebieg ką
pieli). — Mieszkaniec miasteczka Vottem
29-letnl Henrad, korzystając z pięknej 1 cie
płej pogody słonecznej, kąpał się w rzece
Ourthe w Angleur. W pewnej chwili zasłabł
1 utopił się pomimo natychmiastowej pomo
cy znajdujących się w pobliżu kolegów i zna
jomych.
LEODIUM. — (Krwawa bójka). — Piotr
Bochna, Walter Czyść i Kazimierz Maciaszyn pobili się na noże. Z bójki tej z poważ
niejszymi okaleczeniami wyszedł Maciaszyn.
Umieszczono go w szpitalu a z przeciwnika
mi jego spisano protokół. Sprawa spoczywa
w rękach policji.
OSTENDA. — (Katastrofa na morzu). —
Belgijski statek rybacki „Oceanie ri’*' zde
rzył się na wysokości La Panne z. amery
kańskim statkiem „John La Farge". Kuter
przepołowił się, zatonął. Dwóch rybakć
ocaliło się, o trzech brak wiadomości.
S-te MARGUERITE. — (Okradli Polkę).
— W płóczkarni węgla na szybie Bonne-Fin,
nieznany sprawca skradł Polce Antoninie
Motyce, 400 franków. Poszkodowana wniosła
skargę i sprawcy kradzieży poszukuje poli
cja.
CHARLEROI. — (Aresztowanie). — Po
licja aresztowała niejakiego Bazylego Kranczenia z Bois d’Avroy za usiłowanie skradzenia motoru niejakiemu Ludwikowi de La
minę.

r-Ogłoszenia drobne-.
O Wszelkie listy dotyczące ogłoszeń.
•owad. -Narodowiec”. LENS (P. de C).
O 1®* odpowiedź tub na przekazanie zgte•zeń oa ogłoezenia. które ukazały eią pod1
mmwem lecz bez adresu, załączyć: należy do
betu zaaezki, a na kopercie napisać oprócz
adresu, flodany numer ogłoszenia
■■■■ la ogłoszenia Redakcja ule edpowlada.**

Pracy poszukują

1 ylersz (około 50 liter) kosztuje Ż8 fr.
Ogłoszenie (conajmnlej 8 wiersze) 15 fr.

Witold NOWAK
22, rue Voltaire, BILLY MONTIGNY

Młode małżeństwo, znające wszelką pracę na ro
li oraz gospodarstwie, poszukuje MIEJSCA
od 15-go czerwca, obojętnie w którym departa
mencie. Zgłosz. pod adresem: Alfreda BOCHEN.
15, rue Malus, LILLE (Nord).
(1448)

niniejszym zawiadamia Szan. Klientelę, iż Mistrz PIEKARSKO-CUKIERNICZY poszukuje
POWRÓCIŁ z PODRÓŻY i w dalszym ciągu pracy od zaraz. Zgłosz. kierować do „Narodowca"
przyjmuje zamówienia po cenach zniżonych. pod nr. 1427.
Wybór wszelkich towarów
w różnych gatunkach.
Wykonuje ubrania według najnowszego kro
ju paryskiego jak i kroju polskiego.
Poleca się dalej do usług Szan. Klienteli.
(1450)

Dr. E. BOROWSKI

12, Av. Wagram — PARIS (8-e)

Mśtro : Etolle. — Tfei.: Carnot 30.66
Przyjmuje od godziny 13-tej do 19-tej.
Choroby skórne 1 weneryczne (leczenie me
todami nowoczesnymi). Reumatyzm, żylaki.
—:— hemoroidy oraz choroby kobiece. —
ELEKTROTERAPIA

(12-et)

MONTIGNT OSTREVENT. — (Z kronild po
PO WSZELKIE MEBLE
śmiertnej). — W czwartek dnia 22. maja br. od
był się pogrzeb śp. Józefa Jekla, prezesa Koła w najniższych cenach i w najlepszej jakości
zwracajcie się z zaufaniem do:
Rezerwistów 1 byłych Wojskowych w Montigny
en Ostrevent i członka Tow. św. Józefa.
Lucien WIECKIEW ICZ
Orszak pogrzebowy prowadził miejscowy ksiądz
polski. Uczestniczyło 6 sztandarów Stow. Rezer 9. rue Raymond Demy — BRUAY-cn-ARTOIS
wistów i byłych Wojsk, oraz św. Józefa. W po Kredensy, krzesła, sypialnie, jadalnie, biura^itd.„
grzebie wzięła liczny udział miejscowa Polonia
a nad grobem przemawiali: miejscowy ks. polski,
sekr. gen. Zw. Rez. 1 był. Wojsk, p. Kiciński oraz
Kancelaria Adwokacka *
prezes IV. Okr. Zw. Rez. 1 był. Wojskowych kol.
Tanaś. Wszystkim osobom, które wzięły udział
pod kierownictwem DOKTORA PRAW
Sport w KSMP. Okr. Lens
w pogrzebie śp. Józefa Jekla składa się podzlę(Ping-pong)
S. OL6NICKI
koz'anie etaropolskim „Bóg zapłać”.
Wynik 1 niedzieli 18-go maja:
Tłumacz Przysięgły przy Sądach francuskich
Tanaś Wawrzyniec,
KSMP Mańngarbe 7 — KSMP. Cal. Lievin 5-—9
Prezes IV. Okręgu Z w. R. 1 b. Wojskowych.
IM, rue Jonffroy — PARIS XVII.
Gry na niedzielę L czerwca:
Mśtro: WAGRAM — Tśl. WAGRAM 88-91
KSMP. Mazingarbe 2 — KSMP. Lens
ESCAUDAIN.
—
Bada
Bodz.
zwołuje
1.
czerw

KSMP. Cal. Lievin — KSMP. Bully Alouettee
Tłumaczenia erzędowe do ślubów, naturaca o godz. 15 półroczne zebranie u p. Oskara. —
KSMP. Avion — KSMP. Mazlngarbe 7.
lizacji itp. — Pełnomocnictwa. — Rozwod>
Sprawy bardzo ważne.
Fr. Juszczak, kom. Okr. Lena.
— — —1 1 Obrona w sądach. ——
W poniedziałek 26. maja odbyło się w Lens ze
branie komendantów na którym skompletowano Wydarzenia dnia
zarząd Okręgu Lens. Komendantem Okręgu Lens
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
został wybrany Juszczak Fr. z Mazlngarbe 7, za
HAZEBROUCK. — Tajemniczy samochód
stępcą komendanta Zaremba Leon z Mazlngarbe
przy Sądach w Rei mg
2; seler, dla spraw komendy. Prałat
pancerny e przemytem przejechał granicę P. C O B U B L E — REIMS (Marne)
3,
rue
Bulrette. — TeL 60-24
francusko-belgijską w Saint Jans-Cappel. Tłnmaczenia do ślubn,
naturallzacji, rent i t. p.
Przemytnicy odmówiwszy straży celnej za Wszelkie sprawy sądowe i cywilne. Sprowadza
papiery.
38-st.)
trzymania się, oddali do niej klika strzałów.

Uwagi pani Klary

I

Komunikat Związku Polskich Tow.
Teatr, we Francji Okr. DI.

59, Bid. Poniatowski, — PARIS (12)?

W niedzielę L czerwca odbędzie się wielki mecz
na boisku obok 2-bls. Do Oceanu przybywa dru
żyna Wiktorii Barlin, która kandyduje do tytułu
mistrza Okręgu Bruay. Należy ona do zespołów
najlepszych w okolicy. Na mecze które z&powiaja alę bardzo interesująco, zarząd zaprasza miej
scową Polonię. Początek spotkań: klasy B. o 13.
klasy A o 15-tej.
Wieczorem odbędzie się zabawa taneczna z wy
borem królowej sportu. Podczas zabawy strzela
nie do tarczy o nagrody. Początek o godz. 20-ej.

Skoro nie można panu domu odmówić
przyjemności palenia we własnym
mieszkaniu, to trzeba postarać się, aby
zapach dymu nie przenikał mieszkania.
W tym celu włożyć do słoika kuka
kryształów amonii, nalać na nie 5 kro
pel olejku lawendowego, dodać kilka
łyżek wrzącej wody i nie nakrywać
słoika, pozostawić go w pokoju, który
pan domu i kUku jego przyjaciół mają
niebawem zamienić, w palarnię.

CREIL (Oise). — Zebranie Tow. Wzaj. Pomocy
odbędzie się 1. czerwca o godz. 15 w sali zebrań.
REIMS. — Zebranie OPO odbędzie się 1. czerw
ca o 14-tej w sali p. Gilbert Ważne sprawy.
ROUEN. — Walne zebranie OPO odbędzie się
1. czerwca o 16 w' patronażu w Petit Quevilly.
Bardzo ważne sprawy.

ROUBAIX

Ogień zniszczył kawiarnię w Douai
Douai. — W wyniku krótkiego spięcia
powstał nocą w kawiarni p. Artura Patoux,
pożar. Ogień znajdując materiał łatwopalny
(kawiarnia była zbudowana z drzewa),
zniszczył w przeciągu krótkiego czasu ka
wiarnię oraz znajdujące się w niej urządze
nie. Straty są poważne.

ST. QUENTIN. —'(Katastrofa kolejowa).
— Pociąg osobowy Guise-St. Quentin wyko
leił się na przejździe kolejowym pod Neu
ville-St Amand. Ofiar w ludziach nie było.
Straty są wyłącznie materialne.

LA RICAMARIE. — Zebranie Koła Inw. Woj.
odbędzie się 8. czerwca o godz. 10-tej rano w ka
(15 st) wiarni p. Simona (obok kościoła).
LE FLEIX. — Zebranie Zw. Roi. Pol. odbędzie
ESCAUDAIN. — Miejscowa Rada Narodowa się 1-go czerwca o 13 na fermie p. Myszklewicza
dziękuje wszystkim ofiarodawcom darów na po Fr. w La Cabane w Montfaucon (Dordogne). —
wodzian w Polsce. Zebrano 1.458 fr.
R. N.
Ważne sprawy.
AUBERCHICOURT (Nord). — R.N.P.F. zwo
— Zebranie Sek
łuje 1-go czerwca o godz. 15 w sali zebrań wiel cjiWITTENHEIM-THEODORE.
F.R.E. polskich w Theodore odbędzie się 1.
ki wiec informacyjny. Na wiecu wydawane będą czerwca
o
14-tej
w
sali
p.
Meloni.
sprawy.
zaświadczenia rejestracyjne, osobom które reje Obecność wszystkich członków jestWażne
pożądana.
strowały się w konsulacie. Sprawy bardzo ważne.
LUNEVILLE. — Zebranie OPO. odbędzie się 1.
VIEUX - CONDE. — Tow. Gimn. Sokół zawia czerwca
o godz. 14.30 w sali Thomas rue vifier.
damia Połonlę z Vieux Conde i okolicy, Iż 1. 6 Ważne
sprawy.
br. obchodzi Towarzystwo swą 25-tą rocznicę. Uroczystość odbędzie się na placu Patronażu na
przeciw cmentarza i rozpocznie się o godz. 15. To
warzystwa posiadające sztandary proszone są o Czy wieczorem pijecie herbatę?
wysłanie ich na Mszę św., która odbędzie się
Przyjemną Jest rzeczą pić po kolacji gorącą
o godz. 9-tej w kościele w Vieux Conde.
herbatę. Lecz dlaczego nie można połączyć rzecz
z przyjemną, zażywając herbaty VIDUNKIERKA. — (Tajemniczy pożar). — pożyteczną
CHYFLORE? Jest ona wyborna. Poza tym dzięki
W wiosce Laffrlnkbuke spalił się dom miesz swym
ziołom leczniczym, z których się składa 1
kalny p. Achilesa Vandevorde. Stało się to połączona ze solą Vichy-Etat działa ona zbawien
nie na wątrobę, żołądek 1 kiszki, ułatwiając tym
podczas nieobecności właścicieli, którzy w samym
trawienie i zapewniając spokojny sen.
tym dniu wyjechali do Lille.
VICHYFLORE. we wszystkich aptekach. (Visa
Policja wdrożyła śledztwo by wyjaśnić Nr. 846 P. 2893).
(27 st E)
DE RUYCK, 128,

Wydział Egzaminacyjny Związku Kupców
i Rzemieślników Polskich we Francji zawia
damia kandydatów na mistrzów i czeladni
ków, którzy dotąd jeszcze nie nadesłali wy
maganych dokumentów, że ostateczny termin
nadesłania ich wraz z opłatą za egzamin upływa dnia 31. maja br.
Po upływie tego terminu, podania kandy
datów nieuzupełnione, przesunięte zostaną
automatycznie do następnej sesji egzami
nacyjnej.
przyczyny powstania tajemniczego pożaru.
Wydział Egzaminacyjny
— (Z sądu przysięgłych). — Ka
Zw. Kapców i Rzem. Polskich we Francji rolPARYŻ.
Moreau, Marceli Deuve i Rend Daste,
specjaliści od zbrojnych napadów, odpowia
Tajemnicza śmierć Polaka z Divion dali za swe czyny przed sądem przysięgłych
Bruay en Artois. — W nocy z poniedziałku Sekwany. Sąd skazał oskarżonych Moreau
na wtorek znaleziono na szosie wiodącej z i Dasta na 7 lat ciężkich robót, Dauveowi
Bruay do Divion ciężko rannego mężczyznę, wymierzył zaś karę 5 lat więzienia.
którym przy stwierdzaniu dokumentów oka
zał się 49-letni Marian Zieliński, zamieszka
Komunikat
ły w Divion.
Stow.
Inź.
i
Techn.
Polsk. we Francji
Rannym zaopiekowano się natychmiast,
Stow
Inżynierów
1
Techników
Polskich we
przeniesiono do pobliskiej kawiarni i udzie Francji zorganizowało zbiórkę, wśród
swych
lono pierwszej pomocy I udano się po leka członków, na rzecz Młodzieży Polskiej na Ziemiach
Odzyskanych.
rza. Zieliński zmarł nim przybył lekarz.
Zbiórka dotychczas wyniosła sumę fr. 23 300. za
Sprawę przejęły w swe ręce i wyjaśnie które
zostały zakupione różne wartościowe lekar
niem przyczyn śmierci śp. Mariana Zieliń stwa i wysłane w dniu 20. maja br. do dyspozycji
skiego zajęły się władze sądowe w Bethune. Jego Eminencji Księdza Kardynała Księcia Sa
w rękach którego skoncentrowała się po
Przypuszcza się, że śp. Mariana Zielińskiego piehy,
moc dla Młodzieży na Ziemiach Odzyskanych.
najechał samochód a sprawca nieszczęścia Zarząd Stow., inicjując tę zbiórkę, chcial je
dnocześnie dać wyraz swej łączności z Krajem
nie zaopiekował się rannym.

ST. OMER. — (Aresztowanie niesumien
nego urzędnika). — Policja aresztowała i
przekazała władzy sądowej w St. Omer, b.
kierownika warsztatu cukrowni „Cotillon”
Komunikat P.Z.P.N.-u Okręgu Lens w St. Martin au Laert, Józefa Dubara. DuTerminarz gier 1 sędziowie na niedzielę 1. 6. bar jest oskarżony o kradzież narzędzi oraz
innych produktów. Straty poniesione przez
1947 r.
Diana Lievin — Gwiazda I^ns. Powtórna gra cukrownię wynoszą 1.500.000 franków.
na boisku Kuriera Harnes. Kluby zabierają po
jednej piłce. Sędzia p. Leśnik.
Olimpia Avion — Gwiazda Bully, sędzia p. Tho
rn an.
Polonia Dourges — Rapid Ostricourt, sędzia p.
Błodowski.
Początek meczów o godyinle 15.00. Gra Warta
Noyellea — Ruch Canln jest przełożona na nie
dziele 22. 6. 1947 r.
Bolesław Mnsielak
Przew. W. G. i D. Okręgu Lens.

20-letni młodzieniec zabój'cą 16-letniej
Vanden Toren

Zraniony został jeden celnik.
-------------------N
PARYŻ. — W Choisy Le Roi pewna gru /
DOKTÓR PRAW
pa kobiet zmusiła jednego z piekarzy do
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
sprzedaży chleba bez kartek. Policja przy
przy Sądale Najwyższym
wróciła porządek.
rhunaesenia ersędewei śluby — eateraMsacJe
ABBEVILLE. — Do rzeki Sommy wpadł — sprawy sądowe — cywilne — handlowe —
podatkowe.
i utopii się pewien 10-letnl chłopczyk. Toż
CF
Porady bezpłatne
samości jego dotąd nie stwierdzono.
Dr. Leon STELĄGOWSK1
ST. QUENTIN. — W kanale miejscowym PARIS
— 1. me Debrouase — PARIS (16-e>
utopił się podczas łowienia ryb, 16-toletni
Mitro; Ahna-Msroeeu.
(10 st)
Paul .Michaux.

Potrzebna SŁUŻĄCA do lekkiej pracy domowej.
Wiek obojętny. Dobra płaca. Zgłosz. pod adre
sem: M. MAZELIER, 528, Av. de la Rćpubligue
MARQ (Nord). (Tramwaj Mongy, przjrstanek
SL Maur).
(1449)

Potrzebne natychmiast MAŁŻEŃSTWO do do
jenia 28 krów, praca zapewniona przez cały fok.
wiz—<- 3o —
Mieszkanie
pokojijowe. ogród (w tym 10 arów
kartofli sadzonych)
— —) oraz korzyści w naturze.
Zgłosz. do:-------LARTIGUE, Lataule par Cuvilly
(Oise).
(1401)

Matrymonialne

1 wteraa (około 50 liter) kosztuje T5 fr
Ogłoracnte (conajmniej 4 wiersze) 300
KAWALER, lat 35, Polak, z braku znajomości
pragnie poznać PANNĘ lub WDOWĘ bezdzietną
od lat 28 do 35, w celu matrymonialnym. Oferty
z fotogr. do „Narodowca" pod nr. 1454.
w *
<7
I 1 wlerae (około 50 liter) kosztuje w fr. <
^^Ogłoezenie (conajmniej 3 wiersze) 150 fr.
rfRinł«amHTHTniWmn?iL,iii.n""liRł"WifnRHTnr'tlHp<łłWV^wiBg'WH29fl|l^AjNf|#łtpf!i.11

Samotny mężczyzna poszukuje MIESZKANIE
wraz z całkowitym utrzymaniem przy uczciwej
polskiej rodzinie w Valenciennes (Nord) lub okolicy. Zgłosz. do „Narodowca" pod nr. 1353.

Poszukiwania

I urterez (około 60 liter) kosztuje to
Ogłoszenie (conajmniej 4 wiersze) 1— tt.
Józef KRÓL, zam. w Nuncq par Frevent (Pas
de Calata) poszuguje syna STANISŁAWA, który
był deportowany do Niemiec. Uprasza się kiero
wać wiadomości na pęwyższy adres.
1451)

Kapitana DOLIŃSKIEGO, D-cy 4 Baterii pint.
KRATY i kaprala SOBELSKIEGO z I-go pułku
poiowej, 4-ta bateria, poszukuje Jakub
ROSZAK ś AMBERAC (Charente), w celu pot
wierdzenia stopnia wojskowego.
(1441)
tmpnmene

M.

KW1AI KOWSKI

-

LENĘ

Traraux ezścutśe par dee ouvriera
eyndlguśs, Travailleurs du Livre
—i ia CGT

Le Gśrant: Mon GARSTKA
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