Jan Kwapiński o „paskudztwie ludzkim”,
które psuło politykę gen. Sikorskiego
Bjly wicepremier rządu polskiego w Lon
dynie i prezes Komitetu Zagranicznego PPS.
Jan Kwapiński, ogłosił swoje pamiętniki.
Ponieważ przypominają one, w jaki to spo
sób b. rząd polski w Londynie dopuści! do
wytworzenia się. sytuacji, W której dziś
znajduje się naród polski, przeto nie są one
pozbawione znaczenia zarówno dla polity'ków jak dla historyków.
Pamiętniki dzielą się na dwie części: Pier
wsza obejmuje koleje, jakie przechodził p.
Kwapiński wśród Polaków wywiezionych do
Rosji po wrześniu 1939; druga część dotyczy
ocehy ludzi i wydarzeń oraz roli własnej
p. Kwapińskiego w Londynie, dokąd przy
był na skutek umowy polsko-rosyjskiej,
zawartej przez gen. Sikorskiego w r. 1941.
Przed wojną p. Kwapiński był znany w
Polsce przede wszystkim jako organizator
robotników' rolnych z ramienia C.Z.Z. W pra
cy tej nabył dużego doświadczenia w dzie
dzinie zagadnień rolnych i dlatego był za
wsze w Sejmie R.P. słuchany, kiedy o za
gadnieniach tych, jako specjalista P.P.S.
przemawiał. Natomiast do zajmowania się
zagadnieniami
polityki międzynarodowej
miała wówczas P. P. S. lepszych specjali
stów. Do spełniania roli wicepremiera rządu
polskiego na terenie tak trudnym jak Londvn w czasie wojny 1 w dodatku w najcięż
szych dla polityki polskiej latach po klęsce
wrześniowej, p. Jan Kwapiński nie był zu
pełnie przygotowany. Wernika to całkiem
jasno z naiwności, z jaką w pamiętnikach
swoich p. K. podchodzi do zagadnień między
narodowych I do oceny wydarzeń, które by
ły przecież wynikiem różnorodnych i bardzo
skomplikowanych faktów dążeń i interesów
c światowym zasięgu, a znanych niestety tyl
ko bardzo powierzchownie p. Kwapińsklemu.
. W pamiętnikach występuje zresztą właści
wie „dwóch” Kwapińsklch. Pierwszy stał
pod wpływem gen. Władysława Sikorskiego
aż do tragicznej śmierci tegoż i godził się
na ogół na politykę tegoż. Drugi Kwapiński
to ten, którego rozwój wydarzeń zmusił do
odgrywania samodzielnej roli politycznej, w
której mu brakowało doświadczeń włas
nych i busoli politycznej ś.p. generała Sikor
skiego. Jak niektórzy inni przywódcy par
tyjni. o uniwersyteckim nawret wykształce
niu, *p. Kwapiński padał przeto zbyt często
ofiarą Intryg i wpływów, których nie umiał
kontrolować, a tym mniej opanować. Wy
chodziły one zresztą od osób i grup wpływo
wych. dążących bez skrupułów do objęcia
władzy. Cele swoje z początku maskowane,
usiłowały one osiągnąć przez sprytne wyzys
kiwanie wytworzonych sytuacji, a zwłaszcza
nledorostu różnych partyjnych polityków
polskich do zadań, które nagle przed nimi
stanęły po zgonie Sikorskiego.

dukćji w wysokości 60 fr. dziennie, po
cząwszy od 7. czerwca dla wszystkich
robotników w kopalniach węgla i po
tasu ; 55 fr. dla górników w kopalniach
rudy żelaznej; 50 fr. dla innych gór
alików, począwszy od 1. lipca.
2. Podjęcie zarządzeń ku zmniejsze
niu liczby nieobecnych przy pracy.
SOBOTA, 28. czerwca 1947.
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3. Zmniejszenie
czasu pracy o kwa-

P. Kwapiński przyznaj© też, że nie mógł
zrozumieć „tej niesłychanej zapalczywości
poszczególnych polityków w stosunku do
gen. Sikorskiego”.
Szkoda, że p. Kwapiński nie mógł zrozu
mieć owej zapalczywości. Z pewnością nie
zrozumiał też całego szeregu związków przy
czynowych wydarzeń i intryg w niektórych
kołach polskich w Londynie. A nie rozumie
jąc jeszcze wielu innych rzeczy, p. Kwapińskł jednak wpływał w rozstrzygających chwi
lach nieraz decydująco na bieg wydarzeń.
Jak dalece p. Kwapiński stawał się wsku
tek takiego stanu rzeczy ofiarą mimowol
ną cudzej, rafinowanej roboty, te Atynłka r
faktu, że rzecznik prasowy grupy wielkiej
własności i najzawzięciej zwalczającej poli
tykę gen. Sikorskiego, monarchista L gerpianofil Cat>Macklewlcz, z wielkimi pochwała
mi wyrażavsię o ogłoszonych codopiero pa
miętnikach Jana Kwapińskiego, Czyni to
przede wszystkim dlatego, ponieważ Kwa
piński atakuje bardzo ostro politykę Stani
sława Mikołajczyka, jako premiera rządu
polskiego w Londynie, mimo, że Kwapiński
dostarcza sam dowodów, jak dalece Miko
łajczyk zgadzał się z Sikorskim, rozumiał po
litykę tegoż i pragnął ją kontynuować. Zre
sztą Cat-Mackiew icz tak samo zw alczał po
litykę Sikorskiego, jak wojował z Mikołaj
czykiem. Jednakże za życia Sikorskiego p.
Kwapiński ulegał rozumowi politycznemu tej
najwybitniejszej polskiej osobistości politycz
nej czasów' wojny. Po śmierci Sikorskiego
dostał się p. K. pod wpływ Adama Pragera,
najzawziętszego wroga Sikorskiego i w kon
sekwencji także wroga St. Mikołajczyka, ja
ko kontynuatora polityki Sikorskiego.

„Osobiście byłem upokortony tym stanem rteery, bo widziałom, jak z różnych zakamarków
wylazło paskudztwo ludzkie ni powierzchnie, sle
było ml wybitnie nieprzyjemnie, że jako członek
rządu dowiedziałem sle od DoboszyAskicgo o Ist
nienia tak ważnego dokumentu”.

Niestety, p. Kwapiński nie wspomina, że
specjalistą od wydostawania tajnych akt
rządu polskiego z różnych władz i urzędów,
był właśnie kolega p. Kwapińskiego z P.P.S.
prof. Adam Pragier, którego tajemnicze
związki z rozmaitymi kołami i kółeczkami
różnych grup politycznych i z owym „pas
kudztwem ludzkim”, jak pisze p. Kwapiński, służyły do walki e gen. Sikorskim i z
Mikołajczykiem oraz do pchania komitetu
zagranicznego P.P.S. wraz z samym Kwapińskim na fałszywą drogę.
*
*
*
Jak daleće zmienił się p. Kwapiński po
zgonie Sikorskiego, na to sam dostarcza
wielu dowodów. Przytaczamy najoczywi
stszy. Kwapiński pisze na str. 87-mej m. in.
co następuje:
„Na emigracji był® tradycja w P.P.S., ie kraj
decydował o wszystkim w istotnych sprawach a
rela nasza (Komitetu Zagraniemeg® P.P.S.) spro
wadzała sle do wykonania zleceń kraju i ambaeadorowania sprawie polskiej i socjalizmowi polskie
mu zagranic
*
”.

Kiedy jednakże premier Mikołajczyk w
decydujących chwilach w r. 1944 opracował
jedvne wówczas już tylko możliwe dyrektywy
dla‘ polskiej polityki. Komitet Zagraniczny
P.P.S. odrzucił projekt Mikołajczyka i wy
pracował własny. Zgodzono się wówczas, że
Kraj ma rozstrzygnąć różnicę zdań. Kraj roz
strzygnął na rzecz projektu Mikołajczyka,
aby jak pisał, „nłeutrudnlać pracy kompro
misu z Rosją”, kiedy wybijała już ostatnia
godzina i kiedy można było uzyskać jeszcze
korzystniejsze warunki. P. Pragier jednak z
całą kliką sanacyjną, z grupą faszystowską
Bieleckiego i O.N.R. byli mimo to przeciwni
projektowi Mikołajczyka. Radzili nic nie

Lotnik Dieudonne Coste
aresztowany za współpracę
z Niemcami
PARYŻ. — Znany lotnik francuski, Dieu
donne Coste, który wsławił się, dokonując
jako pierwszy lotu z Francji do Stanów Zjed
noczonych, został aresztowany pod zarzutem
pracy na rzecz wroga. Coste od r. 1940 na
leżał do organizacyj szpiegowskich we Frań
*
cji i zagranicą. Przyznał się, że wierzył w
zwycięstwo Niemiec i że otrzymywał od nich
wysokie wynagrodzenie za swą dŁiałalność.
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Narodowiec

Min. Lacoste .mi do porozumienia z Federacjg górników
Zatwierdzenie rządu spodziewane jest dopiero dziś po dalszych pertraktacjach

..rneslane- projekty (Mikel®jejsyk
*
wr»x t prreksranł-in kontr-projeklem P.P.S.) poitewiły R»dę
Jedn®<ei Narodowej wobee koniecneoSel decydo
wanie w tak ważnej sprawie, w warunkach enpdnefo brskn informacji o podstawowych elemench
t*
polityki międzynarodowej. Rada Jedności
Narodowej przyjęła projekt A. tMikołajceyka) z
poprawkami, wwłetymi r tekstu B. (Komitetu Za
granicznego P.P.S.)".

Tymczasem Rada Jedności Narodowej w
Kraju okazała daleko głębsze zrozumienie
podstąwowych elementów polityki między
narodowej niż j© wykazuje postępowanie czy
też pamiętniki p. Kwapińskiego lub poli
tyka sprzymierzonych z P.P.S. prawicowych
partyjników londyńskich. Poszli oni pod
komendę Adama Pragiera, największego in
tryganta obozu polskiego w Londynie i gło
wy duchowej wszystkich kół i kółeczek, grup
i grupek, o których z tak słusznym kryty
cyzmem wyraża się, sam p. Kwapiński, nazy
wając je trafnie „paskudztwem ludzkim”.
P. Kwapiński nie byl i nie jest intrygan
tem, jak p. Pragier. Odznacza się natomiast
naiwnością czasami rozbrajającą. Pamiętni
ki jego zawierają przeto obok sprzeczności
i twierdzeń fałszywych szereg szczegółów
szczerze, choć może mimo woli przypomnia
nych. Zestawione obiektywnie z faktami,
szczegóły te rzucają, choć najczęściej pośre
dnio, dalsze światło na przyczyny, dla któ
rych polityka byłego rządu londyńskiego do
prowadziła do zupełnego bankructwa i. cał
kowitego zmarnowania ogromnych ofiar na
rodu polskiego I bohaterskich wysiłków żoł
nierza polskiego.
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51 godzin na tydzień.
Skrócenie o pół godziny czasu pracy
górników w Prowancji, gdzie pracuje
się 54 godziny tygodniowo.
Delegacja Federacji Górników, wy
chodząc z ministerstwa, oświadczyła,
że przyjęła te propozycje i godzi się na
podjęcie pracy.
Propozycje powyższe przekazane zo
stały Syndykatom Górników w Nord
i Pas de Calais, które wyraziły swą
zgodę.
Rada Ministrów w ścisłym gronie
w ciągu czwartku popołudnia naradza
ła się nad propozycjami, wysuniętymi
przez min. Lacoste. Sprawy jednak
nie rozstrzygnięto. Strajk górników
rozważany był ponownie na posiedze
niu ministrów’ w piątek przed połud
niem a po południu odbyły się dalsze
rokowania z Federacją Górników.
Górnicy oprócz żądań ściśle zawo
dowych, które w myśl propozycyj min.

Na tym również punkcie rząd przy- spełniano prace niezbędne, tak, by w
każdej chwili możliwe było podjęcie
rzekł zmianę.
Strajk ma wszędzie przebieg spo- pracy.
kojny.
Strajk trwa dalej —• oświadczył
w piątek Syndykat Górników
Solidarność górników
LENS. — W biurze Syndykatu Górników
w Lotaryngii
w Lens oświadczono naszemu sprawozdaw
cy: Sytuacja strajkowa w Północnym Za
Metz. — Górnicy w Zagłębiu Lota głębiu
Węglowym nie zmieniła się. Uchwały,
ryngii zaprzestali pracy w czwartek powzięte przez górników o podjęciu pracy w
rano dla okazania solidarności z kole piątek, zostały anulowane po wiadomości,, że
gami w Nord i Pas de Calais. Liczne rząd nie zgodził się na ugodę zawartą przom
ministra Lacoste z przedstawicielami górni
delegacje ze wszystkich ośrodków Za ków.
.
głębia zebrały się w Forbach. Ulicami Strajk trwa dalej j w piątek po południu
miasta przeszedł pochód około 15.000 o godz. 6-tej odbędzie się w Lens wielka ma
górników z muzyką, sztandarami i na nifestacja górników z całego Zagłębia Pas
pisami rewindykacyjnymi Strajkują de Calais.
*
cy zatrzymali się przed Podprefekturą
Strajki w magazynach
gdzie podprefekt Rucher, przyjął de
i bankach mają się ku końcowi
legację. •
PARYŻ. — Min. Pracy, Daniel Mayer#
Strajk objął w czwartek rano cały rozstrzygnął zatarg między pracownikami a
personel kopalń Petite - Rosselle, Sarre właścicielami wielkich magazynów, przy
et Moselle, Creutzwald, Ste Fontaine znając strajkującym 1^00 fr. dodatku mie
sięcznie, jako zaliczkę na premie od produk
i Freyming. Po południu robotnicy w cji.
Pracownikom magazynów ,.Prix Uni

Zgromadzenie N. przyjęło system proporcjonalny
Romano’*

przy wyborze delegatów personelu
i komitetów przedsiębiorstw

Paryż. — Zgromadzenie Narodowe dziło projekt M.R.P. 289 głosami prze
Organ Watykanu potępia zwolenników nowej obradowało
w czwartek od godz. 9.30 ciw 277 mimo oporu komunistów i so
do 20.15, przeważnie nad projektem cjalistów.
ustawy, wniesionym przez M.R.P. a do Z kolei Zgromadzenie Naród, uchwa
wojny oraz tłumienia komunizmu przemocą magającym
się wprowadzenia systemu liło budżet min. Spraw Wewnętrznych,

Watykan ponownie podkreśla, źe
komunizm mimo błędów7 swoich jest skutkiem®
a nie przyczyną niesprawiedliwości ludzkich

Rzym. — Rozpatrując w nowym
artykule położenie międzynarodowe
organ Watykanu „Osservatore Roma
no” wykazuje bezskuteczność i szko
dliwość wojen „za pomocą których na
próżno usiłowałoby się stłumić jaki
kolwiek ideał”.-! dodaje, że stwierdze
nie to odnosi się zarówno do Komu
nizmu jak i do Demokracji.
„Ani silą, ani nędzą, ani rzezią, ani
barbarzyństwami wojny, -pisze „O.
R.”, nie można z chrześcijańskiego
punktu widzenia chcieć zmienić lub usunąć komunizm, jakie by nie były po
zycje i opinie w stosunku do tegoż, je
go akcji? jego filozofji, jego etyki,
ekonomii i polityki dziś czy jutro”.
„Faktem jest bowiem, że doktryny
i ich błędy, mają sicoje źródła w nie
sprawiedliwościach ludzkich. Z tej
przyczyny ?iie wierzymy w icojnę.
Wierzymy w plan Marshalla, w soli
darność ludzką zarówno wśród społe
P. Kwapiński porusza m.in. jak to Dobo czeństwa, jak wśród narodów i konty
szy ński (protegowany Sosnkowskiego a wróg nentów”.
Sikorskiego) ujawnił z akt ministerstwa
spraw zagranicznych ważną notę, której Si
korski przed tym z różnych przyczyn nie po
dał do wiadomości publicznej. P. Kwapiński
widział więc, jak wrogowie Sikorskiego, ma
jąc wszędzie sw’oich agentów, umieli poznać
tajemnice polityczne, i jaki© to miało skut
ki w akcji przeciw gen. Sikorskiemu.

AAMEDI, 28 Juhi 1947

robić i czekać na upadek Rosji, w który
wierzyli — przynajmniej jak to głosili. czy
udawali. Pan Kwapiński stanął po ich stro
nie, bo i dla niego, opinia Kraju była miaro
dajną tylko wówczas, kiedy się zgadzała z
jego opinią; jeżeli tego nie było, opinia ego
centryków polskich była dla nich daleko
Quotidien dćmocrate pour Id defense dtd tnUrlts sociaux et culturels de Vimmigration polonaise
więcej miarodajna niż opinia i interes Krają.
Zresztą nawet z punktu widzenia zbrodniczo-głupłej polityki biernego oporu, zalecanej
CENA Ą rr
LENS <P de C l
przez Praglera i prowadzonych przez niego
PRIX
11
r. Emlle Zola, 10L
politycznych matołków, należało dążyć do
kompromisu z Rosją, póki na to był czas,
gdyż kompromis ten upadłby sam przez się,
gdyby się istotnie były ziściły nadzieje owych warchołów, natomiast ratowałby’ sy
tuację na wypadek, gdyby się owe nadzieje
nie ziściły.
P. Kwapiński jednak tej prostej 1 jas
nej praw’dy nie pojął. Nie zgadzał się bo
wiem ze stanowiskiem Rady Jedności Naro
dowej w Kraju, która stanęła po stronie Mi
kołajczyka. Ten sam p. Kwapiński więc, któ
ry na str. 87-mej chciał we wszystkim słu
chać Kraju I wykonywać jego zlecenia, na
Lens. — Protestacyjny
gór-j
gór- ;drans na dniówkę, w kopalniach Pas Lacoste zostały by spełnione, domagają koksowniach w Carling pracowali w
Zatargstrajk
w górnic
str. 156-tej, po śmierci Sikorskiego pisze o
kra jowych a nie podoba jących się mu uchwa ników, który wybuchł
w ciągu
kopalniach!
twie w
czwart i de Calais, Nord, Lotaryngii i Loary, »ię, jak wiadomo, polepszenia jakości zwolnionym tempie.
łach, z przekąsem, co następuje:
We wszystkich kopalniach jednakże
Nord i Pas de Calais,
rozszerzył
się na gdzie czas pracy wynosił dotychczas chleba oraz zwiększenia dostaw mięsa.
ku był
przedmiotem

M. Kwiatkowski.
Pan J. Kwapiński stwierdza sam z naci
skiem, że to, co zaobserwował na gruncie
londyńskim, nię podobało mu się.
Położenie *
mięAzynarodou
e
w śiripllo .,O
ervatore
**

„Przede wszystkim, pisze. uderzały mnie dzi
wne związki polityczne pomiędzy ludźmi, wyznajacymi zgoła sprzeczne koncepcje społeczno-poli
tyczne. Czasami nawpół żartem, nawpół serio, okreźlalem te związki jako dziwaczne".

LENS (Pas-de-Calali)

Takie było zawsze i jest stanowisko
chrześcijańskiej demokracji, do której
zaliczyć należy w Polsce P.S.L. Takie
jest również stanowisko „Narodowca”.
Nie rozumieją takiego stanowiska tylJednolity
plan obrony obn Ameryk
WASZYNGTON. — G©il Vandenberg, za
stępca naczelnego dowódcy amerykańskich
sił Lotniczych, oświadczył w dniu 26. czenrca br. iż Stany Zjednoczone zamierzają, za
opatrzyć inne kraje zachodniej półkuli w
jednolity sprzęt lotniczy, o Ue Kongres amerykański zatwierdzi ten plan.

ko ci, którym narodowy socjalizm i
faszyzm głowę tak zawrócił, źe do dziś
nie umieją znaleźć właściwej drogi.
Niektórzy z nich uważają siebie za par
triotów, ba nawet za działaczy kato
lickich, ale ivbrew zasadom VVatykakanu wierzą w stosowanie gwałtów’ w
polityce wewnętrznej a la sanacja i
wierzą w nową wojnę, której' ofiarą
padłby, zresztą jako pierwszy, biedny
naród polski.

proporcjonalności w wyborach delega
tów personelu i członków rad załogo
wych czyli komitetów przedsiębiorstw.
Dotychczas w wyborach tych rozstrzy
gała większość głosów. Min. Pracy,
Daniel Mayer oświadczył, źe rząd w
tej sprawie odbył narady z przedstawi
cielami zainteresowanych organizacyj.
C.F.T.C. zaleca reprezentację propor
cjonalną, C.G.T. natomiast widzi w
niej czynnik rozbicia w łonie komite
tów przedsiębiorstw. Rząd.pozostawia
pizeto sprawę rozstrzygnięcia Zgroma
dzeniu Narodowemu.
Po dyskusji Zgromadzenie zatwier-

Wdzięczność Polski dla 0. N. R. R. A.
Zamknięcie akcji pomocy 36-go czerwca
Warszawa, — W dniu 30 czerwca
br. UNRRA kończy swe prace we
wszystkich krajach Europy i Dalekie
go Wschodu.
W dniu 26 czerwca br. odbyło się
vz Warszawie uroczyste odsłonięcie ta
blicy pamiątkowej, która ma na celu
przypominać Polakom zasługi, jakie
UNRRA położyła wobec narodu pol
skiego, jego zdrowia, wyżywienia i
pi podziania.
*
\ Premier Cyrankiewicz
o planie pomocy Marshalla
Warszawa. — W dniu 27 w Sejmie
polskim przemawiał premier Cyrankie
wicz na temat planu pomocy Mars
halla.
Stosunek Polski do zamierzeń Sta
nów Zjednoczonych odnośnie pomocy
dla odbudowania krajów zniszczonych
pizez wojnę, został już określony w

nocie, jaką złożył w amerykańskim
Departamencie Stanu ambasador Polcki Winiewicz, a amb. Michałowski
min. Bevinowi.
W dniu 26 czerwca br. ambasador
Putrament przedstawił ministrowi Bi
dault pozytywne stanowisko Polski w
tej dziedzinie.

opiewający na 34 miliardy 500 milio
nów fr. Odpowiadając szeregowi mów
ców, min. Depreux wskazał, że w urzędach jego Ministerstwa zniesiono
blisko 8.000 stanowisk.

Uroczyste przyjęcie
Edwarda Herrioia do Akademii
Francuskiej
Paryż. — Odbyłą się tutaj uiczy
ste przyjęcie p. Edwarda Her rlo ta w
poczet członków VAkademii francus
kiej. W uroczystości wzięły udział tłu
my publiczności. Na trybunie, w pienv
szym rzędzie zasiedli prezydent Auriol,
premier Ramadier i przewodniczący
Rady Republiki, Gaston Monnerville.

Nowe ceny
tytoniu i opłat pocztowych
PARYŻ. — „Journal Officiel” ogłosił no
we ceny tytonia 1 podwyższone taryfy pocz
towe.
Z dniem 1. lipca oplata od listów w grani
cach Francji wynosić będzie 6 fr.; od roz
mowy telefonicznej w miejscu 6 fr.; komu
nikacja telefoniczna zamiejscowa 35% droż
sza. Abonament telefoniczny podwyższony o
50%.
(Patrz na str. 3-clej nowe ceny biletów
kolejowych).

Powódź w Chinach

Ponad J2 miliardów franków
więcej w obiegu
Paryż
Cnfltni. ti;v; Wcv . bilans IIV
ku Francji wykasuje nowy wź-ost" obiegu
banknotów, który z 787 miliardów 295 milio
nów podniósł się do 799 miliardów 810 mi-»
lionó^r, czyli o 12 miliardów 515 milionów
franków'. Państwo podjęło dalsze 2 miliar
dy i-pół zaliczek, które wynoszą ogółem 90
miliardów 500 milionów franków.

Upały we Francji
Paryż. — Nowa fala upałów nawiedziła
Francję. Od dwóch dni temperatura w cie
niu wahała się pomiędzy 23 stopu. Celzjusza w Breście a 38 stopu, w Bordeaux. 't
W innych miastach zanotowano w dniu
26 czerwca br. następujący stan ciepłoty w
cieniu. W Paryżu było 36 stopni, w Stras
burgu 36. w Lille 33, w Lens 33, w Rennes
32, w Chatauroux 38, w Bordeaux 38, w Bit-,
ritz 29, w Lyonie 30, w Marsylii 27, wresz
cie najzimniej było w Breście.
Londyn. — W Anglii ostatnie dwa dni były
upalne, ale nie w takim stopniu, jak to jest
w stolicy nad Sekwaną.. W dniu 26 czerwca,
br. nad Londynem przeszła burza z pioru
nami.

Dwa statki zderzyły się
we mgle

Londyn. — Szwedzki statek-cysterna „gt,
Gobain” o wyporności około 10 tysięcy ton,
oraz francuski statek ,,Penvenen” o 3.500
zderzyły się 26 czerwca br. na skutek
800 utonęło. 500 tys. bez dachu nad głową ton
gęstej mgły 32 km. na zachód od Marsylii.
Komunikat
towarzystwa
okrętowego
/Hongkong. — Jak doniósł ,Daily I dachu nad głową. Ulewne deszcze trwa „Uoyds
’a” donosząc o tym wypadku, po
■owiń- * jące od kilku dni spowodowały przy- kreślą, iż statek francuski doznał poważ
Sun” z dnia 25 czerwca br. w prowin
cji Kwantung w Chinach i w promie bór wód na tamtejszych rzekach i jak nych uszkodzeń.

niu około 160 km. od miasta Kantonu podkreśla pismo „Daily Sun”, sytuacja
powódź pokryła znaczne połacie kra może się jeszcze bardziej pogorszyć,
ju. Ponad 800 osób straciło życie a 500 o ile deszcze nie ustaną.
Powódź zniszczyła pola ryżowe na
tysięcy Chińczyków znalazło się bez
znacznych przestrzeniach, co_zapowia
da groźną sytuację żywnościową w
tych prowincjach.
W mieście Yingtak, które jest po
ważnym węzłem kolejowym, zabloko
wanych zostało 10 pociągów towaro
wych z powodu przerwy w ruchu ko
lejowym pomiędzy Kwantungiem i
Kantonem.
/
Okręgi Saikwan, Puntong i Honam,
ny pod zjednoczenie gospodarcze Europy i
jów Europy. Komisje te współpraco, mają
przywrócić harmonię pomiędzy kraja znajdują się pod wodą. Z napływają
walyby z europejską Radą Gospodar mi europejskimi
taką, jaka istniała w cza- cych komunikatów z północnych proczą O. N. Z.
sle wojny, gdy chodziło o zwalczenie wspól
nego wroga. Trzej mężowie stanu nie mogą, wincyj Chin wynika, iż fala powodzi
*
zdaniem pisma zapominać, iż dla odbudowa przechodzi. Poziom wród na rzekach
Truman • planie Marshalla nia równowagi europejskiej, potrzeba rów tamtejszych opada.
Waszyngton. — W przeddzień Kon nież odbudować organizm gospodarczy Nie
ferencji „Trzech”, prezydent Truman miec, a Zagłębia Ruhry w szczególności.
Nowe katastrofy lotnicze
oświadczył w dniu 26 czerwca na kon „MANCHESTER GUARDIAN” podkreśla, W Kolumbii rozbił się samolot,
iż
początkowy
stosunek
Rosił
do
planu
Mar

ferencji prasowej, iż w łonie rządu a- shalla nacechowany był nieufnością. Zwła
8 zabitych
merykańskiego nie ma żadnych różnic, szcza po artykułach „Prawdy” utarło się w BOGOTA. — W dniu 26 czerwca br. roz
co do planu
*
pomocy Europie przedsta świecie przekonanie, iż Rosjanie pragną bił się samolot pasażerski, należący do Unii
Kolumbii. Wypadek zdarzył się w
wionego przez Marshalla. Zarówno wszędzie widzieć pułapkę i podstęp. Zwraca lotniczych
nie uwagi na t. zw. „warunki polityczne” rejonie Santa Elena. Samolot wykonywał
wypowiedzi Marshalla, mówił Truman, planu Marshalla nie wyrobiło na Zachodzie lot na linii Cali—Bogota. 8-miu pasażerów
jako też wypowiedzi amerykańskiego wiary, iż Rosja nie będzie opóźniała prac poniosło śmierć.
ministra Skarbu Snydera wykazują, konstruktywnych Konferencji dzięki swoim
podejrzliwości i zabezpieczania się. Samolot francuski uszkodzony
iż istnieje wielka troska wśród amery metodom
Dziennik dowodzi, że najważniejszym jest
przy lądowaniu
kańskich mężów stanu o przyszłość stwierdzenie, czego Europa potrzebuje, a nie NOWY JORK.
— W dniu 25 czerwca br.
Europy. Stany Zjednoczone pragną warunki pomocy. . „Prawda” zaś. traktuje francuski samolot pasażerski typu „Constel
szczerze przyjść z pomocą zniszczonym sprawę na odwrót.
lation”, wykonywujący podróż z Paryża do
krajom Europy. Niemniej, podkreślił „DAILY TELEGRAPH” oświadcza, iż o- Nowego Jorku, na skutek pęknięcia opon
*
konferencja Trzech ministrów jest podwozia miał poważne trudności w czasie
Truman, wiele zależy od samej Eu becna
prawdopodobnie ostatnią okazją Europy, , by lądowania.
ropy.
skorzystać z pomocy amerykańskiej. Pismo
Samolot podchodził do lądowania dwa ra

Mołotow odbył naradę z G. Bidault
który poinformował go o treści narad z Bevinem
Paryż. — W dniu 27 bm. popołudniu
rozpoczęło się w Paryżu pierwsze spot
kanie trzech ministrów. Jak wiadomo,
Mołotow przybył wczoraj rano do sto
licy Francji. Powitał go na lotnisku
minister Bidault. W drodze do Paryża
Mołotow zatrzymał się w Berlinie,
odbywając konferencję z przedstawicie
km Rosji w alianckiej Radzie kontrol
nej, którego zabrał ze sobą do Paryża
jako eksperta w sprawach niemieckich.
Rosyjski minister złożył 26. VI. br.
wizytę we francuskim ministerstwie
Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał
z Bidaulfem, który poinformował Mołotowa o treści narad, jakie Bidault
odbył z Bevinem.
27 czerwca rano przybył do Paryża
Bevin, który poinformował swych ko
legów’’ o przebiegu rozmów z Claytonem.
.Bevin jest za ustanowieniem szere
gu Komisyj, któreby opracowały ogól
ne potrzeby krajów europejskich, na Prasa brytyjska o Konfereńcji
stępnie ustaliły kolejność tych najważ
paryskiej
niejszych potrzeb w dziedzinie niezbę LONDYN. — „TIMES” pisze, tż przed
dnych surowców, finansów; tranportu przedstawicielami trzech mocarstw stoją
i zaopatrzenia przemysłowego dla kra- trudne zadania. Mają oni położyć podwali

ques” przyznano dodatek 1.200 fr. za cza«
od 1. czerwca do 15. lipca.
Dni strajków© zostaną zapłacone praco
wnikom wielkich magazynów pod warunkiem
odrobienia straconych godzin.
Izba syndykalna urzędników w okręgu
paryskim przyjęła arblraż. Pracownicy wiel
kich magazynów zebrali się w piątek rano,
celem powzięcia decyzji.
P.IRYż. — W ^ryoiiku rozmów, jakie w
czwartek wieczorem odbyły się w minister
stwie Pracy między min. Pracy a przedsta
wicielami CJ'.T.C. i C.G.T. ,p. Jacques Tes
sier, sekretarz gen. Federacji urzędników
bankowych (C.F.T.C.) oświadczył, że uzgo
dnili z Ministrem klasyfikację personelu oraz wysokość dodatków tymczasowych. Je
śli dojdzie do porozumienia, oświadczył, jest
możliwe, ie w sobotę rano banki będą otwarte.

dodaje, iż dobrobyt w świecie jest związany
nie tylko z pomyślnością gospodarczą w
Europie. Po obu stronach Atlantyku musi
nastąpić prawdziwe zjednoczeni© narodów.
Opieranie wszystkiego na O.N.Z. nie dopro
wadzi do Wielkich osiągnięć, bo O.N.Z. .,to

jeszcze błądzące niemowlę dwuletnie
.
*

zy. Za drugim razem wywrócił się.
Na pokładzie samolotu znajdowało się 31
pasażerów oraz 10 ludzi załogi. Jak wynika
z komunikatów, wszyscy wyszli z wypadku
bez obrażeń. Samolot w czasie uderzenia o
ziemię nie zapalił się. Pilotował kapitan
Jean Moulignć.

PARYŻ. — Admiral d’Argenlieu w dniu
16. lipca wstępuje do klasztoru Karmelitów,
których był przeorem urlopowanym.
PARYŻ. — W stolicy Francji obraduje
!VBędzynarodywy Kongres przedstawicieli
transportu rzecznego, w którym bierze udział ze strony Francji 800 delegatów a za
granica reprezentowana jest przez 100 de
legatów.
WIEDEŃ. —- Lord Pakenham, brytyjski
minister dla Spraw Niemiec i Austrii przy
bywa do Stolicy Austrii. Jest to jego pierw
sza wizyta w Austrii.
VV.ARSZAWA. — W związku z areszto
waniami członków W.R.N., P.P.S. uydała ko
munikat, który wzywa członków partii do
czujności i przestrzegania zwartości partit
WARSZAWA, — Przybył tu wicepremier
Bułgarii, wraz z wiceministrem Handlu dla
przeprowadzenia z rządem polskim rozmów
politycznych 1 gospodarczych.
WASZYNGTON. —- James Forrestal, se
kretarz Marynarki wojennej podał do wia
domości, iż admirał Nimltz, szef sztabu flo
ty wojennej U.S.A. poda się do dymisji pod
koniec tego roku z powoda przekroczenia
wieku.
MONTEVIDEO. — W Urugwaju Prezy
dent Berreta podpisał ustawę zakazującą
strajków w tz. służbach publicznych.
KANSAS-CITY. —- W następstwie wiel
kiego przyboru wód tamy na rzece Missou
ri zostały zerwane pomiędzy Rulo w Stanie
Nebraska i St. Louis w Stanie Missouri.
Straty sięgają kilku milionów dolarów.
BEYRUT. — Kardynał Tappouni, patriar
cha cyryjski otrzymał z rąk posła francu
skiego insygnia Wielkiego Krzj'ia Legli Ho
norowej.
TOKIO. — Zatrzymany tutaj został
japoński król czarnego rynku, Kino Suk© Ozu. Jest to bogacz, który posiada kilkana
ście tysięcy wspólErątswitikÓK,

> filosy Czytelników?

Nota Stanów Zjednoczonych

„Postępowcy a katolicy
(Artykuł dyskusyjny)

U«S. A. przyznały Austrii

przeciw tępieniu opozycji w Rumunii 100 milionów dolarów pomocy
Waszyngton
Amerykański Departament Stanu w nocie wręczonej
ambasadzie rumuńskiej, zaprotestował
energicznie przeciwko masowym are
sztowaniom ludności rumuńskiej za
jego opozycyjne stanowisko wobec obecnego reżimu. Według brzmienia no
ty amerykańskiej, aresztowani są prze
trzymywani bez podania motywów za
trzymania i bez rozpatrywania spra
wy.
Nota podkreśla, iż powyższe aresz
towania mają na celu onieśmielić ele
menty demokratyczne przed podejmo
waniem jakiejkolwiek akcji przeciwko
danemu reżimowi. Jest to terror zmie
rzający do zgniecienia opozycji.
Amerykański Departament Stanu
nie ukrywa, iż tego rodzaju pozbawie
nie podstawowych praw wolnościo
wych społeczeństwa rumuńskiego pozostaje w jaskrawej sprzeczności z

Wielu rodaków w artykułach dyskusyj ni będą jeszcze więcej prześladowani niż ka
nych pisało, że dojście do jedności jest w tolickie PSL., bo ciemność nad światem
dzisiejszych warunkach niemożliwe. I ja bierze górę.
Jestem tego samego zdania. Dla czego —
Widzimy i słyszymy co się w świecle dzie
to nam wiadomo. Tu we Francji można po je. Walki bratobójcze, zamieszania, głody,
wiedzieć mamy trzy partie: tak zwaną P. posuchy itd., ponieważ narody Boga odrzu
Robotniczą, czyli komunistyczną, katolicką ciły, a stały się pełne pychy. To bliźniego nie
i socjalistyczną, a pozatem bezpartyjnych miłują, przykazań Bożych nie szanują, albo
często obojętnych na wszystko. P.P.R., któ w ogóle w Boga nie wierzą. Bóg więc prze
re jest gałęzią drzewa rządowego w Polsce, stał narody mieć w swojej opiece i kara
rhce 1 nakłania do zapisania się wszystkich, kończamy, bo narody bez rellgil muszą zgi
którzy jeszcze w tej partii nie są. Agitato nąć.
rzy główni jak wiadomo darmo tego nie
Coś tam przemyśliwają o nowej wojnie,
czynią i w dodatku spodziewają się w Pol
sce dobrego miejsca. Nie są oni na to, by aby ten świat do reszty zniszczyć.
Tak wygląda postęp bez Boga.
zakasać rękawy i pomóc Polskę odbudować,
ale drugich poganiać. Otóż to jest celem
Wielka część ludzi myśli, że człowiek to
tych „działaczy” we Francji. Jak już wiele jak zwierz. Kiedy umrze, to ze wszystkim
razy słyszałem z ich ust, to oni i w ogóle koniec. I dla tego bez Boga sami się wy
prawie wszyscy peperowcy mówią, że kato kończamy, bo narody bez rcligii muszą zgi
licy i ci wszyscy, którzy wierzą w Boga, to nąć.
„ciemnota i zacofańcy” i tych „zacofańców”
Jeszcze widocznie za mało krwi się pola
trzeba oświecić, bo oni jeszcze wierzą w te ło, ponieważ ludzie jeszcze w tę prawdę nie
stare głupoty”. Siebie uważają za postępo zdołali uwierzyć.
wych, bo nie wierzą ani w pismo święte, ani
w naukę Chrystusa, wołają, że nie trzeba
Rozważny J., Douai
dać się „klerowi nabujać i omamić”, jakoby
Bóg był i człowiek jeden drugiego miłował
jako samego siebie. Kpią z tego że ksiądz
na kazaniu mówi o grzechu. Dla potępionych
nie ma grzechu i Boga nie ma! Natura i
materia, to wszystko mówią peperowcy. Te
Policja przypadkowo „nakryła” w Kolonii akcji lub demontowane bez kontroli. Mówiąc
raz weźmiemy młodzież z PPR. Gdy się
dziecko urodzi, to większość każę je znanego bankiera, milionera Pferdmengesa, słowami pewnego Amerykanina, który wró
chrzcić, aby Francuzi nie mówili, że to bez który sam mieszkał w swej czterdziestopo- cił niedawno z Essen, strefy anglosaskie,
bożnik. Mówią, że damy się chrzcić, aby lu kojowej willi. Stwierdzono, że w spiżarni tego połączone obecnie gospodarczą umową, są.
dzie nie gadali i przy tej okazji sprawimy pana znajduje się 110 funtów szynki, 65 „dzikim zachodem” przemysłu niemieckie
sobie dobrą libację. A gdy dziecko urośnie funtów słoniny, 96 funtów mięsa w konser go, gdzie można przeprowadzić każdą tran
do lat 10, to też posyłają na naukę do księ wach, nie licząc innych produktów. Na py sakcję, byle tylko za pieniądze.
Przez ustanowienie w Frankfurcie nie
dza. Mówią, że to już taki zwyczaj i nie po tanie zdziwionych urzędników, skąd wziął
trzebują Francuzi wiedzieć, jakiego oni są tyle żywności, Pferdmengea odpowiedział, że mieckiej Rady Gospodarczej i oddanie Niem
przywiózł to sobie ze swego „majątku na com naczelnej kontroli życia gospodarcze
wyznania..
w okupacji brytyjskiej i amerykańskiej
Gdy dziecko idzie do pierwszej Komunii wschodzie”. Przy dalszym badaniu wyszło go
jaw, że bankier ten był jedną z najważ stosunki takie, jak powyżej opisane staną
świętej to rodzice zapraszają krewnych i na
niejszych osobistości w życiu finansowym się zapewne regułą.
znów jest dobra libacja. A potem dziecko hitlerowskich Niemiec oraz że miał wybitne
więcej do kościoła nie chodzi. Sami jego ro zasługi dla NSDAP, choć sam członkiem
dzice mówią mu, że to głupota, ale dla NSDAP nigdy nie był.
Teraz pomyślcie tylko: gdy Nadrenia gło
zwyczaju niejedno trzeba robić, jak drudzy,
duje i uchodźcy marzną na ulicy, pan Pfertia przynajmniej ludzie nie będą gadać.
mieszka w 40 pokojach, mając spi
FRANKFURT. — Brytyjski dowódca na
Trochę później dziecko zapisuje się 1 menges
żarnię obficiej zaopatrzoną, niż batalion czelny strefy okupacyjnej w Niemczech zło
wstępuje do nowych organizacji młodzieżo wojska
amerykańskiego! Wypadek ten jest żył oświadczenie na temat sytuacji żywno
wych. Czego tam się nauczy? Religia idzie
również świetnym przykładem dla braku u- ściowej w zachodnich Niemczech. Stwierdził
nietylko w zapomnienie, ale w lekceważenie stawy
denazifikacyjnej, która nie zajmuje on, iż wyżywienie w brytyjskiej strefie oku
bo w tych organizacjach uczą ich nowego
pacyjnej obecnie nie jest w niczym gorsze,
zupełnie członkami NSDAP.
postępu”. To, w co my katolicy wierzymy 1 sięDobrą
ilustracją tego wszystkiego, co się aniżeli to było w roku ubiegłym o tej samej
nasi ojcowie wierzyli, to odrzuca się. My, dzieje teraz
Niemczech, jest przygoda p. porze.
którzy zachowujemy wiarę naszych ojców, [ Ernesta von w
Dotychczasowa racja chleba będzie utrzy
Siemens w Berlinie. Przybył on
u nich uznani jesteśmy za ciemnotę, a oni nagle z Monachium
do Berlina, aby sprze mana aż do zbiorów, przy czym marszałek
siebie uważają za oświeconych. Nasuwa się dać swój koncern anglosasom,
wiedząc, że Douglas wyraził nadzieję, iż sytuacja żyw
pytanie w czym oni są oświeceni postępo jako przestępca wojenny prędzej
czy póź nościowa poprawi »ię P° żniwach i dosta
wo i azali to nie jest odwrotnie? Do tego niej
straci
prawo
do
swego
majątku.
Chciał wach od niemieckich rolników.
młodzież czyta pismo pod tytułem „Walka więc po prostu ratować, co się da. Jego
Dowódca brytyjski, omawiając zakres uza
Młodych”. Co oczywiście oznacza owa Wal usznicy podjęli już dawniej rozmowy z ame
 prawnień niedawno stworzonej Rady Gospo
ka Młodych to nie trudno się domyśleć.
rykańskim koncernem General Elektric darczej zaprzeczył jakoby niemiecka Rada
Jak widzimy, Drodzy Czytelnicy, w Pol Company, którego przedstawiciel, dyrektor Gospodarcza dla obu stref zachodnich w
sce jest Rząd nietylko lewicowy ale ko Hiessen, bawił w Berlinie — oraz z delega
munistyczny, a PSL to katolicy. Dowiedzie tem trustu brytyjskiego Caxton Electric
Chiny oskarżają Hesję
liśmy się przeto, jakie tam były wybory. Do Company, w osobie Mac Evena, byłego utych „wolnych i nieskrępowanych” wyborów rządnika Military Gouvemement, który po
Nankin. — Centralny rząd chiński ogło
użyto milicję, ażeby dopiąć swego celu, cze zdemobilizowaniu powrócił z Londynu do sił Białą Księgę, w której skarży się, iż Ro
go też dokonano. I to śmią zwać „demokra Berlina w charakterze emisariusza kapitału sja czyni nieustannie przeszkody w objęciu
tyczną” Polską. Była to walka, jakiej się u- angielskiego.
przez Chińczyków kontroli nad portami w
czy młodzież „nowa” we Francji mająca to
Gorzej jest, — jak wiemy z raportów ko Dairen i w Porcie Arthura w Mandżurii. So
samo hasło „walka”. Gdy wrócą do Kraju, misji Yansittarta — na zachodzie Niemiec, wiety, zdaniem chińskiego ministerstwa
to będą wiedzieć, co mają do czynienia.
gdzie decyduje politycznie czynnik reakcyj Spraw Zagranicznych nie przestrzegają wa
Widzimy więc, że ciemności na ziemi jest ny, będący całkowicie pod wpływem kapita runków układu podpisanego w 1945 roku
coraz więcej. Ludzie od Boga odstępują i w łu niemieckiego. Fabryki są tam potajem pomiędzy Rosją i Chinami w sprawie admi
Polsce, zobaczycie nie długo potrwa, a wier- nie wyprzedawane zagranicznym łowcom nistrowania dwoma portami nandżurskimi.
Wdnlu 25 czerwca br. „Prawda” odrzuci
ła twierdzenia chińskie. Pismo to z kolei,
Tupet niemiecki rośnie.
zarzuciło Chińczykom, iż dążą do zerwania
traktatu przyjaźni.

Jak Niemcy „głoduję” i jak handluję

Wiedeń. — W dniu 24 czerwca b. r.! nów dolarów z uchwalonej przez Konwarunkami traktatu pokojowego.
Nota podkreśla, iż Stanom Zjedno kanclerz Figi i naczelny dowódca wojsk gres kwoty 350 milionów dolarów na
czonych wiadomo jest, w jakich opła amerykańskich w Austrii podpisali u- pomoc dla krajów najbardziej zniszkanych warunkach żyją aresztowani mowę, na podstawie której Stany Zje czonych. wojną.
w więzieniach j obozach koncentracyj- dnoczone przyznały Austrii pomoc w
Rząd austriacki otrzymał pomoc annych w Rumunii.
formie towarów i zapasów żywnościomerykańską
pod warunkiem, iż wszel
Tymczasem rumuński minister Spr. wych ocenianych na 100 milionów doWewnętrznych oświadczył jeszcze 6. larów. Pomoc ta obejmuje towary ka żywność będzie rozdzielona spra
maja br., iż wszystkie
aresztowania głównie z zapasów wojskowych, jakie wiedliwie pomiędzy mieszkańców Au
strii bez względu na religię, na rasę i
były konieczne ze względu na utrzy-1 znajdowały się na terenie Austrii.
manie porządku w kraju. Chodzi głóRzecznik rządu amerykańskiego w na przekonania polityczne.
ii aoz.,y ug wmę uoinauułj
pOTTlOC
wnie o akcję przeciw stronnictwu Waszyngtonie
oświadczjJ,i, IŻ
----------W parlamencie austriackim obecny
chłopskiemu.
| udzielona Austrii wyniesie 100 milioukład sił politycznych przedstawia się
w ten sposób, iż Partia Ludowa, do
której należy kanclerz Figi, ma 85
mandatów, partia socjalistyczna 76,
Wiedeń. — Z Wiednia donoszą, iż wiadomości, iż dziennikarz węgierski a komuniści zaledwie 4 mandaty pouchodźcy polityczni z Węgier napływa Zoltan Von Borbely, przebywający w selskie.
ją tu w coraz większej liczbie poprzez Wiedniu i będący korespondentem wie
strefę okupacyjną rosyjską, by przy lu pism budapeszteńskich zaginął bez Male
sensacje
odpowiedniej okazji przeniknąć do stre wieści. Austriackie koła polityczne wy
wielkiego świata
fy amerykańskiej, lub do strefy bry rażają przekonanie, iż został on upro z
tyjskiej, albo wreszcie do Szwajcarii. wadzony ze stolicy Austrii przez tajną
O Podobno „rząd” Arciszewskiego po
Przedstawiciele austriaccy nie poda policję nowego reżimu.
da się do dymisji, nie godząc się na „pre
ją jednak liczby uchodźców, bowiem
Borby mieszkał w Wiedniu od roku. zydenturę” Augusta Zaleskiego. Panowie!
większość z nich przekracza granicę Jego brat zaś znajdował się na Wę Ńie róbcie burzy w szklance wody!...
a W Paryżu popisuje się „grupa po
nielegalnie.
grzech i obecnie udało mu się przedo
” Kamila Mayera. Jeden z popi
Na pograniczu austriacko - węgier stać do Wiednia. Opowiada on, iż cała wietrzna
sów to jazda motocyklem z szybkością
skim nastąpiło znaczne wzmocnienie rodzina Borby została aresztowana 60 km. na godzinę na kablu wiszącym na
garnizonu ochrony pogranicza. Drogi przez węgierską policję polityczną. wysokości 55 metrów. Artyści co wie
zaś w strefie sowieckiej prowadzące Dziennikarz Borby był widziany poraź czór rzucają poprostu śmierci śmiałe wy
zwanie.
do Austrii są obecnie kontrolowane ostatni w ubiegły wtorek.
a W okolicach miasta Allahabad w In
przez agentów węgierskich.
diach małpy stały się prawdziwą klęską
Wielkie
pielgrzymki
Pismo „Wiener Kurier” wydawane
dla ludności. Małpy nie tylko niszczą
na Węgrzech
zbiory, lecz uprowadziły wzgl. pogryzły
po niemiecku i ogłaszane w strefie aBudapeezt. — Idąc pieszo z głównych setki dzieci. Miasto na gwałt poszukuje
merykańskiej w Wiedniu podało do miast
Węgier i niosąc na ramionach wielkie

Polityczni uchodźcy węgierscy w Austrii

Oświadczenie marszałka Douglasa

Czelna odpowiedź dyrektora I.G. Farben
Kilku techników' francuskich zwiedziło ostatnlo fabryki słynnego niemieckiego koncernu chemicznego I. G. Farben, którego olbrzymie zakłady, znajdujące się w strefie
amerykańskiej, jakby „cudem” ocalały pod
czas masowych bombardowań Niemiec...
Obecnie jeden z techników zamieszcza swe
spostrzeżenia na łamach dziennika „Ce
Solr’/ przytaczając m. in. znamienny dowód
wzrastającej czelności niemieckiej. Fabryka
mi kierują bowiem Niemcy, a Amerykanie
ograniczają się do ogólnej, jakże często po
wierzchownej kontroli. ,

Dlaczego wśród katolików
zachodzi mniej samobójstw

zwiedziła m. In. olbrzymie za
Frankfurt. — 9 nadfortec latających typu
(Delegacja
kłady w Hóchsf nad Menem, które znajdu-„B-29” wyleciało we wtorek z lotniska w

ją się w pełnej aktywności. Wszystkie 350
budynków tych zakładów są cale. Produkowano tam imponującą liczbę ton kwasu siar
kowego, nitratu, chloru 1 innych produktów
koniecznych niemieckiej machinie wojennej.
Po zwiedzeniu zakładów technicy zapytali
dyrektora, na jakich warunkach zakłady
mogłyby dostarczać Francji potrzebnych jej
produktów. Niemiec, z nieukrywaną W to
nie czelnością, odpowiedział dosłownie:
— „Sądzę, że rozmowę naszą powinniśmy
postawić wyłącznie na płaszczyźnie technicz
nej a nie handlowej. Aby wejść w łączność
z nami powinni panowie do nas napisać.
Zbadamy propozycje, jakie nam będą poczy
nione i odpowiemy panom — lub też nie
odpowiemy — zależnie od tego, czy te pro
pozycje będą dla nas interesujące lub nie”.
Podający tę czelną odpowiedź technik
francuski dodaje, że lepiej można ją zrozu
mieć kiedy zważy się, iż dzieci niektórych
kierowników I.G. Farben są naturalizowanymi Amerykanami. Gen. Draper, szef wy
działu ekonomicznego amerykańskich władz
okupacyjnych, " zatrudnia w swoich biurach
dużo Amerykanów pochodzenia niemieckie
go. A przed wojną związany był gen. Draper
z bankiem Dillon Read, który do r. 1938
brał udział w finansowaniu pożyczek nie
mieckich...
W tych warunkach nic dziwnego, że Niem
cy, zachowując się wobec Amerykanów z udaną uległością, wobec innych Aliantów czują się u siebie panami .1 wkrótce nie będzie
wiadomo, kto właściwie wygrał wojnę!

Zurych. — Dr. Schwarz, profesor medycy
ny sądowej uniwersytetu zurychskiego, pod
kreśla w §wej książce, zatytułowanej: „Za
gadnienie samobójstw”, że w Szwajcarii,
gdzie liczba samobójstw jest stosunkowo
bardzo wielka, najmniej tychże zachodzi
wśród katolików, Statystyka daje cyfry na
stępujące: 13 — 14 samobójstw wśród kato
lików, 28 wśród protestantów, 53 wśród Ży
dów na 100.000 osób każdego z tych trzech
wyznań.
Jeśli chodzi o przyczyny tej korzystnej
dla katolików statystyki, Dr. Schwarz kla
syfikuje je następująco: 1) zamieszkanie: ka
tolicy żyją przeważnie na wsi; 2) zawód:
katolicy wykonują zawody, które są naj
mniej narażone na kryzysy ekonomiczne; 3)
liczba urodzin: liczba ta jest wyższa u ka
tolików, a liczba samobójstw stoi w odwrot
nym stosunku do liczby urodzin; 4) w koń
cu przyczyny duchowe: większa wiara w ży
cie wieczne i większy autorytet księży.
„Wyznanie”, — pisze Dr. Schwarz, — „jest
instytucją j wychowawczą metodą sumienia, 288)
(Ciąg dalszy)
która pozwala na rozwiązanie najbardziej
— To ważne. To można wyzyskać.
trudnych zagadnień osobistych”.
(C.I.C.)
Mam sposób posiąść Antiochę... Ja

Pasażerowie jeść będą
befsztyki, usmażone
przed rokiem

(Photo: France - Clichós)

Nowy sposób mrożenia mięsa pozwoli
na liniach lotniczych w każdej chwili po
dać pasażerom dania, sporządzone ze'świe.
żych artykułów spożywczych. Mięso i ja
rzyny zamrożęne po przyrządzeniu, za
chowują bowiem świeżość przez przeszło
rok, ale muszą pozostawać w chłodni. —
Na zdjęciu: kucharz angielskiej linii lot
niczej, przed wejściem do Spiżami - chłod
ni, ubrał się jak badacz okolic podbiegu
nowych.

<

v

—
Nadfortecc
przelatują z Niemiec do U.S.A.

sam... Oddam ją tobie, a raczej zdobędziemy razem... Twoja będzie. Twoja
i moja, boś mlodziak i rządzić sam nie
potrafisz...
Tankred patrzy na stryja z osłupie
niem.
\
— Cóż to za sposób? I dlaczego ma
być nasza? A inni?
— Inni? Pójdą sobie dalej. Przecież
mówię, że nie oni zdobędą, tylko my obydwaj...
— To niemożliwe.
— Ależ zapewniam cię, że znam spo
sób...
— Nie o to idzie!... O zdradę towa
rzyszy... Idziemy razem... Poczynamy
razem... Basileusowi oczywiście nie ma
co oddawać. Nie przysięgałem. Mogę,
jak mówicie, zatrzymać gród, ale po
to by podzielić się z nim z pozostały
mi.
— Po co się dzielić? — wzrusza ra
mionami Boemund. — Niech każdy o
sobie myśli.
— Jak tak nie zrobię.
W głosie chłopca brzmi stanowczość.
Boemund macha z niechęcią ręką.
— Ghipszyś, niż myślałem. Nie ma
my co na razie o tym gadać...
Jadą dalej w milczeniu. Będzie hu
czek — ipyśli Boemund — mniejsza o

Giebelstadt w Niemczech do lotu ponad At
lantykiem. Jest to trasa 6.300 mil. Wykonuje
je eskadra w ramach ćwiczeń letnich. Samo
loty te przybyły do Niemiec w dniu 9 maja
br. a obecnie wracają do Kansas w Ameryce
w trzech etapach, zatrzymując się na Azo
rach i następnie na Bermudach.

Artyści francuscy
wyjechali na
objazd krajów
Amery ki Połudn.
Zespół artystyczny Ma
rii Bell, składający się z
18 aktorów i aktorek,
samolotem udał się do
Ameryki Połudn. Rząd
francuski udzielił na wy
prawę kilku milionów
fr. subwencji. Aktorzy
1 aktorki, zaopatrzeni
w toalety i garnitury
wykonane
przez naj
lepszych krawców pary
skich, będą w Ameryce
prawdziwymi ambasado
rami elegancji francu
skiej. Zespół odwiedzi
Brazylię, Chile i inne
kraje południowo - ame
rykańskie.

Niemczech miała być Parlamentem i władzą
ustawodawczą w znaczeniu politycznym i
jakoby z obu stref zrobiono jakieś nowe
Niemcy.
Lord Pakenham, odpowiedzialny za spra
wy niemieckie, przedstawił w brytyjskim mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych plan wyży
wienia, który przywiózł z Niemiec, 1 który
to plan został opracowany wyłącznie przez
samych Niemców.
Jak wiadomo w sprawie tej odbył rów
nież z Pakenhamem szereg konferencyj amerykański podsekretarz w ministerstwie
Wojny, Peterson, który opuścił Berlin i po
wrócił do Waszyngtonu.

krzyże z drzewa, członkowie III. zakonu
Franciszkanów na Węgrzech zbiorą się tego
roku w Stimag, odbywając w ten sposób
•wielką „Pielgrzymkę pasyjną” poprzez całe
Węgry. Pielgrzymka ta stanowi część całej
serii uroczystości dopełnienia ślubów naro
dowych, które się odbędą w całym kraju z
inicjatywy kardynała Mindszenty'ego i kleru węgierskiego.
(C.I.C.)

. Druga rocznica podpisania
Karty Zjednoczonych Narodów

LAKE-SUCCESS. — Z okazji 2 rocznicy
podpisania Karty Narodów Zjednoczonych
przemawiać będą w Waszyngtonie prez. Tru
man, w Londynie Premier Attlee, Premier
Ramadier w Paryżu, Gromyko w Nowym
Jorku, Czang-Kaj-Szek w Nankinie, a prze
wodniczący Narodów Zjednoczonych, mini
Spaak zabierze głos w Lakę-Success.
Trzy strefy podpisały układ ster
Sekretarz generalny Trygve Lie wygłosi
handlowy na 16 milionów doi. również przemówienie w siedzibie O.JLZ. na
Berlin. — Trzy zachodnie strefy okupacyj temat 2 letniego dorobku O.N.Z.
ne, dwie anglosaskie i francuska podpisały
w' dniu 24 czerwca Im*, układ handlowy, w
Raport
następstwie którego pomiędzy trzema stre
Komisji Bałkańskiej O.N.Z.
fami dojdzie do wymiany artykułów chemicz
nych. Mianowicie strefa francuska wyśle do
Nowy Jork. — Komisja bałkańska O.NJZ.
dwu innych stref zachodnich, towarów za 83 ogłosiła 25 czerwca br. w Nowym Jorku w
miliony marek, w czym artykuły chemicz Radzie Bezpieczeństwa raport ze swych
ne i lekarstwa za 54 miliony marek. Obie zaś prac badawczych w sprawie wypadków gra
strefy zachodnie anglosaskie wyślą do stre nicznych w Grecji północnej i zachodniej.
fy francuskiej towarów' za przeszło 77 mi Raport podpisany przez większośń przedsta
lionów marek, w czym za 34 miliony towarów wicieli Komisji O.N.Z., za wyjątMfem dele
chemicznych i za 31 milionów marek żelaza gacji polskiej i rosyjskiej, zarzuca Jugoi stali.
sławii, Bułgarii i Albanii, że udzielają czyn
nej pomocy partyzantom greckim. Po 9 ty
godniach obserwacyj i badań Komisja wyra
40 tysięcy uchodźców
ża opinię, iż wypadki graniczne w Grecji
wróciło do swych krajów
mają
ścisły związek z politycznym układem
FRANKFURT.
Szef rozmieszczenia
U.N.R.R.A. podał do wiadomości 25 czerwca sił w Grecji, oraz są następstwem prześla
mniejszości narodowej przez władze
br., iż w okresie wiosennej akcji repatria dowania
cyjnej powróciło do swych krajów macie greckie.
Komisja w swych zaleceniach praktycz.
rzystych 40.000 uchodźców, w czym więk
nych uważa, iż Rada Bezpieczeństwa O.N.Z.
szość Polaków'.
Według obliczeń głównego zarządu U.N. powinna zalecić państwom takim, jak: Ju
R.R.A. na terenie Niemiec, Austrii i Anglii gosławia, Bułgaria i Albania zawarcia z
znajduje eię jeszcze około 700 tysięcy u- Grecją odpowiednich układów o poszanowa
chodżców, którzy odmawiają powrotu do niu i nietykalności granic, wTeszcie układów
o mniejszościach narodowych i ew. wymianie
swych krajów rodzinnych.
ludności. Komisja stanęła w końcu na sta
nowisku, iż rola jej nie jest jeszcze skoń
czona. Powinna ona nadal utrzymać swych
obserwatorów na pograniczach greckich.
Komisja domagała się ponadto upoważ
nienia ze strony Rady Bezpieczeństwa, O.
NJS. by bez względu na to, czy Bułgaria wy
razi zgodę, czy nie, członkowie Komisji
bałkańskiej mogli przekraczać granicę buł
garską w razie potrzeby.

ludzi, kórzy uwolniliby je od małpiej in
wazji.
8 Na Olimpiadzie 1948 r. w Londynie
wwstąpi Harry Clark, który Uczy 53 la
ta i jest już... dziadkiem! Stanie w kon
kurencji marszowej. Ponieważ z zawodu
jest listonoszem, uprawia więc codziennie
trening...
8 Ulżyłoby Francji, gdyby więcej od
kryto takich miejsc jak w Antin (Hte
Pyrenees) Wiercenia ujawniły tam naf
tę na głębokości 1.540 metrów. Całe
szczęście d’a Antin, że jest położone we
Francji, gdyż inaczej odrazu zgłosiliby
się różni „opiekunowie”.
8 Amerykańska „General Motors”
wśród klientów, którzy czekają na spe
cjalne wozy, ma zapisanych: Papieża,
króla Egiptu Faruka, generałów Marshal
la i Eisenhovera, b. króla Jugosław ii Pio
tra, Marlenę Dietrich I innych. Nawet
więc możni tego świata muszą czekać „w
kolejce”...
8 W szpitalu Wesley w Chicago istnie
je książka pamiątkowa dla ojców, czeka
jących na rozwiązanie żon. Można w niej
wyczytać takie np. zdania: „Dziękuję Ci
Boże, że stworzyłeś mnie mężczyzną a nie
kobietą”. — „Czekałem, czekałem i... po
ciłem się, ale opłaciło się".
8 Skazany na dożywotnie ciężkie ro
boty, lecz ułaskawiony po 20 latach wra
ca z Guyany Wilhelm Seznec z Morlalx.
Był skazany za morderstwo, lecz stale
głosił swoją niewinność. Obecnie podejmle walkę o rehabilitację. Nawet jednak
gdyby- udowodnił, że nie dokonafc^abrodni 20. ląt„ Guyany wyryło na nim swe
niezatarte piętno.
8 Amerykanie mają wszystko „naj
większe”. Nic więc dziwnego, że np. trwa
jący od 2 tygodni pożar lasów w7 Alasce
strawił już 50 tys. hektarów.
■ Były jeniec wojenny La Balie z
Fleur-Fontaine (Eure et Loire) nie mógł
wrócić na swoją fermę, gdyż zajmował ją
ktoś inny. Obecnie 60 b. jeńców wojen
nych usunęło „okupanta” i osadziło p.
La Balie na jego fermie.
8 12-letnl Lucjan Pró z St.-Luperce
(R. et L.) zdobył się na właściwy jego
wiekowi pomysł. Oto wszedł na dach re
perowanego miejscowego 1<oścloła, prze
bił sufit, upadł z 15 metrów na kamien
ną posadzkę ł... skaleczył sobie tylko lek
ko dłoń. Szczęściarz!
8 Byli faszyści włoscy sprzedają swo
im zwolennikom „bony powstania faszy
stowskiego”, po tysiąc lirów sztuka. Nic
oczywiście nie wspominają, kiedy zamie
rzają bony spłacić...

Praca i płaca w Stanach Zjednoczonych
WASZYNGTON. —- Preeclętna długość
tygodnia pracy w przemyśle amerykańskim
wynosiła w kwietniu br. 40 godzin. W prze
mysłach produkujących artykuły szybko
psujące się po raz pierwszy od 1942 roku
robotnicy pracowali poniżej przeciętnej, t. zn.
mniej niż 40 godzin pracy ze względu na
zmniejszenie wytwórczości w ogóle.
Średnia płacy za godzinę w przemyśle ar
tykułów łatwo psujących się, jako też w in
nych branżach, miała tendencję do stałej
zwyżki, ale ta podwyżka płac nie szła w pa
rze ze zmniejszoną ilością godzin pracy, co
spowodowało, że> średnie płace w kwietnia
b.r. były niższe od płac w marcu b.r.

(Photo: France - Cllchts)

’lefie Kossak

'powiek
to. Przystaną, jeno ich bieda przyciś wy pomysł i sądzę , że zniesiecie go,
nie, a to niedługo nastąpi...
książę, co szybciej.
Robert jest zakłopotany i jak zwy
kle oddaje głos Arnuldowi.
Obrady były burzliwe. Miano o czym
— Pomysł sam w sobie nie jest zły
prawić. Przybycie Greków i odmowa — twierdzi kapelan — dobry rycerz
pomocy z ich strony. Odczytanie bło Omer de Guillebaut źle postąpił, wpa
gosławieństwa Ojca świętego. Niesły dając samowolnie do prowansalskiego
chany wybryk Omera. To też wszyscy obozu, należy jednak wziąć pod uwa
baronowie byli zebrani, nawet Raj gę, że skłoniły go do tego miłość cnoty
mund St. Gilles, choć blady jak trup, i wstręt do grzechu...
chwiejący się na nogach z osłabienia,
Rajmund -podnosi się z trudem.
przyszedł przecież, a raczej kazał się
—
Zabraniam nazywać dobrym ry
przynieść. Chciał być obecnym, by za cerzem
plugawego psa Omera — mówi
żądać od Roberta zadośćuczynienia za z wysiłkiem.
— Żądam jego głowy.
wyrządzoną przez Omera obelgę.
— Nie widzimy słusznej przyczyny
Ademar staje po jego stronie, potę ku temu — odpiera Arnuld — rycerz
piając ostro pomysł wygnania niewiast Omer otrzymał już naganę.
z obozu.
— Żądam głowy — powtarza z na
— Nie mieszam się zazwyczaj w wa ciskiem Rajmund. — Córkę króla Ka
sze sprawy — mówi — ale z przera stylii, moją małżonkę, znieważył!
żeniem słyszę o tym, co się poczyna u
— Jako żywo tego nie uczynił! Nie
Normanów. Po społu żony nobilów z widział jej zgoła!
dziewkami, a uczciwe z ladacznicami!
— Bo nie dopuściłem tej zgrai do
Hańba mężom, którzy na to zezwolili! obozu... Chcieli ją zabrać wraz z inny
Zamkniętymi nieboraczkami któż się mi. Moją żonę! Moją żonę!
zaopiekuje? Kto się troszczy o to, co
Podniósł obie ręce do gardła, bo
jedzą, co piją, jak tam żyją? Niegodzi- wściekłość poczęła go znów dusić.

Biura statystyczne robotnicze podają na
stępujące średnie przeciętne płacy z kwiet
nia b.r.: w przemyśle ogólnym średnia pła
ca wynosiła 47 dolarów 44 centy za 40-godzinny tydzień pracy. Za godzinę przemysł
ogólny płacił przeciętnie 118,6 centa.
W przemysłach produkujących artykuły
nie psujące się, tygodniowy zarobek wynosi
50 dolarów 38 centów za 40,5 godzin pracy,
czyli 124 centy za godzinę.
Wreszcie w przemysłach wytwarzających
artykuły wyłącznie podlegające psuciu się,
robotnik zarabia tygodniowo za 89,4 godzin
44 dolary 25 centów czyli średnia za godzinę wynosi 112,2 centy.
Górnicy amerykańscy, którzy ostatnio
próbowali uzyskać nowy kontrakt pracy z
właścicielami kopalń, należą w Stanach Zjed
noczonych do kategorii robotników najlepiej
płatnych. Pracują oni przeciętnie 43,7 godzin
tygodniowo od marca br. i zarabiają na ty
dzień 64,90 dolary. Przeciętna płacy za go
dzinę wynosi u nich 148,4 centów.

— Rycerz de Guillebaut nie chciał,
Boże broń, ubliżać wam, grabio, lub
cienia rzucać na szlachetną waszą mał
żonkę, uważał jeno, że skoro wszyst
kie niewiasty należy razem zgroma
dzić, to wszystkie...
— Zabraniam nazywać podłego gada
Rekordowe przemówienia
Omera de Guillebaut rycerzem — uw Senacie amerykańskim
piera się Rajmund. — Jeśli mi nie
przyślecie jego głowy, sam sobie wy Waszyngton. — Ustawa antystrajkowa,
wobec której Prezydent Truman założył ve
mierzę sprawiedliwość.
to prezydenckie została już ponownie roz
Dyszy ciężko, Ademar patrzy z nie patrzona
przez Senat. Posiedzenie trwało opokojem na jego zmienioną twarz.
gółem 27 godzin.
— Uspokójcież się, panowie — Wśród ciekawych szczegółów podkreśla
przedkłada. — Nie wątpię, że do poro-, się fakt, iż od 1927 roku nie było w sena
zumienia dojdziecie. Winni będą z pe cie amerykańskim tak długich przemówień.
20 lat temu zaś. w r. 1927 rekordowe posie
wnością ukarani, choć może nie tak dzenie
Senatu trwało 37 godzin i 2 minuty. *
srogo, jak żąda grabia St. Gilles. Na
razie jednak mówmy o ważniejszych
rzeczach... Książę Tarentu opowie Ameryka posiada swój własny
nam o swojej bytności u greckiego
plan rozdziału pomocy
wodza Tatikiosa, który przypłynął do
dla Europy?
Aleksandretty...
Paryż.
—
Dziennik
„Le Monde" w arty
— Słusznie, Wasza Dostojność — kule wstępnym, poświęconym
amerykań
przyznaje Szczepan de Blois — po- skiemu projektowi pomocy dla Europy pisze
zwólcie mi jednak zadać wprzód jedno m.L; „W Waszyngtonie czekają na plan,
pytanie: czy obie siostrzenice kapela którego sobie życzono, ale widocznie posia
dają tam własne plany, na wszelki wypadek.
na normandzkiego są zamknione wraz To
zdaje się zrozumiał Mołotow. Trzymanie
z innymi niewiastami?
się Związku Sowieckiego na uboczu stanowi
Arnuld de Rohes miesza się lekko. łoby przykry brak; byłby on przyspieszył
— Moje siostrzenice, cnotliwe siero odosobnienie sowieckie f podział świata na
dwa bloki, pozostawiając Ameryce cały mo
ty, są ponad wszelkie podejrzenia...
ralny zysk swojej akcji”.
— Nie wątpię, lecz pytam, czy są , .Kierownicy moskiewscy są zbyt domy
zamknione?
ślni, by ściągać na siebie podobną odpowie
— Nie — wyznaje Arnuld.
dzialność. Wolą nie wycofywać się z gry.
{Ciąg dalszy nastąpi).

Gra nie jest wygrana: toczy się dalej.

1 już jest coś”.

To
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Sobota

Wieści z Polski
Obóz w Oświęcimiu

muzeum narodowym

Satyra sejm owa

Uroczystości w Dieuze

ku czci poległych 90 żołnierzy I. Dyw, Polsk
wielką manifestacją patriotyczny

„Polityka kierowana”
dla#., pszczół

Cicho do 50% zniszczone miasteczko
Naprawdę szczęśliwa była myśl inicjato
Dieuze, było dnia 22 czerwca świadkiem ra tej uroczystości ks. Miedzlńskiego. Przy
Poseł Chwallński (PSL) opowiedział pod wspaniałej manifestacji polsko-francuskiej. pomniała ona i uwypukliła jeden z fra-.
Dziś:
Leona papieża
Ostatnio — jak już donosiliśmy — odbyła można było zagazować bez trudu 60.000 oczas obrał sejmowych, że przydziały cukru Od wczesnego, pogodnego ranka niedzielne gmentów walk żołnierza polskiego na róż
Jutro:
Piotra i Pawła,
się inauguracja straszliwego obozu śmierci sób dziennie, t. j. całe większe miasto. Kre dla
pasiek z każdym rokiem są zmniejszane. go napływały gromady ludzi. Jedni autobu nych frontach świata xv tej strasznej wojnie.
Pojutrze: tinilli i Lucyny
w Oświęcimiu, jako muzeum narodowego, matoria nie osiągnęły takiej sprawności, bo
chyba już tylko symbolicznie prze sami, inni ciężarówkami, inni rowerami,
Z pośród wielu listów jakie otrzymał Ks;
aby na zawsze pozostało świadectwem bar wiem w ciągu doby były zdolne spalić „tyl Ostatnio
znaczono
po... 1 kg. na pasiekę, bez względu wielu nawet pieszo. Zewnętrzny łeb wygląd Miedziński, Organizator tej uroczystości, na
barzyństwa
niemieckiego,
popełnianego
w
oko” 24.000 zwłok. Dlatego palono nadmiar na Ilość uli.
Opłata ta „Narodowca” wynosi :
wskazywał,
że
to
nie
tutejsi.
Mężczyźni
w
leży wymienić list Generała Dywizji Ducha,
kresie wojny na ziemiach polskich.
ze J miesiące
zagazowanych pod gołym niebem na olbrzy
IM) Fre.
Natomiast do gmin przydzielono instruk w rogatywkach, dziewczęta w krakowskich był. Dowódcy Pierwszej Dywizji Grcnadie*a • miesięcy
•75 Fre.
Z okazji uroczystości bydgoski „II. Kurier mich stosach.
torów pszczelnych, którzy — jak mówił pos. strojach, matki w polskich chustach, a i rów. List ten brzmi jak następuje:
ta eely rok .
Polski” przytoczył szereg danych liczbowych,
Niezależnie od zagazowania milionów na
będą zapewne instruować dalej przeróżne w kolorach sztandary z na
ńsld
Pbcztowe konto czekowe: CC. LILLK 16651
na ogół mało znanych, o ogromnych rozmia tychmiast po ich przewiezieniu do Oświęci Chwali
Wielebny Ksi»dz. Proboszcz
pszczoły, jak mają oszczędnie obchodzić się pisami świadczyły o przybyciu Polaków ze
rach
obozu,
urządzonego
na
masowe
mordo

Wiktor Miedziński
mia
—
zginęło
w
samym
obozie
300.000
lu

Ztmówlenla 1 wszelkie listy należy adresować'
z
cukrem
(a
raczej
bez
cukru),
■
a
za
to
Wschodniej
Francji.
Wielki
p'ac
przed
mewanie milionów ludzi.
dzi na skutek systematycznego głodzenia, zwiększyć produkcję ponad normę z 1937 r. rostwem w Dieuze wypełnił się tysiącznym b. Kapelan 2. Pulkn Grenadierów Wielkopolskich
*
„NARODOWIEC
-LEN S (P.de C.)
Na małym tym skrawku ziemi — pisze torturowania i obciążania nadmierną pracą,
7, rue de l’Abbe Risse
tłumem Polaków.
Metz (Moselle)
„I.K.P.” — na niewielkim obszarze obozu zginęło w czasie wielkich epidemlj oraz na
Inicjatorzy tej uroczystości byli skromhi
oświęcimskiego i obozów sąsiednich z Brze skutek urągających wszelkim pojęciom waPos. Chelkowski (PPR), przemawiając, co
Wielebny
Księże
Kapelanie!
w swych zamiarach, jednak inicjatywa I sa
zinkami na czele, zniszczono 3 i pół miliona run k ów’ obozowych”.
kilka słów powtarzał słówko „prawda”.
\
Na
ręce
Księdza
Kapelana
zasyłam dla Polonii
ma
myśl
została
tak
głęboko
odczuta
przez
ludzi, najwięcej Polaków i Żydów. Trzy i
Zniecierpliwiony tą stale powtarzającą się
w Metzu podziękowanie 1 wyrazy wdzięczności za
Echa pobytu Prymasa Anglii
pół miliona — to prawie tyle, co cały naród
„prawdą” jeden z posłów krzyczy do mów polskie Wychodztwo, że uroczystość ta prze piękna i szlachetna inicjatywę zorganizowania uduński, tyle co naród norweski czy połowa
cy: „Nikt przecież panu nie mówi, że nie obraziła się w wielką manifestację patrio roezyatości w 7-ma rocznice walk 1. Dywizji Gre
w obozie oświęcimskim
nadierów. w tragicznym czerwcu 1940 roku we
narodu szwedzkiego.
Podczas swej niedawnej podróży po Polsce, prawda. Skończ pan gadać i tak uwierzymy tyczną.
Francji. Walki 1. Dywizji Grenadierów ea wspa
Inicjatywa wyszła od Księdza Miedziń- niałym
„Czy Polacy kiedykolwiek słuchali w O olbrzymich rozmiarach obozu oświęcim ks. kardynał Griffin, Prymas Anglii, zwie na słowo”.
śwladectewm męstwa żołnierza polskiego,
sklego z Metzu, byłego Kapelana Ii-go Puł walczącego do ostatniego naboju o Wolność i
polityce rozumu?” — Takie upokarza skiego najlepiej świadczą cyfry. Prócz obo dził w towarzystwie Prymasa Hlonda, obóz
ku Grenadierów Wielkopolskich I-szej Dy Sprawiedliwość. Walki te, prowadzone wraz z
jące nas wszystkich, aid
* niestety tra zu głównego, t ,zw. „Stammlagru”, Oświęcim w Oświęcimiu. Kardynał z wielką uwagą
Butelka piwa jasnego dochodzi w nie wizji!,
jednostkami francuskimi XX. Korpusu, pozostaną
z której to dywizji wielu żołnierzy napewno
posiadał
39
obozów
filialnych.
Nad
plano

wysłuchał
zdanego
mu
sprawozdania
o
po

poważnym wkładem w przyjaźni polskoktórych
wypadkach
w
sprzedaży
detalicznej
fne, pytanie słyszeliśmy onegdaj w je waniem obozu oraz przy pracach kancelaryj- twornych zbrodniach, popełnionych przez
spoczywa
właśnie
na
cmentarzu
w
Dieuze,
francuskiej.
do 80 zł., zamiast ceny obowiązującej 45 zł.
dnym z słuchowisk radiowych.
poległych
w
walkach
z
Niemcami
w
czerw

Nie mogąc, niestety wziąć udziału osobiście w
no-budowlanych zatrudnionych było kilkuset Niemców na terenie obozu i o martyrologii
Warszawa. — Na Krakowskim Przedmie cu 1940 r.
tej pięknej uroczystości, serdecznie dziękuję Ks.
Nie dotyczy ono szerokicli polskich inżynierów spośród więźniów ora z. kilkuset i więźniów politycznych.
Kapelanowi
i Polonii w Metzu, wszystkim organi
ściu
na
rogu
Trębackiej
rozpoczęto
remont
O godzinie 11-tej 30. z placu z przed roezaproszonym gościom, kolegom b. gre
mas pracujących, których twarda pra SS-manów. Nad realizacją tych planów pra
zabytkowego gmachu t.zw. „Starej Poczty” rostwa wyruszył wspaniały pochód do miej zatorom,
nadierom, ludności polskiej i francuskiej oraz
cowało przez długi czas po 8.000 więźniów Kulisy walki PPS—PPR o SPOŁEM oraz
kilku kamienic zabytkowych. Prace scowej świątyni, która wypełniła się po wszystkim uczestnikom — za inicjatywę, organi
ca na chleb uczy codziennie, jak trze dziennie. Rozbudowa tego giganta obozowe Obecnie odbywają się stopniowe wybory
odsłanianiu • Barbakanu doprowadziły brzegi. Mszę św. celebrował ks. Miedziński a zuje, wykonanie i udział w tej podniosłej maniba rozumieć i szanować prawa nada go pochłonęła w jednym jedynym 1943 roku do władz oddziałowych „Społem”: powiato przy
która zbiega się ze świętem 1. Dywizji
do odsłonięcia ocalałych części średniowiecz podniosłe kazanie wygłosił ksiądz Rektor fvjltcji,
Grenadierów.
ne materii przez Stwórcę, i którym aż 2.976.380 dniówek pracy więźniów oraz wych, okręgowych i wojewódzkich oraz na nej
bramy Nowomiejskiej.
Nie
wątpię,
że Polonia w Metzu. będzie w dal
dr.
Cegiełka.
Po
mszy
św.
nad
katafalkiem
293.887
dniówek
robotników
spoza
obozu.
Je

dla tego samolubstwo, ani pogoń za szcze w 1944 roku przy pracach budowlanych Zjazd Walny Delegatów, który dokona wy Łódź. — W dzielnicy Bałuty, uległa znisz okrytym sztandarem biało-czerwonym, przy szym ciągu pracowała
nad zacieśnieniem więzów
boru
naczelnych
władz
„Społem".
przyjaźni
polsko-francuskiej.
wspólnie
przyjemnościami ani pycha, nie fałszu zajętych było w Oświęcimiu 4.000 więźniów W połowie czerwca br. rozpoczęły się czeniu większa, ilość domów. Obecnie w szyb branym kwiatami i otoczonym wieńcami, przelana krew żołnierzy polskich której
i francuskich w
je inteligencji, ani głosu rozumu ani oraz 200 robotników spoza obozu. Hitlerow Zjazdy Wojewódzkie, większość ich odbę kim tempie prowadzone są roboty nad upo egzekwie za poległych żołnierzy z 1-szej Di- 1940 roku w obronie naszej wspólnej sprawy,
fundament trwały i nie zniszczalny.
cy zatrudniali przy rozbudowie obozu 1.000 dzie się dopiero w sierpniu. Zjazd Główmy rządkowaniem tego terenu.
wizjl odprawił Ks. Rektor dr. Cegiełka. Po rzuciła
sumienia.
Pracy tej tyczę z całego serca. „Szczęść Boże”.
Kalisz.
—
24-letnia
Józefa
Grzelakówna
jeńców
angielskich.
W
komorach
gazowych
południu
wyruszył
na
cmentarz
jeszcze
Delegatów
nastąpi
prawdopodobnie
w
paź

W pogoni za życiem ułatwionym
zam. we wsi Tymianki, w celach samobój większy’ niż przed południem pochód, bo
dzierniku.
Pierwsza Grenadierów
wielka część inteligencji polskiej nau
czych napiła się esencji octowej. Przewiezio wzięli w nim udział Francuzi z orkiestrą,
UNRRA
ciągle
jeszcze
pomaga
czyła się od wieków przy lepiać gdzieś
Te przygotowania do walnego zjazdu tłu na do szpitala, zmarła po kilku godzinach Merem i całą Radą gminną na czele.
Róż.nemi szlaki, jakby z różnych światów
na odgłos śmigieł i granatów,
do kogoś, jak n. p. owa drobna szlach UNRRA stopniowo nadsyła zaległe dosta maczą nagły atak PPR przeprowadzany m. Ostrów Wlkp. — Na dziedzińcu więzienia Oprócz wymienionych już w poprzednim Szliśmy
Dokąd nczucia żołnierskie nas zwały...
wy: w okresie od 1 do 28 maja br. nadeszło in. przez ministrów Minca i Lechowicza, na został stracony przez powieszenie były kat sprawozdaniu szli w pochodzie: księża Ma Dla
Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały...
ta polska „wyżerała się” u magnaterii do
portów polskich 4.746 ton pszenicy, 31.351 „Społem” oraz cierpkie odpowiedzi PPS. Ostrowa SS Obersturmfuehrer Walter Pa deja, Rozynek, Nejman, Chojnacki i Dą
polskiej, co tak trafnie przedstawił ton kukurydzy, 10.492 tony mąki, 311 ton „Społem
” jest bowiem głównie opanowane ternoster.
browski, księża francuscy
*,
drużyna Grena O głodzie, chłodzie i nędznie odziani,
szopach, na strychach pochmurnej Bretanii
nam Henryk Sienkiewicz.
fasoli, 13.656 ton mięsa, 3.040 ton ryb. 2.956 przez PPS, a PPR chętnie by jej wydarła z
Poznań. — Samochód wjechał na moście dierów, pp. Mieloszyńska, Krakowiak i Obo W
Ramiona nasze wojska wykuwały,
Powaśnione grupki inteligenckie, je ton smalcu, oleju 110 ton, tłuszczu 555 ton rąk kierownictwo największej spółdzielni. Dębieckim na chodnik i przygniótł do porę rało ze Zjednoczenia Katolickiego a da!ej Dla Ciebie, Polsko, i dla. Twojej chwały...
tony mleka.
czy przechodniów: R. Tomaszewskiego wraz dzieci i Młodzież Harcerska, Młodzież z K. Nadludzkie trudy, nie świstki papierów
dne drugim zarzucają, że źyją z ob i 2.623
Film francuski o Ziemiach
W drodze znajdują się następujące tran
z żoną 1 córką oraz Pelagię Walczak. Ofiary S.M„ Młodzież Sokoła. Młodzież ta niosła Stworzyły
wreszcie PIERWSZA GRENADIERÓW',
cych funduszów, a w rzeczywistości! sporty UNRRA: 19.841 ton pszenicy,—9.100
Odzyskanych
wypadku przewieziono do szpitala.
śliczne wieńce i kwiaty na groby poległych Choć przeciwności niektórych złamały,
Dla
Ciebie,
Polsko, dla Twej wiecznej chwały...
ton kukurydzy, 4.500 ton oleju i 1.477 ton
wart Pac pałaca, a pałac Paca’
Wrocław.
Reżyser francuski Lotar
Szczecin. — W czerwcu br. repatriacja żołnierzy. Następnie nlesiono 2-1 sztandary
przystąpił już do pracy nad nakręcaniem fil ludności niemieckiej z woj. szczecińskiego organizacyj polskich z całego terenu wscho W majowym cieple, przez słoneczne łany,
Najgłośniej przecież przestrzega! tłuszczów.
mu o Ziemiach Zachodnich, który zostóje o- uległa dalszemu nasileniu. Do dn. 1 lipea o- dniej Francji, oraz 3 sztandary francuskich Poszliśmy w boje, jak inni na tany,
przed obcymi agenturami Ćat-Mackie- Poza tym nadeszły do Polski w maju na- pracowany
na zamówienie jednego z filmo dejdą 24 pociągi do stref okupacyjnych z organizacyj. Polskie sztandary należały do Gotowi piersią łamać mury, wały.
Ilości produktów spożywczych za
wicz, który przez szereg lat był gar stępujące
36 tys. Niemców.
-x
kupionych przez Polskę w USA za dewizy: wych koncernów francuskich.
Tow. Bractw Różańcowych, Młodzieży wyżej Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały.
gatkiem Goebbelsa i jeździł po Niem 9.308 ton pszenicy, 3.808 ton kukurydzy i
wymienionej, Byłych Wojskowych, P.O.W.N. Wielu zdobyło miano bohaterów,
trop padał polskich grenadierów,
Kult. Ośw., F.R.E.P., Tow. Wzajemnej Po Gęsto
czech za' darmowym biletem I-ej kla 5.644 tony mąki pszennej.
/.Urodnie
przestępstwa
k ara
te można by z nich usypywać wały.
mocy j sztandar górniczy św. Barbary. W Dla
Ciebie,
Polsko, i dla Twojej chwały...
sy i żjł w najlepszych hotelach za
Ceny wolnorynkowe żywności
pochodzie brali też udział przedstawiciele or
przesiane przez Goebbelsa swoim ga- W dn. 10 czei-wca r.b. zanotow’ano nastęTrwaliśmy
wiernie
posterunku,
ganizacji OPO z Dieuze, a w końcu szły na Chociaż już dla nas nanie swym
ratunku,
gatkom bony hotelowe. Niemcy w do pujące ceny wolnorynkowe (ceny detaliczprzeszło km. długości szeregi rodaków na Gdy dookoła związki siębyło
łamały...
szych i miejscowej ludności francuskiej.
Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały...
datku sprowadzali masy wileńskiego ne za 1 kg.)
Wrocław.
—
W
procesie
o
działalność
nie

ście
mordował
kobiety
i
dzieci.
Górniewicz
Pochód
szedł
w
majestatycznym
nastroju
„Słowa” dla swoich kiosków gazeto
Chleb żytni Słonina Masło legalną stanął przed sądem m. In. Józef Gór- wymordował w jednej z fabryk w Baranowi
po walce apoczeli na wieki...
przy dźwiękach n arsza żałobnego orkiestry Jedni szczęśliwsi,
uszli w kraj daleki...
wych, i p’acili za owe gazety, choć ich Warszawa
60
290
375
niewicz, który w okresie okupacji dał się we czach 20 robotników Polaków, podejrzanych francuskiej. W drodze na cmentarz pochód Inni,
Setki w niewoli pęta się dostały...
Łódź
280
520
35
znaki ludności Baranowicz, gdzie był po o udział w organizacji konspiracyjnej. In zatrzymał się przed pomnikiem poległych, Wszystko dla Polski, dla Jej wiecznej chwały...
nikt nie kupował.
260
520
Lublin
57
wszechnie znany jako „krwawy Józef”. Po nym znów razem powiesił na Pomniku Wol gdzie złożone zostały wieńce polskie i fran
(Wiersz z obozu jenieckiego nieznanego
Niska etyka używaczy, brak samo Poznań
260
540
30
klęsce Niemiec schronił się na Śląsk i tu do ności w Baranowiczach 11 partyzantów.
poety - gren.)
cuskie. Na cmentarzu wojskowym, gdzie
dzielnej myśli polskiej oraz brak po Kraków
280
530
47,5
konywał napadów, rzekomo dla ruchu nie
spoczywają
nasi
żołnierze
obok
Francuzów
Sąd Wojskowy skazał Gómiewicza na ka
300
580
czucia odpowiedzialności u wielu inte Katowice
35
legalnego.
uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
Diecezja Malines (Belgia)
340
600
45
Gómiewicz przybył do Baranowicz jako rę śmierci.
ligentów polskich, ma swoje źródło w Szczecin
przez Chór z Algrange pod batutą p. Gala
największa na świecie
Jak
wynika
z
powyższego
zestawienia,
ce

dowódca litewskiej grupy operacyjnej 1 prze
Zdzisław Baran został skazany na karę sa pieśni „W mogile ciemnej”. Podniosłe
amoralnym wychowaniu i stałym dą ny najwyższe notuje się w Szczecinie.
Malines. — Diecezja Malines jest najwięk
prowadzał pacyfikację po wsiach polskich, dożywotniego więzienia, a Eugenia Sterne na kazanie wygłosił były kapelan pierw
żeniu do opajania się i objadania na
na świecie, tak pod względem ilości księ
brał udział w likwidacjach ghett oraz osobi- 7 lat więzienia.
szego pułku Grenadierów ks. Madeja. Po szą
Śmierć dla mordercy prokuratora
cudzy koszt.
(więcej niż 3.000 — przed diecezją Ko
modlitwach i poświęceniu grobów, nastąpi ży
W takiej atmosferze ani rozum, ani Kraków. — Stanisław Wróblewski, który Przybyli na Ziemie Odzyskane aby lani uprawiać bandytyzm ło składanie wieńców. Poza wieńcami Pola tońską, mającą 2.100 księży i diecezją Me
— 2.010), jak i pod względem ilo
sumienie do głosu nie dochodzi, jak to w swoim czasie zamordował prokuratora Opole. — Przed Sądem Doraźnym odpo łożyli oni szajkę bandycką, która dokony cy kładli przyniesione z sobą kwiaty biało- diolańską
ści paraf i j (883, podczas gdy diecezja MeSądu Specjalnego Martiniego, został skaza wiadali Jan Słomkowskl oraz Stanisław Wie
czerwone
na
wszystkie
groby
polskich
żoł

wykazywali ks. Skarga, Jan Kazi ny na .śmierć za zamordowanie Kazimierza
wała licznych napadów rabunkowych na mie
(C.LC.)
Z kolei nastąpiły przemówienia. diolańska posiada 863)
mierz, Leszczyński, Kołłątaj, a W now Dziubka, przewodniczącego Komisji Wybor czorek, oskarżeni o organizowanie napadów szkania prywatne, gospodarstw^ rolne 1 nierzy.
Ulewny
deszcz
przeszkodził
dalszej
uroczy

w powiecie strzeleckim.
spółdzielcze.
szych czasach arcybiskup Teodoro- czej w Zielonej Górze na Dolnym Śląsku i rabunkowych
Kardynał Gerlier doktorem
Obydwaj oskarżeni pochodzą z powiatu
Sąd skazał złoczyńców na 15 lat więzie stości, która zakończyła się odegraniem
za
napady
rabunkowe.
Za
zamordowanie
wicz, Wojciech Korfanty, Witos, Pa
częstochowskiego. Po wyzwoleniu ziem pol nia, zaś na zasadzie amnestii złagodził im hymnu narodowego: polskiego 1 francu honorowym Unlw. w Worcester
prokuratora
odpowiadać
będzie
dodatkowo.
skich przenieśli się oni na Ziemie Odzyska karę na 10 lat więzienia. Obydwaj oskar skiego.
derewski i inni.
N
Paryż. — Kardynał Gerlier, arcybiskup
Wieńce ofiarowali: Byli Grenadierzy, Zje
ne, gdzie rozpoczęli swą przestępczą dzia żeni odpowiadać będą poza tym dodatkowo
Jak dawna to wada, tego dowodem Echa ciężkiej katastrofy kolejowej łalność.
Lyonu, udał się w dniu 12 czerwca br. do
dnoczenie
Katolickie,
Wydawn.
„Narodow

Zamiast
zająć
się
uczciwą
pracą,
zaza nielegalne posiadanie broni palnej.
pod Tarnowem
gdzie otrzymał dyplom doktora
satyry Jana Kochanowskiego, który
ca”, kolonie polskie w Hayange, Metz, Al- Worcester,
. honoris causa” miejscowego uniwersytetu.
dowodzi!, że właśnie ze wspomnianych Kraków. — Przed kilkoma dniami — jak
grange, Nilvange, Creutzwald, Homćcourt, Kardynał
Gerlier udaje się następnie do Ot
Za złoto i obco waluty wywozili żywność do Berlina !
Joeuf, Hagondange, BLenod, Ste Marie-aux- *
powyżej przyczyn „Polak przed szko już donoszono — wydarzyła się pod Tarno
gdzie weźmie udział w Kongresie Ma
Poznań. — W Poznaniu wykryto aferę wa- walut oraz futra 1 liczne przedmioty war- Chćnes, Giraumont, Joudreville-Piennes, La tawy,
wem
tragiczna
w
skutkach
katastrofa
kole

dą i po’ szkodzie głupi”.
(C.I.C.)
jowa. W wyniku zderzenia rozbite zostały 2 lutową, której głównym organizatorem był tościowe. Kolejarza aresztowano.
Mourićre, Kombas, Chateau-Salins, Merle- riańskim.
A jakie skutki ma ta wada, na to wagony pociągu osobowego jadącego w kie funkcjonariusz kolejowy Stanisław Kosicki. Równocześnie przeprowadzono błyskawicz- bach itd.
patrzymy dziś. Narody inne zaś zdają runku Rzeszowa, co pociągnęło za sobą Wykorzystując zajmowane stanowisko służ ną obławę na stacjach kolejowych pod Poz Liczna obecność naszych rodaków na uro
sobie całkowicie sprawę z tego, gdzie śmierć 11 pasażerów oraz poranienie kilku bowe Kosicki wyjeżdżał często do Berlina, naniem i zatrzymano 34 osoby, które zaj czystości, przybyłych z całej Lotaryngii mi Z życia Polonii w U.S.A.
mowały się handlem maszynami do szycia i mo b. trudnych warunków komunikacyj
Grozę katastrofy powiększył jesz
przede wszy stkim należy szukać przy dziesięciu.
cze fakt, iż wydarzyła się ona w ciemno zabierając poważne ilości słoniny i artyku motocyklami, w zamian za masło i słoninę. nych, jej spontaniczność wykazały wielki
Zjazd Związku śpiewaków
czyn smutnego stanu spraw polskich. ściach nocnych. Niewątpliwie śledztwo ujaw łów pierwszej potrzeby/ które wymieniał na Unicestwiono wywóz za granicę wielkich ilo- patriotyzm Wychodztwa Polskiego oraz zroPolskich w
* Ameryce
złoto
i
obcą
walutę.
Podczas
rewizji
w
mie

ni powrody katastrofy — a winni pociągnię
ści słoniny i skonfiskowano na czarnym ryn-1 zumienie dla poświęcenia Żołnierza Polskieszkaniu Kosickiego znaleziono większą ilość ku pokaźną ilość marek alianckich.
Pieśń polska posiada wśród Polonii ame
ci zostaną do odpowiedzialności.
go, który walczył i umierał za Ojczyznę.
rykańskiej licznych wielbicieli. Świadczy o
Przejazdy na kolejach droższe
tym
rozwój Związku śpiewaków Polskich
od 1. lipea b.r.
w Ameryce, który odbył ostatnio Walny
•••••••••eeeeeeeeeeeeeee
Przygody Itafala Pignlki
PARYŻ. — Ministerstwo Robót publicz
Zjazd w Nowym Jorku. W Zjeździć uczest
nych ogłasza, że z dniem 1. lipea b.r. koszta
niczyli przedstawiciele 39 chórów. Ogółem
przejazdu dla podróżnych na kolejach fran
liczy Związek obecnie 54 chóry z 1.933 człon
cuskich podwyższone zostaną o 20%. Cena Raf się wybrał do Alaski,
kami.
przejazdu wynosić będzie za km.: 3 fr. 60 By tam robić wynalazki,
Do dwudziestu mieszanych chórów należy
w I-szej klasie; 2 fr. 31 w H-glej klasie; By zdobyć nowe wartości
782 członków, do dziewiętnastu żeńskich 651
1 fr. 80 w III-ciej klasie.
członkiń, do piętnastu męskich należy 500
I pomóc biednej ludzkości..
Taryfa przewozu towarów podwyższona
członków. W ciągu ub. roku zorganizowano
Wszak śniegu wielkie złoże
zostanie o 28 proc.
również jeden chór dziatwy, do którego na
Tanim surowcem być może.
leży 46 członków.
Jak
go
zużyć?
—
to
pytanie.
Najstarszym w Stanach Zjednoczonych
Wolna sprzedaż tytoniu
Suszyć? Co się wtedy stanie?
chórem polskim jest chór „Harmonia” w No
od 1. lipea b.r.
wym Jorku, założony przed 67 laty.
Gdy tak myśli i rozważa ,
PARYŻ. — W tych dniach ukaże się w Z paczką zobaczył narciarza.
Siedzibę Związku przeniesiono z Nowego
„Journal Offlciel” dekret, wyznaczający no Szybko rozwiązuje sznurki,
Jorku do Chicago. Prezesem wybrano p.
we ceny tytoniu i papierosów oraz wprowa W paczce siatka, od Barbarki.
Markowskiego, a dotychczasowego prezesa
dzający wolną sprzedaż tytoniu 1 papierosów
Pankę mianowano prezesem honorowym. W
od 1. lipea. Konsumenci jednakże w dalszym Radość pryska w jednej chwili,
popisach I. nagrodę chórów męskich zdoby
ciągu zobowiązani będą do nabywania tyto Nie ma przecież tu motyli.
ło „Koło Filaretów” z Utica (N.Y.), chórów
Ach,
ta
miła
Barbara
niu i papierosów w magazynach, w których
mieszanych „Filharmonia” z Nowego Jorku,
Dokuczyć
zawsze
się
stara.
są zapisani.
a chórów żeńskich „Arfa” z Passaic.
Piihar wędrowny, ufundowany przez ks.
kardynała Hlonda zdobył za największą ilość
Ambasador ameryk. 95)
(Ciąg dalszy)
Odpisałem Korejwie i Krzepie, że punktów chór „Filharmonia" z Nowego Jor
a Helena MNISZEK G
przyjechać
obecnie nie mogę, lecz że ku.
—
Pragnę
dla
ciebie,
Romek,
takie

w drodze do Polski

Dane liczbowe o tej ..fabryce śmierci”

CePia Onia

„Kat Baranowicz” skazany na śmierć

Paryż. — Stanton Griffis, nowo-mianowany ambasador amerykański w
Polsce opuszcza w piątek Paryż w dro
dze do Warszawy. Griffis zatrzyma
się jeszcze w Pradze, gdzie spotka się
z ambasadorem L. Steinhardtem.
♦
•
Jak wiadomo, Griffis, bankier nowojorski
został mianowany na stanowisko ambasado
ra amerykańskiego w Polsce po ustąpieniu
Bliss Lane’a, który pełnił tę funkcję od ma
ja 1945 roku.
•
Przed wyjazdem z Nowego Jorku Griffis
(świadczył, że przywiązuje olbrzymią wagę
do współpracy prasy polskiej i amerykań
skiej nad poprawą stosunków polsko - ame
rykańskich. Amb. Griffis zaznaczył, że pra
sa obu krajów może uczynić znacznie wię
cej w tej sprawie od niego samego, jeśli wykaże ducha współpracy, obiektywizmu 1
wzajemnego zrozumienia. Oświadczył dalej,
że uważa za wielką przeszkodę istniejące an
tagonizmy, zwłaszcza między prasą polską
w kraju 1 prasą polsko-amerykańską w USA
• że będzie się starał o zorganizowanie wspól
nego zjazdu dziennikarzy polsko - amery
kańskich i polskich w Warszawie dla zła
godzenia tych antagonizmów. Nic nie zro
bimy — oświadczył ambasador Griffis —
jeśli każda ze stron zachowywać się będzie
wobec drugiej jak Joc Louis na ringu bok
serskim wobec swego przeciwnika.
Określając swoje słowa jako apel do pra
sy w Polsce, ambasador zaznaczył, że jego
zadaniem w Polsce będzie dążenie do popra
wy stosunków politycznych, ekonomicznych
i kulturalnych między obu krajami, i że wie
rzy w to, że mu się to uda. Przede wszyst
kim będzie czuwał nad sprawami pomocy dla
Polski, która prowadzona jest przez szereg
organizacji charytatywnych w Ameryce.

■ -

go cudu szczęścia, jakiego myśmy do
*
znali. Ja to już uważałem za nagrodę
po cierpieniach ojca Marcelego i jego
żony, mojej matki. Pochodziła ona z
mieszczan, tak, lecz posiadała duszę
magnacką, królewską. Czemże wyż
szym był od niej ten rodowy szlachcic,
potentat skoligacony z pierwszymi
rodami w Polsce, który wydziedziczy!
syna swego za jego miłość gorącą...
Czyż godną była jej stopy ta kobieta,
rodowa szlachcianka, która pozwoliła
na krzywdę brata i dla własnej chci
wości 'pozbawiła go rodzinnego dachu
nad głową? Smutne, bezecne pseudotradycje! Dopóki takie tylko tradycje
i zapatrywania będą pokutowały w na
szych stosunkach, nie dojdziemy ni
gdy do szczytu kultury. Za mało ceni
my głębiny duchowe, zanadto dużo
przywiązujemy wagi do wszelkich atu
tów powierzchownych. Zbyt głośne i
wyraźne hołdy składamy materializ
mowi, tej hydrze ludzkiej. Wszystko
dla dogodzenia swej ambicji i kiesze
ni.
Zwrócił się do mnie i rzeki innym
tonem, serdecznie:
— W zasadzie rozumiem cię zupeł
nie i cenię, że mając takie trzy proble
my jednocześnie do rozwiązania, jak
miłość dla Tereni, Krąż i ów obowią
zek sumienia, nałożony ci przez tego
pokutnika, wybierasz najpierw Tere-

I DZIEDZICTWO
3E5

nię. Lecz nie zaniedbuj i spowiedzi
Halmozena. To jest kwestia bardzo
trudna i zawiła, jednakże nie można
jej zasypywać w popiele, tymbardziej,
że to sprawa cudza; abpowi erzona to
bie, być może jakąś tajemną dla nas
wolą Opatrzności. Szczególne jest to,
że ta spowiedź tak się łączy z odkry
ciem całej prawdy o istniejącym tes
tamencie. Prześladuje mnie myśl, że
^n ksiądz Halmozen będzie w jakimś
związku z twoją przyszłością, jak jest
w związku z Krążem, bo jednak to ty
właśnie odnalazłeś tę spowiedź i ty
siłą rzeczy stajesz się testatorem po
kutnika.
Ojciec oparty na moim ramieniu,
zapatrzył się w gwiazdy. Miał w twa
rzy, pięknej jeszcze, ten wyraz, który
lubię u niego wyjątkowo. Wtedy zdaje mi się, że będąc jego synem, je
stem naprawdę coś wart, przynaj
mniej więcej, niż mi się zda je.
Po chwili zadumany ojciec mówił
dalej:
— Niezbadane są wyroki Boskie,
ani ludzkie losy nie ogarnięte przez
ludzi. Choćby Krąż! Czterysta lat z

górą należał do Pobogów... a teraz,
czy wiesz, co przeczuwam?... Oto, że
Gabriel będzie ostatnim Zatorzeckim,
który dzierży nasze dziedzictwo.
Nagle uśmiechnął się wesoło i, ści
snąwszy mi rękę, wskazał na niebo.
-* Ot, tak mi mówią te gwiazdy,
chłopcze ;nój drogi. Nie chcę cię ani
popychać do żadnych kroków w tej
sprawie, broń Boże, ani cię sugestionować tymi myślami. Nazwisko Zatorzeckich było w rodzinie naszej cięż
kim kąmieniem, było na indeksie,
choćby dla tego, by nie pobudzało do
rodzenia się niechęci, zawiści, buntu
w duszach naszych... Teraz rzecz in
ny przybrała obrót i... kto wie, mo
że ty, Romek, jesteś tym, którego los
czyni objektem sprawiedliwości Boga.
Może na tobie się zakończy krzywda
Pobogów... W każdym razie sprawa
Halmozena jest bezsprzecznie dla cie
bie najpierwszą, bo to kwestia sumie
nia i ufności położonej w tobie.
Odczułem ojca i rozumiem go, lecz
dla mnie najpilniejszą sprawą i naj
świętszą jest... Terenia i nikt mnie nie
przekona, by mogło być inaczej...

ich jeszcze kiedy odwiedzę. Powodo
wany jakimś chwilowym wrażeniem,
napisałem również do babki Gundzi
kilka słów serdecznych, gdyż pomimo
wszelkich posądzań mam dla niej sen
tyment szczególny. Do Gabriela naprzykład nie mógłbym napisać bez za
dania sobie gwałtu. Lubię go nawet
czasami, często mnie drażni, często
bawi, ale nic mnie do niego nie przy
wiązuje, a wszystko odsuwa, prócz
jego cudownej muzyki, która zresztą
tak do niego pasuje, jak naprzykład
kwiat do szkieletu... Weroninka robi
mu sceny.,Hm!... może to nareszcie otworzy mu oczy na jej wartość wła
ściwą i Krąż ocaleje od Ślazów...

Wars^aictt, 3 sierpnia.
Miałem trudności szalone z pasz
portem. Władzom wydało się, że za
prędko żądam powtórnie paszportu
zagranicznego po tak niedawnej po
dróży i robiono mi wstręty. Idąc za
wskazówkami osób wtajemniczonych,
dałem komu należy porządną „łapówrkę” i wreszcie z dużym opóźnieniem
jutro wyruszam w drogę. Gdyby to
było możliwe, przypiąłbym skrzydła
do pięt jak Hermes, lub włożyłbym
stumilowe buty, byle być prędzej przy
Tereni.
{Ciąg dalszy nastąpi}.

Kongres Polonii Amerykańskiej sfinanso
wał druk tłumaczenia opery „Halki” na ję
zyk angielski. Autorem tłumaczenia jest p.
Antoni Łukaszewski.

Znany na Wychodztwie we Francji ks. L.
Makulec, długoletni dziekan okręgu pary
skiego i Calvados, a który w ub. roku wy
jechał do USA, bierze czynny udział w ży
ciu społecznym Polonii nowojorskiej.

Jak wynika z ogłoszeń w prasie polsko amerykańskiej, kobieta sprzątająca biura otrzymuje dolara za godzinę, a wykwalifiko
wani murarze 2,25 doi. za godzinę. Przeważ
nie w ogłoszeniach mówi się o 5-dniowym ty
godniu pracy, po 8 godzin.

Nadesłane
25-go m-rwea 1947 r.
Szanowny Panie Redaktorze!
Ośmielam eie twróeió »ię do Pana, jako hylego
pracodawcy Sławmonda, w celu uzyskania pew
nych informacji.
„Czy szanowny obywatel Sławmond, które ohecnie grasuje w „Gazecie Polskiej” i «bjje Wie
cha uskuteczniając poezję, wywodzi się t rodziny
angielskiej Slave-moutb'ów, czy też niemieckiej
Sklawemiind'ÓM •”
Niezmiernie byihyuą wdzięczny, gdyby Pan zas
pokoił moją ciekawość. Proponuje poza tym ma
leńką zmianę w jego ostatnim wierszyku p. t.
„Nie klucz — nie zwlekaj”. Zmiana ta zbliżyłaby
jego poezję do prozy.
..I stań tam jako pionek martwy,
7, sierpem, miotem czy bronią,—
Gdy krwawo spluniesz na człon twardy,
P.P.B-owi w zespole dasz, miliardy,
Dasz jej na wieki ukochaną.
Bogatą Polskę odzyskaną”.
Z poważaniem,
REALISTA.
r. S. — O ile Pan informacji żądanych udziel ć
mi nie może to proszę nie fatygować się. Sprób >
je zasięgnąć jeżyka u obywatela Sławmond u
Wysyłani do niego Ust o podobnej treści.
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Tour de France

Francuz Vietto przyjechał 1-szy do Brukseli
W klasyfikacji ogólnej prowadzi Vietto — Klabiński zajmuje
57-me miejsce, Pawllsiak zaś 89-1 e —- 15-tu kolarzy
wyeliminowanych
Bruksela. — Drugi etap biegu. Lille-Bruksela (182 km.) odbył się wśród strasznego
upału. Brukowane szosy dep. Nord (trasa
prowadziła przez Valenciennes-Mons) nie
sprzyjała kolarzom. Trasa ta była zabójczą
dla wszystkich i ucierpieli na niej nawet ko
larze, przyzwyczajeni do tych wybojów. Wy
padkowi uległ również na niej Klabiński.
Na krótko przed dojazdem do Valencien
nes, oderwał się od grupy i prowadzenie za
chował do samej stolicy Belgii, Francuz
Vietto. Pawlisiak, który tego dnia odzyskał
swój „ciąg” znajdował się 300 metrów za
nim. Przy przejeździć przez granicę belgij
ską, pierwszy przejechał nią Vietto, Pawli
siak był siódmym. ,Na dalszych miejscach
znajdowali się zwycięzca pierwszego etapu
Szwajcar Kubler i Klabiński.
W Belgii poszczególni kolarze przyśpie
szyli biegu, szczególnie zaś czołówka, w któ
rej znajdował się między innymi Pawlisiak.
Wzdłuż całej trasy, którą przebiegała ka
rawana samochodów i kolarzy, stały niezli
czone tłumy widzów i witały owacyjnie ko
larzy.
Do Brukseli wjechał pierwszy Francuz
Vietto. Czas uzyskany przez niego wynosił
5 godz. 5 min. 52 sek. a przeciętna szybkość
jego biegu 35 km. 701 m.
Kolejno następne (do dziesięciu włącznie)
miejsca zajęli:
2. Impanis (B), 5 g. 7*
* 33": 3. Depredhomme (B), ten sam czas; 4. Camellini (Wło
chy), 5 g. 14’ 51".
5. Ronconi (Włochy); 6. Breuer (Belgia);
7. Cogan (Zachód); 8. Mahś (Zach.); 9.
Brambilla (Włochy), wszyscy ten sam czas;
10. Huguet (Fr.), 5 g. 15
* 4”.
Pawlisiak przyjechał do stolicy Belgii
21-szy a Klabiński, już po regulaminowo
wyznaczonym czasie, nie eliminującym go z
biegu, na 81-szym miejscu.
W klasyfikacji ogólnej, w której pierwsze

Martwy okres w PZPN-ie
Sezon piłkarski skończony. Rozgrywki miFtrzowskie dobiegły końca. Jedne drużyny prze
szły do klasy wyższej inne pozostały w swoich
grupach, a jeszcze inne ...te pechowe będą pró
bowały szczęścia w przyszłym sezonie. Upragnio
ny okres wypoczynku nadszedł. Ale czyż to oznacza całkowite porzucenie ćwiczeń fizycznych?
Nie. — Właśnie teraz należy utrzymać odpowie
dnia sprawność fizyczna, której brak jest bardzo
często powodem przegrania meczów na, początku
pezonu i utraty jakże koniecznych później punk
tów. Wystarczy uprawiać lekkie gry sportowe,
troche lekko-atletyki i już mamy pewność, te
utrzymamy prężność naszych mięśni i że w mo
mencie rozpoczęcia „bojów” piłkarskich będzie
my prawie w takiej formie jak w tej chwili t.j.
W momencie zakończenia rozgrywe.k

Komunikat P.Z.P.N.-u Okręgu Bruay
Finał gier o Puchar Związku.
Olimpia Divion mistrz PZPN. -945/46 — Wicher
Houdain wicemistrz Okr. Bruay
Gra odbędzie się 29. bm. na boisku w Barlin
1 lozpocznie sie o godz. 15.30.
W grze powyższej mogą wystąpić gracze, któ
rzy odbyli połowę gier o mistrzostwo w druźybach.
. - .
Każdy oddział zabiera po jednej piłce.
Liniowych wystawia K. S. Wiktoria.
Śędzia; Książyk.
Ryska, przew. Wydz.

Pogoń Maries u Oceanu Cal. Ricouart
W niedzielę 29. czerwca przybywa w gościnę do
Oceanu Calonne Ricouart. drużyna piłkarska Po
goni Maries. Spotkania (goście przybywają z trze
ma oddziałami), zapowiadają się ciekawie. Odbę
dą się one na boisku obok szybu 2-bis.
,
Oddźialy młodzieży wystąpią o 13-ej. Oddziały
II. o 15 a I A o 17-ej.
Na boisko zaprasza się wszystkich sympatyków.
K.S. Ocean podaje do wiadomości, że w nie
dzielę 13. lipca. wyjeżdża z dwoma oddziałami do
Rapida Ostricourt. Wyjeżdża również oddział we
teranów. Sympatycy mile widziani. "Zapisy na wy
jazd przyjmuje prezes Klubu.

miejsce zajął Vietto, Polacy zajmują: Kla
biński 57-me miejsce a Pawi 1 siak 69 miejsce.
W etapie tym odpadło 9 kolarzy, 6-ciu zo
stało wyeliminowanych za przybycie z wiel
kim opóźnieniem do mety. Po wycofaniu się
w pierwszym etapie kolarza Thietarda, wy
cofaniu się dalszych dziewięciu w drugim,
eliminacji regulaminowej 6 kolarzy, wyru
szyło do trzeciego etapu, Bruksela-Luksemburg 314 km., 84 kolarzy.
W sobotę kolarze jadą z Luksemburga do
Strasburga (223 km.). W niedzielę z Stras
burga do Besanęon (248 km.), a w ponie
działek 30 czerwca korzystać będą z dnia
wolnego, by nazajutrz, 1 lipca, wyruszyć z
Besanęon do Lyonu (249 km.).

Uwaga Czytelnicy

Paczka j.Gauloises” 38 Ir.,
tytoniu «,.gris” 48 fr.

Jeszcze jedna afera trucicielska

Poślubiła człowieka, z którym się rozwiodła,
aby go następnie otruć
Beauvais. — Do szeregu wykrytych osta
ną terenie Francji afer trucicielskich doszła
obecnie nowa. Aresztowana tu została miano
wicie Cecylia Leclerq, która otruła swego mę
ża.
Poślubiła ona Gaśtona Dufeuille w r. 1931,
lecz po 9 latach współżycia rozwiodła się z
nim. Po 3 latach rozwiedzeni małżonkowie
pobrali się ponownie. Nie jest wykluczonym,
że na decyzję Cecylii wpłynął fakt, iż Gaston
Dufeuille miał w międzyczasie wypadek przy
pracy i otrzymał wówczas 1.500 fr. miesię
cznej renty.
Dufeuille, który był zazdrosny i gwałtowny
zmarł nagle we wrześniu 1946 r., a
wdowa rozpoczęła współżycie z niej. Gilbert
Dufay, radcą gminnym z Monts, którego je
dnak porzuciła 2 miesiące temu, Dzieciom
swoim, posiadającym wiek 18, 15 i 12 lat, po
wierzyła tajemnicę", że ojca ich otruła za na
mową kochanka Dufay. W przeciągu 6 mie
sięcy dolewała mężowi codziennie do kawy
truciznę przeciwko owadom.
Dzieci nie zachowały tajemnicy dla siebie
i zaczęły ją rozpowiadać, tak że doszła do
uszu żandarmerii, która obecnie aresztowa
ła zarówno Cecylię Leclerq jak i Dufay. Oboje przyznali się do winy.
★

Pielęgniarka Deniussy-Goux
będzie ponownie przesłuchana

Na podstawie dekretu rządowego, który
ukazał się w „Journal Officiel", znosi się z
dniem 1. lipca racjonowanle tytoniu i wyro
*
bów
tytoniowych. Z dniem 1. lipca wchodzi
w życie nowa cena za tytoń i wyroby tyto
niowe i w handlu detalicznym od tego dnia
mym całą serię dochodzeń, jakie policja będzie się pobierało:
przeprowadziła po za Macon, iż pani DemusZa papierosy
sy-Goux, główna pielęgniarka, będzie raz
(paczkę)
jeszcze przesłuchana, śledztwo wykazało bo
wiem, że z pośród całego personelu jedynie Elegantes..................................... . 26 fr.
pani Demussy-Goux była zawsze obecna w Gauloises ordinaires........................... 38 fr.
Gauloises caporal doux . . . . . 40 fr.
szpitalu.
Gauloises Maryland........................... 55 fr.
*
Celtiques caporal ordinaire . . . . 48 fr.
Celtiques caporal doux . . . , . 51 fr.
Przed szpitalem w Macon
Gitanes caporal ordinaire . . . . 49 fr.
znaleziono broń...
Gitanes Maryland................................ 65 fr.
Macon. — Jakgdyby afera szpitala tut. Gitanes Vizir . . ...............................140 fr.
nie dość już była skomplikowana, to obec Naja
................................................... 60 fr,
nie doszedł jeszcze nowy fakt. Oto u wej Week-end........................... , . . 150 fr.
ścia do szpitala znaleziono ręczny karabin Balto
. . . , ...............................130 fr.
masyznowy, 2 rewolwery i amunicję.
High-Life (10 sztuk)
50 fr.
W sprawie tajemniczych zgonów nie za
•
ZA
TYTON
szło nic nowego. Komisarz Bascou udał się Scaferlati ordinaire (grls) . . . . 48 fr.
do Berck-Plage, aby tam przesłuchać b. dy
....................... . . 50 fr.
rektora szpitala w Macon,’ Lemaire, który Caporal doux
po Wyzwoleniu został usunięty za zachowa Caporal superieur................................ 60 fr.
Saint-Claude......................................... 70 fr.
nie się podczas okupacji.
Virginie
............................................ 100 fr.
ZA CYGARA
OSTRICOLRT. — Zebranie Koła P.S.L. odbę
dzie się 29. bm. o 15-ej u p. Gillet (naprzeciw Diplomates (paczka 5 sztuk) . . . 150 fr.
Voltigeurs extra (paczka 5 szt.) . . 50 fr.
sali św. Stanisława).
Voltigeurs ordin. (paczka 5 szt.) . . 40 fr.
LOOS-EN-G O HELL E.
Ninas (paczlta 10 szt.).......................35 fr.
Sala „MODTON NOIR” — Eonte de Bćthune Tabaka do zażywrania 100 gr. , . . 80 fr.

w niedzielę zabawa taneczna
ł udziałem orkiestry Buczka.

Nowa cena zapałek

(35-st).

Pudełko „suretó 101 E. (50 szt.) . . 3 fr.
WAZIERS NOTRE DAME. — Półroczne zebra Pudełko „La Cocarde” (30 szt.) . .
4 fr.
Macon. — Oczekuje tu się, że skoro po nie KSMP-M. odbędzie eię 29. czerwca o godz. Pudełko „gitanes" (250 szt.) . , . 13 fr.
14-ej
w
Patronażu.
wróci komisarz Busscou, kończący tym saPudełko ,.Cuisine" (500 szt.)
„grande section"........................ 20 fr.
Pistonv. kornety pistonowe, barytonv
(New York Times Photo)
„petite section" ...... 18 fr.
Walny
Zjazd
Przewodniczących
Kół
Wezelkie
instrumenty
dęte.
Maszynista zatrzymał parowóz, by przepuś
________
Materiał
do
jazz-band
’
u
-----------DAMMARIE
* Lye I MELUN. — W związku
cić przez przejazd kolarzy „Tour de France". Związku Inwalidów Wojennych R.P. DE RUYCK, 128, Grande Rue — KOL’BALX z zakończeniem le
roku szkolnego. Rada Rodziciel
Fragment z 1. etapu na szosie z Paryża do we Francji z dep. Nord i Pas de Calais ----------------(15 s L) ska zaprasza wszystkich rodziców z Dammarie
les
Lys
i
Melun
na zebranie, które odbędzie się
Amlens.
Zarząd Zw. Inw. Woj. R P. we Francji z
29. bm. o 15-ej w sali p. Młynarka, 101, Av. Jean
Kto jest odpowiedzialny
siedzibą w Paryżu, rue Crillon,7, zawiada
Jaures, Dammarie les Lys.
za morderstwo dziecka?
mia niniejszym wszystkich przewodniczą
Sukces Chmielewskiego
VARANGEVILLE. — Walne zebranie Miejsco
wej Rady Narodowej odbędzie się 29. bm. o 15-ej
cych Kół Związku departamentów Nord i
Paryż.
— Sprawa pani Denis, która parę w
Nowy Jork. — Zawodowy pięściarz polski Hen Pas de Calais, że w niedzielę dnia 6 lipca br.
salle des Fótes w Varangeville. Sprawozdanie
ryk Chmielewski wygrał ostatnio na punkty z
tygodni temu zamordowała swoje dziecko w ze Zjazdu Emigracji i wieczorek pożegnalny dla
o godz. 9.30 w Hotelu Polonia, 99, rue Thiers klinice
Marcelem Rosą.
Rodaków
wyjeżdżających do Kraju.
położniczej Lariboisićre weszła ow Lens (P. de C.) odbędzie się Nadzwyczaj statnio na
nowe tory\
ny Zjazd Prezesów. Ńa porządku dziennym
Porażka Skoneckiego
Jakkolwiek przeprowadone badania wyka
Londyn. — W trzeciej kolejce rozgrywek w ważne sprawy.
zały nieodpowiedzialność czynu młodej mat
Dorożała Cz. J.,
Wimbledon Skonecki (Polska) przegrał z Drobnym
ki, dokonanego w przystępie ataku szału na
Tłumacz przysięgły
(Czechosłowacja) 3-6, 1-6. 3-6. Drobny, który jest
Przewodniczący Związku
uważany za najlepszego obecnie tenisistę europej
skutek bólu wywołanego gorączką połogo
Abs. Prawa Uniwersytetu Poznańskiego.
skiego i za prawdopodobnego finalistę turnieju,
(Doświadczony emigr ant od 1924 we Francji)
nie miał żadnych trudności w rozprawieniu się z Związek Polskich Chórów Kościelnych wą, to jednak mąż p. Denis jest zdania, że
Tłumaczeńia
JIuby
7
winne są tutaj władze kliniczne, któ
nową gwiazdą tenisu polskiego.
__
- naturallzacje
— ric
peł
składa bratniemu Związkowi Kół Śpiewa re powinny zapewnić tego rodzaju opiekę
nomocnictwa — dokumenty na kraj —
rozwody — affidavity — renty — poszuki
HOUDAIN. — Zebranie kl. sport. „Wicher” od czych we Francji, w dzień Jego Zjazdu z aby podobny wypadek się nie zdarzył.. P.
wania osób -- Ministerstwa —• Prefektury
będzie się 29. bm. o godz. 10 u p. Pawłowskiego. okazji 25-letniego Jubileuszu (29 czerwca Denis oskarżył władze szpitalne o odpowie
Konsulaty.
BRUAY THIERS. — (Rocznica Sokola). — 1947 r.) swoje serdeczne życzenia pomyślno dzialność za śmierć jego dziecka, a to na
Piszcte z zaufaniem. Odpowiedź natychmiast
Tow. Gimn. Sokół obchodzi w niedzielę 29. bm. ści, pięknego rozwoju, oraz dalszej owocnej skutek braku odpowiedniej opieki oraz zmu
M. JAROSZVK
swą 23-letnią rocznicę istnienia. Obchód odbę
dzie się w sali p. Sylwestra Mąki „Columbia pracy na niwie pieśni naródowe-j polskiej, szania jego żony do karmienia swego dziec
Tradncteur Jar
*
sw’ojem hasłem: „Cześć polskiej pieśni reli ka mimo tego, że powodowało to u młodej
dancing".
59, Bid. Poniatowski, 59 — PARIS (12)»
Program: — O godz. 11 Msza św. w kościele gijnej".
(Mćtro: Porte Dorśe) L
kobiety straszne cierpienia ze względu na
w Thiers. Towarzystwa uprasza się o wysłanie
pęknięcia skury oraz wrzody pokrywające
sztandarów. Po Mszy św. 4-bój lekkoatletyczny.
O godz. 15 przyjmowanie gniazd. towr. i gości.
piersi młodej matki.
Komunikat Federacji Górników
O godz. 16 otwarcie uroczystości i przemówienia.
Znana w Paryżu Polska Restauracja
Naczelny lekarz kliniki twierdzi, że jest
C. F. I. C.
Występy gniazd z ćwiczeniami wolnymi (związ
kowymi) o nagrodę; występy gniazd z różnymi
rzeczą
absurdalną
szukania
odpowiedzialno

W. KARCZEWSKIEGO
W zebraniach strajkowych1 tutejszego ob
ćwiczeniami i z tańcami narodowymi. Na zakoń
czenie zabawa taneczna. Gniazda i tow. które z wodu górniczego zostały odczytane rezolucje ści w tej sprawie. Zdaniem jego, fakt za 20, rue Charlemagne — P A R 1 S (IV)
mordowania
dziecka
przez
matkę
w
momen

braku adresów nie otrzymały zaproszeń, winny przyjęte przez Kongres Wolnego Syndykatu
Metro; St.-Paul lub Pont Marle
powyższy komunikat uważać za zaproszenie. Ro Górników dnia 21 i 22-go czerwca br. Rezo cie gorączki połogowej nie jest zjawiskiem
daków z Thiers i okolicy zaprasza się na uroczy lucje te zostały zatwierdzone przez ogół rzadkim w kronice lekarskiej. Dodaje on, że poleca Rodakom swe smaczne I obH'.e
stość.
OBIADY i KOLACJE
strajkujących. Wczoraj wyjechała delegacja zdarza się, że w przystępie szału na skutek
BARLIN. — (37-ma rocznica Sokola). — Tow.
(1707)
gorączki
połogowej
matka
dusi
swe
dziecko
Federacji
Górników
C.F.I.C.
na
przyjęcie
u
Gimn. Sokół zaprasza 6-go lipca miejscową Polo
nię na swą 37mą rocznicę, która odbędzie się w ministra Produkcji Lacoste w celu przedsta albo też sama popełnia samobójstwo.
7* —— —-------- - 1 ------------- "s
sali polskiej.
wienia tych żądań Federacji, które zostały
Sprawa wywołała powszechne zaintere
DOKTÓR PRAW
Program: — O godz. 11.30 Msza św. i złożenie ujęte w wyżej wspomnianej rezolucji.
sowanie.
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
wieńca pod pomnikiem.

Popołudniu: — O godz. 15 przyjmowanie tow. Rezolucje ostatnio odbytego Kongresu
Mecz piłki nożnej o puchar Sokoła na francuskim
Wolnego Sjudykatu Górników’
stadionie Wiktoria Barlin — Wisła Hersin. O
16.30 otwarcie uroczystości i dekoracja członków
Na odbytym Kongresie C.F.T.C. w Lens uchwa
zasłużonych. Występy z ćwiczeniami, pramidami, lono,
ze względu na zwiększone koszta utrzyma
tańcami o nagrody. Po rozdaniu nagród zabawa nia. domagać
się:
taneczna w salle des fetes. Podczas uroczystości
1)
przyznania
specjalnego dodatku drożyżniastrzelanie do tarczy o nagrody.
nego tym pracownikom, których zarobki nie osią
gają
9.500
fr.
miesięcznie.
Zwycięstwo Drzymały
2)
podwyższenia dodatku na rodzinę.
W niedzielę 22. bm .odbyły się w Harnes mi3) całkowitego zwolnienia od podatków płac
Komunikat I. Okręgu Z. H. P.
fttrzostwa w zapasach (etyl wolny).. Wziął w nich
t. zw. Minimum życiowego.
udział również Drzymała. Wystąpił . on przeciw
Jut tylko kilka dni dzieli nas od wielkiego
Konarkowskiemu i Rudnikowi i zwyciężył obu na Zlotu harcerskiego I. Okręgu — który odbędzie
Wyniki egzaminów maturalnych
punkty zdobywając swoje 6-te z kolei mistrzo się z okazji 25-lecia w dniach 5. i 6. lipca w Wingles. Ani jednej harcerki ani harcerza nie może
stwo Emigracji Polskiej we Francji..
z\rras. — Następujący Polacy i Polki zo
brakować na Zlocie. — Wszyscy jak jeden mąż stali dopuszczeni do ustnego egzaminu ma
stawią się.
Wyniki sportowe Sokołów
Prosimy również wszystkich członków K.P.H., turalnego z 1-szej części.: Kozłowska Kryś-:
Druh Wolski Franciszek, sokół z gniazda Mar zapraszamy wszystkich, którzy się interesują ży tyna. Frajer Bronisława. Bubiela Colette,
ciem
młodzieży harcerskiej.
ies les Mines ustalił na zawodach francuskich naj
Tworski Henryk, Wyszyk Piotr, Jasiński
Podajemy program zlotu:
lepszy wynik dnia w rzucie oszczepem 48 m. L. '■
Sobota 5. 7. — Od godz. 16- 20.30 zjeżdżanie Leon. Nasze gratulacje.
Dnia 22. czerwca br. ten sam zawodnik Wol
ski Franciszek na zawodach międzyligowych w się drużyn. Od 20.30 do 21 rozbijanie namiotów.
Roubaix ustalił najlepezy wynik dnia w rzucie Od 21 dó 22.30 ognisko — Modlitwa.
LENS. — (Uwaga byH żołnierze I. Dy w. Gre
Niedziela 6. 7. — 6-ta rano pobudka. Od godz. nadierów
oszczepem, osiągając 51 metrów 44 cm. Tym sa
we Frahcjl 1939-40 rok.). — Dnia 29-go
mym zakwalifikował się on do międzyligowych 6 do 9.15. Gimnastyka, mycie się. porządkowanie czerwca w niedzielę o godz. 10-ej rano, odbędzie
mistrzostw mających się rozegrać dnia 13 lipca obozu, modlitwa, podniesienie sztandaru, śniada sie zebranie informacyjne w lokalu p. żołnierkienie, przegląd drużyn, wymarsz na Mszę św. Od wicza w Lens (naprzeciw dworca). Referat oraz
bież. roku.
Zawodnik z Sokola Noeux les Mines w biegu na 9.15 do 10.15 Msza św., potem pochód do pom wszelkich informacji udzieli zainteresowanym je
100 m., osiągnął na zawodach w Roubaix dnia z2. nika poległych, złożenie wieńca, powrót do obo den z oficerów I. Dyw. Grenadierów. Uprzejmie
zu, zbiórka, raport, przyrzeczenia, przygotowanie prosi się wszystkich byłych kolegów - żołnierzy
czerwca wynik 11 8/10 sek.
A oto inne wyniki osiągnięte na tych zawo- do obiadu, obiad, mycie naczyń, cisza poobie I. Dyw. Gr. na zebranie.
Kom. Org.
dnia Od godz. 14.30 do 17.30 ćwiczenia i popisy
dach;
„ Ł ,
LENS i okolica. — Zw. Inw. Woj. Wdów i Sie
harcerek i harcerzy, zawody: piłek i inne. O 18
W skoku wzwyż: Tabaka z gniazda
„—Barlin
_
rot podaje do wiadomości, iż nadzwyczajne zebra
1.57: w skoku w dal: Jereczek z gn. Noeux ^,6o: zakończenie zlotu.. Rozjazd.
nie odbędzie się 29 t>m. o 10-ej w „Hotelu Pol
•w pchnięciu kulą: Tabaka z gn. Barlin 10.50;
24, rue de la Gare Lens. Sprawy: Ogólne
rzucie dyskiem: Tabaka z gn. Barlin 31,10;
Poniżej podajemy rozkład pociąs-ćw i autobu skim"
go wiecu z Nord i Pas de Calais. Wyświetlenie
sów kursujących między Lens a Wingles:
skoku o tyczce: Jereczek z Noeux 2,<0.
sprawv
b. Inwalidów, wdów i sierot 1 wiele in
Pociągi: — Odjazd z dworca St. Elisabeth. —
' Sprawy ważne. Obecność wszystkich wy
5. 6.10 (tvlko w tygodniu); 7,10, 10. 12,08, 14, nych.
magana.
Meller, prezes.
Komunikat Naczelnictwa Okr. I.
16. 18,10. 20.05.
Odjazd z Wingles. — 6.08. 7.22 (tylko w tygo
HARNES. — Kom. Tow. Miejsc, wzywa T-wa
Zw. Sokołów Polskich we Francji
dniu: 8.31. 11,17. 13.23. 15.17, 17.15. 20 : 21.10.
należące do Komitetu, do wzięcia w dniu 6 lipca
Autobusy: — Odjazdy z Lens; 9,15, 11,15. 15,30 udziału w zlocie Sokołów Polskich V. Okr.
Zawody lekkoatletyczne Okręgu I. odbędą R-ę w
niedzielę dnia 20. lipca 1947 r. na stadionie Komp. 17.30. 19.
CALONNE LIEVIN. — Półroczne zebranie Tow.
Odjazdy Z'Wingles • Arrćt Cafć: 7.30, 10, 13,30, Polek
Bethune w Sains en Gohelle.
im. Królowej Jadwigi odbędzie się 1. lipca
Program lawodow
16.20. 18.10.
o
16.30 w sali pani Hohmanowej. Ważne sprawy.
Odjazd
z
Wingles
(Przystanek
Grande
Place)
Klasa I. — od 21, lat w zwyż, 7-mio bój. — 1)
ROCVBOY. — Półroczne zebranie Komitetu
Biecr 100 m., 2) skok w dal; 3) Skok wzwyż; 7.15. 10.55. 14.30.
Odjazd z Lens: 9 30, 12,50, 17,45.
4) rzut dyskiem: 5) rzut kula 7.50; 6) rzut osz
Tow. Miejsc, odbędzie się 29 bm. o 16-ej u p.
Z autobusów należy iść w kierunku dworca tu Woźniaka. Sprawy ważne. Obecność pierwszego i
czepem; 7) 1 obraz kwiczeń zlotowych
Klasa II. (od lat 18 do 21. 6-cio bój). — 1) nelem na Citć du Stade.
drugiego zarządu wszystkich organizacyj należą
BiPE 100 m.. 2) skok w dal; 3) wzwyż; 4)
cych do KTM pożądana. Komisja rewizyjna poł
rzut dyskiem; 5) pchnięcie kulą i,2o0; 6) 1 obraz
godriny wcześniej.
ćwiczeń wolnych.
_
. ....
.
Komunikat
I.
Okr.
Z.
H.
P.
k BULLY les Mines i Okolica. — Dwa zebrania
Klasa III. (od lat 15 do 185-cio bój) 1) Bieg
Sekcji Polskiej przy C.G.T. i F.E.P.
Przypominam Druhnom Hufcowym. Drużyno mformacvjne
100 m.: 2) skok w dal: 3) skok wzwyż. 4) pchnię
lOkręg Bethune) odbędą się 29 bm. 1-sze w sali
wym.
Wodzom
Zuchowymi
I.
Okr.
Z.H.P..
że
ocie kula 5 kg.: 5) 1 obraz ćwiczeń zlotowych.
gminnej
w
Grenay
o godz. 10-ej rano dla szybów
° Klasa IV. (od lat 13 do 15 4-ro.bój) 1) Bieg statnia odprawa przedzlotowa i przedobozowa od
I, 2. 6, 5, 11-go.
„
„
60 m.; 2) skok yv dal: 3) pchnięcie kulą 4 kg.. będzie się w niedzielę 29. czerwca na Lorecie.
2-gie
w
sali
ob.
w Vermellee
Zbiórka o godzinie 10 rano w oberży obok ba Obok dworca o godz.Matuszewskiego
4) 1 obraz ćwiczeń zlotowych.
15-ej
dla
szybów
3,
4.
7.
8.
Klasa V. (młodzież męska od lat 10 do 13 4-ro zyliki na wzgórzu Lorette.
Druhny, które będą mogły — stawią się w so i 9-go. Ważne sprawy. Będzie obecny referent
bói — 1) Bieg 60 m.: 2) Skok w dal; 3) skok
botę 28. bm. o godz. 7 wlecz, w' Lens „Cafć Po
MAZING ARBĘ. 7. — Zebranie Bractwa Róż.
wzwyż: 4) 1 obraz ćwiczeń wolnych. .
Druhny (kl. I.) od lat 15 w zwyż 6-eio bój - lonia” na wprost dworca kolejowego Lens, skąd żyw. odbędzie się 29. bm. o 16.30 u p. Robakow
11 Bieg 60 m.: 2) pchnięcie kulą 4 kg.. 3) rzut wyruszymy z namiotami na Lorette. Zaprasza się skiego.
dyskiem 1 kg.: 4) skok w dal; 5) skok wzwyż: również do wzięcia udziału w wycieczce i odpra
HAILLICOURT. — Zebranie K.S. Fortuna od
wie wszystkie druhny opiekunki.
6) 1 obraz ćwiczeń wolnych.
będzie się 29. bm. o 15-tej u p. Wróbla. Jest to
Msza i komunia św. odbędzie się o godz. 12 w ostatnie
Klasa II (druhny) od lat 12 do la 4-ro bój.
zebranie przed walnym. Obecność każ
1) Bieg 60 nr: 2) skok w dal: 3) rzut piłką u- nocy z soboty na niedzielę.
członka pożadana. Na zebranie zaprasza się
Proszę zabrać ze sobą żywność ha 1 i pół dnia. dego
ezata- 4) 1 obraz ćwiczeń zlotowych.
kol.
Urbaniaka
Edmunda dla uformawania od
Czuwaj!
Niedźwiecka.
Zawodv indywidualne. — 1) Bieg 800 m.: -)
działu do biegu na 13 i 14 lipca w Montigny en
bieg 1.500 m.; 3) bieg 3000 m. odbędzie się w
Gohelle.
1 Sztafety Sztafeta druhów 4x100 m. Sztafeta druKomunikat KKSMP. Okr. Ili/
BRUAY en Artois. — Komitet Towarzystw Miej
— Komunikat wzywający towarzystwa
W niedzielę 29. czerwca br. na rocznicy Noeux, scowych.
h Wszystkie boje wyżej podane odbędą się o na
składania list zbiórkowych u skarbnika do
będzie rozegrany mecz koszykówki o mistrzostwo do
dnia
25
bm.
otrzymaliśmy w czwartek 26 bm.
grody a sztafety o puchary wędrowne.
III. Bruay. Wystąpią drużyny: Maries —
8 Wszystkie puchary i nagrody wędrowne winny Okr.
BRUAY EN ARTOIS. — Zebranie K. S., Unia
Haillicourt. Poza tym odbędzie się mecz ping bvć dostarczone na Zlot 27. bpce do MatlM.
*
odbędzie
się 29. bm. o godz. 10 u p. KukiełczyńZgłoszenia zawodników do dnia 15. lipca bt. na pongowy Hersin — Calonne.
Palczeweld Jan, zast. kom. skiego. Ważne sprawy. Obecność wszystkich
ręce Naczelnika Okręgu I.
,
członków pożądana. (Wybór nowego sekretarza).
Członkowie, którzy jaszcze nie otrzymali odznak
Komisja sędziowska na zawody lekkoatletyczne
klubowych i fotografii mogą je odebrać na ze
Wydarzenia dnia
i na Zlot.
braniu. Gracze z innych klubów, którzy, chciehby
Kierownik zawodów: Wolski Franciszek, sędzia
występować w następnym sezonie w Unii, winni
główni BukXki Józef; kier biegów; SzymaCARVIN. — Z merostwa tnte>zego zgi przybyć na zebranie.
howiki Edward; sędziowie: Hądymak Leon. Fa- nęło w niewyjaśnionych dotąd okolicznoś MABLES les Mines. — Za licznie przesłane mi
bisz Wł.. Przemiński Leon: kierownik rzutów.
życzenia z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego,
ciach, 6.000 kartek żywnościowych.
Tabaka Stan.: sędziowie: Ubński. Kubiak i
składam Zarządowi Związkowemu. Okręgowemu.
knwTak- kierownik skoków: Kopiejewski; sędz oBOULOGNE. — W porcie utopił się ma Klubom oraz tvm wszystkim osobom, które mi
tdZ Olejniczek, Czerniak. Kazubek i Muszkieżyczenia przekazały, jak najserdeczniejsze podzię
rynarz Gaston Condette.
kowanie.
TT
aKomisja sędziowska dla druhen. — kierownik
SOISSONS.
—
Trzej
mieszkańcy
miasta,
Józef Owczarczak, prezes PZPN-u Okr. II.
komisji dla druhen. Bukowski; sędziowie. Wró
blewski Jan, Rybakowski, świerkowski i Wcze- Leon Ambroise, Marceli Brisch i Andrzej
DIVI0N - Citć 30. — Zebranie O.P.O. odbędzie
się 29 bm. o 10-ej u p. Bukli. Ważne sprawy.
ŚIStarter: świnlecki z Noeux les Mines; gospo Dubois, zostali skazani za przemyt, na za
BARLIN. — K.S. Wiktoria składa swemu człon
darz1 Stiller z Hersin Coupigny; sekreta:ze biu- płacenie ponad 3 miliony franków grz.vwny. kowi
Antoniemu Matuszakowi z okazji jego
i a • Kląskała, Miłoszyk. Ratajczak, i
avia
LAON. — Podczas pożaru, który powstał ślubu p.z panną
Glurą, jak najserdeczniej
Zebranie sędziów odbędzie się w niedzielę dnia w mieszkaniu pani Guedon, spaliła się żyw sze życzenia'na Wandą
nową drogę życia.
Zarząd.
•X) lipca r. b. w biurze sekretariatu o godz. 8-mej
COUPIGNY. — Prezes Stowarzyszenia
"^ni^da^iadtiSe^ópaski sędziowskie, winne cem jego właścicielka. W pożarze baraku b. HERSIN
Jeńców Wojennych podaje do wiadomości, że
spaliła się pani Guedon.
członkowie Stowarzyszenia, którzy pragnęliby
taNaczelnt^agniazd posiadający sztopery, proezewziąć udział w Kongresie w / is, winni się zgło
sić najpóźniej w sobotę 28 >
do fodliny 12-ej
Od Redakcji
nn^w^adbladką°^
na pogodę.
u frvzjera Jeremy Priema h . rzeźn.ka Edwarda
DoTtod do Sains en Gohelle. z Bruay pierw
MAKLES les Mines. — K.S. Pogoń. — Komti- Boucher. Cena za" przejazd wyniesie 40 franków.
szym pociągiem o godzinie 6.45. z Maries autobu I nikat o meczu na 22 łbin. otrzymaliśmy w środę Wyjazd samochodem ciężarowym o godz. 8.30. po
sami, -z Bethune i Noeux również autobiisami. , i 25 bm.
wrót około 14-ej.
Naczelnik Pkregu I.;
woisiu.

przy Sądzie Najwyższym
riamaceenią owędewei śluby
natarallxaeje
— sprawy ąądowe — cywilne — handlowe —
podatkowe.
tr
Porady bezpłatne

Dobra rada dla reumatyka
Szczęśliwy- ten reumatyk, któremu poradzono
zażywać GANDOL! Dozna ulgi szybko I na stałe.
GANDOL nietylko jest potężnym środkiem uśmie
rzającym. lecz usuwa także kwas moczowy, który
działa na istotne przyczyny bólów reumatycznych.
Nie jest szkodliwym dla żołądka. We wszystkich
aptekach. (Visa 846 P. 2682).
(28 st.-I)

Ogień zniszczył składnicę oleju
w Flixecourt
Amiens. — Groźny pożar powstał ostatnio
wieczorem w fabryce wyrobu olejów w Fli
xecourt. Spaliła się składnica olejów, 50.000
kg. drzewa oraz część zabudowania. Powsta
łe straty wynoszą 10 milionów franków.

3. rue Debrousse — PARIS (16-e)
MĆŁro: Alma-Marceau.
(10 et)

V
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Ekspert Tłumacz Przysięgły przy Sądach

$ BIURO TŁUMACZEŃ
\

t

Ze względu na zbliżający się koniec kwartału,
załączamy w tych dniach do numeru „Narodow
ca" formularze mandatowe na nasze pocztowe
konto czekowe.
Każdy więc z Szan. Czytelników, który zalega
z opłatą za „Narodowca" i nie zapłacił jeszcze
abonamentu za 3-ci kwartał 1947 r. (lipiec — sier
pień — wrzesień) niechaj niezwłocznie wypełni
mandat i przekaże nam należność za abonament,
przez co uniknie niemiłej przerwy w dostarczaniu
gazety.
Ci zaś z Szan. Czytelników, którzy abonament
za „Narodowca” zapłacony mają z góry za 8-cl
kwartał 1947 r. niechaj wręczą mandat tym Roda
kom, którzy „Narodowca" pragnęliby zaabonować.
Wydawnictwo „NARODOWCA”

Jeżeli

poszukujesz
D miejsca pracy,
D pracowników do war
sztatu, na rolę lub
% służby domowej,
• kandydatkę na żonę lub
% kandydata na męża,
® kreąmych lub znajomych we Francji
itd. itd. Itd.

czytaj codziennie
ogłoszenia drobne
w „Narodowcu".

Jeżeli nie znajdziesz
tego, czego poszukujesz
wtenczas

podaj ogłoszenie drobne
do „Narodowca”.
Ogłoszenia 1 wszelkie listy najeży adresować

„NARODOWIEC" — LENS (P. de C.)

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy brali udział i przyczynili się
do upiększenia pogrzebu mego najukońszego Mę
ża, naszego drogiego Ojca, Teścia i Dziadka

śp. Jana SZATNEGO
szczególnie ks. prób. Soczówce za piękne prze
mówienie nad grobem, Tow. Gimn. Sokół. Tow.
św. Michała, Bractwa Róż. żyw. i Tow. Polek im.
Dąbrówka oraz wszystkim ofiarodawcom i tym.
którzy zajęli się zbiórką, składa serdeczne po
dziękowanie staropolskim „BÓB ZAPŁAĆ”.
W smutku pogrążona
RODZINA.
DECHY, w czerwcu 1947 r.
(1744)

Akuszerka Polska JADWIGA? Warszawy
przyjmuje chorych codz. od godz. 9—11 i 13—15

we własnej Klinice dla położnic
6, rue de FAtlas — PARIS (19),

Mśtro: Belleville. --------------- Tel. Nord 46-65.
Bańki suche 1 tiete. — ZASTRZYKI. — Kllnóta
otwarta dla położn e o każdej porze dnia i nocy
(13-st).

Dr^

51 U U L R A D

B. asystent szpitala Larsbolslóre
CHOROBY weneryczne, krwi, skórne, kóbłeee
PARIS, 29, Av. Hoche (Etoile) — Tel. Wag. 51-37
codz. od 1—3. Wtorki i czwartki również od 6—8
PARIS, 32, Bld. Beaumarchais (Bastille)
w poniedziałki, środy 1 piątki od godz. 6—fc
(12 06)

r Ogłoszenia drobne-^

Dr. Leon SZELĄGOWSEl
PARIS

pobierający „Narodowca” pod opaską
(od listonosza)

i

OF1CJ ALNYCH ą

137, Route Nationale — Telefon: 25

BILLY-MONTIGNY (P. de C.)

o Wnielkle listy dotyczące ogłoszeń. ed>a•osrać .Narodowiec", LENS <P. de O.).
O Nn odpowiedź tub ea przekazanie zgtoeneó na ogłoszenia które ukazały się podnumerem leci bez adresu, salączyć należy do
betu eanoskl, a na kopercie napisać oprócz
adresu, płodany namer ogłoszenia
Zn •glessenia Redakcja ale edpewtada.

>
Otwarte codziennie i w niedzielę do pot.
'
% Tłumaczenia wszelkich dokumentów do ŚLUBU ?
Wolne miejsca
> NATURALIZACJI, RENT i t p. Sprawy SA-N
S DOWE i HANDLOWE oraz ROZWODY CY-* ■ X wiersz (około 50 liter) kosztule <0 fr. |
SWILNE — PEŁNOMOCNICTW A — RÓŻNE 5 Ł Ogłoszenie (coaajmntej • wiersze) 126
„Święto Matki” w Fromelennes J ASEKURACJE — Formalności podróżne. — ą
^SPROWADZA dokumenty z zagranicy.
Poszukuje się ROBOTNIKÓW i MALARZY spe
Flohiniont (Ardeny)
*
PODANIA ~ PORADY.
(22 sL) J
cjalistów do malowania słupów telegraficznych.
Przy współudziale towarzystw społecznych,
Praca na akord i godzinę, Zgłosić się osobiście od
wraz z polskim nauczycielem p. Bajem w tutej
zaraz do: SCHMIDT L., Entreprise Gćnćrale, 6,
szej kolonii miała miejsce katolicko-narodowa
rue Auguste Prost, METZ - Sablon (Moselle).
uroczystość „Święta Matki".
(1741)
Uroczystą Mszę św. z kazaniem o matce cele
Każdy ROBOTNIK samotny, który ukończył
brował duszpasterz tychże osiedli, ks. Cz. Dukiel.
swój kontrakt pracy w kopalni, a pragnie zmienić
Po Mszy św. szkolne dzieci urządziły miłą aka ..AWRANIN^ IndyjNki Balsam pracę, może zgłosić się do: Socićte BALATUM a
demię, zasypując swoje matki kwiatami.
(1742)
Odmlodaenie organizmu, anemia, reuma BAISIEUX (Nord).
Wieczorem, zaproszona z Revin polska młodzież,
bawiła licznie zebraną publiczność rewią piosenek, tyzm, choroby nerwowe t skórne (egzema
ROBOTNIC do wyrabiania kurtek i podszewadeklamacyj i skeczów teatralnych, gdzie wszyst liszaje t inne). Jest do nabycia w aptekach nia futer, mogących pracować u siebie, poszuku
kich podbijał tańczony i bisowany „Krakowiak". paryskich: 6, Place CHchy, 106. Bid. Mont- je: Manufacture des Fourrures, Ets. 1IEROBA,
Po przedstawieniu, odbyła się polska taneczna parhaase. 77, Bld- de Grenelle i 24, rue de face A la Gare, BULLY les Mines (P. de C.) (1743>
zabawa. Do tańca przygrywał reweński zespół la Paix oraz w aptekach w Lens: 12, Av.
Uczciwą SŁUŻĄCĄ do pracy domowej, potrzebna
muzyczny z druhem Szubertem na czele.
do: Mmc. MARSAN, 42, rue du MolineJ LILLE
W' imieniu rodziców i rodaków owych kolonii, de Lićvin, 11 i 36, Place Jean-Jaurćs i w (Nord).
(1720)
wszystkim organizatorom i wykonawcom „święta Harnes Apteka Dardin oraz w Bruxelles
Matkf”, a przede wszystkim dzieciom 1 młodzieży (Belgique) 25, rue St. Michel — Zamieszkali
reweńskiej, składam staropolskie serdeczne „Bóg na prowincji mogą zgłaszać zapotrzebowa

Oczyszczający krew I

nia, pisząc po polsku lub po francusku do:

Stó Laboratoirp „AWR.ANIN”
6. rue Maublanc — PARIS XV

„Razzia” w meroshvach dep. V osges

Epinal. — Zorganizowana banda włamy
Tel.: VAL 65-69
waczy ograbiła z kartek żywnościowych me Mćtro: VAUGIRARD
(Visa Nr. 1872 - 3393)
rostwa w Vittel, Miricourt, Roussey i Neufchateau. Policja departamentalna, która
wszczęła natychmiast poszukiwania i docho
Dr. E. B O K O W S K I )
dzenia i znajduje się na tropie włamywaczy.
12, Av. Wagram — P A KIS (8-e) I
Mślro : etolłe. — TśL: Carnot 30.66
l-rzyjmuje od godziny 13-tej do W-fej.
Choroby skórne i wenervezno (leczenie me
todami nowoczesnymi). Renmatysm, łytakl
—
hemoroidy oraz choroby kobiece. —

Wiadomości z Belgii

ELEK ł KUTERAP1A

Do sprzedania DOMEK (4 pokoje), bez ziemi.
Zgłosz pod adresem: FLIS Teofil, Chemia de Vermelles, ANNAY sous Lens (P. de C.)
(1739)

Kupię od rodziny wyjeżdżającej do Polski, KA
WIARNIE lub małą FERME (2 do 3 ha) wzglę
dnie DOM e dużym ogrodem. Zapłata częściowo
w towarach bardzo poszukiwanych w Polsce. —
Zgłosz. do „Narodowca" pod nr. 1710.

(12 et)

LEODTUM. -<• Kradzież w zakładach En
Polska Restauracja
gelbert). — Od pewnego czasu dokonano
9, rue d’Argenteuil — PARIS (9-e) ~
szereg kradzieży w fabryce Englebert. Nie
Mótro: Opera lub Pyramided
stety wszelkie poszukiwania złodziei nie da
(w pobliżu Kościoła polskiego)
i?
ły żadnego wyniku. Ostatnio dozorca fabrycz — poleca
swe OBŁUDY i KOLACJE —
ny zauważywszy pewien pakunek na dachu
po cenach przystępnych.
sąsiednego domu, powiadomił o tym policję.
Podejrzenia skierowały się na obywatela
polskiego nazwiskiem Jan Kieska.
Polsko - Francuskie Biuro Podróży
Kieskę aresztowano mimo jego twierdzeń, (Wszechświatowa Agencja Podróży i Informacji)
że jest niewinny. W wyniku rewizji prze
*
..LMVERSLM
’
prowadzonej w mieszkaniu aresztowanego
oraz jego przyjaciółki Anny Piesko, znale
3, rue Rocroy, 3 — PARIS (X)
ziono 23 kupony specjalnego płótna używa
tel. TRUdalne 86-30
nego przy fabrykacji opon.
Metro: Gare du Nord, Gare de 1'Est i Polssonnlere
zawiadamia rodaków, że:
SERA ING. — (Bójka). — Między dwoma
grupami cudzoziemców wynikła bójka, w załatwia:
wyniku której zostali bardzo silnie pobici
wszystkie formalności podróżowe, (wizy,
paszporty, bilety itp.) sprowadzenie rodzin
policjant Dubois oraz Polak Wilhelm Artker.
z zagranicy, interwencje u władz francuskich,
BERINGEN. — (Bójka w czasie zabawy).
—Mieszkańcy Beringen zostali niedawno obudzeni w nocy strzałami pistoletów maszy
nowych. — W czasie zabawy jaka się wtedy
odbywała, wynikła bójka w czasie której padło kilka strzałów. Na skutek tego, że sala
taneczna była szczelnie wypełniona, policja
nie mogła natychmiast interweniować i od
dało szereg strzałów w powietrze co spowo
dowało rozpierzchnięcie się tłumu. Dotych
czas aresztowano Józefa Reyckers.

Kupno — Sprzedaż

1 1 wiersz (około 60 Hter) kosztuje M fr. >
|A Ogłoszenie (conajmnlej 3 wiersze) 150 fr. X

Za długi żony mej, Franciszki JARZEMBOVPSKIEJ z d. OWSIANA, która mnie opuściła
11. 6. 1947 r. nie odpowiadam. — Waleni v
JARZEMBOWSKI. 6, rue Paul Courtin, CALON
NE LIEVIN (P. de C.)
(1727)
Poszukuję WSPÓLNIKA do poważnego intere
su z udziałem w gotówce 250.000 fr. Wartość in
teresu milion fr. Zysk zapewniony w stosunku
25% wartości intefesu. Zgłosić się przed- 29. bm.
do „Narodowca" pod nr. 1735.
Pożyczki 120.000 franków na 6 mieś, z wysokim
oprocentowaniem, poszukuje inżynier, na dobrej
posadźie, celem otwarcia dobrego interesu. Dana
osoba może otrzymać mieszkanie lub wziąć ewent.
udział w interesie. Dobry zysk gwarantowany.
Pisać do „Narodowca" pod nr. 1733.

Franciszka WOJDOWSKIEGO. zam. przed woj
ną w Libercourt (P. de C.), Citć de la Paix, 105
poszukuje
Józef POLAK, ze wsi ł.ączyca, pow.
w sprawach kupna, sprzedaży lub wynajmu Puszczykowa,
woj. Poznańskie. Wszelkie wiado
gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw han mości kierować pod adresem: Ludwik WAWRZY
dlowych oraz wszelkiego rodzaju nierucho- NIAK. 206, rue Jean Jaurćs, QUIEVRECHALN
w- mości,
(Nord).
(16031

informuje:
'

pomaga:

we wszystkich trudnościach, które spoty Imprhnerie M. KWIATKOWSKI — LENS
kają cudzoziemca na obcym terenie,
Travaux exćcutśs par des ouvriers
pośredniczy:
--J syndiqućs, Travailleurs du Livre
& la CGT
w międzynarodowych wymianach (clearłn• grach).
(1567). Le Gćrant; Lćon GARSTKĄ — L B N S

