„Rozmarek działa
na szkodę Polski”
pisze ks. prof. Andrzej J. Krzesiński

Z Nowego Jorku otrzymaliśmy od
ks. prof. A. J. Krzesińskiego memo
riał odsłaniający znamienną dwulico
wość polityki p. Rozmarka i jego przy
jaciół. Ponieważ p. Rozmarek jako obywatel amerykański i członek Partii
Republikańskiej usiłuje wpływać na
politykę' społeczeństwa polskiego i w
tym celu używa wielkich funduszy do
opłacania placówek swoich także we
Francji i Belgii (C.Z.P. i Z.P.) przeto
spełniamy nasz obowiązek, podając po
niżej główme ustępy ż memoriału ks.
prof. Krzesińskiego. Pod tytułem: „Mo
je wystąpienie przeciw prezesowi Kon
gresu Polonii A. — Pobudki etyczne
i tele”, ks. prof. Krzesiński stwierdza:
„Znając błędy ustroju Kongresu Polonii Amerykańskiej z góry przewidywałem, że nie
będzie on mógł nic dobrego dla Polski' zdzia
łać. Wbrew nadziei jednak łudziłem się, że
będzie można w jakiś sposób wpłynąć na p.
Karola Rozmarka, jego prezesa, i nakłonić
go do nadania działalności jego właściwego
kierunku. Czyniłem (vszystko, co było w inej
mocy. Wysiłki jednak moje 1 starania były
daremne.
Po dwóch latach daremnych wysiłków, w
roku 1946 ogłosiłem w tonie bardzo łagod
nym. list otwarty do zarządu Kongresu
wskazując na naglącą potrzebę zajęcia się w
sposób odpowiedni sprawą polską.
Opisawszy swoje wysiłki w stosunku do
Rozmarka Ks. Prof. J. Krzesiński pisze da
lej:
„...widząc, że wszelkie moje wysiłki skło
nienia go do zajęcia się w sposób odpowiedni
sprawą ratowania Polski były daremne, rzeklem do niego:
„Panie Prezesie, nie pozostaje mi obecnie
nic innego, jak wystąpić publicznie”.
Na co on oświadczył:
„Ja"mam prasę w swych rękach; dlatego
nie boję się księdza profesora”.
„A ja mam praw dę 1 obowiązek”, — od- I
rzekłem.
Była w powiedzeniu Rozmarka zawarta
groźba, iż w razie mego wystąpienia stanę
się przedmiotem napaści ze strony pism od
niego zależnych.
„Po tym zebraniu i po moich nowych nlendalych próbach sprowadzenia Rozmarka, a
wraz z nim i Kongresu na właściwą drogę
doszedłem do przekonania, że na Kongres
Polska nie może liczyć...
„W ciągu kilku tygodni przed Konferencją
Moskiewską wystosowałem około 9 tysięcy
pism

w obronie zachodnich granic
Polski
.Akcją swą objąłem Stany Zjednoczone. An
glię i Francję. Wysłałem również jeszcze
wiele egzemplarzy swej książki POLAND’S
RIGHTS TO JUSTICE, będącej według zda
nia krytyki jedyną książką, w której na tle
rozważań problemu Polski pokrzywdzonej
ze wszystkich możliwych stanowisk sprawa
przynależności ziem nad Odrą i Nysą do Pol
ski narzuca się czytelnikowi jako nakaz su
mienia 1 jeden z czynników wyrównania
zdeptanej przez przemoc sprawiedliwości i
przywrócenia zachwianego porządku moral
nego.
W7 odpowiedzi otrzymałem mnóstwo listów
od najwybitniejszych parlamentarzystów,
mężów stanu, członków rządów, przedstawi
cieli Kościoła 1 uczonych z zapewnieniem za
jęcia się poruszoną przeze mnie sprawą.
Tj*mczasem Kongres Polonii Amerykań
skiej działał już wprost na szkodę najżywot
niejszych interesów Polski. Zajmowano się
bowiem urządzaniem zebrań i odczytów o
Katyniu, aby drażnić marszałka Stalina, któ
ry na Konferencji Moskiewskiej sam jeden
przeciwstawił się planowi pozbawienia Polski
ziem na zachodzie. Nie chodzi tu o to, z ja
kich pobudek on to uczynił. Dość, że to uczynił, i że wobec tego plan ten wówczas nie
doszedł do skutku. Gdyby był na plan ten
wyraził swą zgodę, Polska narażonąby była
na nowe zniszczenie i na utratę tych tak dro
gich każdemu polskiemu sercu starych
swoich prowincji.

Dwie przyjaciółki Niemiec
reklamowane jako
*.przyjaciólki Polski”
Nie dość tego. Prezes Kongresu przy
' każdej sposobności wysuwał i wychwalał ja
ko wielkie przyjaciółki Polski dwie dzienni
karki amerykańskie: Dorothy Thompson 1
Anne O’Hare McCormick, z których pierw
sza swoim wpływem przyczyniła się do stwo
rzenia specjalnego komitetu w obronie Niem
ców wypędzanych z Polski i w swoich arty
kułach umieszczanych w najpoczytniejszych
dziennikach, w osobnych broszurach, w me
moriałach wysyłanych do Rządu amerykań
skiego, w przemówieniach radiowych i na pu
blicznych zebraniach domagała się odebrania Polsce ziem zachod
nich 1 przywrócenia ich Niem
com. Druga podobną rozwijała działalność
na korzyść Niemiec w odniesieniu do ziem
nad Odrą 1 Nysą, usiłując oderwać je od Pol
ski. Wysłana za pieniądze Kon
gresu Polonii Amerykańskiej
przez Rozmarka do Polski, po
powrocie do Ameryki nawoływała w dzien
nikach, na zebraniach publicznych 1 w róż
nych mAnoriałach do pozostawienia
Polski jej własnemu losowi!
nie użyczania jej pomocy. Ze
- szczególną energią przeciwstawiała się ona
usuwaniu Niemców z Polski, piętnując je
mianem „zbrodni przeciw ludzkości’. („New
York Times", October 23, 1946). Te wro
gie Polsce występy dziennikar
rek amerykańskich nie stanow11y dla Rozmarka żadnej prze
szkody w wysławianiu ich w
dalszym ciągu jako przyjació
łek Polskiego Narodu.
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Chodzi tylko o prawdę !

Tak pisze ks. prof. Krzesiński, któ
ry jako wybitny członek Wychodztwa
Polskiego w Ameryce ma sposobność
osądzać z bliska tajniki polityki p. Rozmarka, a jako człowiek nauki i publi
cysta podaje na dowód swoich wnio
sków fakty, które powinny głęboko za
stanowić każdego Wychodźcę. Chociaż
odnosimy się jak najbardziej krytycz
nie do wielu rzeczy w Kraju, nie uspra
wiedliwia to w najmniejszym stopniu,
abyśmy mieli wpadać w drugą ostate
czność i pozwolić wykorzystać nasz
patriotyzm, by z biednych i zawiedzio
nych Polaków na uchodztwie zrobić
narzędzie polityczne partii amerykań
skiej, do której należy p. Rozmarek,
a której dążeń, bądź w ogóle nie zna
my, bądź też znamy fakty nam nie
przychylne, ,a nawet szkodliwe. —
Jeżeli chcemy, aby imię Polaka i jego
dążenia respektowano w świecie, nie
możemy poddać się wpływom agentów
różnych dlatego, że mają grube dola
ry, z których wygodnie żyją, i zasła
niają sprytnie swoją robotę patrioty
cznymi frazesami o „wolnej i niepodległej Polsce”
frazesami, których
wartość prawdziwą naświetlają ja
skrawo fakty przytoczone przez ks.
prof. Krzesińskiego.

— VENDREDI, 7. Vovembre 1947.
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Rząd ustalił cąiię węgla na 2.160 fr.za tonę
Paryż. — Rada Ministrów obrado
wała w środę przed południem pod
przewodnictwem prezydenta Auriola.
Min. Spraw Gospodarczych, Robót
Publicznych, Transportów i Odbudo
wy, Jules Moch. przedstawił zagadnie
nie cen w niektórych przemysłach pod
stawowych i stwierdził, że albo trzeba
dalej utrzymać subwencje, co narazi
na niebezpieczeństwo wartość franka
i uniemożliwi równowagę budżetu, al
bo też zgodzić się na przystosowanie
niektórych cen przemysłowych do ko
sztów produkcji.

Min. Moch zażądał następnie doko
nania rewizji cen kilku innych produk
tów przemysłowych opartych na wę
glu i zapewnił, że zarządzenia te nie
wpłyną na podwyższenie cen artyku
łów żywnościowych, gdyż rząd zapo
biegnie ewentualnym zwyżkom.
Min. Pracy, Daniel Mayer, postano
wił zwołać konferencję zainteresowa
nych ministrów oraz przedstawicieli
organizacyj robotniczych i pracodaw
ców, aby ustalić nowe minimum życio
we.
Rada Ministrów uchwaliła podwyż
szenie od 1. stycznia 1948 r. rent by
łych kombatantów. W końcu min. Ma
yer rfożył sprawozdanie o przebiegu
rozmów z przedstawicielami syndyka
tów służby publicznej w Okręgu Pa
ryskim.

Stanow isko C.G.T.

PARYŻ. — Zarząd C.G.T. rozpatrywał na
tygodniowym zebraniu sprawę cen i zarob
ków. Uchwała zebrania mówi, że zarząd od
rzuca wszelką odpowiedzialność za podwyż
kę cen przemysłowych, która pogorszy jesz
cze położenie robotników. Zarząd uwarun
kował należenie do Krajowego Komitetu Cen
całkowitym zastosowaniem umowy C.G.T. —
pracodawcy oraz wypowiedział się za rewi
zją zarobków 1 minimum życiowego.

St rajki

łożą starań, by w takim wypadku ludność
Paryża nie była pozbawiona wody.
W środę po południu policja rozproszyła
na placu Ivry strajkujących, którzy zebrali
się na wlec, zwołany przez syndykaty służ
by publicznej pomimo zakazu prefekta. Aresztowano 40 osób.
Min. Handlu 1 Przemysłu, Lacoste, przy
jął delegację strajkującego personelu kierow
niczego fabryk Berliet’a w Lyonie, który zastrajkował. Strajk personelu kierowniczego 1
Inżynierów fabryki Berliet’a wybuchł na znak
protestu przeciw zwolnieniu, na żądanie ro
botników, trzech kierowników.

Dostawa zboża sowieckiego
do Francji

PARYŻ. — Ogłoszono tutaj, że Związek
Sowiecki wyraził zgodę na dostarczenie
Francji 200.000 ton pszenicy 1 100.000 ton
zbóż drugorzędnych do sierpnia 1948 roku.
Wartość dostawy będzie obliczona w dola
rach, na podstawie cen światowych, a za
płata nastąpi w produktach francuskich.
Jak wiadomo, Francji chodziło o otrzy
manie ze Związku Sowieckiego półtora mi
liona ton zboża, wzamian za artykuły prze
mysłowe, których kilka list złożono w Mo
skwie. Dostawa tych artykułów miała na
stąpić w latach 1948, 1949 i 1950. Według,
ostatnieh wiadomości, Związek Sowiecki do
maga się, by artykuły wymienne zostały do
starczone w tym samym czasie co zboże.
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Cholera w Egipcie
cofnęła się nieco
Kair. — Donoszą o zmniejszeniu
liczby zmarłych na cholerę oraz no
wych zachorzeń. W poniedziałek zano*
towano 217 zgonów i 461 zachorzeń,*
wobec 374 zgonów i 736 zachorzeń w *■
sobotę. W Kairze nie zanotowano ani
nowych wypadków cholery ani zgo- *
nów.
i
Dr. Naguib Bey Iskander wyraził
nadzieję, że epidemia wkrótce zniknie
i że nie pojawi się w przyszłym lecie,.
Obchód 30-lecia rewolucji
rosyjskiej
W’arszawa. — Z okazji 30-tej rocznicy re*
wolucji rosyjskiej wyjechała z Warszawy do
Moskwy delegacja złożona z 26 osób. Prócs
tego odbędą się obchody w całej Polsce. Prze*
mawiać będą w Krakowie minister Sprawie*
dliwości, Świątkowski, a w Poznaniu minister »
Oświaty, Skrzeszewski.

Nowe wybory
we Włoszech na po
czątki! marca 1948 r.

Rzym. — Rząd włoski planuje prztx
prowadzenie nowych wyborów do Parx
lamentu na początku marca 1948 roku,
Ceny detaliczne wzrosły
Rząd de Gasperi zamierza przepro
w październiku o 9*6%
wadzić
wybory na podstawie dotych
PARYŻ. —- Wskaźnik ogólny detalicznych
cen urzędowych w Paryżu (podstawa 100 w czasowej ordynacji wyborczej.

r. 1938), podniósł się w październiku o 9,6%,
do 1.268 punktów (wobec 1.157 we wrześniu).
Aresztowania i zamachy
Najwięcej zwyżkowały ceny artykułów
bombowo we Włoszech
spożywczych, których wskaźnik wzrósł z
1.187 do 1.309. Wskaźnik cen prądu elektrycz
NEAPOL, — We wschodniej części porta
nego i materiałów opałowych (gaz lub naf Bari policja włoska aresztowała profesora
ta) podniósł się z 601 do 620 punktów.
Maścili, tamtejszego szefa organizacji profaszystowskiej. Motywem aresztowania byto
przez niego idei faszystowskich'
Projekty reformy podatkowej w Komisji zachwalanie
w czasie publicznego przemówienia.
W Mediolanie zaś nieznani sprawcy doko
Finansowe j Zgromadzenia Na rodowego
nali zamachu na „Dom Ludowy*’, siedzibę
Paryż. — Zgromadzenie Narodowe rozpa fr. na pierwszą osobę żeńską i po 120.000 fr. partii komunistycznej. Są znaczne straty
trywało projekty reformy podatkowej.
na każdą następną. 150.000 fr. na pierwsze materialne. Ofiar w ludziach nie było.
Projekty przewidują w dziedzinie podatku go sługę męskiego i po 200.000 fr. na każde
dochodowego:
go następnego. Od samochodów 8.000 fr. na
4 tys. cukierników włoskich
Wolne od podatku 100.000 fr. Ponad 100.000 każdego konia mech.
fr. suma między 100.000 a 200.000 fr. liczo Podatki rolnicze.
strajkuje
na jest w 20%;
Mediolan. — 4 tysiące cukierników wło.’
miedzy 200.000 a 500.000 fr. w 40%;
Nowy system obliczania podatków rolni skich przystąpiło do strajku począwszy od!
między 500.000 a 1 milionem w 60%;
czych, o którym już donosiliśmy, umożliwi ubiegłego piątku, by w ten sposób zaproą
między 1 milionem a 1.500.000 w 80%
zwiększenie wpływów podatkowych od rolni testować przeciwko zarządzeniu, które ną*
ponad półtora miliona w 100% do podatku. ków do 20 miliardów fr. w r. 1948, zamiast kazywało sprzedaż ciastek jedynie dwa razy
Do uzyskanych w ten sposób liczb zasto- 7 miliardów w roku bieżącym.
w ciągu tygodnia.
_^je uię przy obliczaniach podatku stepę 60
procent dla części dochodu, nie przekracza
jącej miliona fr.; 65% dla części między 1
a 2 milionami, 70% dla dochodu ponad dwu Wybory w Szkocji potwierdzają
milionowego.
W razie nie uiszczenia podatku do 30.
września, obowiązywać będzie 10-procentowa dopłata. Płacący część lub cały podatek
przed 1 kwietnia uzyska 5-procentową zniż
W7 ośmiu miastach Szkocji Partia Pracy straciła większość '
kę.
Taksy na podstawie zewnętrznych oznak
LONDYN. — Wtorkowe wybory do szkoc mają 2 miejsca. Różne ugrupowania
kich Rad Miejskich przyniosły nowe zwycię większego znaczenia 3 miejsca.
majątkowych
stwo Konsewatystom. Według częściowych
W porcie Dundee, okręgu ministra Wyży.
Taksy te ulegają 50-procentowej podwyżce. obliczeń Partia Pracy straciła większość w 8 Wlenia Strachey’a, konserwatyści zdobył
Za posiadanie służby doliczane będą do docho wielkich miastach Szkocji na rzecz Konser większość, bijąc socjalistów o 6 miejsc w Ra*
du, podlegającego opodatkowaniu: 100.000 watystów. Ogółem Partia Pracy straciła 74 dzio Miejskiej.
mandaty w 195 gminach, blorących udział
Ogółem oblicza się, Iż w czasie ostatniej
we wtorkowym głosowaniu. Ponieważ zys
Premier Aitlec w Holandii
wyborów
do Rad Miejskich na konserwaty*
kała
12
mandatów,
więc
ogólne
straty
wy

HAGA. — We Flessingue .w Holandii od
stów
padło
w Anglii, Walii i Szkocji 48%j
noszą
62
mandaty
na
rzecz
Konserwatystów.
były się 4. XI. br. uroczystości, w których
oddanych
głosów,
a na socjalistów 39,7%.
uzlęll udział księżna Julianna, premier At
Polityczny komentator konserwatystów otlee, ambasador Francji i wiele Innych oso śwladczył, " iż klęskę Partii Pracy należy
bistości ze świata politycznego. Okazji do przypisać zmianie nastrojów wśród katolic
Podarek Unii Południowo -■
tych uroczystości dostarczyło oddanie wy kiego społeczeństwa szkockiego. Liczba gło
spy Walcheren do użytku ludności holen sujących była wyższa o 18% niż w 1946 r.
Afrykańskiej dla księżniczki
derskiej. Wyspa ta była zalana przez Niem
Elżbiety
ców w czasie wojny. Na wj’spie tej walW stolicy Szkocji, Edynburgu, socjaliści uPretoria. — Podarek ślubny Unii Południa*
czyły w czasie wojny oddziały francuskie. , trzymali się przy 48 mandatach, konserwawo - Afrykańskiej dla księżniczki Elżbiety
Obecnie zasadzono na wyspie drzewo sym-i
______ ___ .
.
bolizujące odrodzenie się roślinności, zupeł- t76ci występujący tu pod firmą
tępow- doręczy osobiście marsz. Smuts. Podarek
nle zniszczonej po zatopieniu wyspy.
I ców dysponują 43 ir.andatami. si-zahint stanowi złota taca, ozdobiona herbami UnlL
z napisem „Elżbieta — Filip 20. listopada
1947”. Taca ma ok. 45 cm długości i 23 ęm»
szerokości.
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PARYŻ. —- Strajk robotników7, zatrudnio
nych przy zwożeniu śmieci, trwa w dalszym
ciągu. Robotnicy żądają spełnienia ich żą
dań i grożą — na znak solidarności — straj
kiem robotników, pracujących przy rozpro
wadzaniu wody. Władze zapewniły, że do-

(Foto: France-Cilchfts)
Prezydent Aurlol wygłasza przemówienie na zjaź
dzie prezesów Izb Handlowych we Francji 1 Unii
Francuskiej w Paryżu.

Rząd uznał za pierwszy obowiązek
zapewnienie równowagi budżetu i usta
lił cenę węgla na 2.160 fr. za tonę.
Rada Administracyjna Upaństwowio
nych Kopalń żądała 2.350 fr. Różnica
między ceną projektowaną a ustaloną,
ma zostać pokryta dzięki oszczędnoś
ciom, które rząd uznał za konieczne do
przeprowadzenia w administracjt
Dotychczas tona węgla kosztowała
1.359 fr.

Przesilenie w łonie czeskiej koalicji rządowej
Praga. — W dniu 4. listopada br.
doszło do poważnego kryzysu w łonie
czeskiej koalicji rządowej. Z związku
z tym zwołany został na dzień 5. listo
pada br. gabinet czeski dla wyrówna
nia różnic, jakie się ujawniły pomiędzy
8 partiami Ł zw. Narodowego Frontu
czeskiego na tle stosunku do wydarzeń
w Słowacj.i W czasie omawiania na
tajnym zebraniu rządu sprawy auto
nomii dla Słowacji przedstawiciele De
mokratycznej Partii Słowackiej, Naro
dowi Socjaliści czescy, i Katolicy Lu
dowi opuścili zebranie. Za nimi wyszli
Socjaldemokraci. W obradach brali w
dalszym ciągu udział jedynie sami Ko
munistyczni ministrowie i ich sympa
tycy.
Prezydent Benesz,-który przebywał
na wakacjach w swej letniej rezyden
cji powrócił natychmiast do Pragi,

(Pas-de-OaW

Narodowiec

Pisząc o Kongresie muszę się zastrzec, że
nie mam zamiaru uogólniać swych sądów.
Wiem o tym dobrze, że olbrzymią większość
osób, które do niego należą, stanowią cl, któ
Quohdien d^mocrate pour
rzy szczerze 1 sercem oddani są Polsce i prag
nęliby jej pomóc. Chodzi ml głównie
o prezesa tego Kongresu 1 tych, LENS (Pas de Calais)
R. a: Bćthune 21231
którzy z nim współpracują w r. Emlle Zola. 101,-Tel: 227
G Q : Lille
16657
wyrządzaniu szkód Po 1 sce. Gdy
by prezes był Inny, zupełnie Inaczej przed
stawiałaby się działalność Kongresu.

Zdawałem sobie należycie sprawę, iż speł
niając obowiązek sumienia, narażam się na
napaści ze strony tych, przeciwko którym
wypadło ml wypowiedzieć słowa prawdy. By
łem z góry przygotowany, iż Rozmarek po
stara si$ o to, aby w czyn wprowadzić swe
groźby. Nadto świadom byłem tego, iż w
Ameryce obok uczciwej prasy polskiej ist
nieje również prasa nieuczciwa, która dla
zysków materialnych z wielką dla Polski
szkodą stara się Polonię utrzymać w błędzie.
Nie uląkłem się jednak ani gróźb p. Roz
marka ani tych redaktorów, którzy zawsze
gotowi są do posługiwania się najbardziej
wyrafinowanym kłamstwem i plugawym oszczerstwem, i na szkodę narażać Polskę, o
ile w grę wchodzi brudny pieniądz.
Prawda ma ten wielki przywilej, Iż mimo
przewrotności tych, którzy starają się ją za
ciemnić, wcześniej czy później ukazuje się w
cały m swym blasku.
życzeniem moim jest, aby prawda o Kon
gresie dotarła do umysłów i serc wszystkich
członków Polonii 1 pobudziła ich do usunię
cia zła w Kongresie i do pracy pełnej po
święcenia i ofiary na rzecz cierpiącej Pol
ski".

LENS

gdzie, jak się przypuszcza, zwróci się
z apelem do wszystkich członków gabi
netu, by wyrównali różnice poglądów
bez uciekania się do demonstracyj
szkodliwych dla narodowych interesów
Czechosłowacji.

Uchodzi za prawdopodobne, iź pre
mier Gottwald postawi sprawę zaufa
nia przed Parlamentem i, jeśli nie uzyska większości, poda się do dymisji.
Tymczasem w Słowacji sytuacja za
czyna przybierać coraz bardziej niepo
kojący wygląd ze względu na ataki
partii komunistycznej, która pragnie
Katolickich Demokratów Słowackich
uczynić odpowiedzialnymi za spiski, jakich widownią była Słowacja.
Ostatnio Słowacji grozi strajk gene
ralny, który łatwo może się rozszerzyć
na Czechy i Morawy.

w-

*

*
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zwrot ku konserwatyzmowi w Anglii

Wywiad posła Bartletta z Mikołajczykiem:

Spełniłem obowiązek wobec Krają. — Nie dało się przeprowadzić umowy z Jałty
LONDYN. — Mikołajczyk po przybyciu ale pobyt w Kraju zapobiegł przelewowi krwi! Chcieli oni, jeden i drugi próbować jednako
wego doświadczenia. Obydwaj chcieli wierzyć
do Londynu udzielił w dniu 5. listopada br.
wywiadu na łamach „New^s Chronicie”. W
czasie rozmowy z posłem Bartlettem Miko
łajczyk oświadczył, Iż wyjechał do Polski w
1945 roku, gdyż podjął się wprowadzenia w
życie postanowień jałtańskich. Mikołajczyk
wyraził swoje zadowolenie, iż dzięki jego
pobytowi w Polsce nie doszło do rozlewu
krwi pomiędzy armią podziemną 1 skrajną
polską lewicą. Dzięki wysokiemu zrozumie
niu ciężkiej sytuacji Polski, armia podziem
na złożyła broń, podejmując pracę na róż
nych odcinkach życia pokojowego w Polsce.
Na temat współpracy z komunistami Mi
kołajczyk powiedział, iż wszędzie tam, gdzie
była robiona próba współpracy żywiołów
chłopskich z komunistami, tam dochodziło
do starć i wiecznych zadrażnień.
Na zapytanie przedstawiciela „News Chro
nicie” o zamiary na najbliższą przyszłość,
Mikołajczyk oświadczył, iż obecnie musi zarablać na życie, by zapewnić rodzinie utrzy
manie. Nie zamierza on pozostać na terenie
W. Brjtanii i dlatego nie stara się o spot
kanie z ministrem Bevlnem. Zamierza nato
miast wyjechać do Stanów Zjednoczonych,
gdzie ma rodzinę.
Wreszcie Mikołajczyk dodał, Iż nie chce,
by jego pobyt na terenie Anglii doprowadził
do naprężenia pomiędzy Lndynem i V\ arszawą.

panli prasowej przeciwko Mikołajczykowi, w szczerość 1 dobrą wolę tych, którzy dzi
nie bierze mu za złe jego wyjazdu, który na siaj depcą po nich. Na nieszczęście, omylili
tomiast uważa za figiel spłatany rządowi i się. Jeden po raz wtóry znajduje się na wy
gnaniu. Drugi, starzec 75-letnl, zostanie ska
tajnej policji .
zany na przymusowe roboty”.
•
•
A przecież nie trudno było by się obronić
W oświadczeniu, złożonym po przybyciu do
Anglii, Mikołajczyk powiedział m. In. że wy^ stwierdza ,J’Aube”” i dodaje:
Komentarz
„Było by wystarczyło sięgnąć do pism, któ
Jechał z Warszawy koleją z siedmioma to
Radia Warszawskiego
warzyszami, 20 października wieczorem. „Na re Maniu podpisał swoją ręką w ciągu dłu
Są one liczne i wszystkie
po wyjeździć Mikołajczyka
dworcu nie poznano mnie. Miałem na sobie giego
_ _ swego
_ życia.
,
Warszawa. — Wczoraj Polskie Radio okulary. Pociąg nasz jechał w kierunku Ło- ■ równie przekonywujące”,
warszawskie nadało komentarz urzędowy do dzi 1 Kalisza. Nie chciałem, aby zarżnięto | ..Było by mu wystarczyło przypomnieć, na
wyjazdu Mikołajczyka z kraju. Rozgłos, jaki mnie jak barana. Wszelkie metody zastrasza- przykład, że od 27 listopada 1937 r. (na dłunabrał w świecie wyjazd Mikołajczyka a nia, użyte przeciwko naszej partii uczyniły go przed zwycięstwem), Maniu zalecał podprzede wszystkim przyczyny które doprowa oTaktycznie niemożliwym jej dalsze istnie- . jęcie stosunków
BLUSULU
dyjńomatycznych między
dziły do wyjazdu, są widocznie wielce nie jje>»
i Bukaresztem
Związkiem
Bukaresztema_____
._______Sowieckim”.
przyjemne dla bloku rządowego. ZaambaraOTTAWA. — Ogłoszono tutaj, iż wyjechał i Było by mu wystarczyło przeczytać ten
sowana propaganda oświadcza więc, źe dwa potajemnie z Polski Flderkiewicz, były poseł Ust, który Maniu 23. grudnia 1943 r. wystotygodnie, które minęły od wyjazdu, były wy polski w Kanadzie. Przedostał się on do sował do Antonesco:"
korzystane przez przyjaciół Mikołajczyka, by Włoch i ma się znajdować na statku włos
„Popełniono zbrodnię, angażując armię ru
przez rozmaite pogłoski stworzyć „legendę” kim udającym się do Stanów Zjednoczonych. muńską na terenie Rosji. Pozostawianie na
wokół osoby Mikołajczyka i otoczyć go nim
szej armii w Rosji, jest prowokacją wobec Abem bohaterstwa.
llantów a zwłaszcza wobec naszej sąsiadki,
Maniu 1 Mikołajczyk
Rosji. Obstawanie przy tym stanowisku po
pragnęli
lojalnej
współpracy
ciągnie za sobą katastrofę dla Rumunii...”
Wrażenie w Kraju
Paryż. — Organ M.R.P., 1’Aube” pi
Mógłby był jeszcze przytoczyć następujący
Warszawa. — Donoszą, że wiadomość o
przybyciu przywódcy Polskiego Stronnictwa sze pod powyższym tytułem m. in. co nastę- list z 24 stycznia 1946 skierowany przez
Maniu do prezydenta Benesza:
Ludowego do Wielkiej Brytanii rozeszła się puje:
„Dwóch ludzi: Mikołajczyk, uchodzący do
„Nie leży w moich zamiarach popieranie
wśród mieszkańców Warszawy lotem błyska
wicy. Korespondent U.P. odniósł wrażenie, Londynu i Maniu na ławie oskarżonych w planu organizacji politycznej, który napoty-- na sprzeciw Związku
- •
-Sowieckiego.
. ..
że przeciętny Polak, mimo gwałtownej kam- Bukareszcie dają dzisiaj to samo świadectwo. -kałby
Szczera przyjaźń i pełne zaufania stosunki ze
Związkiem Sowieckim, powinny być waż
Min, Radkiewicz ogłosiły
nym elementem polityki zagranicznej państw
środkowej i południowo-wschodniej Europy...
Sam od przeszło 20-tu lat walczyłem zawsze
i nieustannie o politykę porozumienia 1 przy
jaznych stosunków z Rosją Sowiecką; przed
stawiciele rządu sowieckiego, którzy nastę
Radkiewicz zażądał
Warszawa. — W dniu 5 listopada
powali po sobie w Bukareszcie, mogliby z
od
Marszalka
Sejmu
wydania
br. odbyło się posiedzenie Specjalnej
pewnością o tym zaświadczyć..."
„Maniu zaprotestował przeciw aresztowa
posła Dryjl
p. Grozy i innych przywódców komuni
Mikołajczyka i bliskich mu współpra
Marszałek Sejmu zgodził się na za niu
stycznych i obecny premier rumuński, po
cowników. Minister Radkiewicz oświad trzymanie przez Władze Bezpieczeń wyjściu z więzienia, z pierwszą wizytą udał
czyi, «
iż polskie
się do Maniu, aby mu za to podziękować”.
<»yi,
puisnic władze graniczne ujęły stwa posła Bryji w areszcie.
„Nie trzeba by niewątpliwie długo szukać
na granicy polsko - czesk^j posła WinWedług zapewnienia Radkiewicza, aby znaleźć podobne świadectwo na rzecz p.
centego Bryję i Manę Hulewiczową,
Hnlevilczxiiva miała
Niejetrzeba też było
szukać damiaia oświadczyć
oswiąaczyc, iż
iz wv- Mikołajczyka.
leko aby łnaIei6
petkowa.
sekretarkę osobistą Mikołajczyka w HUiewiCTOwa
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interesów chłopskich przy poparciu policji.
Ta nowa „Rada Naczelna" będzie zajmować
się „reorganizacją” P. Stronnictwa Ludowe
go oraz dostosowaniem jego polityki do roz
kazów P.P.R.

CREMONA. — W następstwie wielkich
ulewnych deszczów rzeka Pó zalała wiele
dróg w północnych Włoszech tak dalece, tą
ruch kołowy został na wielu drogach zawle*
szony.
LONDYN. —-. Rzecznik brytyjskiego za*
rządu w Niemczech oświadczył, iż w ciągu
ostatnich 9 miesięcy przybyło ze strefy ro
syjskiej w Niemczech do brytyjskiej około
100 tysięcy Niemców.
LONDYN. — Minister Berin przyjął dzi*
siał grupę senatorów amerykańskich z senatorem Bridges’em na czele. Jest to grupa
senatorów, która bawiła ostatnio w Niem
czech, w Austrii, Belgii i Holandii dla za
poznania się z potrzebami tych krajów.
BERLIN. — Zaginął w niedzielę Gunter
Frlede, dziennikarz z „Das Abend", pisma
Uznanie Rozmarka
wychodzącego w strefie amerykańskiej w
dla Niemców
Berlinie. Udał się on do strefy rosyjskiej pą
otrzymaniu telefonu od jednego ze swych
Prócz tego w komunikatach Kongresu wy
przyjaciół.
rażano niemiecko - amerykańskiemu towarzystwu zwanemu Steu
WARSZAWA. — Na zasadzie wymiany
ben Society uznanie za to, że broni na
przybyło do Polski 500 młodych Jugosłowian
rzecz Niemiec ziem nadodrzańskich, które po
dla odbycia studiów w szkołach zawodowych.
Taka sama liczba polskiej młodzieży miej
wojnie wróciły do Polski.
skiej wyjechała do Jugosławii.
Było rzeczą oczywistą, że Rozmarek
działa na szkodę Polski. Dłużej
KRAKÓW. —— W dniu 24. listopada br*
nie można już było milczeć. Milczenie Wyklnezony z P.S.L.» Wy cech
rozpocznle się tutaj proces dozorców, urzęd
^wyklnczyl” Mikołajczyka
w takich warunkach byłoby
ników administracji niemieckiej, oraz człon
Warszawa. — Korespondent „Association
zbrodnią; przyczyniłoby się bowiem do
ków S.S. z obozu koncentracyjnego w O*
utrzymywania Polonii w złudzeniu co do wła Press” z Warszawy doniósł 4. listopada br.,
święclmlu.
ściwej działalności Kongresu, a Polskę na iż zarząd narzucony P.S.L. przez Wycecha,
pozbawił formalnie członkostwa partyjnego
PRAGA. —- Od sześciu miesięcy trwającą
rażałoby na dalsze wielkie szkody. .
suszę w Czechosłowacji przerwa! krótki
Pracując od samego początku wojny z Stanisława Mikołajczyka, oraz Bryję, Bagiń
deszcz, który padał wczesnym rankiem we
wielkim nakładem sił 1 zdolności dla dobra skiego i Korbońskiego, którzy wraz z Miko
wtorek. Była to najdłuższa od niepamiętnych
Polski miałem prawo wyczekiwać, by Kon łajczykiem wyjechali z Polski, by uniknąć
czasów susza, jaka nawiedziła ten kraj.
gres, którzy z urzędu sprawy polskiej powi losu, jaki im gotowali poplecznicy Wycecha.
BUDAPESZT. —- Rząd węgierski podał de
nien był bronić i na ten cel uzyskał od Po
30. listopada br* obradownó
wiadomości, iż premier Dinnyes uda się do
lonii milionowy fundusz, służył rzeczywiście
stolicy Rumunii na czele delegacją węgier
interesom Polski, a nie działał na jej szko będą ludzie Wyceeha pod firmą
skiej pod koniec listopada br., by podpisuj
dę. Znając zaś wszechstronnie ujemną dzia
„Rady Naczelne) P.S.L.”
układ kulturalny z Rumunią.
łalność Kongresu czułem w sumieniu, Iż oWarszaw^ - Jak doniosła rozgłośnia
bowlązklem moim jest wystąpić publicznie
NOWE DELHI. — W Kaszmirze zaciętą
1 dać świadectwo prawdzie. Nie można prze polskiego radia w dniu 4. listopada br., w
walki toczą się wokół lotniska, gdzie 40 sa
dniu
30
listopada
br.
obradować
będzie
grucież narażać Polski na ponoszenie co raz
molotów typu „Dakota" przywozi znaczną
większych szkód celem ochronienia tych o- pa ludzi, którą Wy cech nazywa obecnie Ra- chwili, gdy przekraczali granicę cze- jazd MikolajezĄ l<a, byt przy gotowywa-1 Ale, jak mówi przysłowia, kto chce psa ti posiłki indyjskie. Stolica Srinagar Jest cią
I
dą
Naczelną
P.
Stronnictwa
Ludowego
i
któ-1
..
*ób z kongresu, które jej te szkody wyrząny od dłuższego czasu.
1 derzyć ten zawsze kij znajdzie".
gle w zasięgu walk.
| ra uzurpuje sobie prawo reprezentowania | SKą.
■zają..

że ujęto posła Bryję i Hulewiczowi
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Głosy dyskusyjne Czytelników

„Dokąd chcemy iść ?...”

Dzisiejsza sytuacja Polski i Narodu Polskiego

Male sensacje
z wielkiego świata

■ Aktor Bob Hope, najpiękniejszy męż
Powiadamy, że historia powtarza się. Nic 1takim wypadku wykazałaby swoje, tenden
czyzna z Hollj’wood przybędzie do Londy
Imperialistyczne, od czego dziś się
zatem, zdawało by się innego nam nie po- cje
<
nu z pięknym albumem oprawnym w skó
Z ulgą odetchnęlibyśmy atmozostaje, jak pilne studiowanie błędów popeł- odżegnuje.
<
rę i inkrustowanym złotem jako podar
pokojową. Jeżeli chodzi o wojnianych przez naszych byłych mężów stanu, sferą
i
kiem od gwiazd i gwiazdorów dla księż
aby w przyszłości uniknąć wielu dla nas gorz- ;nę Rosja •’ Ameryka, której się tak
Zasadniczy a bardzo trafny w swoich za państw sąsiadujących ze Związkiem Sowiec
niczki Elżbiety. Artystyczne duszo przy
Za „żelazną kurtyną”
kich niespodzianek, za które musimy pła- •wszyscy obawiamy, 1 o której stale się mówi, łożeniach i wnioskach artykuł zamieścił lon kim różnią się pomiędzy sobą zależnie od
gotowały co miały - fotografie 400 dePrzypuszczenia,. że emlgrącja przyczyni się bjutantek
prowadzonej przez nie polityki.
cić krwią piilionów ofiar, rozległymi poła- •wielu jest wśród nas — a są to zapaleni zwo dyński organ P.S.L. „Jutro Polski”:
wytwórni filmowej wraz z au
propagandy na rzecz Polski zagranicą
Benesz i Massaryk potrafili nie wypuścić do
komunizmu — którym nie zależy
ciami terytoriów i nędzą, w jakiej zmuszone lennicy
]
tografami i tyluż podobiznami w formie
„Pokażcie Polakowi przepaść a rzuci się
musiało
zamieść.
Pobyt
jej
ma
rezultat
dla
na wolności i niepodległości państwa, w nią bezwłocznie” — mówi w swojej po dotychczas steru z ręki aczkolwiek w tej propagandy ujemny. Czym dłużej trwa taka znaczków. Co powie na to księżniczka?
jest następnie żyć społeczeństwo. Gdyby zbytnio
przed ostatnią wojną, rządy sanacyjno - dyk- <ci pocieszają się, że w wypadku konfliktu wieści „La Cousine Bette” wielki-pisarz fran chwili przechodzą oni duże trudności, rezul właśnie emigracja, tym mniej mają uchodźcy Wiadomo tylko, iż ci, którzy oglądali ten
wojska rosyjskie w błyskawicz cuski Balzak, obeznany z charakterem pol taty ich wysiłków jednak nie pozostaną bez zrozumienia kraju i tym bardziej kraj o nich album oświadczyli... „istne cudo”.
tatorskie mniejszym zaufaniem darzyły Hit- zbrojnego
■
śladu. Bez zorganizowania Polskiego Stron zapomina. Wprawdzie t.zw. kurtyna żelazna
tempie zajmą Europę (nie wiadomo jakie skim dzięki swoim związkom rodzinnym.
lera, gdyby nie wiązały się z Niemcami róż- nym
i
ł Wielbiciele koni, powiadają z przeką
nictwa Ludowego, bez jego walki — sytuacja oddzielająca Polskę od Zachodu została nie sem : „Zmarł wielki Amerykanin”. W
nego rodzaju paletami, które w rezultacie państwa zaliczają do tej Europy). Mówią, że
Genialny
autor
nie
zastanowił
się
jednakże
potworzy państwa autonomiczne i skąd powstały w charakterze polskim te rysy w Polsce nie wyglądałaby dzisiaj lepiej ani wątpliwie przerzedzona. Zarówno tak ruch gruncie rzeczy zdechł w 30 roku życia koń
stworzyły dogodne warunki podboju dla im- Stalin
,
żeli w Jugosławii. Nawet w Rumunii chłopi pocztowy i obrót towarów jak też w szcze ,JVfan War”, który cieszył się największą
perializmu niemieckiego, bezwątpienia uni- zapanuje
:
sielanka czy też istny raj. Jednak katastrofalne ?
potrafili wykazać wpływy i siłę.
knęlibyśmy kataklizmu, jaki dopiero co prze- <obecne rządy państw środkowej Europy, któ
gólności jn^zyjazdy i wyjazdy z Polski i do sławą w U.S.A. Wygrał bowiem 20 wiel
Od trzech niemal wieków naród polski
chodziliśmy, a po którym rany nasze jeszcze re
; w gruncie rzeczy nie są* innymi rządami
Polski zostały ostatnio ułatwione. Ale pro kich wyścigów, zdobywając dla swego do
Kto
ułatwił
komunistom
znajdował
się
w
tak
ciężkich
warunkachftże
tylko autonomicznymi, w całym słowa
mocno krwawią. Gdyby następnie zbankruto- jak
;
cesy
polityczne prowadzące do zwykłego u- brodzieja i pana 250 tysięcy dolarów.
wszelkie
jego
wysiłki
kończyły
się
najczęściej
dojście do władzy
wani politycy spod znaku sanacji, - zamiast tego znaczenia zadają kłam tym pojęciom.
sunięcia przeciwników politycznych świad Wdzięczni noszą się podobno z zamiarem
niepowodzeniem.
Powstało
ukryte
w
pod

sabotować politykę Sikorskiego i Mikołajczy Niestety, zwolennicy autonomii zdają się te świadomości polskiej przekonanie, że takie
Przejęcie w Polsce głównej odpowiedzial czą o panującym tam nadal terrorze.
wystawienia mu skromnego pomnika. We
ka popierali ją i starali dogadać się z Rosją, go
। nie widzieć 1 nie rozumieć. Cóż z tego, że czy inne postępowanie nie wpłynie na popra ności za rządy przez komunistów polskich
Było by znowu błędem politycznym przy terynarz, który był przy zgonie konia, obez przesady można by rzec, iż wschodnie na rządy te składają się z samych komunistów wę losu. Dlatego też może polityka polska zostało zresztą w swoim czasie w znacznej pisywać wszystko, co się dzieje w Polsce, na świadczył nie bez dowcipu: „Zmarł na ser
sze granice nie uległyby takiemu skróceniu, i innych skomunizowanych ugrupowań, gdy nie
mierze ułatwione i spowodowane przez fał ciskom Związku Sowieckiego. Rzeczywistość ce, jak milionerzy”..., i pomyśleć koń nłlękierowała się względami na bezpośrednie szywą
politykę żywiołów umiarkowanych. jest dużo bardziej skomplikowana i nie dzy milionerami...
jakie widzimy, a Naród Polski nie byłby tak całe społeczeństwa ■ pozostają we wrogim dobro
narodu,
ale
poddawała
się
pobudkom
skłócony, jak nim jest. Niestety, fakty te tak stosunku do nich i wedle wytaczanych proce emocjonalnym, łudziła się wyższymi wzlęda- Na skutek paraliżu wewnętrznego władza w zawsze łatwa do rozszyfrowania dla niewta
■ Jedna z wielkich śpiewaczek świa
momencie ustąpienia Niemców leżała na u- jemniczonych.
wymowne, wydają nam się być dziś obce, sów czekają na okazję, aby je obalić!
ta, Norweżka Kirsteen Hagstad, która
mi
słuszności
i
sprawiedliwości,
tracąc
z
Było już dawno wtedy jasne, że gdy
dalekie i bez znaczenia, bo nie' doceniamy
Stosunki polsko-rosyjskie nie zależą wy wyjechała z Nowego Yorku do Niemiec
którzy starają wmawiać w sie oczu bezpośredni interes Polaków, którzy, licy.
zwycięskie wojska sowieckie na drodze ku łącznie od Rosji, ale także od rządu polskie w 1941 roku, by śpiewać Goebelsowl, po
nauk historii. Za lekcję zapłaciliśmy bardzo bie,Ci żewięc,
rządy
te
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chociażby
nie

podobnie
jak
inne
narody,
pragnęliby
mieć
Berlinowi
znajdą
się
w
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drogo i nie nauczyliśmy się niczego,-czy też za znaczną większość czy chociażby połowę znośne" warunki istnienia. Piękne wyczyny
go. Dlatego wielką stratą jest osłabienie w wróciła obecnie do Filadelfii. Jednakże w
ślepieni własną ambicją, pychą i zarozumia społeczeństwa okłamują sami siebie. Czy ta polskie miały nieraz pobudki i cele nie-pol- szym kraju nie mogą być przejęte przez jaw rządzie polskim kontroli niezależnych naro czasie jej pierwszego recitalu mający do
nych
wrogów
Rosji.
Przejrzyjmy
wypowiedzi
łością, nie chcieliśmy się uczyć. Dmiemy da ki stan rzeczy jest korzystny dla Rosji ?.
skie, ale jak gdyby ponad polskie. Zapomi polityków i głosy prasy czynników umiarko dowych stronnictw politycznych. Usuwając brą pamięć co bardziej krewcy mieszkań
lej w tę samą trąbę co dęliśmy dawniej,
z rządu niezależne czynniki, komuniści poz cy Filadelfii powitali śpiewaczkę zgnlłenano zaś o istotnych interesach narodu.
wanych w ówczesnym okresie — szczególnie byli się z jednej strony hamulców ale z dru mi jajami. Prasa amerykańska nie podała
Należy wziąć również pod uwagę, że Rosja
zmieniając jedynie jej kolor. Do niedawna,
—
„Nie
to
nam
sądziły
dzieje,
co
gorsze
na emigracji i zastanówmy się nad tym, czy giej strony także wszelkiej możności oparcia jednak, jaka była reakcja nawróconej ar
bo do roku 1939, byliśmy rzekomo „silni, której przypisują chęć zajęcia całej Europy,
zwarci i gotowi". Byliśmy jakoby niezwycię- musiałaby zająć nie tylko Francję, Belgię, Ho albo co lepsze, jeno to co najpodlejsze, co no możliwe było objęcie władzy przez tych lu się o opinię narodu polskiego. W tych wa tystki.
. żeni i niezwykle rozsądni. Odrzuciliśmy gło landię, Danię, lecz całą Europę południową z gami zdeptane, co na samym dnie leży. Są dzi w’ bliższej lub dalszej przyszłości. Czy runkach mogą oni opierać swoją władzę w
■ Władze jugosławiańslde podjęły wal
nam dzieje uciekać jak psom zerżnię było konieczne dawać publicznie upust swoim
sy ludzi, którzy starali się przemówić do na Hiszpanią na czele, dalej Anglię, a dalej- dziły
Polsce wyłącznie na poparciu Rosji i na a- kę z wszelkiego rodzaju tańcami amery
tym
batami
spod
Krupczyc,
spod
Kobyłki
a
namiętnościom
?
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nie
torowano
w
ten
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szego rozsądku i wykazać zbliżającą się ku Szwecję, której też nie będzie można zosta po bohatersku wchodzić na Calle del Corso.
patii społeczeństwa. Podobna polityka nie ma kańskimi, nazywając je „barbarzyńskimi
nam nieuchronną klęskę. Co więcej — gnę wić taką jaką jest dzisiaj, a którą oskarża Tak nam sądzono...” — mówi Żeromski w sób drogi komunistom jako jedynym wów jednak stałej podstawy i jest szkodliwą dla i nieestetycznymi. Jeśli chodzi o „wooczas
możliwym
zarządcom
polskim
w
są

biliśmy bezwzględnie wszystkich tych ludzi, się o antykomunizm.
gi boogl”. to z pewnością mają rację. Je
przyszłych stosunków polsko-rosyjskich.
„Popiołach”.
siedztwie zwycięskiej Rosji?
patriotów, którzy ośmielali się mieć inne
śli
Jugosłowianie nie będą tańczyć „swin
Jak
widzimy,
skomunizowanie
Europy
nie
Brak realizmu i fatalizm polityki polskiej
O niezależną politykę polską
zdanie od nas, oparte na prawdzie i wiadomo jest zadaniem łatwym do wykonania i bodaj
ga
”
ich obyczaje narodowe nie wiele
Walka
z
P.
S.
L.
ściach politycznych i historycznych, wykazu czy nie przekraczający^ siły państwa rosyj wytwarza z kolei brak poczucia odpowie
Oczywiście Polska chce 1 musi prowadzić stracą. Lepiej wzbogacać tańce narodo
Jedyni
ich
możliwi
współzawodnicy
w
oso

dzialności
za
własne
czyny.
W
różnych
epo
jące nam nasze wady i słabe strony, które
politykę zagraniczną. Niestety, we tańcami ludowymi, niż łamańcami,
Ponadto należy zdać sobie sprawę, iż kach historii powtarza się tendencja przerzu bach PSL spotkali się z równie zaciekłym pro-rosyjską
rząd polski nie potrafił zachować nawet po które przypominają chorobę świętego
należało by zmodyfikować, aby uniknąć ka skiego.
wygranie
części
walki
zbrojnej
nie
znaczy
atakiem
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tastrofy. Podobnie jak dziś czyniliśmy ich
zorów niezależności. Przyczynił się do tego Wita.
dzenia wyłącznie na czynniki zewnętrzne. i polskiej sanacji, która objęła rząd dusz na szczególny i nieszczęsny udział Polski w Ra
. wrogami demokracji, zdrajcami dlatego je jeszcze wygranie wojny.
■ Dowcipniś francuski, mówiąc o roz
emigracji.
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Wierzymy
i
wmawiamy
w
siebie,
że
nie
maJak wynika z tego, ani komuniści, ani prze
dzie Bezpieczeństwa. Polska była zaintereso wodach, oświadczył, iż przypominają one
dynie, że dobro narodu leżało im także na
niem
trwa
do
dziś.
my-wpływu
na
własne
losy,
że
jesteśmy
tylko
wana od samego początku w reprezentacji jajecznicę, podczas gdy miłość, to świeże
sercu, ale znali się na rzeczy lepiej od nar. ciwnicy komunizmu nie powinni wygląuać
Równie tragiczną w konsekwencjach była w
organach gospodarczych Organizacji Nar. jajka, dopiero co przyniesione z taVgu do
Zapełnialiśmy nimi więzienne cele, lub zmu wojny lub cieszyć się możliwą wygraną czy obiektem cudzej polityki i ofiarą obcej per polityka
zatrzymania
zagranicą
licznych
Zjedn., a nie w instytucji czysto politycz domu, życie ma swoje prawdy, które
szali do ucieczek zagranicę. I dziś zaledwie też przegraną. Zważywszy niszczycielskie fidii,
rzesz,
w
znacznej
mierze
wykwalifikowanej
Dzisiaj przejawiła się znowu — głównie na
nej, gdzie wykazała zupełny brak niezależ czerpie z praktyki i doświadczeń wielu
dwa lata po wojnie, Polska pełna zgliszczy, skutki wojny powinniśmy wszystko zrobić,
emigracji. Powstrzymując dopływ ludzi u- ności
i obrony interesów prawdziwie polskich.
naród upodobniony do żyjących w nędzy że ■aby jej uniknąć, zwłaszcza my.Polacy, któ emigracji — więcej niż kiedykolwiek ten miarkowanych,
pozostawiono w Polsce wolne Polska była zmuszona kłaść palce między ludzi.
dencja do ucieczki przed odpowiedzialnością
braków. A jednak propaganda i metody rzą- rzy znów uleglibyśmy zniszczeniu.
za to, co się dzieje w Polsce. Absenteizm pole komunistom. Opóźniono i utrudniono od drzwi w sporach między wielkimi mocarstwa,
' dzenia zdołaliśmy już w całej pełni skierować
Solak
podniesiony został nawet do cnoty. narodo budowę Polski. Przez propagandę przedsta mi. Niekiedy czyniła to zapewne na ochotni
na te same tory na jakich się wykoleiliśmy.
Próba generalna
wej — porównaj deklarację... pisarzy pol wiającą w fałszywy sposób ówczesną sytua ka. Polityka taka stoi w jaskrawej sprze
Mato tego, że przy pomocy terroru i róż
cję w Polsce i los powracających ludzi po czności z interesami gospodarczymi Polski.
ślubu księżniczki Elżbiety
skich na obczyźnie.
Nagrodę pokojową Nobla
nych gangsterów żądnych posad i zaszczy
trafiono powstrzymać względnie opóźnić po
Londyn. — Na ulicach Londynu odbyła się
tów zdołaliśmy jakoby „zjednoczyć” społe
wrót ludzi do Polski, ale nie potrafiono zao
Straszenie
17-tą
republiką
otrzymali
kwakrowic
Polsce potrzebna pomoc
próba generalna przejazdów orszaków ofi
czeństwo i wypędzić zagranicę przywódców
piekować
się,
względnie
zabezpieczyć
we
Wiadomo, że Polska jest pod przemożnym
cjalnych, które w dniu ślubu księżniczki
amerykańska
legalnej opozycji. Zdołaliśmy się rzekomo tak w W. Brytanii i Stanach Zjedn.
wpływem Rosji Sowieckiej. Czy można z tęgo właściwy sposób opiekę nad pozostającymi
Elżbiety t. j. 20 listopada udadzą się do oSt|ją
w
tym
względzie
przed
nią
olbrzy

‘ „odrestaurować”, że zaczynamy sobie — jak
SZTOKHOLM. — Komitet nagrody Nobla wyciągnąć wniosek, że postawa 25-cio milio na obczyźnie masami Polaków.
pactwa Westminsteru. Próba wypadła bez
przed wojną pokpiwać z wszelkich mogących
Czyżby ataki na Mikołajczyka — ramię mie zadania. Odbudowa i jednocześnie wy
tam zagrażać niebezpieczeństw. Czyni to przyznał nagrodę pokojową na rok 1948 Za nowego narodu jest czynnikiem bez znacze przy ramieniu z komunistami polskimi — równanie poziomu z Niemcami. Tu trzeba zarzutu. Zgromadzone tłumy przyglądały się •
Straszenie nieuchronnym utworzeniem
stawiać kwestię jasno: Polska nie może obyć wielkim limuzynom i wspaniałym zaprzęgom
między innymi „Gazeta Polska” w artykule rządowi centralnemu Stowarzyszenia Przy nia?
czy później z Polski 17 republiki nie . tak dalece zaabsorbowały siły polskich czyn się bez pożyczki amerykańskiej. Jej brak Limuzyna, która zawiezie porucznika Mountp. Kowalskiego p. t. „Amatorzy 3-ciej wojny jaciół w Londynie i Zarządowi centralnemu prędzejników
oficjalnych
czy
organizacji
emigracyj

będą jeszcze długo czekali...” nr. 229/638. Stowarzyszenia Przyjaciół w Filadelfii. Za chroni przed nią ale raczej toruje jej drogę. nych, że nie pozostało już czasu na spełnie prow'adzi do katastrofy gospodarczej i poli battena do opactwa tak jak przewidziano,
stanęła przed bramą katedry na minutę przeo
Widzimy, że wielka zachodzi różnica mię nie istotnego i najważniejszego zadania — tycznej. •
która natchnienie czerpie z blokowych pism
. krajowych. Zaczynamy naród karmić nie- rządy to stanowią centralę organizacyjną dzy sytuacją w Rosji a w państwach cen prawdziwej rzetelnej opieki nad nieszczęśli Polska nie ma żadnego interesu brać udziału przybyciem w'ozu. w którym przybędzie król
tralnej 1 wschodniej Eurppy. Tak samo losy wymi rzeszami Polaków na obczyźnie?
w politycznej awanturze i. rozgrywce między Jerzy VI i księżniczka Elżbieta.
' zwyciężoną rzekomą potęgą świata słowiań kwakrów angielskich i amerykańskich.
Wschodem i Zachodem i nie ma powodu wal
skiego. Powiadamy, że wojny nie będzie, jak
Smutne skutki
czyć z żadnym z wielkich mocarstw, w szcze
by ona od nas zależała. A jeżeli będzie, to Austria otrzyma złoto zrabowane przez Niemców
gólności z tym, którego pomocy ponad wszy Były ambasador amerykański
wygraną z góry przesądzamy dla siebie, bo
tragicznych omyłek
Nie pozwala na to jej wy w Anglii popełni! samobójstwo
Anglo-sasi nie są przygotowani do wojny.
Pauperyzacja, zdeklasowanie i zniechęce stko potrzebuje.
polityczne i gospodarcze.
Aby nadać większego znaczenia tym twier
Nony Jark. — Były ambasador amerykań
nie do życia stało się i staje nadal udziałem czerpanie
Pchając ją do tego, względnie nie umiejąc ,ski w LondjTiie, John Winant popełnił samo
dzeniom, powołujemy się na różne osobisto
dziesiątków tysięcy istot ludzkich. Jeszcze obronić
kraju
przed
podobną
polityką
—
ści świata anglosaskiego, które zabierając
tragiczniejszym wyrazem tej sytuacji są sta rząd polski, który lubi legitymować się na ibójstwo 3. listopada br. Winant pochodził z
głos, odsłaniają publiczności swoje własne
jej
roszczeń
tystyki ludzi rozpaczą doprowadzonych do zewnątrz sukcesami gospodarczymi, osiąg- irodziny profesorskiej i wykazywał pewne
słabe odcinki o których mówią, że jeżeli nie
chorób
umysłowych lub samobójczych zama niętymi wysiłkiem całego narodu —- w isto- iskłonności neurasteniczne. Od czasu ustąpie
Polsce.
Rząd
Polski
domaga
się
w
konkluzji
Przedstawiciele Stanów
LONDYN.
zostaną uzupełnione, zwycięstwo nad Rosją
nia w roku ubiegłym ze stanowiska ambachów
na
życie.
cle hamuje i przeszkadza w odbudowie Pol- sadora^wLoudynie,
;
bałoby wątpliwe. Oczywiście, reżimowcy, wy- Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i wstrzymania wykonywania planu rozdziału
Winant stał się zam
Zatrzymano
tytuty,
urzędy
i
fundusze,
ąle
*■
• »r; "t * kniętym w sobie.
■'
"**'
1 korzystając te głosy, starają się wmówić w Austrii podpisali w Foreign Office protokół, złota oraz przeprowadzenia rewizji planu w odrzuca się odpowiedzialność za stan rzeczy. Ski.
?ród, że Anglosasi są słabi, a jednocześnie w myśl którego Austria skorzysta z. rozdzia tym kierunku, aby po ustaleniu udziału po-, Jak zwykle odpowiedzialny jest ktoś trzeci,
■en i me u 1 lwi—
udowodnić, że Rosja jest niezwyciężoną. Ani łu złota, zrabowanego przez Niemców w ilo szczególnych- państw w całej masie złota —• a Polacy mało mają wpływu na swe losy.
roszczenia ich mogły być zaspokojone”.
w Polsce, ani w innych państwach słowiań ści około 29 milionów dolarów.
Cokolwiek stanie się jeszcze w Polsce, war
skich, posiadających rządy komunistyczne,
WARSZAWA. — Rząd polski wystosował . RABAT. — 8 tysięcy górników z Djerada tości kulturalne, administracyjne • czy pro
nie słyszy się rozważnych ostrzeżeń, gdyż
dukcyjne, jakie tkwiły w rzeszach wykwali
f wszyscy, którzy mogliby przestrzec, siedzą jednobrzmiące noty do komisji dla dystry w Maroku przystąpiło do strajku 24-godzin- fikowanych uchodźców, nie zostały dla kraju
upuścił w ę g r,y
za kratami albo są zagranicą. W ten sposób bucji złota w Brukseli oraz do Waszyngto nego, by poprzeć w ten sposób swe żądania zachowane, ale wprost przeciwnie w szybkim
• chcemy sobie znów wmówić, że jesteśmy sil nu, Londynu i Paryża, w których zaprote w sprawie podwyżki płac.
tempie
zatracone.
Stanowi
to
istotny
pogrom
BUDAPESZT.
—
•
źródła
węgierskie donio przez komunistów, byłby panem sytuacjt
ni, zw'arci i gotowi do prowadzenia. 3-ciej stował przeciwko systemowi rozdziału przez
JEROZOLIMA. — Trzech nieznanych o- polskiej inteligencji i polskiego stanu śred sły, Iż Zoltan Pfeiffer, przywódca partii
Dążenia i zapowiedzi w tym kierunku po
wojny tym razem zwycięskiej, gdyż za na komisję brukselską złota, zagrabionego w sobników ubranych w mundury policjantów niego r.a emigracji. Obok powstania war Niezależnej, dysponującej w Parlamencie wę
dejmowane były od samego początku ujaw
mi stoi przecież niepokonana Rosja. Ciągle czasie wojny przez Niemcy.
brytyjskich
uprowadziło
samochód
ciężaro

szawskiego
mało
zdarzeń
przyczyniło
się
w
gierskim
49
mandatami
poselskimi
opuścił
nienia się opozycji, która w Parlamencie
Nota polska oświadcza.
marzymy. Należało by jednak raz otrząsnąć
wy, załadowany towarami wartości 12 ty podobny sposób do upadku kultury i do „bał- Węgry, udając się do Austrii. Te same źró węgierskim liczy ponad 100 posłów.
„Podział złota pomiędzy 3 państwa oraz sięcy
się z tego letargu i trzeźwo spojrzeć rzeczykanizacji"
Polski.
funtów.
dła oświadczyły, iż Pfeiffer znajduje się już
zarezerwowanie określonych ilości złota dla
. wistości w oczy.
w .bezpiecznym miejscu w Wiedniu. Pfeiffer
innych 2-ch państw (Austria i Wiochy) bez
miał wyjechać samochodem z Budapesztu
Należało by przede wszystkim zdać sobie uprzedniego ustalenia ilości złota dla zaspo
Terroryści z grupy „Stern”
sprzed gmachu Parlamentu w chwili, gdy zaatakowali posterunek policji,
sprawę z tego, że nie należy zbyt mocno po kojenia roszczeń dalszych państw, sprzeczne
miał osobiście wygłaszać przemówienie i olegać na zapewnieniach innych narodów, jest z klauzulą porozumienia, zawartego w
3 zabitych, 3 rannych
bronę w związku z wnioskiem komunistów
gdyż narody te mają przede wszystkim na Paryżu, która głosi, iż rozdział złota nie mo Skarby muzeów
domagających się wydania go w ręce sądów
JEROZOLIMA. — W poniedziałek terro
uwadze swoje własne interesy a nie obce. że nastąpić przed rozpatrzeniem roszczeń
wiedeńskich,
pod zarzutem, że jako dawny wiceminister ryści żydowscy z grupy „Stern” dokonali na
Jeżeli ich interesy będą wymagały poświęce wszystkich zainteresowanych państw.
wystawione
Sprawiedliwości miał rzekomo wrypuścić na padu na posterunek policji w Tel-Avhie,
nia Polski, a my nie "będziemy mieli ani siły
Dokonany przez komisję podział złota bu
wolność pewnego kolaboratora z Niemcami. zabijając jednego policjanta palestyńskiego i
wojskowej ary siły rozumu, by się przed tym dzi obawy, że roszczenia Polski w wysokości
w Paryżu
Komuniści węgierscy dążą do rozwiązania jedną osobę cywilną, równocześnie rany od
bronić, to niewątpliwie złożeni zostaniemy 184 tysięcy kg. złota mogą zostać niezaspo
W ub. wtorek na
partii Pfeiffera i unieważnienia wszystkich nieśli trzej policjanci. W Jerozolimie zginął
na ołtarzu ofiar. Powinniśmy o Iątu parnię-1 kojone. Rozdział złota, z pominięciem rosz
sierżant, żydowski, ponieważ odmówił terromandatów poselskich.
tać i sami, własnym,wysiłkiem, kierując się czeń Polski, która najbardziej ucierpiała na stąpiło w „Petit Pa
udzielenia wiadomości.
swoim rozumem a nie innych, powinniśmy skutek niemieckiej agresji — wywołuje wra
Gdyby komunistom węgierskim udało się rystem
budować przyszłość swego państwra. W prze żenie dyskryminacji politycznej zwłaszcza, lais” w Paryżu otwar
ponadto zlikwidować partię katolicką Dr.'Ba- " W Tel-Avivie doszło do większej strzelani
ciwnym bowiem razie grozi nam zagłada. że dzielone złoto w znacznej części pochodzi cie wystawy skarbów
r an kowieża, liczącą w Parlamencie 52 man ny. Trzech policjantów odniosło rany w cen
Zdaje się, że do opamiętania się w zupełno z rachunków, dokonanych przez Niemców w
daty, wówczas blok rządowy, kierowany trum Tel-Avivu, gdy usiłowało zatrzymać
terrorystów przed Bankiem Barklay’a. '
muzeów wiedeńskich.
ści powinny nam posłużyć dwa fakty. Jeden
Terroryści dokonali również zamachu
to’ atak na nasze granice zachodnie ze stro
Zebranie tak licznych
na dom, w którym mieszkał w
ny Bymcsa i Bevina. Drugi fakt, to działal
Arcybiskup Yorku powraca i cennych arcydzieł,
Nowy dxlcsięcio-motorowlec bombowego
Tel-Avivie przywódca „Haganah”. W ataku
ności Paulusa w okupacyjnej strefie sowiec
,
z
Jugosławii
o napędzie odrzutowym
na posterunek policyjny w Tel-Avivie terro
kiej. Wiedzmy o tym, że jeżeli przyjdzie do
Londyn. — Po pięciu dniach pobytu, w Bel stanowi dla Paryża
ryści odbili dwóch swych członków uwięzio
wojny, która miałaby się skończyć zwycię
Londyn.
—
Rzecznik
lotnictwa
wojskowe

stwem Rosji, niewątpliwie Niemcy, blorący gradzie arcybiskup Yorku po zapoznaniu się największe wydarze
go W. Brytanii oświadczył 4. listopada br., nych poprzedniego dnia.
w niej udział, otrzymają rekompensatę i na- z sytuacją w Jugosławii, powraca do Anglii. nie artystyczne od r.
iż
niebawem podejmie pierw sze próby nowy'
pewno Rosja nie wynagrodzi ich swoimi te Przez cały czas pobytu w Belgradzie był on
10-motorowiec transportowy, który będzie
Oświadczenie Sekretarza
gościem
tamtejszej
ambasady
brytyjskiej.
1937.
renami. Poszłyby wówczas na ten cel, chomógł zabierać na pokład 80 pasażerów. Sa
Przed wyjazdem arcybiskup Yorku odbył
generalnego Ligi Arabskiej
ciąż może nie w całości Ziemie Odzyskane. I
molot
ważyć
będzie
120
ton
1
będzie
posiadał
granice nasze, jeżeli udałoby się nam za rozmowę z marszałkiem Tito i wybitniejszy , (Foto: France-Cllchćs)
BAGDAD. —- Sekretarz Ligi Arabskiej
napęd odrzutowy. Będzie on mógł odbywać
chować jaką taką, a może tylko pozorną nie mi przywódcami kościoła prawosławnego Ju
Azzam Pasza oświadczył w poniedziałek, Iż
przeloty
nad
Atlantykiem
tam
i
z
powrotem
podległość, uległyby ponownemu skurczeniu. gosławii.
wojska sąsiadujących z Palestyną państw aI bez odnawiania zapasów paliwa.
Zdaje się, że u ludzi mających dobro kraju
rabskich są obecnie koncentrowane w pobliżu
na.uwadze, rozsądek powinien wziąć górę nad
granie Ziemi Świętej, by. poprzeć postano
(Ciąg
dalszy)
395)
zacietrzewieniem partyjnym. Powinniśmy
wienia Ligi Arabskiej, która stanęła na sta
'Zofie Kostek
Udręczone
oczy
nie
widzą
już
ra

więc za tym jak najrychlej zrewidować swoiż przeciwstawi się siłą wszelkiemu
...Ściemniały oczy moje ze zgryzoty,
mion krzyża, jeno jednostajną, ciem nowisku,
podziałowi Palestyny.
6
ją politykę, którą prowadzimy dotychczas 1 wyschły, kości z utrudzenia... Jak pis
ną, długą równię. Bóg zsyła dziwne wi
sprowadzić ją na takie tory, które nie przynio
sły by szkody ani Rosji ani Ameryce, a nam klę jaskółcze w ręku ptasznika świer
dzenie. Oto nieskończona droga zaro
stworzyły jak najdogodniejsze warunki osta gocę, jak gołąb jęczę, nie mogąc pojąć,
Układ handlowy brytyjsko sła cierniem, zawalona kamieniami...
'POWIEM
nia się w grożącej awanturze. Gdyby wszy czemuś, o Boże, człowieka stworzył tak
irlandzki
Kiedyś,
kiedyś,
Bóg
szedł
tędy,
pozx>stkie rządy stojące pod dyrektywami Mo a nie inaczej!....
Londyn.
—
Pomiędzy
W. Brytanią i Irlan
stawiając
ślady
swoich
stóp...
Źa
tym
skwy podobnie. postąpiły, t. zn. zrewidowały
dią podpisany został 4-go XI. nowy układ
...Władco, który światy trzymasz
swoją politykę, znikłoby nam z oczu widmo
śladem, trudnym do uchwycenia, zale handlowy.
Premier de Valera po odbyciu roz
nowej wojny Rosja — Ameryka, i napewno swym Oddechem, Stworzycielu, coś stwa wiecznego, chce i nie może i nie czeni pełnym litości, Słowem Bożym, dwie z rzadka widocznym, dąży od wie
mów z premierem Attlee, podpisał układ w
przez to Rosja nie wkraczałaby wojskami na wszystko powołał z niczego!
wie, czego właściwie od niej żądasz? dotychczas niepojętym, wyrażonym w ków ludzkość... Wyrąbuje przejście, imieniu Irlandii. W. Brytania dostarczać bę
terytoria nasze, aby je okupować, gdyż w
...Dlaczego płód niewiasty, owoc na Czemuś ją taką uczynił? Czy świat ten mowie dostępnej i zrozumiałej... Ze rozmywa je łzami, wydrapuje pazura dzie Irlandii maszyny rolnicze, niektóre to
przemysłowe i od przyszłego roku wę
sienia męskiego, jest słabszy i kruch jest jedynym Twoim warsztatem? Je straszliwego ogromu Wszechświata mi. Stosunek ludzkiej gromady do o- wary
giel
w
zamian za artykuły żywnościowe, mię
szy niż trwa? Więdnie jak ziele, usy śli masz ich więcej, czy każdemu da wydzieliłeś cząstkę wystarczającą dla gromu drogi jest stosunkiem mrówki so i skóry.
Katolicy włoscy w Rzymie

jest skutkiem polityki emocji i awantur

Polska zaprotestowała przeciw pominięciu

Wobec grożącego mu losu Zoltan Pfeiffer

cha jak badyl jesienią... Przecz stwo łeś inną zagadkę bytu do rozwiązania,
rzyłeś go nikczemnym, tak wiele się bez której nie ma zbawienia? Czy lu
RZYM. — Wybory do Rady miejskiej w po nim spodziewając?! Dlaczego go bujesz się w tajemnicach?... Co mają
Rzymie, które odbyły się dnia 12 paździer
nika br. zaznaczyły się bardzo znaczną po wielmożysz, podobieństwa w nim swe począć pyłki ludzkie, mniejsze w obli
prawą pozycji katolików', reprezentowanych go szukasz, wydawszy równocześnie czu Twoim niż proch w obliczu niebo
przez Partię chrześcijańsko - demokratycz bezbronnego na łup życiu?
siężnej góry?...
ną. Do odezwy wydanej do wyborców, ażeby
..Udręczone oczy, pociemniały od
...Lew nie gruchocze kości, jak życie
zdali sobie sprawę ze swych obowiązków, ka
tolicy zastosowali się gorliwie i odsetek u- gruchocze człowieka... Każesz mu wal zgryzot, napotykają w udręce swej
. chylań się był znacznie mniejszy niż w ostat czyć, gdy z góry wiadomo, że w oczach krzyż. Czerni się na białej ścianie
nich wyborach w listopadzie 1946 r. „Blok
swym kojącym kształtem. Jak niegdyś
indowy” obejmujący komunistów, socjali Twoich nie usprawiedliwi się żaden z
Ademar nad rzeką Sakarą, Urban II.
stów, fuzjonistów, demokratów' pracy i człon żyjących?...
uczepia się Jego ramion niby ostatniej
ków partii czynu zdobył się na wielki wysi
...Dlaczego?...
. x
łek, który dał mu jednakże w wyniku tylko
..Dałeś mu pojęcie grzechu i pojęcie nadziei. Z dreszczem przerażenia my
nieznaczne zyski, podczas gdy demokraci
chrześcijańscy podwoili ilość swych głosów •cnoty, dostateczne, by zatruć szczęśli śli, co by się stało ze światem, gdy
ze 104.000 na 208.000”. „Osservatore Roma wość zwierzęcą, a nie dałeś dosyć sił, by nie zeszedł nań — Chrystus.
no” wyciągając wnioski z wyborów napisał
...Jak żyli ludzie przed jego nadej
nie bez racji, że Rzymianie głosowali prze by pójść za Twym głosem...
ciw' gwałtowi, niezależnie od tego skąd po •...Trzeba ich było zostawić raczej w ściem?... Iście pogrążeni w otchłani ochodził. żywa polemika, która się wywiązała bydlęcym bezczuciu, w bezrozumnym czekiwania, suchocie adwentu... W
w ciągu ostatniego tygodnia przed wyboja
grozie niepojętego oblicza Stwórcy, w
mi pomiędzy organem partii „Szarego czło bytowaniu nieznającym winy, kary i
oddaleniu, w niewiedzy niezrozumiaodpowiedzialności.
Odebrałeś
ludzko

wieka” a „Quotldiano”, organem Akcji Ka
tolickiej odnośnie koncepcyj religijnych ści spokój, którego nigdy, przenigdy tych żądań Boga Wszechwładnego...
członków partii „Szarego człowieka” przy
zazna..:
świat...Lecz Tyś przyszedł, Zbawicielu!
czyniła się bez wątpienia do skierowania ka nie zazna... Czuje się bękartem świat
tolików w należytym kierunku.
(C.I.C.). ła, wydziedziczonym pasierbem króle-1 Stanąłeś boskim Łącznikiem, Tłumapodwoili ilość głosów

słabości ludzkiej... Z oceanu potężne
go pozwoliłeś zaczerpnąć w mały ku
bek i sprawiłeś, że zawartość kubka
jest jedńem z treścią oceanu... O, dzię
ki Ci za to, żeś jest; jedyna otucho,
ucieczko, zbawienie!

...Gdy zadyszani rycerze wjeżdżają
do wsi, ludzie powiadają im:
— Opóźniliście się. Dzwonnicy sto
ją na wieżach, gotowi dzwonić na
śmierć, gdy tylko z tamtych kopców
dadzą ogniem znak, że papież pomarł...
Był tu wczoraj posłaniec z Rzymu i
mówił, że nie dożyje wieczora...
— Dzwońcie tymczasem nam na ra
dosną wieść — odpowiadają rycerze.
— Jerozolima wolna!
Po drodze wszędy przyłącza się do
ąich młodzież i pędzą razem wielką już
gromadą. — Jerozolima wolna! Okrzyk
leci nad Italią, ponad górami, przeleci
wskroś Europy...

leśnej do gwiaździstego przestworza...
Od tysięcy lat już kroczą, a są ledwo
na początku... Jak poganin Syzyf co
fają się o dwa kroki, uszedłszy jeden
w przód... Jednakże idą...
I Urban II. widzi krzyżowców na
czele idących... Krucjata sunie jak
splątany kłąb, jak pięść zaciśnięta, ta
ran krwawiący cierpieniem, bluzgający ropą grzechu... sunie i toruje dro
gę... Wymoszczony trupami, zamiecio
ny wichrem namiętności, szlak jej, via
Dolorosa ludzkości, jest jednak Drogą,
jest stąpnięciem w przód...

Bry tyjscy górnicy
wyjeżdżać będą do Włoch
na urlopy

RZYM. — Włoski minister Spraw Zagra
nicznych ujawnił niektóre szczegóły rozmów
z brytyjskimi mężami stanu, jakie odbył w
Londynie w czasie tygodniowego pobytu nad
Tamizą. Powiedział on, iż doszło do uzgod
nienia, iż Brytyjczycy wysyłaj będą na Sy
cylię górników z tych szybów, które wy ka
zywać będą największe wydobycie węgla. Z
drugiej strony rząd włoski zamierza wysłać
do kopalni brytyjskich górników Włochów,
by dopomogli angielskim kolegom w wyko
naniu zamierzonego planu w zakresie wydo
bycia węgla. Bevin przyjął tę ofertę pod wa
runkiem, że zgodzą się nań organizacje za
Nagłym ruchem papież podnosi się wodowe.

na łożu, wydaje mu się bowiem, że
słyszy bijące śpiesznie, niecierpliwie
dzwony... Wrzawa odległa jeszcze ude
rza wyostrzony przedśmiertelnie zmysł.
Gasnące oczy rozwierają się szeroko...
Już wie!... Już wie!... Grób Święty wol
ny!... O, dzięki Ci, Boże...
L(Ciąg dalszy nastąpi^

Młodzież komunistyczna
a Kościół
MOSKWA. — Organ młodzieży komuni
stycznej „Komsomols kaja Prawda” ogłosił
decyzję komitetu centralnego, zakazującą
młodzieży komunistycznej uczęszczanin do
kościoła j posiadania najmniejszego związku
z religią.
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LISTOPAD

Dział dla Kobiet

Ataki na Mikołajczyka i na Kościół katolic ki w Sejmie R. P
Warszawa. — Po zlikwidowaniu wszelkiej
opozycji i krytyki Sejm R.P. zamienił się w
bractwo wzajemnej adoracji. Min. skarbu Dą
browski chwalił swoją gospodarkę budżeto
wą i zapowiedział utartym obecnie w Kraju
zwyczajem, że wszystko wykonane będzie
ponad sto procent.
Wydatki bieżące administracji państwowej
w roku 1948 preliminowane zostały w wyso
kości 271,5 miliarda złotych, a dochody —
łącznie z dochodami majątkowymi — w kwo
cie zł. 319 miliardów.
Posłowie prześcigali się nawzajem w po
chwałach dla rządu i dla poszczególnych mi
nistrów. Atakowano jedynie jeszcze Mikołaj
czyka i Kościół katolicki.

Zbigniewa
Dziś:
Gotfryda 1 Maura .
Jutro
Pojutrze: Teodora 1 Ores ta

i CcficTOfitd

Poseł Jodłowski z masońskiego Stronnic
twa Demokratycznego kłaniając się na wszy
stkie strony komunistom twierdził, że „po
ucieczce przywódców opozycji dostojnicy Ko
ścioła będą prowadzili agresję czynników
wstecznych przeciwko demokracji o czym
świadczyć mógłby fakt wystosowania listu
pasterskiego”.
Mówca zapowiedział wniesienie przez
Stronnictwo Demokratyczne projektu „zmia
ny ustawy o prawie małżeńskim, któryby uniemożliwił zawieranie małżeństw religijnych
bez zawierania małżeństwa cywilnego. Na
zakończenie poseł Jodłowski stwierdził, że
klub posłów Stronnictwa Demokratycznego
ustosunkowuje się całkowicie pozytywnie do

Wielki krzyk podniósł się w prasie
amerykańskiej, iż stolica filmu świa
towego Hollywood znalazła się w nie
bezpieczeństwie. Oczywiście nie cho
dziło o groźną epidemię , chorobową,
ale o pewne „słabości” polityczne.
Resztki Niemców opuszczają Polskę
Powołano do życia kilka Komisyj, Warszawa. — Ponad 2 miliony Niemców W ostatnich dniach z punktu zbornego w
które zajęły się roztrząsaniem sumień zostało już repatriowanych do wszystkich Głubczycach odjechał na Nysę w kierunku
pięknych gwiazdek i gwiazdorów fil stref okupacyjnych w Niemczech, Po usta granicy sowieckiej strefy okupacyjnej dalszy
mowych. Do komicznych scen docho niu działań wojennych w r. 1945, odbywały transport repatriowanych z Opolszczyzny
masowe wędrówki zamieszkujących te Niemców, Niemców zaopatrzono w żywność
dziło, gdy wielu artystów’ odmawiało się
reny polskie Niemców, którzy przechodzili w na drogę! postarano się też o zapewnienie im
wszelkich zeznań w tej sprawie, o- obu kierunkach granicę ze strefą rosyjską, odpowiedniej opieki sanitarnej. Odjechało
świadczając, iż stolica humoru między bądź to powracając z zachodu, dokąd uciekli 1.500 osób, z czego 470 mężczyzn, 694 kobie
narodowego i potężnych dramatów, przed ofensywą wojsk polskich i sowieckich, ty i 336 dzieci. Wyjeżdżający Niemcy za
bądź też na własną rękę opuszczając tereny brali z sobą liczne bagaże i pomieścili się
jakie oglądamy na ekranach, są wolne polskie.
Dopiero w dniu 20 lutego 1946 r. swobodnie w przeznaczonych na transport
od wpływów komunistycznych i wszel rozpoczęły się pierwsze regularne transpor 56-ciu
wagonach.
kich „chorób” politycznych.
ty repatriacyjne do Niemiec. Akcja ta dobie
W każdym razie zaniepokojeni se ga dziś końca.
Uroczystości w Oświęcimiu
nate rowie ustalili, iż 2 procent artys
Oświęcim. — Jak w dwu poprzednich la
tek i artystów wcale nie wychodzi wie
Niemiec Bohne skazany
tach, tak i w roku bieżącym odbył się w
czorami poza obręb mvych hoteli. f
na dożywotnie więzienie
dniu święta Umarłych masowy zjazd z ca
Ciekawi zaś starsi kawalerowie spo Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział łej Polski do Oświęcimia, uświęconego krwią
Specjalny) skazał na karę dożywotniego wię męczenników wszystkich narodów europej
śród Kongresmanów zajęli się sta zienia
Niemca Fryderyka Bohne, który w skich, wszelkich ras i wyznań.
nem trzeźwości i o dziwo stwierdzili, czasie okupacji jako zawiadowca stacji kole Uroczystość rozpoczęła się 1-go listopada
iż blisko 15 procent artystów w ogóle jowej w Pruszkowie, pastwił się nad koleja br. .o godz. 9 rano nabożeństwem na dzie
gardzi alkoholem. Złośliwi powiadają, rzami i strzelał do dzieci zbierających wę dzińcu drugiego bloku. W czasie obrzędów
religijnych chór Cecyliański z Krakowa wy
iż wolą inne przyjemności od zalewa giel na torach.
konał jeden z najcelniejszych utworów' pol
Warzywa z warszawskiego na Zachód skiej
nia pałki.
religijnej z szesnastego wieku,
W’arszawa. — Na rynku warszawskim mszę muzyki
Jeden z senatorów zainteresowany znajdują
Bartłomieja Pekiela.
się znaczne ilości warzyw, szczegól
w plantacjach tytoniowych w Stanie nie kapusty.
W uroczystościach wzięły udział wielkie
Wirginii, wykrył, iż 29 procent gwiaz Spółdzielnie warzywnicze starają się zku- tłumy ludzi.
dorów nie pali w ogóle. Wielce zmart pywać jak największe ilości warzyw i wy
Ekshumacje zwłok żołnierzy
je na Zachód. Codziennie kilkanaście
wiony zapytywał „delikwentów’”, czy syłać
wagonów warzyw opuszcza Warszawę i jo
sowieckich
się narkotyzują. Ktoś odpowiedział dzie do .Wrocławia, Katowic, Gdyni, Szcze Mysłowice. — W dniach ostatnich prze
„pocałunkami pięknych gwiazd”.. Za cina, Gdańska itd.
prowadzono ekshumację zwłok żołnierzy
rumieniony senator zaczął uchylać wie
Armii Czerwonej, poległych w r. 1945 w oSpekulanci fabrykują proszki
brębie gmin: Mysłowice, gdzie poniosło
le rąbków tajemnic zakochan^h pięk
z — cegły
118, Szopienice (12), Janów (55) i
nych gwiazd filmowych i dowiedzia! Warszawa. — Ministerstwo Zdrowia zwra śmierć
Brzezinki (62). Uroczyste, złożenie szcząt
się, iż gwiazdory z Hollywood liczą po ca uwagę nabywćów proszków na ból gło ków tych bohaterów rosyjskich do wspól
całunki artystyczne na sekundy. Podo wy'. aby zaopatrzyli się w nie wyłącznie w nych mogił odbyło się na cmentarzu mysłoponieważ na rynku znajduje się wickim, przy współudziale władz, urzędów
bno rekordowy pocałunek wynosił 18 aptekach,
duża ilość falsyfikatów. Fałszowane proszki
instytucji, partii politycznych
sekund i dokonał go ku uciesze wszyst- zawierają w najlepszym razie aspirynę, a miejscowych,
i organizacji społecznych.
Iddi wielbicieli filmów amerykańskich zamiast fenacetyny, kofeiny i proszków ko
la — dekstrynę, otręby pszenne, mielony
artysta Jac Mulhall, który poza tym groch,
uchodzi za zdobyw^cę 765 pocałunków’. głę. " •kawę zbożową, a nawet mieloną ce
Oczywiście na ekranie!
Zderzenie pociągów na linii
Wbrew powszechnym przypuszcze
Poznań — Łódź
Paznait. — Przybywającego do Poznania
niom prasy i plotki, znawcy i bada Jedna osoba zabita, 4 ciężko ranne
wprowadza od razu w nastrój poznański ten
cze twierdzą, że w Hollywood eo Poznań. — Pociąg osobowy kursujący na sam
tramwaj, który tu stale kursuje od lat
najurniej 70 procent artystek i artys linii Poznań — Łódź wjechał na, pociąg to czterdziestu czy więcej. Jak daleko sięgnąć
warowy
kursujący
na
trasie
Ostrów
—
Łódź.
pamięcią, on tam zawsze był i czekał na wy
tów żyje bogobojnie i nigdy nie wystę
Skutki zderzenia były katastrofalne. Na sypujące się z hali dworcowej tłumy. Teraz
powało z procesami rozwodowymi.
skutek powstałego pożaru spłonęła cyster-' te tłumy nie w'alą środkowym wyjsśem, ale
Tak to więc zamiast grzeszków poli- na z oliwą, parowóz i wa^Mi pocztowy, Jtil- kapią po bokach dw'oma sznurkami ludz
tycznych komisje senatorów 1 Kon- fka innych wagonów uległo rozbiciu? Przesył- kich kropel.
pocztowe uratowano w całości. KatastroDroga ku górze jakby ta sama. A przecież
gresmanów rozświeiih' nieco mroki, ki
fa pociągnęła za sobą również ofiary w lu nie. Wzdłuż dawnego dworca stoją barakowe
jakie panowały w opinii o Hollywood. dziach. Na miejscu zabity został Antoni Ka- składy, a przed nimi rząd doróżek pozba
Nie trzeba dodawać, iż plotka jest czocha z Ostrowa, a czterej pasażerowie — wionych charakterystycznych ongiś taksome
zawsze co najmniej stujęzyczna, ale ciężko ranni. Przewieziono ich do szpitala w trów. Po lewej stronie brak kopuły „Pewuki”. Wieża górnośląska, odarta z dachu I
wykryła tym razem jakieś nieznane Ostrowie.
ścian, sterczy ku górze żebrami potężnych
Z czego się robi terpentynę i kalafonię konstrukcji
cnoty.
i może teraz lepiej, niż poprze

polityki rządowej i popierać będzie przed
stawiony preliminarz budżetowy.
Następnie popisywał się głośny warchoł i
pupil policji reżimowej Wycech, przedsta
wiając siebie jako przywódcę P.S.L. „a nie
frakcji stronnictwa”. Twierdził następnie, że
„dzieje P.S.L. nie znają wypadku aby ten,
który mieni się jego przywódcą porzucił kraj
1 udał się szukać poparcia u obcych potęg”.
Wycech zapomniał, że Wincenty Witos musiał się schronić Zagranicę przed totalistami
z prawicy, jak dziś Mikołajczyk przed tota
listami lewicy.
Wycech twierdził następnie, że „Mikołaj
czyk wytrącił masy chłopskie z drogi lojal
nej współpracy z rządem, wpychając je na
drogę walki i opozycji”. „Wycech mówił, że
program P.S.L. musi być zgodny z progra
mem rządu i realizacji założeń programo
wych domagać się chce tylko w ramach
tej współpracy. Ruch ludowy może się po
myślnie rozwijać tylko dzięki sojuszowi z
lewicą zachowując własną twarz chłopskoludową”. Tak mówił p. Wycech, chociaż wia
domo, że P.P.R. chce wchłonąć całkowicie
nawet P.P.S., które reprezentowało pewną
siłę dziś ograniczoną coraz więcej przez p.
Minca. Tymczasem Wycech, za którym stoi
jedynie szczupła garstka warchołów i „kadzichłopów” chce zachować własną twarz
chłopsko-ludową, kiedy z jego własnej twa
rzy biją wyraźnie rysy ministra policji Rad
kiewicza.
Wszystko będzie naturalnie bez krytyki
uchwalone. Gdzie nie ma opozycji, parlamen
ty schodzą do poziomu instytucji przytaki
wania rządowi i takiego schlebiania minis
trom, jakich nie znają dzieje państw nawet
w okresie absolutnej monarchii.
□ Okręg dolnośląski jest najlepiej zgazy
fikowanym okręgiem w Polsce. Posiada on
48 gazowni wytwórczych i 11 rozdzielczych.
□ W Krakowie zanotowano 68 wypadków
szkarlatyny.
0 Z Gdańska do Santos w Brazylii od
szedł z ładunkiem ponad 10 tys. ton pol
skiego cementu statek norweski „Florentice”. Jest to jeden z największych ładunków
cementu, jaki wyszedł kiedykolwiek z na
szych portów.
x ,
□ W tych dniach odbywa się w Łodzi uroczystość poświęcenia nowego lotniska i
hangaru Polskich Lotniczych Warsztatów
Doświadczalnych oraz 5 nowych samolotów
powojennej polskiej konstrukcji.
■ Na 3 lata więzienia skazany został w
Poznaniu Jan Lewandowski, urzędnik Bryga
dy Ochrony Skarbowej, który podczas prze
prowadzanej rewizji przyjął w charakterze
łapówki 2 aparaty fotograficzne i kożuszek
damski.

Poznań i wystawa ogrodniczo-rolnicza
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Przedłużenie trwania wystawy
francuskiego szkolnictwa
katolickiego
Baryt. — Ze wzlędu na powodzenie, jakim
się cieszy wystawa francuskiego szkolnictwa
katolickiego, Komitet organizacyjny posta
nowił przedłużyć trwanie wystawy do dnia
13 listopada br. Wystawa mieści się — jak
wiadomo — przy Porte de Versailles.
(C.I.C.) -
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Szczecin. — Min. Leśnictwa przystępuje
do uruchomienia w Ptuszy na Pomorzu Za
chodnim pierwszego zakładu ekstrakcji kar
piny. Odbudowa zakładu a w szczególności
prace montażowe są już na ukończeniu. Fa
bryka będzie mogła przerabiać rocznie ok.
20 tys. m. p. karpiny sosnowej 1 produkować
500.000 kg. kalafonii oraz 100.000 kg. terpen
tyny. Dotychczasowa produkcja terpentyny
i kalafonii odbywała się drogą destylacji ży
wicy uzyskiwanej z drzew stojących. Uru
chomienie zakładu pozwoli na zwiększenie
i produkcji terpentyny i kalafonii,

dnio obrazuje potęgę naszych hut.
Tu i ówdzie dom zraniony granatem, tu i
ówdzie rusztowania odbudowy lub sztuko
wane nietynkowaną cegłą mury przypomi
nają, że i Poznań miał swoje ciężkie wojen
ne przejścia, że i on nie ^niknął zniszczeń i
pożogi. Ale te ślady nie odbiegają wiele od
normalnego obrazu każdego miasta w se
zonie budowlanym. Strat i zniszczeń wiel
kich i bolesnych, już przybysz prawie nie do
strzega. Tak się Poznań umiał przez niespeł
na trzy lata odbudować.

Większe zniszczenia widać dopiero, kiedy
człowiek ma interes na placu powystawowym. Właśnie jest taki interes: wystawa rol
niczo-ogrodnicza. Dochodząc do terenu wy
stawowego, widzi się więcej, niż gdzie in
dziej, wypalonych domów lub puste place, z
Których już dawmó usunlętó gruzy.
Samą wystawa stanowi atrakcję, choćby
prżeż fÓ, żfe jesfbgródfHćztf/KttdCdTsto na niej
i zielono, a rej wiodą chryzantemy.
Większe zniszczenia widać dopiero, kiedy
życiu zamleni.ła się w stajnię, obory i ow
czarnię. Stoi w. niej kilkanaście koni, a wśród
nich czystej krwi arab o ślicznej linii.
Obok kilka ciężkich, kusych ardenów.
Niedawno przyjechały z zagranicy, słucha
jąc rozkazów UNRRY i w nomenklaturze
krajowej zostały ochrzone jako „typ łowic
ki”.
- .
Długie szeregi ładnych krów demonstru
ją nasz dorobek w tak zwanym pogłowiu.
Nie ma tu przedstawicielek słynnych obór
holenderskich Pilaszkowa, Pomorzan, Naklelnicy. To co jest, dowodzi, że hodowla po
zupełnym prawie rozbiciu wojennym poczy
na odżywać. Sprawy to długie, bo wiadomo,
że z oborą, to jak z lasem: zlikwidować moż
na w jednym sezonie, ale na odbudowę po
trzeba lat kilkudziesięciu.

Przygody Hafala Pigułki
Ohoó już zimno nam dokucza
Na rozgrzewkę Wam przypomnę.
Jak Raf latem radził sobie
W te niedawne dni upalne.
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WróoU kiedyś nad wieczorem
Morską wodą odświeżony,
Ale w domu jak widzimy
Stan panował opłakany.

Wtęo konewkę szybko bierce,
Polał kota, psa i kwiatek,
yoej papużce zrosił pierce —
Nie zapomniał nawet rybek.

Nauczenie dziecka dobrego obcho-i Chłopiec •, złapał mysz i włożył do
dzenia się ze zwierzętami, stanowi bar- Hnrr^i^L-ioi
nna^L-; przy
iw,,, czym posta
unrrowskiej puszki,
dzo ważne zagadnienie wychowawcze. wił ją na rozpalonej do czerwoności
Niestety, niektóre dzieci odnoszą się kuchni. Z całym spokojem i zaintere
do zwierząt z nieczułością i znęcanie sowaniem obserwował, jak oszalałe z
się nad nimi posuwają nieraz do sady bólu' Stworzenie próbowało wydostać
zmu.
się z rozpalonego pudełka. Przyłapa
Przed wojną we wszystkich krajach ny na tym uczynku chłopiec odparł cy
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt nicznie:
krzewiły ideę opieki nad zwierzętami.
— A czy nad ludźmi podczas woj
W czasie wojny, gdy w straszliwy spo ny nie znęcano się jeszcze więcej ?
sób ginęli ludzie, o zwierzętach zapom Dusza tej młodzieży, której wrażli
niano. Obecnie natomiast skutki woj wość przytępiły tragiczne przejścia
ny przejawiają się bardzo często w wojenne, wymaga natychmiastowego
traktowaniu zwierząt.
leczenia. Jako środek zaradczy propo
Prasa polska przytacza następujące nują w Polsce zorganizowanie w szko
dwa przykłady życiowe :
łach Kół Przyjaciół Zwierząt.
Dziesięcioletni uczeń strzela z procy
Każda matka jednakże od najmłod
do wróbli, trafia je, ktoś go karci, że szych lat winna wyrabiać u dzieci
to karygodne, lecz on w dalszym cią swoich poczucie sprawiedliwoci i
gu czyni to uparcie, odpowiadając zu współczucia dla słabszych, skrzywdzo
chwale:
nych i nieszczęśliwych. W ten sposób w
— Ojej, wielkie rzeczy. Niemcy je najpewniejszy sposób zapobiegnie roz
szcze więcej strzelali do ludzi !
wojowi w duszy dziecka instynktów,
Znamienny, nie wymagający komen pchających je do zadawania cierpie
tarzy, jest następujący wypadek:
nia zwierzętom.

Niechaj żywi nie tracą nadziei
Zebrałyśmy się, aby pogawędzić. Był po — Co tam będę skąpiła dziecku swojemu
chmurny dzień i nam wszystkim nie było modlitwy ?!...
wesoło. Zauważyła to pani Adela. Właściwie
Po nabożeństwie Józefowa wyszła na uli
ona miała by najwięcej powodów, aby być cę i szła przed siebie zamyślona. Nie zauwa
smutną. Sama na obczyźnie, w kraju straci żyła, że potrąciła jakiegoś młodego pana,
ła cały majątek, obecnie lekcjami i szyciem który miast się obruszyć, uśmiechnął się mi
zarabiała na życie. Z fotografii na ścianach le do niej i zamiast, żeby ona go przeprosi
widać było, że ongi pani Adela musiała być ła, powiedział: „przepraszam panią”.
zamożna. Nie uskarżała się, nie wiadomo
— Jaki to grzeczny i piękny pan — po
skąd czerpała siły i prawie zawsze była uś-. myślała biedna kobieta.
miechnięta. Ludzie garnęli się do niej. Cóż
Za rogiem ktoś chwycił ją za rękę: — Jak
w tym dziwnego: wszyscy łakniemy harmo to dobrze, że was spotykam — wykrzyknęła
nii i ciszy. A pani Adela była cicha i pro Marysia — właśnie miałam pójść po was. Za
mieniowała dobrocią na otoczenie.
oszczędziliście mi drogi. U tych państwa na
— Cóż to moje drogie panie takie są dziś, pierwszym piętrze w naszym domu zachoro
niewesołe? Sprzykrzyła się wam walka o wała służąca. Potrzebna im zaraz kobieta
byt? Obrzydły codzienne kłopoty?... Jakżeż do sprzątania. Powiedziałam, że was spro
doskonale was rozumiem. I mnie czasami, o- wadzę, i że ręczę za waszą uczciwość. Do
karnia ochota skulenia się gdzieś w kącie, brze płacą i. bardzo u nich dostatnie życie.
i aby mnie tylko pozostawiono w spokoju... Przyda się wam — dodała, patrząc badaw
Niestety! życie jest brutalne i bezwzględne. czo na wymizerowaną twarz swej dawnej
Nadejdzie oczywiście chwila wypoczynku, ale znajomej.
na razie trzeba „dalej iść i śwńecić”, jak po
Józefowa poszła pod wskazany adres. Odwiedział poeta.
razu omówiono warunki i zatrzymano ją. Po
Dla pokrzepienia opowiem paniom auten obfitym śniadaniu, pani domu pokazała no
tyczne wydarzenie, które miało miejsce już wo przy*byłej, co ma robić: — Zacznicie od
bardzo dawno temu. Nie mniej opowiadanie salonu. Tu jest pióropusz, proszę okurzcie
odtworzy rzeczywistość.
staramiie obrazy i żyrandol.
Posłuchajcie proszę:
W salonie Józefowa otworzyła drzwi na
Pewna starsza kobieta pozostała zupełnie taras i chciała zacząć okurzać portrety, gdy
sama na świecie. Pochowała męża i dziecko. nagle stanęła, jak wryta: z owalnych, złoco
Dalsza rodzina już dawno wymarła. Począt nych ram uśmiechała się do niej twarz mło
kowo jakoś wszystko szło niezgorzej. Józe dego człowieka, tego, którego przed pół go
fowa znalazła pracę w skromnym, ale bar dziną spotkała na ulicy. Takie same oczy,
dzo przyzwoitym domu. Pielęgnowała dwoje usta, nos...
staruszków, za co darzono ją sympatią i sza
Jak zahipnotyzowana wpatrzyła się w
cunkiem. Niestety, oboje przenieśli się do portret, a po chwili, gdy pani domu prze
wieczności i. Józefo,wav znowu przeżyła roz chodziła przez sąsiedni gabinet, podeszła dr*
stanie się z kimś bliskim.
niej i drżącym ze wzruszenia głosem zap
— Już. żaki widocznie mój los, że ziemia tała:------- . ..
:
mi wszystkich zabiera
myślała i trudno
— Przepraszam panią za mą śmiałość, ale
jej było oprzeć się uczuciu goryczy. Zwalcza kto jest ten młody, piękny pan na portre
ła ją modlitwą. Była bardzo wierząca i jak cie nad fortepianem ?
tylko mogła, występowała do kościoła, a w
— To mój nieboszczyk syn — odpowie
rocznicę śmierci męża i dziecka, zakupywa działa nieco zdziwiona pani domu. Widząc
ła mszę na ich intencję.
wzruszenie Józefowej, dodała ciszej: _ Po
Którejś jesieni zmogła Józefową grypa. chowałam go piętnaście lat temu, a taki był
Nie mogła przez dłuższy czas pracować i po szlachetny i piękny...
woli sprzedawała mienie. Właśnie zbliżała się
— O Jezu!.?. — jęknęła Józefowa. I opo
rocznica śmierci dziecka. — Jeśli zakupię wiedziała o swym spotkaniu...
mszę świętą, nie będę miała na obiad...” —
Możecie sobie panie wyobrazić, jakie wra
Nie długo jednak trwała chwila rozwrażanla. żenie zrobiło na matkę to, co usłyszała.
Odtąd Józefowa otoczona była opieką całej
rodziny
i do końca życia nie zaznała już bie
Instytut Gospodarstwa
dy...
Domowego powstaje w Polsce
Czy słysząc podobne fakty, wolno nam
Z inicjatywy Ligi Kobiet czynione są już więc tracić nadzieję ?...
a.
przygotowania do utworzenia Instytutu Go
spodarstwa Domowego.
Celem Instytutu ma być podniesienie kul
tury materialnej i poziomu zdrowotnego spo
łeczeństwa.
Instytut będzie prowadził prace naukowo gospodarcze nad metodami żywienia, pracy
w gospodarstwie domowym, wykorzystywa
nia produktów itp. Poza tym Instytut będzie
przepracowywał ulepszenia narzędzi gospo
darstwa domowego, mebli, budownictwa
mieszkaniowego itd., wkraczając we wszyst
kie zagadnienia pracy kobiecej.
Przez wpływ na przemysł i . rzemiosło In
stytut będzie wprowadzał ulepszone i znor
malizowane przedmioty gospodarstwa domo
wego.
.
Na odbytym niedawno zebraniu wyłonio
ny został Komitet Organizacyjny z dr. Fleszarową na czele, 'oraz Komitet Wykonaw*
czy, który podejmie prace nad uruchomie
niem Instytutu.

Dla zachowania piękności
i zdrowia

(Ciąg dalszy)

_Nie. Nie zabiłem Woodsona —
głos jego lekko chrypiał. Czuł się
śmiertelnie znużony.
_No, no... — Mallone przemawiał
jak do dziecka. Zdawało się, że za
chwilę zaczmie szczebiotać — natural
nie, po co mamy używać tak nieprzy
jemnych określeń? Powiedzmy: „unie
szkodliwił” go pan za pomocą kuli re
wolwerowej. Tak będzie lepiej?
—- Nie. Nie będzie lepiej — odrzekł
Gordon powoli, jakby zastanawiając
się nad każdym słowem. — Nie strze
lałem do Woodsona. Pisząc o „unie
szkodliwieniu” miałem jedynie na my
śli unieszkodliwienie go w sensie gieł
dowym.
— Tak. — Mallone powstał z krze
sła — niestety unieszkodliwił go pan
nie tyle w sensie giełdowym, co raczej
kryminalnym. No trudno, na upór nie
ma lekarstwa.... Czy przypuszcza pan
jednak, że na całej kuli ziemskiej ist
nieje jakikolwiek sąd, który by mógł
uwierzyć w tak spreparowaną bajecz
kę? — rzucił odchodząc.
Sir Gordon nie odpowiedział patrząc
niewidzącymi oczyma w okno. Mallo
ne miał rację. Wszystko to wyglądało
całkiem nieprawdopodobnie. I beznadziejnic.
XIV
Igła patefonowa
Mallone aż kipiał z niecierpliwości,
by pokazać list Penthamowi. Z góry

Dzieci trzeba uczyć miłości do zwierząt

KAUBfR £.35
milllllllllllimillllllinnillinilllllllllllllllinilllllinil Powieść sensacyjna ......................................

cieszył się z oczekującego go triumfu.
Niech choć słówko piśnie na taki pa
sztet. Tyle razy był górą, za to teraz
będzie miał za swoje. Dowie się, jak
smakuje porażka. Przecież ten list to
już wyraźne przyznanie się do winy.
Pentham jednak znikł gdzieś jesz
cze wczesnym rankiem. Nie wrócił na
lunch. Inspektor zaczął zasięgać języ
ka. Nikt jednak nie potrafił wyjaśnić
celu wycieczki pułkownika. Policjant
stojący na warcie przed podjazdem wi
dział Pethama jak wychodził. Ponie
waż jednak nie wydano w tym wzglę
dzie żadnego rozkazu, nie stawiał prze
szkód. Było wcześnie. Jeszcze szarawo.
Nie patrzył na zegarek, więc nie mo
że podać dokładnie godziny. Nie wie
dział, że to będzie potrzebne. Nie, puł
kownik nie miał ze sobą pakunków.
Nieobecność Pethama przeciągała
się. Inspektor zaczynał odczuwać nie
pokój. Kto wie, jaki nowy kawał tam
ten może wymyślić. Od czasu do cza
su .macał się po kieszeni. Szelest tkwią
cego w niej listu napełniał go otuchą.
Co tam! Na tego rodzaju dowód nie
pomogą żadne kawały.

Pentham wrócił dopiero tuż przed
kolacją. Ośnieżony, zziębnięty wszedł
zamyślony nad czymś na górę. Zanim
Mallone zdołał go dopaść, zamknął
drzwi swego pokoju. Inspektor tymcza
sem zrezygnował z wizyty. Przy ko
lacji powinno to wypaść jeszcze efekto
wniej. Pentham spóźniał się na kola
cję. Mallone kręcił się nerwowo na
krześle. Czyżby miał w ogóle nie
przyjść? Odniósł wrażenie, że potra
wy tego wieczoru są dziwnie jałowe.
Nawet whisky jakby straciła dotych
czasowy smak. Wreszcie przyszedł.
Mallone nie czekając ani chwili wycią
gnął list. Pentham przeczytał uważnie.
Zamyślił się i milczał.
— I co pan na to, pułkowniku? —
Mallone nie mógł się doczekać odpo
wiedzi.
— Cóż, nie do mnie należy wycią
ganie wniosków — odpowiedział po
woli Pentham.
— Wycofuje się pan?
— Może — Pentham pedantycznie
smarował grzankę — ale niech mi pan
powie, inspektorze, w jaki sposób list
ten dotarł do pańskich rąk?

Spiąć, wyciągnąć zawsze wszystkie człon
ki
i ciało; gdy bowiem są skurczone . lub
Mallone skrzywił się lekko. Zrobił zgięte
w jaki bądź sposób, organizm nie od
tajemniczą minę.
poczywa jak należy i sen nie przynosi tak do
—- Wydałem odpowiednie zarządze brych skutków.

nia i...
Pethama jednak hie łatwo było
zbyć.
. — Komu?
— No — teraz z kolei inspektor za
jął się sandwiczem — poczcie — wy
jaśnił niechętnym tonem.
Pentham wygładził starannie koper
tę. - >
— Chwileczkę. Jakoś nie bardzo
mogę zrozumieć. Przecież list był na
dany jeszcze przed tą całą historią? I
przed pańskim przybyciem do Blackshirre’u. Coś się tutaj nie zgadza. Chy
ba, że pan przewidując popełnienie mor
derstwa wydał uprzednio rozkazy, by
zabezpieczyć jego ślady? Przy pań
skim ogólnie znanym jasnowidztwie ostatnia hipoteza nie wydaje się zbyt
śmiałą — dodał uprzejmie.
— Nie wysłali listu, bo adres był
zamazany — wyjaśnił Mallone. Pen
tham pokiwał głową.
— Ach tak. A kto zamazał adres?
Bo chyba nie nadawca? Trudno sądzić,
by nadawał tego rodzaju list po to tyl
ko, by mu go zwrócono.
Mallone żuł z namysłem sandwicz.
Rzeczywiście.' Kto zamazał adres? —
zastanawiał się bezskutecznie. W każ
dym razie nie zawadzi zapytać o to
przy sposobności naczelnika poczty.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Nie nosić obuwia o zbyt wysokich obca
sach, gdyż te nie pozwalają na normalny,
swobodny i pełen gracji chód i często są
przyczyną rozmaitych chorób stosu pacie
rzowego.

Gdy opanuje nas wielkie zmęczenie, spró
bujmy wziąć ciepłą kąpiel, dodawszy trochę
octu do wody.
Nie przejadać się nigdy i nie ubierać się
ciasno i zbyt ciepło, jeżeli się chce zacho
(Foto: France-CHch*)
wać piękną cerę i zdrowie. Przejadanie się
płaszcz zimowy, z popielatej, wełnia
sprowadza bowiem niestrawność itp. choro Modnynej
tkaniny, obszyty futerkiem.
by,. zbyt ciasne zaś i ciepłe ubranie tamuje
normalną cyrkulację krwi, ą to szkodzi zdro
wiu i cerze.
Jakic irybi<*rać podarki
Raczej przeczesywać włosy często gęstą,
dobrą szczotką i grzebieniem, niż używać
niepewnych środków na wzmocnienie wło
sów. Przeczesywanie nie szkodzi nigdy, ow
szem pomaga znakomicie zawsze. Szczegól
nie ci, którym włosy wypadają, powinni się
zastosować do powyższej rady. Przy czesa
niu, nie targać włosów, lecz obchodzić się z
nimi o ile możności najostrożniej.

Premier Kanady zamierza
odwiedzić Francję, Belgię
i Holandię

Premier kanadyjski, Mackenzie King za
mierza zwiedzić Francję, Belgię i Holandię,
w drodze powrotnej z Londynu, gdzie będzie
obecny na ślubie księżniczki Elżbiety.
Premier oświadczył, że nie może przyjąć za
proszenia na zwiedzenie Włoch. P. Macken
zie King wyjechał już z Ottawy do Nowego
Jorku, skąd odpłynie do Europy na statku
„Queen Mary”.

Miłym jest zwyczaj robienia podarków z
okazji imienin, urodzin, zaślubin czy Gwiazd,
ki.
Sprawiając podarek, trzeba wystrzegać się
szablonu, bowiem podarunek nie jest obo
wiązkiem grzecznościowym — jest wyrazem
uczuć dla osoby obdarowywanej. Dla.-tego
im więcej włożymy weń własnej inicjatywy i
wysiłku, tym uńększą radość sprawimy bli
skiej nam osobie.
Najmniejszy nawet prezencik, może być
również bardzo pożytecznym przedmiotem,
użytkowym. Jakaś serwetka, pudełko do
drobiazgów własnoręcznie wykonane, parę
chusteczek do nosa lub szalik na drutach_
przez długi czas przypominać będą osobę*
która zadała sobie trud wykonania tych rze
czy i przyjacielsko wejrzała w nasze upodo
bania i braki.
Zastanówmy się więc nad podarkami wła
snego pomysłu i zerwijmy z szablonem daro
wywania rzeczy, z którymi nie wiadomo ca
począć. ’

Xirodowlee
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Wiadomości z Belgii
Z życia Polaków w Elougcs
Denunciator patriotów. pseudo - hrabia
ttiancourt skazany na karp śmierci
Marsylia. — Kupiec Max Gallon z Paryża,
stracił cały majątek -» wkroczeniem Niem
ców do Paryża. Chcąc powetować straty,
zaczął uprawiać czarny handel. Czynił to t.
Niemcami i za ich pośrednictwem. Ta współ
praca pchnęła go w objęcia gestapo, której
pewnego dnia stał się czynnym i zaufanym
członkiem.
Zjawia się w Tuluzie, jest w Cannes, Gras
se, itd... i z gorliwością pracuje na konto
swych nowych „patronów". Za zgodą gesta
po wstępuje do Ruchu Oporu i zapoznawszy
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Tabela rozgrywek o mistrzostwo
P.Z.P.N-U w klasie A.
(Dokończenie
rewanż
Sędzia.
2. V. 1948
30. XI. 1947
Warta
Noyelles Ksi«ńyk
Wisła Herein C.
Duqueaney
Buch Caivin
Rapid Lens
Urania Noeux Kotik
Fortuna Hail.
Kurier Harnes Toman
Polonia Max.
— Rapid Rouvroy Nadolny
Unia Bruay
Ocean Cal. R. ‘ — Olimpia Avion Młknełneld
•— Napreód Grenay Czych
Pogoń Marice

—
—
—•
<—
—
-—
—

9. V. 1948
Rapid Rouvroy
Wieł* H. C.
Fortuna Hall,
Ueia Bruay
Pogoń Maries
Ocean Cal. R.
Polonia Maz.

Toman
Leśnik
Dutkiewicz
Śladowski
Konik
Nowak
Czych

y—
—
—
—
—

28. V. 1948 ,
Warta Noyelles
Rapid Lens
Rapid Rouvroy
Ruch Garvin
Urania Noeux
Olimpia Avion
Kurier Harnes

Czy eh
Nadolny
Duąeeaaoy
Toman
Sehulz
Słodoweki
Dembiński

—
—•
—
—
—
•—

30. V. 1948.
Rapid Rouvroy
Rapid Lens
Fortuna Hail.
Urania Noeux
Pogoń Maries
Wisła H. C.
Ocean Cal. R.

Mikueińskł
Nowak
Urbaniak
Słodoweki
Dutkiewicz
Grzesiak
Leśnik

8. VI. 1948.
21. XH. 1947
— Wart* Noyelles
Pogoń Marłeś
Rapid Lens
Oeean Cal R.
Fortuna Hall.
Polonia Maz.
Kurier Harnes
Rapid Rouvroy
Urania Noeux
Ruch Garvin
Unia Bruay
Olimpia Avion
Wisła Hersin O. — Naprzód Grenay

Kalaty k
Nadolny
Mikułińeki
Sled owaki
Leśnik
Dembiński
Schulz

13. VI. 1948.
Warta Noyelles
Unia Bruay
Fortuna Hall.
Olimpia Avion
Ocean Cal. R.
Polonia Mdz.
Rapid Rouvroy

Grzesiak
Dembiński
Ratajczak
Delplaee
Urbaniak
Nadolny
Kel*łyk

28. VI. 1948.
Urania Noeux
Rapid Lens
Wiela H. C.
Pogoń Maries
Ruch Carvln
Oeean Cat. R.
Naprzód Grenay

Toman
Nowak
Keteiyfc
Nadolny
Dembiński
Kozik
Schulz

7. XII. 1947
Olimpia Avion
Rapid Lens
Buch Garvin
Urania Noeux
Kurier Harnes
Warta Noyelles
Naprzód Grenay

14. XII. 1947
Unia Bruay
Fortuna Hall.
Wiela Hersin C.
Polonia Mar..
< feean Cal. R.
Pogoń Maries
Naprzód Grenay
21. XII. 1947
Warta Noyelles
Polonia Maz.
Unia Bruay
Kurier Harnes
Ruch Garvin
Olimpia Avion
Naprzód Grenay

4. I. 1947.
Ruch Garvin
Rapid Lens
Wisła Herein C.
Kurier Harnes
Pogoń Maries
Urania Noetix
Naprzód Grenay

11. I. 1947.
Warta Noyelles
Rapid Rouvroy
Kurier Hanies
Fortuna Hail.
Olimpia Avion
Oolenia Maz.
Unfa Bruay

—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—

Przew. Wyd-. Zw.:
RYSKA

Przew. Kol. Sędziów:
St. SZULC

Komunikat Wydz. G, i D. P. Z. P. N.
we Francji
Podeje Bię do wiadomości klubom, fce o Ile
botek* ich s* zajęte przez oddziały francuskie o
godz. 15 i gry nie mogą rozegrać na boisku enres-o przeciwnika.' zobowiązań-* s* rozgrywać swe
mecze- przed gra oddziałów francuskich.
Kałdy klub zobowięzany jeet egłosić conajmniej jednego sędziego, gdyż w Innym razie e
powodu braku sędziów, nie bedtie sie posyłać
sędziów do takich klubów, które nie wystawia
własnego sędziego do dyspoz)*cjt Kolegium Sędx.

Za względu na to. te gry rozpoczęły sie i du
żym opóźnieniem, prośby o odłożenie meczów w>-tana mniej uwzględnione. Kluby, którym nie bę
dzie możliwym rozegranie meczu po południu,
winny rozegrać go dopołudnia lub o ile rnoddlwym na boisku swego przeciwnika.

się z niektórymi jej członkami, zdradza Ich
policji niemieckiej ,która bezwtocznie likwi
duje ich 1 wysyła do obozów koncentracyj
nych w Niemczech.
Wielu z pośród tych deportowanych nie
wróciło już w ojczyste progi.
Dowodów winy Gallon* przedstawiono
mnóstwo na rozprawie, w wyniku której,
sąd skazał zdrajcę na karę śmierci.
Galion zostanie rozstrzelany na terenie
Aix-en-Provence.

Komunikat
Zw. Kupców i Rzemieślników Polskich
we Francji

Krajowa. Centrala Caritas, Kraków Basz
towa I, nadesłała nam. pismo następującej
treści:
„W związku z pismem W. Panów z dnia
1. sierpnia 194 7r., skierowanym do Jego Emlnencjl Ks. Kardynała Sapiehy, komuni
kujemy uprzejmie, że skrzynia z awizowany
mi darami nadeszła przez Gdynię do Krako
wa. Stosownie do życzenia, dary te zostaną
rozdzielone pomiędzy najbardziej potrzebują
cych.
W Hawne, tek o tym donieśliśmy, enieicxyl poi
Za pamięć o zniszczonej ostatnią wojną i „Magseins gtiieraux”. Straty wynosz. 806 milion
ciężko doświadczonej Ojczyźnie, wyrażamy
Farj'i. •— Na podstawie oficjalnych zesta
W. Panom, pełne uznanie i przesyłamy ser wień Urzędu Statystycznego, zanotowano we
deczne „Bóg Zapłać".
Francji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
(—) Ks. Dr. Karol Pękała, biskup. 2.627 pożarów. Spaliło się:
Zagród
Zarząd Główny Zw. Kupców 1 Rzemieślni
Arieśniaczych Przedsięb.
ków Polskich we Francji, składa tą drogą
>
I zbiorów zbóż fabrycznych
wszystkim członkom, którzy się przyczynili W marcu
29
117
do powyższej zbiórki swe podziękowanie.
35
248
W kwietniu
Wartość wysłanego towaru wynosi około W
37
225
maju
miliona złotych.
52
290
W czerwcu
Zarząd.
57
560
W lipcu
55
921
W sierpniu
Dekoracja sztandaru 1 Uczestników
Statystyka stwierdza stały wzrost poża
rów w porównaniu z miesiącem marcem. W
Polskiego Ruchu Oporu w Lens
W dniu 11 listopada odbędzie sie dekoracja
sztandaru 1 uczestników Polskiego Ruchu Oporu
Okr. Północ. Program urocxystoeci jest następu
jący:
O godz. S: Zbiórka wszystkich uczestników
Polskiego Ruchu Oporu przed kaplic* św. Elżbie
ty w Lens, route de Bóthune. Od godz. 8 do 9
Msza św. za poległych o wolność Polski 1 Fran
cji. O godz. 9 30: Zbiórka przed kościołem fran
cuskim w Lens w celu brania udziału w nabożeń
stwie francuskim 1 • w pochodzie. Od 13 do 13
przerwa, obiadowa.
O godz. 13: Zbiórka wszjrstkich oddziałów na
salt p. Marchewki w I^ens. nie Oiselet.
Od godz. 13 do 16.80: prxywitanie przedstairicieli Zarządu Głównego, zaproszonych gości fran
cuskich, duchowieństwa i wszystkich członków
Ruchu Oporu. Następnie odbedzle sie dekorowa
nie każdego członka Ruchu Oporu następujący
mi odznaczeniami; Croix d'Honneur Franco-Britanlque. Medalem Ruchu Oporu, Medallle Com
memorative t Innymi przez p. pułkownika Danie
la Zdrojewskiego oraz dekorowanie sztandaru Ru
chu Oporu.
Od godz. 17 do 19 Akademia O 19 zabaw*.

Koncert Okręgu DI. Związku Polskich
Towarzystw Śpiewaczych we Francji
ITogram koncertu Zenona Dolnlckiego (baryto
na)), artysty scen europejskich (Milano, Wene
cja. Barcelona, Lizbona. Wiedeń, warszawa, .Bel
grad, Poznań, Rzym, Neapol, Lwów Itd), który
sie odbedzle W niedziele, dnia 9 listopada 1947 w
Mazingarbe (Sala kopalniana).
1) Paolo Tosti ~ Tdealą.
2) Paolo Totii Gdybyś zażłdał. 3) Massenet •—- Elegia. 4) SL
Moniuszko — O matko moja! 5) St Moniuszko —
Pleśń wojenna. 6> E. Dłuski — Piosnkę zaśpie
waj o miła! 7) Kenemann — Stach (ballada do
słów M. Konopnickiej). 8) Abt — Kołysanka. 9)
Jan Gall — Gdybym był młodszy. 10) Jan Gall
— a) Ley (dumka), b) Skryta miłość.
Przerwa
II.
U) St Moniuszko •— Polonez Miecznika z ope
ry „Straszny Dwór". 12) Delibes — Aria z opery
..LakmA", 18) Meyerbeer ■— Aria z opery „Afrykanka". 14) Bizet — Aria toreador* u opery
„Carmen". 15) Rossini — Cavatina Figara e ope
ry „Cyrulik sewlleki".

Komunikat KSMP Okręgu UI. Bruay
Proszę wszystkie stowarzyszenia naletace do
Okr. lit Bruay KSMP o nadesłanie na rece ko
mendanta wiadomości, czy posiadaj*
drużyny,
które będę brały odział w mietrzootwach pingpongu. koszykówki, siatkówki w sezonie 1947-48.
Powiadomienie należy nadesłać najpóźniej do
dnia 18 listopada.
.
Komendant Okr. III. Bruay, Pawlak Leon,
rue de Bruxelles, U, Barlin.

Z życia Wisły SaDaumines
Klub sport. „Wisła” gościł u siebie mana 1ettenaslke Drocourt i pokonał gości w stosunku
D W niedziele 9 listopada na Stadionie w Salląuminea odbędzie sie mecz o mistrzostwo. Przetiwnikiem Wisły bedzie U.S. Henta. Zarz*d Wisły
ma nadzieje, te zwolennicy Wisły gremialnie pnybęd* na boisko celem zachęcenia drużyny do
zwycięstwa O godz. 13 graj* oddziały IB, o godz.
16 Wisła IA — U.S. Henin TA.

Koszykówka w Calonne - Rlcouart
W niedziele 9 listopada o godz. 15 przybędtie
do Calonne-Ricouart do rozegrania spotkania o
mistrzostwo „Exellence" drużyna i St. Ame de
Llevin (mistrz Pas de Calais). O godz. 16 od
dział 2-gi rozegra mecz z drużyn* z Auchel.

Leśniewiez pokonał Maunella

Nowy Jork. — Mistrz świata, w wadze
półciężkiej Gus Leśniewiez pokonał przez k.
o. w 7-mej rundzie Tommy Mauriella.

Joe Walcott
Joe Louis
5 grudnia

Nowy Jork. — W dniu 5 grudnia odbędzie
się w Nowym Jorku spotkanie o mistrzostwc
świata w wadze ciężkiej pomiędzy Jo6 Loul-.em (dotychczasowym mistrzem) a Jo8 Walcottem.
/

Komunikat Okr. Północ K.T.M.

uintonine

(Foto: France-Clichśs)
ar na początku lego tygodnia składnicę bawełny
ów franków. — Powyżej pogorzelisko.

wielu wypadkach ogićń został podłożony, w
innych był przypadkowy. W wielu wypad
kach nie stwierdzono jednak przyczyn po-‘
wstania pożaru.

Wielki przemyt dewiz wykryto
w Cala is

Calais. —- Wojskowe władze brytyjskie aresztowały na terenie fYancji sześciu ofice
rów brytyjskich, którzy sltarb państwa an
gielskiego narazili swym przemytem, na po
ważne straty. Sprzeniewierzenia sięgać ma
ją 58 milionów funtów szterlingów (27 mi
liardów franków). Dochodzenia toczą się za
równo w AngliiS^e Francji jak i w angiel
skiej strefie okupacyjnej Niemiec.

Uroczystość poświęcenia, sztandaru Okręgu
LILLE. — (Z przyjęcia Stow. Amitiś
„Warszawa" Zw. b. członków P.O.W.N.
Franco-Polonaise). — W środę 5-go bm. od
i Podejemy do wiadomości, te w niedzielę 9 li było się w Lille w Domu Polskim z inicjaty
stopada br. odbędzie się w Lens, w sali p. Mar wy Stow. „Amitlć Franco-Polonaise" praychewki (szyb 4), wielka uroczystość poświęcenia
sztandaru Okr. „Warszawa" Z w. b. członków P. jęcle na cześć delegacji francuskich Związ
ków Zawodowych C.G.T., które po dwuty
O.W.N.
Prosimy wszystkie Organizacje, oraz K.T.M. 1 godniowym pobycie w Polsce wróciły do
Towarzj’stwa wchodzące w skład Komitetów o nie
urządzanie w tym dniu żadnych zebrań 1 uroczy Francji.
Na przyjęcie, prócz 8-io osobowej delega
stości celem umożliwienia wszystkim stowarzysze
niom wzięcia udziału w tej uroczystości.
cji, reprezentującej pracowników przemysłu
Wszystkie organizacje i stowarzyszenia proszo
ne sa o wzięcie gremialnego udziału, lub w ra metalowego, włókienniczego, budowlanego 1
zie niemożliwości, wysłanie przynajmniej swych górnictwa obecni byli przedstawiciele społe
delegacji i poczt sztandarowych na tę uroczystość. czeństwa francuskiego i polskiego.
Zbiórka towarzystw, delegacji i poczt sztanda
Delegaci Zw. Zawodowych złożyli bardzo
rowych o godz. 9-ej rano, w sali p. Marchewki,
T.ens. szyb 4.
Za Zarzad Okr. Północ obszerne sprawozdanie z pobytu swego w
Piskorski.
Polsce, z którego odnieśli dużo ciekawych
wrażenień.
HARNES. —• Kole b. POWN blerze udział w
dniu 9 bm. w obchodzie POWN w Lens. Począ
tek uroczystości o godz. 9 rano.
NOEUX lee MINES. — Tow. Polek im. Dzie
wicy Orleańskiej składa tą droga serdeczne po
dziękowanie wszystkim przemysłowcom za ofia
rowane nagrody na 19 rocznicę Koła, która od
była się dnia 19 października br.
NOEUX Ies MINES. — KI. Sp. Urania urzadza
9 bm. zabawę połączoną e strzelaniem do tarczy
o nagrodę w sali p. Adama Lisieckiego. Początek
o godz. 19. Jest to pierwsza zabawa odradzają
cej się Uranii. Prosimy cal* Polonie polska oraz
^^przemysłowców mlejso. o łaskawe poparcie

HOUDAIN. — Próba generalna Kol* Mus.
„Echo” (orkiestry dętej) odbędzie eię 9 bm. o
godz. 10 u p. Bercalł.

Zebranie na nleds. 9. listopada
ABSCON. — Stow. b. POWN o 10 u p. Jan
kowskiego.
ABSCON. —■ Stów. Bez. I b. Wojek. O' 10 u p.
Jankowskiego.
ABSCON. — Tow. Polek o 15 w Patronażu (waż
ne sprawy).
AUCHEL. — KPH o 15 u p. Pawlika.
BAKLIN. — Katolickie Stew. Mężów o 15 w Sa
li Zebrań.
BAKLIN. — Zespół muzyczny „Echo Warszaw
skie" o 10 u p. żurczaka.
BRUAY en AKTOIS. — KSMP-M. o 14 w salce
przy kaplicy (ważne sprawy).
BRUAY en ARTOIS. — KPH o 15 u p. KuHełczyńskiego (kwartalne - - ważne sprawy).
BULLY lee MINES - Citś Ateuettee. — OPO o
referent pozamiejsco15 u p. Janickiego (wiec

CALONNE-LIEVIN. — KSMP-Ż. po Mszy św.
u p. Maćkowiakowej.
CALONNE-LIEVIN. — FB 1 EP o 15 u pani
Hochmannowej (nadzwyczajne — mówca e eentrail).
KSMP-M. o 15 u
CALONNE-BIOOUABT.
panl Pokojsklej (Ważne sprawy).
CALONNE-Bleouart. — Stow. Beu I b. Wojak.
» 10 u pani Pokojsklej.
CALONNE-BICOUART. — OPO o 15 u pani Po
koje klej (ważne sprawy).
DENAIN. — Sekej* C.G.T. o 10 w Bourse du
Travail (Zaprasza się wszj-stklch starców —
ważne spraw?’).
. ., ,
DENAIN. — Tew. Polek Im. M. Konopnickiej
o 15 u p. Sobczaka (kwartalne — rew. kasy o
14.30 — ważne sprawy).
DECHY-SIN le NOBLE. — Rada Rodzicielska
o 15 u p. Migdała^(walne -- ważne sprawy).
DHTON. — Sekcja przy CFTC o 15 w Ochron
ce obok p. Croenna (Ważne sprawy).
DIVION. — Bractwo Knrk. im. St. Batorego
0 13 u p. Croena (ważne sprawy).
DOUBGES. — Koło Zw. Inwalidów Woj. R.P.
o 10 u p. Katarzyńskiego (Ważne sprawy).
DOUBGES. —• Koto Bez. F b. Wojak, o 15 U p.
Katarzyńskiego (ważne sprawy).
DOUBGES. — Tow. gimn. Sokół o 15 u p. Ka
tarzyńskiego (Ważne sprawy)).
DOUBGES. — Koło Przyjaciół Harcerzy o 16 U
p. Katarzyńskiego.
ESCAUDAIN. — Tow. iw. Józef* o 15 o ks.
Pletrowtaka (ważne sprawy).
EVIN-MALMAISON. — Tow. Hod.-Gosp. „Szla
chetna Bara" o 15 u p. Belki (Ważne sprawy).
EVIN MALMAISON. — Bada Narodowa o 14 u
p. Ryćhłowskiego (kwartalne — obecność 1 i 2
zarządu wymagana).
FKESNES. — Koło Zw. Inwalidów Woj. B.P.
o 10 w Salle des Fetes (Ważne sprawy).
Gtom> p„yje Harcerzy o 14 n P.
HARNES.
Gruchały.
Tow. Serca Jezusowego o 14 u P.
HARNES.
Gruchały.
HOUDAIN. — Tow. łw. Barbary o 14.80 u P.
Pawłowskiego (Ważne sprawy).
HAILLICOUBT 2-bis. — KSMP-M. I t. o 14.30
u pent Deubirnv.
HAILLICOUBT 6-k*. — Bad* Bodrieiełeka O 15
o p. Beresia (walne —• rew. kasy o 14.80).
LENS, 12-ko, 14-ka. — Tew. Serca Jeeueoweg*
o 14 u p. Werneckiego.
_ _
LENS.
— Zw. b. Jeńców wojennych o 9.30 W
r.**>
® Oekila wxmacnlajAco ■
sali kin* Cantln. • 1
Qg
neocgeniem.
LTBEBCOUBT. — K.T.M. o 15 u p. Kamalakiego (Obecność wszystkich zarządów konieczna).
MABLES les MINES. — KPTT Im. ke. J. Poniatowwklege » 15 n p. Lisia.
MABLES lee MINES. — Kole Inwalidów Wej.
B.P. o 10 u p. Kmiecika.
lee MINES. — Tew. ów. Fraaeisak*
(18 st N.) i MAKLES
Stan. Biskupa o 14 w Patronażu (kwartalne).
MABLES lee MINES. — OPO o 10 u p. Pa
wlika.
dnia
MAKLES - AUCHEL. — Tow. rim*. Sokół o 10

Komunikat Zw. b. członków POWN
W razie nie przybycia sędziego do zawodów,
kluby powinny wybrać sędziego. 1 przez niego
Okręg Wielki Kraków
przeprowadzić zawody o mistrzostwo, gdyż w in
Okręgu wzywa wszystkie koła wchodzą
nym razie mistrzostwo ukończyłoby ale » dużym ceSarxad
w skład Okręgu do wysłania sztandarów w dniu
opóźnieniem.
9 bm. na uroczystość Okręgu Warszawa Zw. b.
członków POWN w Lens w sali P- Marchewki,
Ostatni termin egłoszanla się do gier o Puhar szyb 4. Zbiórka o godz. 9 w sali p. Marchewki.
upłvwa z dniem 11 listopada br. Kluby proszo
ne sa o wysłanie na zebranie po jednym delegac"e do ciągnieni* losów. Zebranie to odbędzie sie Komunikat Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny we Francji
we wtorek 11 listopada br. u p. ńołnlerMewicza
w Lens.
de
Zgłoszenia możliwe jeszcze na
do
Kol* oraz Zw. Zjednoczone o
Byika A.
Przew. Wydz.
Lens w niedzielę 9 listopada na u
dsann preez POWN. Zbiórka o |
sali p. Marchewki w Leas, 4-ka.
Komunikat PZPN-u
Gra Półfinałowa o Puhar PZPN-u pomiędzy
LENS. — Zarząd Koła Bes. i b. W. zawiada
Gwiazda Bully a Gwiazda Lens odbędtie tie w
niedziele 9 listopada o godz. 15 na boisku Polo mia członków Koła, że bierre udział w dniu 11
bm.
w pochodzie do pomnik* poległych razem z
nii Mazingarbe.
.Drużyny 1 sędziowie powinni tie zastosować do Francuzami. Zbiórka przed kościołem szybu 12 o
codł 9 30«
poprzednio podanego komunikatu Okr. Lens.
Uwaga t Zaraz po pochodzie odbędzie się zebra
Uwaga! Gra » mistrzostwo Ligi na 9 listopad* nie Koła w salt „Familia”.
r.-r.iedzy Unia Pecąuencourt a Gwiazda Bully
LENS. —• Koło Res. i b. W. bierne udzlałw dn.
zostaie odłożona na późniejszy termin z powodu 9 bm. w uroczystości okręgowego POWN. Zbiórka
wyż<j wjTnlenionej gry o Puhar_ PZPN-u
u p. Marchewki, szyb 4 o godz. 15.30.
Za sekretariat: Furmani*! Fr.
SALLAUMINES. — Walne zebranie KI. Sp. Wi
Ostatnie wyniki gier PZPN-e ■ 8. XI. <7.
W lidze: Wiktoria Barlin — Gwiazda Lens 8:0 ela odbędzie się 9 bm. o godz. 9 w sali „Ąuberge
du Stade". Rew. kasy winni przybyć pół go
3:0
Rez. Wiktorii — Rez. Gwiazdy
W klasie A: Wisła Hereto — urania Notus 2:2 dziny wcześniej.
NOTELLES e. LENS. — Zbiórka na pomoc timową dla starców organizowaną przez FEP wraz
Pogoń Maries spieszy z pomocą
z organizacjami, które się przyłączyły do nbiórki
FEP dnia Slistopod*. Odpowiedzialny za zbiór
starcom
kę, prezes Sekcji Poteklej C.G.T.-F.E.P. LasowW niedziele 9 listopada z inicjatywy earzadu
Pogoni zostanie rozegrane spotkanie w piłkę nożna
XOUVBOY. ~ Na zebraniu przedstawicieli
na Stadionie w Auchel z drużyna Wichru Houdain. Program epotkań Jest następujący: o godz. wszystkich polskich organizacji w dniu 28 paź
zwołanych przez Kom. Opiekuńczy przy
H 30 młodzież Wichru przeciw młodzieży Pogoni, dziernika.
w Rouvroy. został wybrany Komitet zbiórki
o godr. 13.30 Wicher IB — Pogoń IB. -a o godz. PCK
pomoc zimowa dla starców, wdów 1 sierot
15 Wicher IA — Pogoń IA. Dochód z imprezy Jia na
pomoc zimowa starcom, wdowom i sierotom, za Przewodutezaev Komitetu: Byrczak Stanisław, nje
30, nr. 43; eekr. Nieczepka Wiktoria, Boulevard,
prasza się na mecz miejscowych rodaków.
fosse 2, nr. 362.
Zbiórka roepocmie tie 9 Uatopeda.
Zebranie Pogoni Maries odbżdzie ele w siedzibie
we wtorek 11 listopada o godz. 15.
Tego samego dnia o godz. 9 zbiórka- w stedribie w^n-stHch członków 1 sympatyków, sby wzlać
udział w pochodzie do pomnika w Auchel. O licz
ne przybycie prosi Zarajd.

2.627 pożarów w sześciu miesiącach

HOUDAIN.
Bad* Bodrieielska zaprasza na
walne zebranie, 9 bm. u p. Pawłowskiego Rodzi
ców posyłających dzieci w szkole polskiej oraz w
przedszkolu. Omawiana też będzie sprawa gwiazd
ki dla dzieci. Początek o godz. 15.
HOUDAIN. — KI. Sp. Wicher urządza dnia 9
listopada wielką zabawę taneczną n* sali p. Pa
włowskiego.
DIVION. — M.R.N.P. urządza 9 listopada na
sali p. Bouely obchód 3 rocznicy reformy rolnej w
Polsce wraz poświęceniem sztandaru. Program:
rano p
H wymarsz do kościoła francuskie
go. Po poł. o godz. 15 akademia 1 odczyt
DIVION. — Zebranie KI. Sp. Olimpia odbędzie
się 9 bm. o godz. 9.30 w sali p. Croenna. Bardzo
ważno sprawy.
CALONNE RICOUABT. — Zebranie KI. Sp.
Oeean odbędę eię w niedziele 9 bm. o godz. 10
rano w sali pani Pokojsklej. Bardzo ważne spra
wy. (Sprawa ceny wstępu na boisko).
WAZIEBS-NOTBE-DAME. — (Bocznica KSMP)
W niedziele 9 listopada przypada rocznica KSMP.
Msza św. w intencji Stowarzyszenia o godz. 11.
PO poł. o godz. 16-ej akademia.
Będą ode
grane dwie sztuki teatralne „Dwaj Bracia" oraz
„Czarny i Biały Murzyn". Dalszy program uro
czystości będzie ogłoszony w sali. Towarzystwa,
które z braku adresów nie otrzymały zaproszenia
mogą uważać niniejszy komunikat z* zaprosze
nie.

Zdrajca Petit został rozstrzelany

Paryż. — B. podoficer i członek Gestapo
ze skweru Rapp, Jan Petit, skazany na
śmierć za denuncjacje licznych patriotów,
został rozstrzelany w środę rano na strzel
nicy fortu Montrouge.

Po 7-miu latach zemścił się na żonie,
która go opuściła

Meaux. — Krwawy, szybki 1 niespodziewa
ny dramat rozegrał się w jednej z kawiarń
w Saint Germain sur Morin w dep. Seine-etMame. Siedemdziesięcio letni starzec strze
lił kilkakrotnie z rewolweru do starszej nie
wiasty i zranił ją ciężko. Ranną przewiezio
no do szpitala, starca aresztowano.
W śledztwie wykazało się, że był to dra
mat małżeński. Mężczyzna, 70-letnl Leon Anglade strzelił do swej żony by się zemścić
na niej za porzucenie wspólnego ogniska w
roku 1940. Niewiasta opuszczając wówczas
dom małżeński, zabrała ze sobą wszystkie
meble i oszczędności Anglade’a. Starzec, bez
środków do życia, był zmuszony przyjąć pra
cę stróża nocnego.
Stan Angladowej jest groźny.

Dzielna postawa wieśniaczki zmusiła
bandytów do ucieczki
Caen. — Dwaj bandyci napadli nocą na
farmę wieśniaczki Bardin w Blosseville. Gro.
żąc użyciem broni, starali się wymusić na
napadniętej, większe sumy pieniężne. Nie
pomógł okup 5 tys. fr., ani dodatek dalszych
2 tysięcy. Nienasyceni bandyci zaczęli do
magać się coraz większych sum i zagrozili
wieśniaosce zastrzeleniem jej.
Agresywność bandytów nie wyprowadziła
z równowagi napadniętej. Czym mogła za
częła się bronić i zmusiła bandytów do udeczkL Jednego z nich odszukała żandar
meria. Okazał się nim pewien mieszkaniec
Blosseville. Nie przyznaje się on do winy,
jakkolwiek napadnięta rozpoznała w nim
jednego z napastników.

Uldery francuskie na ślub
księżniczki Elżbiety
Nantes. — 45 ton likierów francuskich za
ładowano w porcie Nantes do AngHL Mder
ten został zamówiony na ślub księżniczki
Elżbiety.

Przejeżdżając dwa miesiące temu grani
cę belgijską, jako emigrant z Amerykań
skiej strefy Niemiec, na roboty do kopalni
w Belgii, czułem pewną obawę i strach spowodu oderwania się od środowiska polskiego
w obozach DP w Niemczech.
Jakaż była moja radość, kiedy po przyjefdzie zetknąłem się z t. zw. „starą emigra
cją", która szczególnie w Elouges jest zna
komicie zorganizowana. Już po kilku dniach
miałem możność przekonać się, jak wygląda
ich praca, wiele wymaga sił i energii, jakie
piętrzą się trudności i jakiego trzeba wysil
ku i dobrej woli, aby sprostać trudnemu za
daniu. Energia miejscowego Prezesa jest nie
wyczerpana, a obecnie główny wysiłek Jego,
jako przedstawiciela starej emigracji",zmie
rza do tego, aby pobudzić do czynu „młodą
emigrację".
Jako efekt tych wj’silkdw było stworzenie
klubu „Polonia”, którego sekcja piłkarska
stanęła na bardzo wysokim poziomie, wy
przedzając wszelkie oczekiwania. Zawsze
czynny, pełen młodzieńczego entuzjazmu 1 za
pału. nieznający przeszkól „niedopokonania"
— kierownik tego klubu, p. Jan Górski, w
ciągu krótkiego okresu czasu, potrafił ze
brać odpowiednie fundusze celem całkowite
go wyposażenia drużyny piłkarskiej.
Dziś drużyna „Polonii”, wybiegając na bo
isko w barwach narodowych, wzbudza uczu
cie sympatii wśród licznie zebranej publicz
ności. Na 10 rozegranych przez „Polonię”
meczów, 8 miała drużyna wygranych, a zale
dwie dwa przegrane z nieznaczną przewagą,
znakomitego zresztą przeciwnika.
Niestety, podobnie jak wszędzie, dużą
przeszkodą w dalszym rozwoju jest brak od
powiednich funduszów. .Ale od czego jest po
mysłowość 1 zapał zawsze czynnego i niesmordowanego ,4aala". Rzuca projekt urzą
dzenia balu polskiego w Elouges i po jedno
głośnej aprobacie członków związku, zabie
ra się z młodzieńczym zapałem do czynu.
Termin został wyznaczony na dzień 11 li
stopada br. Jako dzień święta narodowego. W
dniu tym o godz. 15-tej zostanie rozegrany
towarzyski mecz piłki nożnej z miejscową

drużyną belgijską na boisku w Elouges, a
wieczorem o godz. 19-tej odbędzie się wiel
ki bal polski w7 Grand Salon w Elouges. Za
powiedziane są liczne atrakcje 1 niespodzianki. Wstęp 10 fr. Całkowity dochód przezna
czony jest na potrzeby klubu sportowego.
Wierzę, że wysiłki zapoczątkowane przez
,4nlodą emigrację”, zostaną dostatecznie ocenione i poparte przez ogół Polaków w Elouges 1 okolicy, o czym świadczyć będzie
frekwencja na obu tych imprezach.
Z. M.

„Polski Teatr Kameralny”
w Brukseli
Z inicjatywy przewodniczącego Polskiego
Instytutu Naukowego w Belgii, p. Dr. Jerze
go Korab-Brzozowskiego, ma powstać w
Brukseli „Teatr Kameralny”.
(UL)
Bruksela. — (Z egzaminów uniwersytec
kich). — Na Uniwersytecie w Brukseli, dy
plom magistra nauk ekonomicznych z xvyróżnienlem otrzymał nasz rodak p. Bolesław
Michałek z Brukseli.
(Lii.)

Wiaflomości z HOLANDII
B. premier holenderski skazany
na rok więzienia
Hr. Geer, były premier rządu holenderskiego został skazany na 1 rok więzienia z
zawieszeniem za swą działalność w czasie
okupacji.
(Lfl)i

Wybuch miny
4 zabity ch i 3 ciężko rannych
W jednej z wiosek pod Tiel wybuchła mi
na pozostała jeszcze z czasów* ostatniej ■woj
ny. Wskutek wybuchu 4 osoby zostały na
miejscu zabite, a 3 ciężko ranne.
(LU.)

(2766) U

Lens, w listopadzie 1947 r.

Na Gwiazdkę i na Nowy Rok

Tego Wam tycz*:
Agnieszka l Frandszek
HEBLOWlfc. TYTUŁENT
A
wyprrcdajemy
REKLAMY ogrimiaton*Jtość pravrdxlwych cegarów ALZACKIE KUKUŁKI ŚPIEWAJ ACE. które »
kwadrans śpiewaj*.
Bogata rzeźba i ozdoby masywne, wahadło-regulator. prsedw-eiołarek ze sosny, pozłocony.
WIELKOŚĆ NATURALNA (27x20 cm.). Pierwszorzędny mechanizm
gwarantowany praez zaświadczenie indywidualne.
| RfgSA
Po cenie reklamowej .........................
.................... MełPW B-łTe
Model „Grand Luxe", dzwoniący i śpiewający ilość godzin; ra
JAK NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA:
S
każdym
dzwonieniem
otwiera ile klatka, c której wychodzi kukułka.
tdrowia, ssetęści*, błogosławieństw*
Boiego Ą
3 przectw-cięźarkl.
1 dociekania sit Wesel*
Złotego.
WIELKOŚĆ NATURALNA (50x33 cm.)
<
Aw
po cenie wyjątkowej.......................................................
łaWW <17*
_____
WYSYŁKA ŁA ZALICZENIEM POCZTOWYM
---- —W RAZIE NIEZADOWOLENIA
ZWRACAMY NATYCHMIAST
Annie z domu LEMPACH
U CAŁKOWICIE PIENIĄDZE
-----------—_ __________ _
Aby skorzystać a tej wyjątkowej reklamy, nadsyłajcie natydunlart
namówienia bezpośrednio do oddziału „NC

Horlogerie FRANCE - NEGOCE
13.

rue

Guy

de

1*

B r o s i e,

Ognisko Kombatanta polskiego
PARIS (9-e)

(Metro: Trlnitć i Blandie)
OBIADY — KOLACJE 8 te Carte. — Bufet ob
ficie zaopatrzony w polskie zakąski i napoje.
........
Kuchni* polska l francuska.......... ——Występy artystyczne s udziałem polslddh
A 1 francuskich sił pod fachowym kierownictwem.
X
y
() Ceny umiarkowane.
■■ -......
Obsługa polska.
T Poleca się Rodakom x Paryża I okolic
X

5=,wc:>*>,=>2

składamy
Kumora
Mteehnaszym
łyjłkochanym
Jubilaci
!
Józefowi
W DNIU LVDWICZAKOW1
SBEBBNECO WESELA

I

Kabaret

Polska Bestauracja
54, rue Blanche, 54

os _

__

Nowootwarta w Paryżu

Helena BOGACKA

TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA pray SADACH
44, rue Ch. Ferrand — AVION (P. de C.)
i*łat*ia waraelkte SPRAWY JADOWE, PA
PIERY do ŚLUBU, NATUBALIZACJI,
BENT 1 t. p.
(31-st.)

A- 1982

PARIS (5-e)

_________________________________(2771)

oraz Jego czcigodnej
Małżonce
7-go listopada
1947 r.

oraz przybywającym z prowincji.
Otwarcie lokalu nastąpi w sobotę, dnia 8-go
listopada br. o goda 18-tej.

KSIĄŻKI

POLSKIE

Naukowe —- Powieściowe —- Miłosne — Seeslłł
Słowniki 1 inae

mełna nabyć w księgarni

EXPRES-POLONIA

4, rue de* Ponts de Comlnes, — LILLE (Nerd)
(20 st)

1922

KMiEimniiHiifiiiBroiiiii1

1947

W DNIU SBEBRNEGO WESELA
7-go listopad* 1947 r.
składamy naszym kochanym Jubilatom

Tadenszowi HI BYVfIE .
oraz Jego czcigodnej Małżonce

Stanisławie z d. ŚNIADY
JĄK NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
zdrowia, szczęścia, błogosławieństw* Bożego
i doczekani* sie Wesela Złotego.
Tego Wam życz* wdzięczne dzieci:
Jan, Marian, Weronik*, Kazimiera r. mę
żem Emanuelem i córko Iren* eras brat
Stanisław Śniady z żon* Helen* 1 sy-z
nami Kazimierzem 1 Janem.
w
Bni*y-en-Arto4s, w listopadzie 1947 r.
g

l <7 u u

W”1 U"*x

°

•

Nleck żyją dubUacU
W DNIU SBEBRNEGO WESELA
7-go listopad* 1947 r.
składamy

Franciszkowi GRALCZYKOWI
oraz Jego czcigodnej Małżonce

-Ogłoszenia drobneO Wszelkie Italy dotyc**ce ogteesefl edit•ować* „Narodowiec”, LENB (P de C.).
O Na odpowledt lub na prtekasaeiw agł*.
neń na ogłneseni*. które uk***ły el< pod
uumerem lec* bes adresu, ułacsyó aelety do
tletu znaczki, a n» kopercie uapiaaó oprócs
adresu, podany numer ogloosenia..

Potrzebny doświadczony MECHAMK-SZOFKR,
SLUSARZ-ELEKTBOTECHNIK, posiadający od
powiednie świadectwa i prawo jazdy oraz dowo
dy osobiste. Wymagana znajomość języka pol
skiego i francuskiego w mowie i piśmie. Zgłosz.
pisemne lub osobiste: 47, rue Cardinet, PARIS
(17-e) Y.M.C.A.
(2773)
SŁUŻĄCĄ do wszelkiej pracy domowej po
trzebna do młodego małżeństw* z 1 diu-rkicm
PowaAne referencje wymagane. Zgłosi, do „Na
rodowca" pod nr. 8774.

SŁUŻĄCA do wszeikiej pracy domowej, i ca
łym utrzymaniem, potrzebna do 3-osobowej ro
dziny zam. w apratamencie (3 pok. i kuchnia) n*
1-szym piętrzę. Płaca 4 do 4.500 fr. nues. Zgłosz.
codz. do godz. 9-tej lub od 14 do 15 pod adre
sem: 30, rue du Płat, LILLE (Nord).
(2775)

Mariannie z d. TERAKOWSKIEJ

IMŁ

NAJSERDECZNIEJSZE IYCZBNIA :
odrowi*, szczęścia, błogosławieństw* Boiego
i doczekani* ile Wesel* Złotego,
Tego Wam tycz*:
rodziny: Grzegorczyków, Terakewsłdeh
oraz rodzice Terakowscy.
(2717)
LIEVIN-AVION, w listopadzie 1947 r.

ST. GILLES CROIX DE VIE. — 800 ry M.ABLES-AUCHEL. — Brectwo
Kurkowe ,JedI
baków z St. Gllk* Croix de Vie przystąpiło aośó” o 10 u p. Lisa.
1947
1922
MKRICOURT e. LENS.
KSMP-Ł o
do strajkn na tle zarobkowym.
Dwaj
bandyci
napadli
na
urząd
Społecznym (Ważne sprawy).
Niech. tpj<ł Jubilael!
TULUZA. — Sąd przysięgłych Haute Gar Domu
MACOU-CONDE. — Zespół Ópiew.-Teatr. ,87opocztowy pod Roanne
ronne skazał na 3 lata więzienia za czyny tek" o 16.30 u p. Marciniaka. (Zaprasza się wszyst
W DNIU SREBRNEGO WESELA
Roanne. — Dwaj zamaskowani bandyci na
kich śpiewaków — lekcje odbywaj* się co nie
niemoralne Pawia DaUos z Aubin,
7-go listopada 1947 r.
dziele o 15 u p. Marciniaka).
padli w nocy na urząd pocztowy w Saint
wła Dallos.
składamy
MERICOUBT e. LENS. — Bractwo Kurkowe
Jean
le
Puy.
Grożąc
śmiercią
urzędnikowi,
ALENęON. — Bandyta Lefrauęois, który o 15 u p. Jamrego (ważne sprawy). ,
Franciszkowi
Ewiakowi
zbiegi z więzienia w Alenęon ,zmarł w szpi NOEUX les MINES. — ZMP „Grunwald" o 15 inwalidzie wojennemu p. Bacaud, zmusili go
p. Gapy (Ważne sprawy).
oraz Jego czcigodnej Małtonce
do
wydania
kluczy
kasy
urzędu
i
skradll
—
tala z ran, jakie sobie zadał by preeeitro- U NOEUX
lee MINES. — Tow. Polek im. IHie21.000 franków. Policja powiadomiona o na
Magdalenie z d. Kubiak
dzić powtórnemu umieszczeniu go w więzie wiey Orleańskiej o 15 w Sali Polskiej.
OSTBICOUKT-OIGNIES.
— Sekeja pnry CFTC padzie, wszczęła natychmiast dochodzenia i
niu.
JAK NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA :
o 14 w Patronatu (Referent p. Szczepaniak z Cen poszukiwania.
tdrowia, szczęścia, błogosławieństw* Boiego
SAINT-GIRONS. — Z rzeki Salat wydo trali).
l doczekania sic Wesela Kłetego.
byto trupa Józefa Artigues, który w dniu OIGNIES-OSTRICOUBT. — KPH o 14 w PaYego Wam tyczy :
(2726)
(nadzwyczajne).
Celował
do
zająca
—
zastrzelił
syna
17. października usiłował zabić swą tonę, po tronału
BOUVKOY. — Koło Zw. Wet. Pracy o 14.30 u
Eodtina KACZMABKÓW t córk*
Carcassonne. — Piekarz Mauntauriol z
czym popełnił samobójstwo.
p. Pelczyka (Sprawy ważne — zapisy na wspar
i wnucsksml.
Caffoules udał się wraz z 9-letnim synem na
LONS LE SAUNTER. — W La Tour du cie — obecność wszystkich wymagana).
LILLE, w listopadzie 1947 r.
— Koło Inwalidów Woj. B.P. o 10 polowanie. Spostrzegłszy zająca, wystrzelił
Meix zmarła wskutek nadmiernego spoży w SOMAIN.
siedzibie (ważne sprawy).
cia dawki „belladonn" (lekarstwa przeciw VIMY.
— Bada Rodzicielska o 14 u p. Nowaka. do niego nad głową syna. Nabój chybił. Padł
Cltd 5.
drugi strzał, jednak nieszczęśliwy. — Nabój
żółtaczce) 8-letnia Monika Jennet.
— Tow. Hodowlane O 15 u . uderzył syna piekarza w głowę i położył Czytajcie I rozpowszechniajcie
ARLES. — Małżonkowie Lalauze, lat 74 1 p. WAZIEBS-DECHY.
Migdała w Dechy (kwartalne, rew. kasy o
I go trupem na miejscu.
75 zaczadzili się gazem świetlnym.
>14.30 — rozdział królików).
•Narodowca"

1 wlere (około 50 liter) kosetuje W fr.
Ogtooseate (coaejmniej 1 wiersze J 155 ts

Poszukuje Jeden pokój lub dwu małe w Pary
żu lob ekoliey. Kto mi dopomoże w wyszukaniu,
proeze łaskawie zawiadomić, za wynagrodzeniem:
ANTKIEWICZÓH NA Jadwiga, 54-bis, rue de Bel
levue, COLOMBES (Seine).
(2776)

Matrymonialne

1 wier** (około 50 liter) kontuj
Ogtwsenie <con*Jnmlej 4 wiersae

WDOWIEC, lat 46, z 8-glem dzieci, pragnie
poznać WDOWĘ lub starsz* PANNE do lat 45.
w celu matrymonialnym. Oferty do „Narodowca"
pod ni*. 8777.

KAWALER, lat 37, wysoki, prsytojny, kultu
ralny rutynowany fachowiec-kuplec, posiadajaev
Polubić mil*
^AńTE, najchętniej z branży kupiecldej.
Oferty a fotogr. do ,-Narodowca" pod nr. 2779.

KAWALEROWIE^
w wieku 47 lat
pragn* poznać PANNY lub
do lat 46. w ceł* m*trymoni*Inym.
CHAtR.qP?q
S D" Ferme du Bois Franc.
chars (S. et O.).
(Z78O)
DWAJ

mprlmertf

M.
bniAlkuusKł - Ł, 8. N b
i*raveux execute pm dee euvrier*
«yndlQuśe.
TFerallleurs du
Ldvr«
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