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Londyn 28. VIII. 51 denbeutcl, którego rodzice wiele mu
opowiadali o biedzie Żydów polskich
Wycieczka kwakerów do Rosji wró za czasów carskich, widzi widocznie w
ciła w niedzielę do Londynu. W Mo karierach pp. Minca, Bermana i Goldskwie stawiła Malikowi pytania, na któ berga itd. dowód „ludowości” polskiej
Quotidicn democrate pour la defense des m'Urets sotiaux et culturels de Uimmigration polonaise
re otrzj’mała uprzejme odpowiedzi, a- republiki komunistycznej. Gardzi on
tóli bez znaczenia praktycznego, gdyż widocznie wiadomościami ambasady
Zaioiony w r. |o0Q
słowa a czyny w Rosji to dwie, odręb izraelskiej, rzucającymi nieco inne świa
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ne rzeczy. Czyny sowieckie służą osiąg tło na dolę pozostałych w Polscę Ży r. Emile Zola, 101,.- Tel: 227
C. C. : Lille
16657
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pięciu imperialistycznych celów sowiec dów — niekomunistów.
kich, a słowa -propagandy mają je uAutor radzi uczestnikov/ takich wy
kryć przed naiwmymi.
cieczek nieco oprowadzać po Anglii, Aby stłumić niezado* *łenie z poddania armii polskiej komendzie 10 milionów fr szkody
W „Daily. Herald”, organie rządu i której przeważnie nie znają, nie wyjeż
wskutek pożaru .
i kontroli sowieckiej
Labour Party (rządzącego Str. Pracy), dżając nigdy poza własną parafię i nie
w przędzalni
ukazał się artykuł, stanowczo przestrze mając pojęcia o elementarnych osiąg
gający przed wycieczkami „za kurtynę nięciach cywilizacji brytyjskiej. Ar
IJlle. — Gwałtowny pożar nawiedził
żelazną”.' Autor zbadał sprawę szcze
zakłady Steynmille^ w Lomme, obej
gółowo i dlatego stwierdza, że uzyska
mując magazyny na przestrzeni 1 000 •
nie wizy Eucharystycznej na własną
„Pokój
m kw. Spłonęło 50 dó 60 ton resztek
rękę dla wyjazdu do Rosji lub którego
bawełny
i wełny, maszyny i nowa cię
trzeba zdobywać
kolwiek z krajów przez aią ujarzmia
żarówka. Szkody szacują na około 10
nieustannym
nych jest całkowicie wykluczone. "Wi
Akt oskarżenia zarzuca im, że pracowali na rzecz mocarstw7 zacłi* milionów frankówzy uzyskują jedynie uczestnicy wycie
wysiłkiem*
’
,
WARSZAWA. — Przed sądem woj głośnie r eżimowe i prasa warszawska I wszystkich, u któryć.i poddanie armii
czek darmowych, zorganizowanych
Walizeczka z 12 milionami fr.
skowym
w Warszawie rozpoczął się w nadają temu procesowi wielki rozgłos, polskiej komendzie sowieckiej budzą
przez Brytyjsko-Sowieckie Tow. Przy
- oświadczył Mgr Feltin
poniedziałek proces przeciwko 4 gene aby procesem i wyrokier, odstraszyć! niezadowolenie.
jaźni”, Brytyjsko-Czechosłowacką Li
zniknęła
z motorówki Paryż - Lille
Lourdes. — W ostatnim dniu piel
gę Przyjaźni”
„Brytyjskc-Polskic grzymki ,,Pax Christi” w Lourdes, Mgr rałom oraz łdlkd pułkownikom.
LILLE. — Panna Leonia Vaxin padła ofia
Prokurator reżimowy oskarżył wyż
Tow. Przyjaźni” if.p.
rą kradzieży, powracając z Paryża do Lille,
Feltin, arcytiksup Paryża, celebrował szych oficerów o rzekome szpiegowa
po załatwieniu szeregu transakcyj dla swo
Autor odwiedzi osobiście zbytkow uroczystą Sumę na placu przeJ. Bazyli
jego pracodawcy, ,p. Leroy. Umieściła ona
nie urządzony lokal „Brytyjsko-PoL ką, w obecności rzeszy pielgrzymów z nie od 1946 roku na rzecz mocarstw
pod ławką w motorówce walizeczkę, zawiera
,
w Polsce
zachodnich,
o
występowanie
przeciwko
jącą 8 milionów fr. w banknotach, 7 sztab
skiego Tow. Przyjaźni”, naprzeciwko 26 krajów. W czasie kazania Mgr Fel
„ambasady R. P.” przy Portland Pla tin wezv. ał* pielgrzymów, aby po po zarządzeniom reżimowym, o spiskowa „Dom Książki*’ ostatnim ogniwem tej cenzury złotych oraz 71 minet z Unii łacińskiej. Wy
szła potem na chwilę a gdy powróciła, wali
ce. Sekretarka, Angjelka, zapewńiła wrocie do swoich krajów pracowali nie z innym’ oficerami oraz o podejmo
Warszawa.
Osławiony „Dom. czona w całym nakładzie na polecenie zeczki
już nie było. VV tej chwili motorówka
wanie
jakoby
akcji,
która
miałaby
na
go oczywiście, że towarzystwo „nie ma „nad rozszerzaniem między ludźmi du
Książki”, który zajmuje się w Polsce biura cenzorów.
ruszyła 1 panna Vaxin nie mogła wcześniej
celu oderwanie Ziem Odzyskanych od rozprowadzaniem wszelkich wydaw
nic wspólnego z* komunizmem”. Po cha pokojowego”...
Pisarze, którzy domagają się wyjaś wnieść skargi, jak dopiero po powrocie do
Polski.
która podróżowała w tym
kazała mu sprawozdańie księgowe, wy
nictw
tak,
jak
to
robi
„Ruch
”
w
dzie

nienia
losów swoich książek, wzywani Lille. Staruszka,
„Nie wierzymy w pokój automatycz
Wzorem innych „procesów szpiegow
przedziale co okradziona, przypomina
bazujące tylko 78 funtów* na kencie ny, ale w pokój, który zdobywa się nie
są często do bezphki, gdzie daje im samym
dzinie
prasy
krajowej
i
zagranicznej,
sobie, że widziała, gdy walizeczkę wyciągał •
bankowym (całego majątku); docho ustannym v/ysił.kijm nad przezwycię skich”, oskarżenie zawiera znane z pro stał się w praktyce ostatnim ogniwem się do zrozumienia, by poniechali swo „pasażer mały i gruby” i przeszedł z nią do
pagandy
zarzuty,
jakie
zwykle
proku

dów z opłat członkowskich — zero! żeniem grzechu i złego.”
ich starań, jeśli nie chcą „podpaść po sąsiedniego wagonu. Nie protestowała, po
ratorzy bezpieki wysuwają, by poguę-i cenzury reżimu warszawskiego.
nieważ sądziła, że to jego walizka.
Niemniej towarzystwo urządza dwuty
litycznie
”.
W
„Domu
Książki
”
zasiadają
cenzo

bić
swoje
ofiary
i
zmusić
je
do
pu

godniowe wycieczki do Polski dla se
Podobr? praktyki dzieją się z nie Dochodzenia są w toku.
W torkowe zebranie blicznego przyznania się do zarzuco rzy oraz przedstawiciele Politbiura którymi
tek ludzi, w grupach po kilkadziesiąt
dziennikami i magazynami w
PZPR, jak również grupy sowieckich
nych im czynów.
przywódców’
18 osób utonęło w Kolumbii
osób. Koszty tych wycieczek, obliczo
osławionej
reżimowej agencji rozdziel
politruków,
którzy
decydują
nieodwo

Proces obecny skierowany jest prze
ne na 71 funtów od osoby, ponoszą cal
BOGOTA. — 18 osób utonęło w niedzielę
czej
„Ruchu
”
.
stronnictw
ciwko wy ższym oficerom, co wskazuje, łalnie, czy dana książka może być sprze
kowicie — jak wykazała sekretarka —
Reżim i jego cenzorzy prowadzą sy w Kolumbii, gdy wywróciła się łódź moto
że bezpieka musiała ten proces przy dana za pośrednictwem reżimowych stematyczną
rowa na rzece Magdalena. Motorówka prze
ma
uzgodnić
program
„polskie związki zawód jwc”, względ
politykę ukrywania praw woziła
grupę wycieczkowiczów.
księgarni.
gotowywać
celem
zachwiania
zaufania
nie polski oddział (bolszewicki) „świa
nowego rządu *
dy przed społeczeństwem polskim oraz
młodych
Kadr
oficerskich
do
korpusu
towej rady pokoju”. Wiadomo co to
Zdarza się często, że już wydruko nie wypuszczają na rynek wewnętrzny PARYŻ. — Reprezentant Francji w Du
Paryż, — W poniedziałek o godz. wyższych oficerów.
są za.„polskie” organizacje!1
wana
książka przepada w magazynach książek, które nie są napisańe w myśl blinie, Stanisław Ostroróg został mianowany
19,00 zbierają się dawniejsi premierzy
Nie brak przypuszczeń, że proces
ambasadorem francuskim w stolicy Indyj.
Towarzystwo zaprasza, jak się oka i kandydaci na premierów od r. 1947, mógł być również przygot owany prze „Domu Książki”. Tam zostLje znisz- wskazań i teovyi marksistowskich.
zuje, wyłącznie przedstawicieli takich zwołani przez p. Maurice Potsche, któ ciwko wyższym oficerom z okazji ozwiązków, w których komuniści mają ry przedstawi im swoje propozycje w statniego zamachu na sowieckiego na
dość wpływów dla zapewnienia przyję sprawie utworzenia nowego i ?,ądu-,
miestnika w Polsce, K. Rokossowskie
cia zaproszenia dla amatoiów darmo„Jeżeli rozmowy te dadzą rezultat, go, o który m nie było żadnych wzmia
chy. Z powodu sprzeciwu Str. Pracy — powiedział p. Petsche,
wówczas nek w prasie reżimowej przez kilka ty
i większości znacznej zarządów związ we wtorek będzie mogło odbyć się ze godni.
kowych, amatorami takimi są bądź tę branie* przywódców stronnictw” (za wy
Proces obecny, jak to widać z oskar
sympatycy komunizmu, bądź też maJ jątkiem RPF i komunistów).
żenia, ma charakter pohtjczny i roz- PARYŻ. — Stafania w kierunku wyjaśnie
mentu pani Rydz-śmigłowej. Antykw ariupz
„Nie wiem, o kogo mogłoby chodzić”.
tołkowie, dumni ze sprzeciwiania się
nia tajemnicy poćwiartowanych zwłok kobie
Świadek ten podał' także dane o sytuacji wyjechał jednak na Lazurowe Wybrzeże.
Zdaniem
obszerwatorów
politycz

cych, znalezionych w Gros d’Utelle, nie zosta materialnej swojej przyjaciółki.
Przesłucha tgo tam policja nicejska.
opinii publicznej. Ponadte zapraszane nych, natjtmdniejszą kwestią pozosta„Francja pragnie
Tak więc policja nłe dowiedziała się od
ły dotychczas uwieńczone pomyślnym skut
są rozmaite drobne grupy i jednostki, je nadal sprawa szkolnictwa.
Aby dopomóc jej sprzedał w imieniu Mar- świadków
nowego. Komisarz Chenekiem. Trudnego zadania nie ułatwiły'prze szułkowej historyczną szablę, wielkiej warto
dobierane według wskazówek brytyj
Saary suwerennej**. - słuchania licznych świadków przez policję w ści, o której sądzono poprzednio, że została vier skłanianiczego
się do przypuszczenia, że mor
skich zwolenników „pokoju”! Dobrane
derca chciał skraść pierścienie i bransoletkę,
Policja nie ma dotychczas bezwzględ
- podkreślił wysoki komisarz Grandval Paryżu.
posłużyła do zamordowania nie jakie zaginiona miała na sobie.
Protest R. P. F.
nej pewności, że zamordowaną jest pani skradziona!
towarzystwo!
szczęśliwej. Pai.i Rydz-sniigłowa, mfwił
WveoM Komisarz Marta Rydz śmł$,łow»
Sarrcbrueck.
P. Souętelle ocłosił protest B.P.F. prze
Siedź-wo v: Nicei
świadek utrzymywała się te sprzedaży war
Na czele towarzystwa znajduje się ciwko
opóźnianiu załatwienia zagadnień spo Francji w Zagłębiu Saary, p. Grandvai,
Zeznania p. Romanowskiego
tościowych
przedmiotów,
jakie
jeszcze
po

MCEA.
—
Policja nicejska pracuje usil
obecny lord Silkin,'do niedawna tow. łecznych i spraw szkolnictwa.
przemawiał w niedzielę w Sarrebrueck, Dwaj inspektorzy policji, przybyli z Nieci siadała oraz z niewielkich wsparć, jakie przy nie nad stwierdzeniem tożsamości zwłok z
Seidenbeutel, dymisjowany dawno z
na uroczystości 1065-letniego jubileu wraz z kolegami paryskimi przesłuchiwali syłali jej starzy przyjaciele, świadek nie mo Gros d’Utelle i mordercy. Przesłuchano licz
rządu przez premiera Attlee. (Na „po
Gen.
tle
Lattre
de
Tassigny
w
Paryżu
szu stalowni Burbach-Eich-Dudelange. przez dziesięć godzin w sobotę p. Romanow że sobie wytłumaczyć przyczyn tej zbrodni. nych uchodźców polskich, zamieszkałych -w
Przesłuchanie ważnego tego świadka nie okolicy. Poszukuje się zwłaszcza tajemnicze
skiego. byłego pułkownika i członka sztabu
ciechę” został członkiem izby lordów.)
PARYŻ. — Gen. dc Lattre de Tassigny Mówca podkreślił, że Francja pragnie b. marsz. Rydza-śmłgłego. Niskiego wzrostu, wniosło dotychczas nic nowego do sprawy, go, młodego blondyna, podczas gdy innł In
Lubuje się on w gościnności „amba przybył
do Paryża na kilkutygodniowy po suwerennego Zagłębia Saary, wskazu ubrany w jasno-szary garnitur z ciężką tecz wbrew nadziejom policji.
spektorzy wyjechali do wioski Gattiferes, oko
sadora” Michałowskiego i jego przyja byt. Generał oświadczył, że pozostawił In- jąc przy tym, że Luksemburg, zajmu ką w ręce, p. Romanowski stawił się punk
ło 20 km od Nicei, skąd doniesiono o roz
Przeczucia
pani
Rydz-śmiglowcj
ciół z t. zw. „polskiego tow. kulturalno- dock lny spokojne i pełne nadziei".
chodzeniu się cuchnących zapachów. Czyżby
jący zaledwie 30 proc, obszaru Saary tualnie na spotkanie. *
społecznego”, wyświetlającego (za gru
Policja przesłuchała również pewną hra chodziło o głowę I członkł, odcięte od ka
Wyjaśniwszy od kiedy datują się więzy
stanowi dewód, czego może dokonać
be pieniądze) „polskie” filmy propa PARYŻ. — P. Gaston Tessier został mia mały Kra! na płaszczyźnie społecznej, przyjaźni, łączące go z p. Rydz-śmigłową, p. biankę polską noszącą dziś nazwisko Olgi dłuba, znalezionego w Gros d’Utelle ?
komandorem Legli Honorowej w uRomanowski opowiedział, dlaczego znajdonał Dangel. Jest ona modelką w wielkim pary
Pani Rydz-Smigłowa
gandowa dla miłośników widowisk dar nowany
znaniu zasług, oddanych w Ruchu Oporu.
gospodarczej i międzynarodowej.
się sam w apartamencie ofiary, w dniu 2 lip skim domu mód. Była ona gościem zaginio
przyjmowała
wielu uchodźców
Ulowych. P. Silkina-Seidenbeutla nie
nej do 1 lipca i oświadczyła, że nie zauwa
ca po południu.
Policja dowiedziała się, że pani Rydz-Smirazi wcale, że dla ogromnej większości
„Odbywałem drzemkę, podczas gdy moja żyła, by p. Rydz-śmigłowa była zatroskaną.
żona udała się z panią Rydz-śmigłową na Natomiast. Amerykanka, pani Grace, która głowa przyjmowała wielu Polaków-uchodzswoich kolegów parlamentarzystów ze
sprzedaż
licytacyjną, powiedział. Fotem, oko rozpoznała w zdjętej ze zwłok bieliźnie, wy ców. Niektórzy z policjantów są przekonani,
Str. Pracy nie mógłby uzyskać wiz dla
ło godz. 16 zostałem zbudzony przez panią słaną przez nią z Ameryki, w darze dla Mar że zamordowano ją, aby zabrać pieniądze I
zwiedzenia Polski za własne pieniądzę!
Bonnardo, posługaczkę pani Rydz-Smigłowej. szałkowej, twierdzi, że pani Rydi-Smlgłowa cenną biżuter ę, jaką miała na sobie...
Kadłub z Gros d’Utelle jest ponownie ba
Marszałkowa powróciła do swojego aparta powiedziała jej pewnego dnia, jakoby miała
dla
podjęcda
rozmów
Naiwność uczestników. tych wycie
dany w Marsylii. Profesor Olivier, dyrektor
mentu około godz. 17, potem rozeszliśmy się, przeczucie, iż zginie gwałtowną śmiercią.
czek jest rozbrajająca. Acz są w Pol
laboratorium policyjnego oświadczył: „WydaLondyn. — Nadzwyczajny wysłan czyszczanła ropy na skutek wypełnienia w nadziei, że wkrótce zobaczymy się. Na
je się, że chodzi o zwlókł kobiety, mającej
sce ściśle pilnowani i pozbawieni ja nik prezydenta Trumtna, A. Harriman ostatnich zbiorników, jakie pozostawały prawdę nic wiem nic o podłożu tej tajemni
Szabla znajduje się w Paryżu
kiejkolwiek swobody ruchów, są oni po rozmowach w sobotę z rządem bry jeszcze do jej dyspozycji. 650 techników czej afery, ani o zbrodni, ani o zniknięciu Policja przesłuchała Również p. Stefana około 1 ni. 70 wzrostu, w wieku od 45 do 55
lat, być może 57 lat, ile mia.ii Marszałko
pozostanie jeszcze w Abadanie i Marszałkowej”.
przewrażnie tak zachwyceni pochłania tyjskim odbył w niedzielę 3-godzinne brytyjskich
przemysłowca z Paryża, który wa”, Profesor udzieli ostatecznej odpowiedzi
Bandar Mashur, a około 350 techników kon
Pani Rydz-śmigłowa zniknęła, jak wiado Gzarneckiego,
niem mięsa (którego tu mało) i wódki spotkanie z premierem Attlee na te trolować będzie nadal pola naftowe. W samej mo, 2 lipca, po godz. 17, a na drzwiach jej nabył szablę marszałkowską. . Świadek ze za kilka dni.
wyborowej, że z wdzięczności powtarza mat zatargu naftowego z Persją. Po rafinerii w Abadanie 100 specjalistów czu była przypięta wizytówka z napisem wyjaś znał:
Tak więc całe dotychczasowe śledztwo o„Nabyłem tę szablę w maju 1950 r. za piera się nadal na poszlakach bardzo silnych
ją tu wszystko, co mówili im tam tłu tych rozmowach zamierza on opuścić wać będzie nad utrzymaniem rafinerii i jej niającym, że Marszałkowi powróci w czwar kwotę
750 tys. fr. Broń ta, której rękojeść i na wnioskach, które dalsze śledztwo ma
tek.
macze i przewodnicy, względnie co im Londyn i odlecieć do Teheranu, naj bezpieczeństwa.
Wizytówka ta zniknęła, zdjęta niewiadomo jest z czystego złota i która jest wysadzana sprawdzić.
Z
Londynu
donoszą,
że
rząd
perski
stara
w postaci bibuły wtykano do ręki w prawdopodobniej w towarzystwie de
droginji kamieniami, była szablą koronacyj
w Anglii. zakupić naftę, której zaczyna przez kogo. Pani Bonnardo, poslugacz- na króla polskiego, Augusta II.” P. Czarnec
(Patrz na str. 2, reportaż własnego
czasie zwiedzania „zdobyczy rewolu legacji brytyjskiej, na, czele której ma się
w Persji brakować na skutek zatargu nafto ka zaginionej twierdzi, że p. Romanow ki przedstawił pokwitowanie na odebraną sprawozdawcy „Narodowca” 't, Nicei.)
ski opuścił mieszkanie, nie czekając na po
cji” (np. szpitąli przedwojennych, ślą stanąć irinister Stokes.
wego. . . .
wrót Marszałkowej. Inni świadkowie mówią, sumę, wystawione przez panią Rydz-Smlgłoskich zakładów przemysłowych, zabyt
że widzieli tego samego dnia o godz. 17 pp. wą.
ATENY. — Król Paweł grecki powierzył Romanowskich,
ków itp.).
Inspektorzy mieli jeszcze przesłuchać anwychodzących z domu w to
Dwoje dzieci zmarłe
tykwariusza, p. Słbclskiego, który, jak się
kończy Rafineria w Abadanie przerywa działalność Wenizelosowi misję utworzenia tymczasowe warzystwie młodego blondyna.
Przed dwudziestu laty
wydaje,
może
udzielić
cennych
wskazówek
go
rządu,
który
miałby
na
celu
przeprowa

Na
zapytanie
policjantów,
kim
był
ów
błon
na
skutek
eksplozji butanu
autor artykułu — rławetny dr Goeb TEHERAN. — Rafineria nafty w Abadaw sprawie biżuterii, jaka zniknęła z apartadyn, p. Romanowski odpowiedział:
dzenie wyborów we wrześniu br.
nic
zaprzestała
w
poniedziałek
dalszego
oVALENCIENNES.
—- Straszny wypadek
bels organizował takież wycieczki do
spowodował tragedię i wysokie szkody ma
—
Niemiec z państw, „jęczących pod jarz
terialne w mieszkaniu małżonków Malaquln,
mem demokracji”'. Mógłby on być
zamieszkałych w Viesly. Pani Malaquln, lat
32, matka 4-ga dzieci, zwróciła się do swo
dumny z uczniów czerwonych, którzy
jego szwagra z prośbą, by włączył butelkę
szczelność odosobniąnia takich wycie
z butanem do piecyka. Niedoświadczony
czek od prawdziwego społeczeństwa
powitany entuzjastycznie w Paryżu
szwagier odkręcił śrubę, którą gaz począł
zwiedzanego ' kraju doprowadzili do
ulatniać się na kuchnię. W mieszkaniu znaj
dowało się troje dzieci. Obecna sąsiadka, jak
Deledda zwycięzcą ostatniego etapu
szczytów perfekcji. Zaś p. Silkin-Sci-

reżim spowodował proces terrorystyczny
przeciw 4 generałom i kilku pułkownikom w Warszawie •

Podwójna cenzura komunistyczna wydawnictw

Przesłuchy b. pułk. Bernarda Romanowskiego w Paryżu,
ostatniego gościa Marty Rydz-Śmigłowej

Harriman wraca do Teheranu z delegacją brył

Kobiet, triumfator 38. „Tour de France”

.................. ii

Drwale przywłaszczyli sobie pozostałości
po ofiarach katastrofy lotniczej
w masywie Obiu
GRENOBLE. — Fakt, że urzędowa ekspe
dycja, która wyruszyła ostatnio na zbocze
masywu Obiu — gdzie w7 listopadzie ub. roku
rozbił się samolot z pielgrzymami kanadyj
skimi — nic znalazła żadnych pozostałości
po bagażach ofiar, wzbudził odrazu podejrze
nia. Podjęto śledztwo, które zakończyło się
aresztowaniem sześciu drwali włoskich i 3
członków ich rodzin. Drwale ci w bardzo nie
bezpiecznych warunkach wspięli się na zbo
cze i pozabierali pamiątki. W mieszkaniach
ich znaleziono bieliznę, papiery, medale i
w reszcie dolary oraz kilka funtów szterl. Po
licja sądzi, że nie wykryła jeszcze wszyst
kich przedmiotów, znalezionych na miejscu
katastrofy i poddaje aresztowanych przesłu
chom.

Rozbił się bombowiec U S A., 9 zabitych
TOKK). — Bombowiec, typu „Privateer”,
należący do Marynarki Wojennej U. S. A.
rozbił się w ubiegły piątek na wyspie Atada,
około 20 km na południe od Hiroszimy. 9 lu
dzi załogi poniosło śmierć.

Dombowlec R A F. rozbił się w Irlandii
Dublin. — Pilot myśliwca-bombowca ..Fi
refly” kompanii R. A. F-, poniósł śmierć na
skutek rozbicia się jego samolotu pod Lough
■ Fovle. w północnej Irlandii. Zginął równie^
towarzyszący mu lotnik.

1’ARYż. — 38. Tour dc France zakończył on nad sytuacją. Oszczędzał siły tam gdzie na mecie w7 Brianęon zdawali oni sobie spra
się. Na 128 kolarzy, którzy w dniu 4 lipca uważał że wysiłek jest zbyteczny i szedł na wę, że walka ta jest przegrana. „Kobiet jest
w ystartowali w Metzu do tego największego całego w chwili, gdy był pewny, że to da mu za silny” szeptali zgodnie zarówno Geminiani
z L. Lazaridesem jak i trójka włoska Coppi,
na święcie biegu kołar
Bartali, Magni, czy też Belg Ockejs.
skiego, 66 przybyło na oW biegu na czas z Aix les Bains do Gene
stateczną metę w Pa
wy Kobiet zadał ostateczny cios swoim
ryżu.
przeciwnikom.
Przebyli oni 4.692 kilo.
Na liście zwycięzców Tour de France przy
metry, w słońcu i w
było nowe nazwisko, Kobiet.
deszczu, w chłodzie i uWłosi największymi pokonanymi
pale. Zmierzyli swe siły
w boju o szczyty górskie
Największymi pokonanymi w7 tym gigan
Tourmalet, Ventoux i
tycznym wyścigu są Włosi. Pierwszy z nich,
Izoard. Z narażeniem ży
Bartali zajął dopiero 4. miejsce, a zwycięzca
cia, przy szybkości około
biegu dookoła Włoch, Magni ukończył Tour
70 kilometrów7, zjeżdżali
de France dopiero na 7. miejscu z czasem
następnie w dół po ka
prawie o 40 minut gorszym od Kobieta.
mienistych drogach, zda
Choroba Coppi’ego tłumaczy jego aż 10.
jąc sobie sprawę, że pęk
miejsce.
nięcie dętki w tym mo
Czy jednak Coppi przy pełnych siłach po
mencie może oznaczać
konałby Kobieta w tegorocznym Tour de
śmierć.
France, to trudno na to odpowiedzieć.
Jednym z tych właś
Sukces zespołowy kolarzy francuskich
nie kolarzy jest Walko
Francuzi odnieśli sukces drużynowy, zaj
wiak.
mując pierwsze miejsce w tej klasyfikacji,
W ostatecznej kłasyfi
ale przed rozpoczęciem biegu liczono na zwy
kacji zajął en 57. miej
ii 1
cięstwo Indywidualne Bobeta.
sce, zostawiając za sobą
(Foto: Record)
O ile- więc z jednej strony rozczaro
między innymi takich
wanie
jest dość duże, to z drugiej strony
Tour
de
France,
w
przejeździć
triumfalKobiet,
zwycięzca
38.
kolarzy jak Gućguen i
zajęcie drugiego miejsca przez Geminianiego
nym przed trybunami w Parc des Princes, w Paryżu.
Baffert.
Na ostatnich etapach Polak był przeważ kilka minut przewagi nad swoimi przeciw i trzeciego przez L. Lazaridćsa jest do pew
nego stopnia miłą niespodzianką. Piękny suk
nie w czołówce, a w biegu z Genewy do Di nikami.
Przywdziawszy „żółtą koszulkę” leadera w ces uzyskał też Geminiani. zdobywając Najon zajął zaszczytne 9. miejsce, o 20 sekund
Luchon. po batalii w Pirenejach. Kobiet nie gr^dę Gór.
tylko w tyle za zwycięzcą.
Doskonałe młejecę Barbotin. który po raz
Ukończyć Tour de France to już sukces dał sobie jej odebrać, zachowując ją aż do
pierwszy wziął udział w Tour de France, jest
nielada. a co dopiero zwyciężyć. W historii ostatecznego zwycięstwa w Paryżu.
O Ile jeszcze przed Alpami niektórzy kota również .pewną rekompensatą za niepowo
Tour de France mało kiedy tak ktoś góro
wał nad swoimi przeciwnikami, jak w tym rze sądzili, że Yars i Izoard pozwolą im na dzenia mistrza Francji. Barbotin stał się
roku Kobiet. Od początku do końca panował wydarcie pierwszego miejsca Kobletowł, to „wielką nadziej:?” kolarstwa francuskiego i

gtfyby wiedziona przeczuciem, zabrała naj
ew. kandydatem na zwycięzcę Tour de Fran- młodsze z nich i wyszła. Zaledwie-uszła 10
ce w przyszłym roku,
kroków, gdy rozległ się huk gwałtownej eks
plozji. Z okna mieszkania Malaguinów po
sypały się szyby. Wybuch spowodował gaz.
który doszedł do płomienia. Z butelki z ga
zem wydobywały się płomienie, długości kil
ku metrów, paląc wszystko, co napotykały
po drodze. Pani Malaquln, mimo, że odnio
sła ciężkie poparzenia od palącej-się na niej
sukni, wyniosła z ognia kolejno dwoje swoich
dzieci, lat 4 i pól oraz 2. Rannych przewie
ziono do szpitala w Valenciennes. Szwagier
doznał tylko poparzenia ręki.
Stan matki i dzieci okazał się bardzo cięż
ki. Niektóre części ciała były wprost spie
czone. Dwoje dzieci nie przeżyło bolesnych
ran. Matka znajduje się w stanic bardzo
groźnym.
W czasie tego wypadku, p. Malaquln, mąż
1 ojciec, znajdował się przy pracy. Łatwo
wyobrazić sobie jego rozpacz, gdy powróciw
szy znalazł w domu ruinę i dowiedział się
o śmierci dzieci oraz o ciężkim poparzeniu
żony.

Walkowiak, który biorąc po raz pierwszy
udział w Tour de France, ukończył go
na 57. miejscu.
Podobnie jak Coppi. Bo bet zachorował na
trasie i to podcięło mu nogi. Tutaj jównież
należy szukać wytłumaczenia jego aż 20.
miejsca.
Tu jest również przyczyna tego, że Bobet.
który w bieg' dookoła Włoch zdobył Wiel
ką Nagrodę Gór. w podobnej konkurencji w
Tour de France nie odegrał absolutnie żad
nej roli.
(Dalsze szczegóły na 6. stronie)

Spaliła się fabryka włókna drzewnego
Kilkadziesiąt milionów fr. stral

EVREUX. — Pożar, który wybuchł w fa
bryce włókna drzewnego w Grolx-Saint-Leufroy (Eure), zniszczył główne zabudowanie
fabryczne, wraz z maszynami. Straty wyno
szą kilkadziesiąt milionów fr.

RZYM. — Rząd włoski zakazał komuni
stycznej młodzieży z Włoch wzięcia udziału
w Festiwalu we wschodnim Berlinie, organi
zowanym w sierpniu br.

GŁOSY CZYTELNIKÓW

Odpowiedź dla „polskich” marksistów!
Drogi Panie Redaktorze ! Nie dziwi mnie
wcale, że rewelacje ogłaszane przez ,,Naro
dowca” na temat okrutnych stosunków w
Polsce, zmusiły komunistyczny organ „Gaze
ta Polska” do zajęcia jakiegoś stanowiska w
dniu 8 inaja br. Oczywiście, nie mogąc za
przeczyć podawanym faktom zbrodniczej
działalności bezpieki, chwyciła się ona nor
malnej broni komunistycznej, a to kłamstwa.
Z wymienionego artykułu wynika, jakoby
w Polsce istniał za czasów jej niepodległości
wyzysk pańszczyźniany i że jednym z rzeko
mych wyzyskiwaczy byłem właśnie ja. Krót
ko mówiąc, komunizm i bezpieka podjęły się
obrony chłopa polskiego przed takimi „wy
zyskiwaczami jak Władysław Zaremba, rze
komo chłopski landlord. A skoro tak," to oczy
wiście, że ze szlacheckimi, sumiastymi Wą
sami 1 z wypasionym na pecie chłopa, brzu
chem, oraz jak należy — z przewieszonym
na nim, wielkim, bogatym łańcuchem z de
wizką.
Byłoby poniżej mojej godności chłopskiej
polemizować z tymi kłamstwami i bredniami
komunistycznymi oraz z osobą, która kryje
swoje pochodzenie, zawód i nazwisko pcd
inicjałami „M. M."
Zbyt dobrze znam stosunki komunistycz
nego raju, ażebym w tym obłudnym i kłam
liwym artykule „Gazety Polskiej, nie do
strzegł w ataku osobistym na mnie, właści
wego celu propagandowego: usprawiedliwie
nie komunizmu i metod bezpieki w Polsce.
Obłudnym j perfidnym jest. komunizm w
realizowaniu swojego programu.
Nie mniej jednak pragnę się przyznać pu
blicznie do jednego inkryminowanego mi
przestępstwa: nie miałem brzucha w czasie
mojej i mojej Ojczyzny wolności, ani też wąsisk — natomiast zarosłem jak dzikus i m‘ałem faktycznie duży brzuch w czasie, kiedy
opiekę nade mną i nad moją Ojczyzną roz
ciągnął Stalin i ^ezpieka. Ludzie pod tą opie
ką puchli z głodu. Ponadto muszę się przy
znać 1 do tego przestępstwa, że w istocie

Szwedka wybrana ,.Miss świata”

Londyn. — Panna Kerstin Hakansson, 22letnia Szwedka, została wybrana „Miss
świata” na międzynarodowym konkursie,
który odbył się w Londynie. Piękna Szwedka
otrzymała z tej okazji nagrodę w kwocie
1.000 funtów (ok. rpiliona fr.).

miałem własny zegarek ze srebrnym łań
cuszkiem i brelokiem (Panu Redaktorowi tyl
ko się mogę przyznać, że wartości około 15
ówczesnych złotych polskich), pamiątkę po
moim ojcu, którą mi zrabowało N.K.W.D.
podczas wywożenia mnie z rodziną na Sybe
rię.
żałuję, żc p. „M.M.” nie był łaskaw mnie
wówczas uprzedzić: „chowaj czasy, Ruski
idiot”. A może właśnie dlatego ten bezimien
ny „bezpiecznik” woli być nieznanym na te
renie francuskim. A chciałbym się go zapy
tać o wskazówki, w jaki sposób mógłbym od
zyskać swoją pamiątkę, ażebym ją znowu
mógł przekazać swojemu synowi. Bo skoro p.
„M. M.” jest tak dobrze obeznanym z moją
osobą i jej wadam", którymi miai-em się od
znaczać na moim zagonie, uprawianym ciężko
przeze mnie i moją rodzinę, oraz o rzeko
mym nieludzkim traktowaniu parobków7, to
może wreszcie uda się wzajemnie przypom
nieć nam naszą znajomość? — Jest bowiem
w Warszawie dygnitarz bezpieki, niejaki ma
jor Roman Wysocki. Być może, że „Gazeta
Polska” pragnie zapoznać się z biografią te
go dygnitarza, który* pragnić chłopa polskiegó uszczęśliwić praktycznym marksizmem i
pańszczyzną i pisze przeróżne bzdurstwa.
Otóż, w7 Podhajcach, w powiecie do które
go należała nasza wieś, w miejskiej rzeźni,
pracował za moich czasów* taki sobie prze
ciętny „obywatel”, nazwiskiem A. Altajn.
Jego pożytecznym i inteligentnym zawodem
było naganiać, względnie ciągnąć za ogon o*
porno i niewinne cielęfci na rzeź do szlacbtuza. Ten v.ymagajacy wielkiej wprawy za
wód tak widocznie podobał się obywatelowi
Altajriow*i, że kiedy nastały czasy raju bol
szewickiego w Polsce, zdecydował się zaofia
rować swoją podhajecką wiedzę i zawodową
wprawę bezpiece 1 jako jej dygnitarz w stop
niu majora.
Z wielb powodów byłbym rad więc dowie
dzieć się. czy wymieniony z maja artykuł nie
jest właśnie pióra majora bezpieki R. Altajna-Wysockiego z Warszawy, ul. Jaworzyń
ska 5.
Zawsze to dobrze wiedzieć prawdę, ażeby
się móc w przyszłości rozprawić z kłam
stwem, a względnie przypomnieć sobie za
równo podhajecką jak i późniejszą warszaw
ską w7 bezpiece znajomość.
Z wyrazem głębokiego szacunku i uznania
Władysław ZAREMBA

Trudności w rokowaniach rozejmowych
w Kaesong

Dowódcy wojsk OJ. Z. żądają rozejmu
na linii obecnie przez nich trzymanej
a nie na 38» równoleżniku.
leżącym do 50 kilometrów poza nią
Tokio. — W poniedziałek vz godzi stawie trzymanych w tej chwili ponach rannych odbyło się 14. skolei ze zycyj. Wojska ONZ musiat, by bo
branie delegacyj rozejmowych ONZ i wiem się cofnąć z korzystnych pozykomunistów. Po zebra
niu tym nie wydano
żadnego komunikatu,
ale wiaiomo, że w to
ku rozmów omawiano
zagadnienie utworze
nia strefy zdemilitaryzowanej.
. .. ..
Dotychczas obie de
legacje przedłożyły
swoje poglądy na tę
sprawę i każda z de
legacyj odrzuciła pro
pozycje drugiej stro
ny. Jak wiadęmo,
wysłannicy ONZ za
proponowali ustano
wienie strefy zdemilitaryzowanej na linii
frontu, przebiegające
go wzdłuż linii obec
nych działań. Komu
niści chcą przyjąć 38.
równoleżnik za linię
rozejmową.
Gen. Ridgway otrzy
ił oto: Kecord)
mał instrukcje z Wa Delegacja komunistyczna do rozmów’ rozejmowych z Kaesong.
szyngtonu, by dele Stoją od lewej dwaj generałowie chińscy. Hsicm-Fang i Tung"ac ja Wiceadmirała Hua, oraz 3 generałowie nółnocno-koreańscy: Nam-Il, szef deJov nie czyniła żadlcgacji’ L™-SongCho i Chang-Tyong-San.
nych ustępstw i domagała się. by linia cyj do 50 km w niektórych miejscach,
rozejmowa ustanowiona została na pod jeżeliby miały stanąć na 38- równoleż
niku.

10 tys. żołnierzy zastąpionych przez kobiety
w armii amerykańskiej

WASZYNGTON. — Dziesięć tysięcy ko
biet, zaangażowanych do sił pomocniczych
armii amerykańskiej, służy obecnie na zagra
nicznych terenach działania, gdzie spełniając
funkcje sekretarek, standartystek, pielęgnia
rek, umożliwiły zwolnienie podobnej liczby
żołnierzy, którzy mogą poświęcić się ćwicze
niom lub wyjechać na Daleki Wschód na
Koreę.
50)

(Ciąg dalszy)

Oudarda nastawała:
o
— Nie, siostro, woda nie jest napo
jem styczniowym. Trzeba wypić trochę
wina i ijeść ten placek z kukurydzy,
który upiekłyśmy dla ciebie..
Pustelnica odepnęła placek, który
Mahietta jej podawała i rzekła:
— Chieba czarnego.
Gerwaza ulegając także litości, zdję
ła ze siebie narzutkę wełnianą.
— Oto masz Okrycie cieplejsze od
twego — rzekła. — Zarzuć to na ple
cy.
Pustelnica odepchnęła płaszczyk, po
dobnie jak odepchnęła butelkę z wi
nem i placek i odpowiedziała:
— Wór.
— Ależ musiałaś spostrzec — ciągnę
la dobra Oudarda — że wczoraj było
święto.
— Spostrzegłam to — odparła pus
telnica — już od dwóch dni nie ma wo
dy w mym dzbanku.
Po chwili milczenia dodała:
— Święto; zapominają o mnie. Do
brze robią. Dlaczegóżby świat miał o
mnie pamiętać, kiedy ja o nim wcale
nie myślę?
I jakby zmęczona tym, co powiedzia
ła spuściło znowu głowę. Nagle pod
niosła sit na kolana, wyciągnęła swoją
’ ialą wychudłą rękę ku dziecku, które

¥

Działania lądowe
TOKIO. — Komunikat kwatery głównej
Ridgway "a doniósł w poniedziałek, że w Ko
rei środkowo-wschodniej dochodziło do gwał
townych starć w rejonie Yanggu. Szczegól
nie artyleria aliancka była czynna. W ubie
głym tygodniu straty komunistyczne wyno
siły 2.500 w poległych, rannych i jeńcach-wo
jennych.

Zdumienie i sensacja na Lazurowym Wybrzeżu
z powodu tragisznej śmierci Marty Rydz-śmigłowej
(Od własnego sprawozdawcy)

Nicea, vy lipcu 1951.
O niczym innym nie mówiono przez szereg
dni w Monte Carlo, Nicei i Cannes jak o fak
cie, że znalezione przed czterema tygodniami
poćwiartowane i pozbawione głowy zwłoki
kobiece należą do Marty Rydz - Śmigłowej,
żony byłego dyktatora Polski i dowódcy
armii polskiej w wojnie polsko-niemieckiej
Rydza-Smigłego, o którego późniejszych lo
sach zaginął wszelki ślad.
Pierwsze odkrycie

Były przecież już sensacją niciach dwa wy
padki szczegółowo opisywane w gazetach ».*wiery: wyłowiono z wody koło poło7 *y bieżą
cego miesiąca nogę kobiecą w Villfranchc, a
w kilka dni później w nocy siedemnastego
łipca zaalarmował żandarmerię w Levens
piętnastoletni Jerzy Suzzoni, że przejeżdża
jąc most, oddalony od Cross d’Utelle, poczuł
bardzo nieprzyjemny zapach. Natychmiast
policja udała się na wskazane miejsce i zna
lazła, oparty o przęsło mostu duży worek,
ustawiony tak, aby go nie dostrzeżono z
przebiegającej opodal szosy. Po rozerw*aniu
płótna zobaczono poćwiartowane zwłoki ko
biety. Przypuszczalnie przeleżały tam około
dwóch tygodni. Zwłoki były nagie jedynie
miały na sobie nylonowe małe majteczki z
firmą „Movieland from Hollywood”.
Bielizna najważniejszą wskazówką

Właśnie ta wskazówka zaalarmowała mło
dą przyjaciółkę marszałkowej Rydz-Smigłowej, Amerykankę, panią Grace, która zwykła
była przesyłać dla niej paczki z Ameryki z
ubraniem i bielizną, pochodzącą właśnie z
owej firmy.
Pani Grace, zatrzymała się w przejeździć
w Paryżu, chcąc później pojechać do Monte
Carlo. Była więc bardzo zaniepokojona bra
kiem wiadomości o Marszałkowej i podzieliła
się ze swymi obawami z redakcją gazety
„Daily Mail". Ta ze swej strony powiado
miła policję.
Już miano zaniechać dalszego śledztwa,
gdy dyrektor Bezpieczeństwa Publicznego w
Monte-Carlo — otrzymawszy nowe wiadomo
ści — wznowił badania. Przyczyniły się do
tego przede wszystkim zeznania dozorczyni,
pani Niny Bonardo, która pełniła rolę posługaczki u marszałkowej Rydz-Smigłowej w
Monte Carlo. Gdy jej pokazano nylonowe
majteczki, znalezione na poćwiartowanej ko
biecie w* worku, orzekła z całą stanowczo
ścią. że należą do jej pani i że nieraz je
prała.
Rewizja
w mieszkaniu p. Rydz-śmiglowej

W czasie rewizji w7 mieszkaniu na ulicy
des Moulins nr 8, znaleziono jeszcze taką
samą, bieliznę w szafie pani Rydz-śmigłowej.
Zaczęto dokładnie badać czas przed nagłym
wyjazdem zaginionej. Podejmowała przed
wyjazdem u siebie przyjaciółkę, manekin od
Balmain’a w Paryżu. Po jej wyjeździć od
wiedzili ją państwo Romanowscy, a w dniu
drugim lipca pan Romanowski sa'm był u niej
na obiedzie, gdyż żona wyjechała w góry.
Rydz - Śmiglów a była w ostatnich czasach
bardzo zdenerwowana, jak wyraziła się o
sw7ej przyjaciółce pani Romanowska. Chciała
podobno wyjechać" do Włoch, lecz nie mając
widocznie papierów7 w porządku, pozostała w
Monte Carlo.
Zwierzyła się też podobno, żc ma kłopoty
finansowe. Zastawiła więc bardzo kosztow-ny
pierścionek i otrzymała za niego trzysta
pięćdziesiąt tysięcy fr. Jakoby miała ową
sumę pożyczyć jakiemuś małżeństwu Pola
kom w Nicei. Nic znaleziono jednak„pofcwltowanla wśiód papierów7. Pożyczenie* takiej
sumy ulerza w chwili, w której Rydż-śmigłowa miała się skarżyć na brak pieniędzy.
Badania najbliższych znajomych

Państwo Romanowscy (zięć gen. Andersa)
stale mieszkający w Nicei, należeli do osób,
z którymi Marszałkowa utrzymywała ścisły
kontakt. Będąc u nich na obiedzie w wilię
swego wyjazdu z Monte Carlo, nie wspom
niała o projektach podróży... Powiadomiona
policja w Monaco i w Nicei przesłuchała są
siadkę zaginionej, panią Ludwikę Thibaud,
która opowiedziała o kartce na drzwiach, jak
również, że widziała owego dnia nieznajome
go mężczyznę około lat trzydziestu, idącego
po schodach.
Przeprowadzono rewizję w mieszkaniu
Marszałkowej, a następnie porównano jej
rozmiary ze zwłokami kobiety z Cross
d’Utelle. Początkowo twierdzono, że są róż
ne: kobieta owa mierzyła jakoby metr sześć
dziesiąt dwa a Marszałkowa 1.68. Owa ofia
ra miała jakoby włosy blond, podczas gdy
zaginiona barwiła swoje na ten kolor... Atoli
brak pewnej części ciała nie pozwalał na do
kładne stwierdzenie wzrostu.
Dziś znawca sądow y Olivier dopuszcza mo
żliwość, że ciało należało do kobiety mającej
1.70 cm, wzrostu.
Usilne poszukiwania trwają.
W każdym razie policja wyraziła się, że w
dziewięćdziesięciu
dziewięciu
procentach jest pewna, że zwło
ki poćwiartowanej kobiety w
C r o s d’Utelle to Marta Rydzśmigłowa.
Milczenie policji

Piszę ten reportaż z Monte Carlo. W komisariae'e przyjęto wysłannlczkę „Narodow
ca” z wielką kurtuazją, lecz stanowczo od
mówiono wszelkich danych.
W upalne popołudnie docieram do policji w
Monte Carlo, aby dowiedzieć się- chociaż nie-

spoglądało na nią ze zdziwieniem i wy
krzyknęła :
— Woźcie stąd to dziecko. Cyganka
idzie.
To powiedziawszy paała twarzą na
ziemię, a czołc jej uderzając o podło
gę wydało odgłos kamienia spadające
go na kamień. Kobiety sądziły, że się
zabiła. Po chwili jednak worecznica po
ruszyła się. ujrzały ją pełznącą na ko
lanach az do kąta. Wtedy zabrakło im
odwagi patrzeć na nią; nie widziały jej
ale słyszały tysiączne pocałunki "i ty wyprostowała się na gołych nogach i
siączne westchnienia, zmieszane z roz podskoczyła do otworu z oczami tak
dzierającymi krzykami i głuchymi ude rozognionymi,
że Mahietta z dzieckiem,
rzeniami, podobnymi do uderzeń gło Oudarda i Gerwaza odskoczyły szybko.
wy o mur; nareszcie, po jednym z ta
Ukazair. się straszliwa twrarz pustel
kich uderzeń, silnym i gwałtownym, nicy,
przyparta do kraty otworu.
nic więcej nie słyszały.
—
O,
o! — wykrzyknęła z okropnym
— Czyżby się zabiła ? —rzekła Ger
śmieerem,
— Cyganka mnie woła!
waza, odważając się rzucić okiem
Tejże atoli chwili, scena, odbywają
przez okienko — Siostro, siostro Guca się u pręgierza, ścięła jej wzrok odulo!
— Sicstro Gudulo! — powtórzyłą błąkany. Czoło nieszczęśliwej sfałdowało się pod wrpływem przerażenia i gło
Oudarda.
— Ach mój Boże! Nie rusza się — sem podobnym do ryku zawołała:
— To jeszcze ty, córko Egiptu! To
ubolewała Gerwaza. — Może umarła!
Mahietta z oddechem przytłumio ,ty mnie wołasz, złodziejko dzieci! A
nym do tego stopnia, że nic mogła sło więc przeklęta bądź, przeklęta!
wa wymówić, rzekła z wysiłkiem:
ROZDZIAŁ CZWARTY
— Zaczekajcie — po czym zbliżając
Lza za kroplę wody
się do okięnka zawołała: — Różo! Ró
Ostatnie
słowa worecznicy .były nie
żo Perełko!
Pustelnica drgnęła ęałym ciałem, jako łącznikiem dwóch scen, które roz

co szczegółów o sprawie zaginięcia polskiej i Fracassi mięli S‘ę spotkać z, panem Roma
nowskim w’ Paryżu, jńko z głównym świad
marszałkowej.
kiem spraw'y.
Nakaz milczenia wydany zgóry. Fiasko.
Bernard Romanowski jako świadek

Sprawozdawca „Narodowca"
u sąsiadów p. Rydz-śmigłowej

Państwo Thibeaud

Po przeciwnej stronie, w głębi, na lewo
czytam nazwisko pana Thibeaud. Chwila wa
hania... Dzwonię. Otwiera mi pani w śre
dnim wieku, niewysokiego wzrostu, o niebie
skich dobrych oczach j blond w loczki ułożo
nych włosach
Przepraszam za najście. Gdy tłumaczę się,że przychodzę z polecenia polskiej gazety, go
spodyni domu zaprasza uprzejmie do niewiel
kiej jadalni. Znowu uprzytamniam sobie, że
Marszałkowa często przestępowała ten próg,
aby pogawędzić, czy też prosić o jakąś przy
sługę, albo ją oddać.
Pani Thibeaud jest wzruszona: — To takie
straszne! Czyż możliwe, żeby ktoś skrzyw
dził tę dobrą, pełną życia kobietę. Przecież
ona nie przestawała czynić dobrze.
— Tak często podejmowała u siebie Pola
ków, zabierając ich na obiad. A kiedy nie
mieli na hotel nocowali u niej. Wiem, że czę
sto dawała im jeszcze gotówkę, ubranie... A
przy tym była taka prosta i skromna. Sama
chadzała na targ, ale tylko na dwie godzi
ny, od drugiej do czwartej.

Nagle zniknięcie

g Do komisariatu policji w Grand
Islan, Nebraska, nadszedł list z załączo
nym banknotem dolarowym. Nadawcą był
pewień wlóczęła, który ,,po dojściu do
pieniędzy” chciał uregulować dług wdzięęz
ności za przygarnięcie go i nakarmienie
przez policjantów tego miasteczka, gdy
piszący „był w* skrajnej nędzy”.
H Po 45 latach otrzymał pewien młcr-zkaniec miasta Abruzzos przesyłkę nadaną
w Stanach Zjednoczonych do Włoch; z
powodu huraganu który w 1905 roku na
wiedził miasto Boston, gdzie nadano przesyłkę, zgubiła się pod gruzami i dopiero
teraz została odkryta i wysłana; zawie
rała ona pieluszki dla niemowlęcia; niemo
wlę z 1905 roku jest dziśiaj ojcem licz
nej rodziny 1 pieluszki przydały się dla
jego syna.

Poraz pierwszy
kobieta ministrem
we Włoszech
Rzym. — Nowy rząd premiera de
Gasperi obejmuje, poraź pierwszy we
Włoszech, dwie kobiety, demokratki
chrześcijańskie. Obydwie panie: Cignolani-Guidi i Tupini, są podsekretar
zami stanu.

ONZ zajmuje się odbudowę Korei.

GENEWA. — Donald Kingsley, który peł
Jaltież więc było wielkie zdziwienie pani
Thibeaud, gdy nazajutrz zobaczyła kartkę na ni obecnie podwójną funkcję dyrektora ge
drzwiach. Niemniej była zaskoczona posłu neralnego IR O i kierownika UNKRY (Agen
gaczka, której również nie uprzedzono, co się cjl Narodów Zjednoczonych dla Odbudowy
Korei) opuścił Genewę, aby udać się drogą
dojąd nigdy nie zdarzyło.
Pani Thibeaud przypomniała sobie, żc powietrzną na Koreę, w celu zorganlzowaspodkała na swym piętrze (IV-te) jakiegoś nią na miejscu programu odbudowy tego
kraju, po przywróceniu pokoju.
obcego mężczyznę,^ lat około trzydziestu.
Kiedy pani Rydz - śmigłowa nie dała zna
W chwili obecnej i aż do czasu zakończe
ku o sobie do siódmego lipca, zawiadomiono nia wojny, UNKRA ograniczy się do przy
władze. Zaczęto poszukiwania. Hipotezę, gotowania planów na dłuższą metę, do udzie
czy zaginięcie wdowy po polskim wodzu na lania rządowi koreańskiemu pomocy tech
czelnym nie ma łączności z poćwiartowanymi nicznej w różnych dziedzinach i w ogóle
zwłokami, znalezionymi w dniu szesnastym do uzupełnienia pomocy gospodarczej, dos
lipca w worku pod mostem w „Cros - d’Utel tarczonej już przez zjednoczone dowództwo.
le" rozwiało orzeczenia doktorów ekspertów. W tym czasie zjednoczone dowództwo będzie
Najbliższa przyjaciółka
Wszystkie pierwsze stwierdzenia wpłynęły jedynie odpowiedzialne za wykonanie progra
— Kiedy najbliższa przyjaciółka pani Ry jednak na prawie całkowite zaniechanie śledz mu pomocy materialnej i gospodarczej na
krótką metę. Okres ten skończy się, zgodnie
twa.
dzowej przeszła ciężką operację...
z decyzją zjednoczonego dowództwa oraz ko
Śledztwo foczy się dalej
— Pani ma na myśli panią Romanowską?
—• zapytuje — tak,, gdy była rekonwaleJednakże dyrektor drug ego wydziału w misji ONZ dla spraw unifikacji i odbudowy
scentką, przeleżała kilka tygodni tutaj, a Monaco, pan Petitjean nie dał za wygrane i Korei 1 UNKRA wtedy, gdy ną to pozwoli
była pielęgnowana jak własne dziecko. Osta zeznania posługaczki, pani Diny Bonardo, sytuacja wojskowa.
tnio jeszcze Rydz - śmigłowa zaprosiła na twierdzącej z całą stanowczością, że rozpo
cztery tygodnie młodą, piękną arystokratkę znane bieliznę nylonową, gdyż często ją pra
Polkę, zarabiająca na życie w Paryżu, jako ła, co potwierdziło porównanie jej z drugą
manekin. Nie była w stanie zamieszkać w parą, znalezioną w czasie rewizji w’ szafie za
hotelu. Dobrze było tym panlopi rażeń).
ginionej, wzmogło poszukiwania policji. Nie
CASABLANCA. — Zebranie, które odbyło
— A kiedy ów7 gość wyjechał?
stety, zaszyli się w milczeniu.
się pod przewodnictwem p. Bar/aduc, gene
— To jest w przeddzień opuszczenia domu
Szabla Augusta II
ralnego sekretarza protektoratu, rozważało
przez panią Rydz - śmigłową.
Najbardziej
tajemniczy jest fakt, że owa możliwości rozszerzenia portu. Na prace te
— O której widziała jd pani po raz osta
kartka, zawiadamiająca o wyjeździć znik- zostaną poświęcone kredyty w kwocie 8 mitni ?
— O wpół do szóstej Wychodziła z domu knęła z drzwi, a następnie, żc pani Rydzw lekkiej różowej sukni. Powiedziała mi. cze Sm'giowa rzekomo wyjechała, nie zabraw
kając na windę, że nie znalazła na licytacji szy nawet szczotki do zębów. Bez bagażu...
A wreszcie komu pożyczyła bez pokwito
odpowiednich foteli.
wania trzysta pięćdziesiąt tysięcy franków,
ADDIS-ABEBA.
Urzędowy komunikat
Elegancki pan...?
otrzymane a konto brylantowego pierścień-* ►
Wieczorem zobaczyłam na drzwiach mar ka? Stwierdzono dzisiaj, że zniknęły’ z abisyński doniósł, że sąd w Addis-Abeba ska
szałkowej kartkę, że wyjechała. Wisiała tam mieszkania trzy kosztowne pierścionki i sza zał na kary śmierci 7 osób, które spiskowały
do czwartku. Tego dnia zobaczyłam eleganc bla Rydza-Smigłego, pieczołowicie przecho przeciwko wysokim osobistościom w Abisynii.
kiego pana na naszym piętrze. O drugiej za wywana przez jego małżonkę. Szabla owa
dzwoniła do mnie posługaczka, że pani wi ocenioną była
pół miliona franków...
docznie wróciła, bo nie ma już owej kartki. (Dalsze badania świadków wykazały, że
• 6 zabitych
— Dzwoniłam i dzwoniłam, ale nikt nie o- szabla, o którą ‘ chodzi była szablą korona
FOGGIO. — Sześć osób padło ofiarą
tWorzył...
cyjną Augusta II 1 została sprzedani za nych deszczów w południowo-wschodnich
Mąż pan! Thibeaud zawiadomił policję.
dzieci i trzech górników.
'W ćU czwartek przyjechała pani Roma 750.090 franków w roku ubiegłym p. Czar Włoszećh:
Dzieci zostały uniesione wezbranymi woda
nowska z jakimś panem, aby się dowiedzieć neckiemu, na co tenże ma pokwitowanie).
An.
mi rzeki Macchia.
czy Marszałkowa wróciła. Gdy wyraziłam im
swój niepokój, uspakajali mnie: „Może wróci
dzisiaj jeszcze?
Nie wróciła — powtarza pani Thibeaud i
już chyba nie ma Jej między żywymi — dodaje ze łzami w oczach.
NOWY JORK. — Polonia amerykańska, leżą obrazy, głoszące wielkie i przełomowe
— Trudno mi w to uwierzyć! To straszne!
Zamieniamy jeszcze kilka słów. Dziękując jak również Polacy, rozproszeni po całym chwile w dziejach narodu polskiego. Są nimi:
za dobre przyjęcie, odchodząc staję na chwi świecie obchodzili 28 lipca .br. 113. rocznicę „Grunwald”, upamiętniający zwycięstwo
lę przed drzwiami Marszałkowej. Jak by uic urodzin wielkiego malarza polskiego, Jana króla Mladyslawa Jagiełły nad Krzyżakami
Matejki.
w 1410 roku (którego reprodukcję zamieści
się *’ie stało... A tymczasem..
Matejko urodził się w Krakowie w 1838 liśmy w niedzielnym numerze), „Hołd Pru
Zeznania pani Romanowskiej
roku. Kraków ze swoją zabytkową architek ski”, złożony królowi pdlskiemu przez Al
Pani Rydz - śmigłow a (uprzednio pani Za turą, kilkudziesięciu kościołami, Wawelem, brechta w 1525 roku na rynku krakowskim,
leska) zamieszkiwała Monte Carlo od roku całą atmosferą artystyczną i kulturalną był „Unia lubelska” e 1569 roku. ‘Następnie do
1941 1 miała wiele przyjaciół i znajomych. tym środowiskiem, które wycisnęło niezatar obrazów’, głoszących sławę oręża polskiego i
W okresie, gdy w Nicei w hotelu Garden te znamię na upodobaniach artystycznych akty o historycznym znaczeniu należą: „Ba
był dom wypoczynkowy dla polskich ofice wielkiego malarza-patrioty.
tory pod Pskowem”, „Zwycięstwo Sobieskie
Jako artysta Matejko szybko zdobył swoim go pod Wiedniem”, „Konstytucja 3 Maja” z
rów, regularnie co tydzień kilku generałów
odwiedzało wdowę swego byłego zwierzchni rozmachem palety malarskiej stolice zacho 1791 roku a wreszcie obraz wielkiegd kazno
ka. Szczególnie blizka przyjaźń łączyła dniej i środkowej Europy. Jego obrazy hi dziei, pt. „Piotr Skarga”. Ostatnim obrazem
Marszałkową z rodziną państwa Romanow storyczne, nabywane były chętnie we Francji, są „śluby króla Jana Kazimierza w kate
skich, zamieszkujących od kilku lat duży która nadała mu wiele wyróżnień oraz Krzyż drze lwowskiej”.
Dzieła malarskie J. Matejki budziły świaapartament w Nicei, przy’ ulicy Glglla nr. 6. Legii Honorowej.
Ńa dworach w Wiedniu i w Pradze, w Bu- domość narodową oraz przypominały Pola„Nie dali mi przepust id, pomimo to pojaRzeczypospolitej, jej wielkich
dę do Mloch!” oznajmiła swej przyjaciółce, dapeszcie obrazy Matejki rozsławiły jego "kom potęgę ~
królów’, wodzów oraz akty o dziejowym znapaty Romanowskiej, (córce generała Andersa) imię i wzbudziły żywe zainteresowanie.
Do najsławniejszych arcydzieł Matejki na- czeniu.
p. Rydz - śmigłowa, gdy starania jej o zdo
bycie odpowiedniego dokumentu, spaliły na
panewce. Niebardzo. wiadomo, dlaczego tym
razem władze graniczne odmówiły przepust
ki wdowie polskiego wodza naczelnego; wobec
jej wyjazdów do Anglii, muslala mieć wszyst
TEL-AVW. — W poniedziałek odbywają dotychczasowa pozycja zostanie utrzymana,
kie odpowiednie papiery do udawania się za
granicę. (Wedle zapewnień sprawozdawców się w Izraelu drugie z kolei wybory pow lub wzmocniona.
francuskich władze o takich staraniach nic szechne. 840 tysięcy wyborców, upoważnio
Od ostatnich wyborów (1949) przybyła do
nych do głosowania ma wybrać 120 człon Palestyny znaczna ilość żydów z Iraku, Per
nie wiedzą. Przyp. Red).
Tymczasem pan Romanowski z Marsylii, ków nowego parlamentu. 1.231 kandydatów, sji i z Afryki Północnej, co przyczyniło się
gdzie mu pokazano szczątki zamordowanej w tym 75 kobiet należących do 17 ugrupo
do podwojenia liczby mieszkańców w Izraelu
kobiety w celu rozpoznania, przyjechał do wań politycznych ubiegają się o wybór.
Parta premiera Ben-Guriona, „Mapai” tj. na przestrzeni krótkiego czasu. Opinia tych
Paryża, skąd telefonicznie zakomunikował
nicejskiej policji swe spostrzeżenia. W sobo umiarkowana partia pracy, która miała do imigrantów nie jest jeszcze znana. Nic wia
tę inspektorzy z Nicei panowie Charpentier tychczas 46 mandatów, ma nadzieję, że jej domo. za kim oddadzą oni głosy.

8 miliardów franków
na powiększenie portu Casablanca

7 wyroków śmierci
na spiskowców abisyńskich

Ulewne deszcze we Włoszech

W 113 rocznicę urodzin Jana Matejki

Wybory powszechne w Izraelu

।

Wiktor HUGO

OzwosmiK
Z

Pan Romadowskl był ostatnim, który wi
dział Marszałkową w dniu drugim lipca.
Dwudziestego drugiego czerwca odbył się u
p. Rydz. - śmigłowej obiad, który przeciągnął
się do późnej nocy i pani Romanowska z córwy jeżdżały nazajutrz na wy3vczasy w góry> pod Niceą, do SL Marti-Yesubie. „Sło
miany wdowiec” został zaproszony na śnia
danie w trzy dni później w ów poniedziałek,
od którego stwierdzono • brak jakiejkolwiek
wiadomości o p. Rydz - śmigłowej...
Zazwyczaj, wyjeżdżając, prosiła swą są
siadkę z tego samego korytarza, aby pole
wała jej kwiaty doniczkowe, zostawiała więc
jej klucze i uprzedzała o powrocie.
Po obiedzie w czwartek Marszałkowa wy
szła z domu pozostawiając tam swego goś
cia. Tak zeznała posługaczka pani Bonnardo, która o czwartej po południu, po skoń
czeniu zajęć, wrócili do siebie..
O piątej i pół po południu adminlstratorka
domu i bezpośrednia sąsiadka pani Ludwika
Thibeaud, spotkała Marszałkową: „Byłam na
licytacji — powiedziała do niej — lecz nic
nie kupiłam". Słowa były wypowiedziane
zupełnie spokojnym tonem.

Niezrażona, udaję się do domu na głównej
ulicy Monte Carlo, „Boulevard des Moulins”,
gdzie w pobliżu ogrodu publicznego, na praąo
stoi
duża
kamienica,
oznaczona
małą niebieską tabliczką, numer osiem. Nie
bz emocji wchodzę do sieni, przyglądam się
skrzynkom do listów lokatorów. Na pierw
szej od ściany na dole czytam energicznym
charakterem pisma wypisane nazwisko Mar
ta Rydz - Śmigłowa.
Winda dowozi do czwartego piętra. Jest
kilka drzwi. Na prawo od windy na brązo
wych drzwiach litografowany bilet wizytowy:
„Rydz - Śmigłowa”, a powyżej biała plus
kiewka, spod której wygląda jeszcze kawa
łem oderwanej kartki...

Małe sensacje'
z wielkiego świata

•

winęły się dotychczas jednocześnie,
każda na właściwej sobie widowni: je
dna ta, którąśmy opisali, w Szczurzej
Jamie; druga ta, którą mamy opisać,
na stopniach pręgierza. Świadkami
pierwszej były tylko trzy kobiety, dru
ga miała za świadków całą publiczność,
jaką widzieliśmy gromadzącą się na
placu Greve wokoło pręgierza i szubie
nicy.
* Tłum, któremu.cztere j żołnierze, sto
jący od dziewiątej z rana przy czte
rech rogach pręgierza, obiecali niewiel
ką egzekućyjkę, nie wieszanie, ucho
waj Boże, ale ot takie sobie, proste bi
czowanie, obcięcie uszu lub coś podob
nego — tłum ten wyrósł tak prędko, że
ściśnięci ze wszy stkich stron żołnierze
już kilka razy zmuszeni byli odpędzać
go za pomocą uderzeń supęłkowców i
kopnięć końskich.

Motłoch, wyćwiczony w oczekiwaniu
na publiczne egzekucje, nie objawiał
zbyd; wielkie-j niecierpliwości Ogląda
nie pręgierza, maszyny bardzo prostej,
składającej się z murowanego czworo
boku wysokości dziesięciu stóp, wew
nątrz pustego, służyło mu za rozrywkę.
Kamienne, stronie schody, zwrane dra
binką, prowadziły na pomost, na którym znajdowało się koło z drzewa dębowogo umieszczone poziomo Skazane
go przywiązano do tego koła w posta
wie klęczącej, ze związanymi rękami.
Słup wprawiony’ w ruch za pomocą ko
łowrotu, znajdującego się wewnątrz, obracał kołem, które w7 taki sposób, utrzymywane zawsze w kierunku pozio
mym, przedstawiało kolejno twrarz ska
zanego wszystkim stronom placu; to
właśnie nazywano „kręceniem” prze
stępcy.
Pacjent przybył nareszcie, przywią
zany do tyłu wozu ,a gdy go wniesiono
na pomost, gdy ze wszystkich punktów
placu ujrzano go skrępowanego powro
zami i pasami na kole pręgierza, okrop
ny okrzyk zmieszany ze śmiechem roz
legł się na placu. Poznano Quasimoda.
Był to rzeczywiście Quasimodo. Dziw
ny obrót rzeczy! Karany na tym sa
mym miejscu, gdzie dzień przed tym
był witany i ogłoszony panem j wład
cą łajdać f\va w orszaku księcir Egiptu,
króla Szałasmików i hercogr Galilei.

Wkrótce Michał Noiret, trębacz przy
sięgły króla Jegomości nakazał milcze
nie motłcchowi i ogłosił wyrok stosow
nie do stanowienia i rozkazu kasztela
na. Po czym usunął się niecę na stronę,
za wóz, razem ze swoimi pomocnikami,
ubranymi w opończe urzędowe.
Quasimodo, obojętny, brwi nawet nie
zmarszczył. Wszelki opór uniemożli
wiono mu tym, co nazyw’ano wówczas,
w stylu kancelarii kryminalnej, gwał
townością i mocą węzłów; mówiąc pro
ściej, pow’rozy i łańcuchy wchodziły mu
zapewne w ciało.
Pozw7olił się prowadzić, popychać,
wieść, windować, wiązać ! zawiązywać
powtórnie. Na jego twarzy nie można
było wyczytać nic, prócz zdumienia
człowieka dzikiego lub idiotyWiedzia
no, że głuchy: teraz rzekłby kto jesz
cze, że ślepy.
Kazano mu uklęknąć na okrągłej des
ce; ukląkł. Obnażono go aż do pasa:
me sprzeciwiał się wcale. Okręcono go
nowrą siecią powrozów ‘ pasów; pozwo
lił i na to.
— Bałwan — rzekł Jehan Frollę du
Houlin, do swego przyjaciela Robka
Poussepain (gdyż obaj, ak się nale
żało spodzie ać, przyszli za skaza
nym) — tyle? on tylko chyba ma po
jęcia o swnjei godności, co chrząszcz
zamknięty w pudełku.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Łist z Ameryki

Mordy polityczne na Śliskim. Wschodzie

Wychodztwo polskie na wschodnim wybrzeżu atlantyckim
Obrazki z terenu przemysłowego Nowej Anglii
(Od własnego korespondenta „Narodowca")

Nowy Jork w lipcu 1951
Odwiedziłem różne osiedl: polskie
na wschodnim wybrzeżu altantyckim,
w rejonie zwanym Nową Anglią. Du
że parafie polskie istnieją dziś w pro
mieniu paru godzin jazdy autern^ od
Nowego Jorku, na terenie stanów Con
necticut i Massachusetts. W pierw
szym stanie — prawdziwie polskim
miastem jest fabryczny ośrodek No
wej Brytanii (New Britain), L również
znaczne skupiska starszej i młodszej
generacji polskiej spotkałem w porto
wym mieście Bridgeport, oraz w pobliskim New Havei). Język Mickiewicza
słyszy się również na ulicach Hartford,
stolicy stanu Connecticut. Na terenie
Stamfordu, który leży na starym szla
ku pocztowym z Nowego Jorku do Bo
stonu, element dipisów zasila ’kadry
starszej Polonii, również przeważnie
zatrudnionej w miejscowych pfzemy. słach.

Arabowie paryscy o sytuacji w krajach arabskimi
(Korespondencja własna „Narodowca")

PARYŻ, xv lipcu
Na Bliskim Wschodzie zakotłowało się.
Groźny konflikt o ronę W Persji, zeszedł
chwilowo na dalszy plan aktualności. W prze
ciągu trzech dni bowiem z ręki skrytobójcóxv padli dxvaj wybitni mężoxvie stanu: Riat
bey Solh, były premier Libanu i Abdullah,
król Transjordanii.
Obydwa te morderstwa wstrząsnęły opi
nią świata, gdyż skomplikowały one poważ
nie i tak niexvyrażną sytuację na Bliskim
Wschodzie. Problemy, które niejako stano
wią, sprężynę wydarzeń w tej części świata,
są nam, Polakom, zajętym własnymi spra
wami .równie poxvażnymi, dość odlegle i tak
zróżniczkoxvane, że trudno sobie wyrobić z
miejsca pojęcie o Istocie rzeczy. Przeciętny
czytelnik gazet wyczuwa jednak, że wyda
rzenia na Bliskim Wschodzie są groźne i
stanowią poważne memento, może ostatnie,
dla mocarstw zachodnich. Jakkolxvlek boxviem aktorami rozgrywającego się w kra
jach arabskich dramatu czynami k'eruja z
ukrycia awanturnicy, działający z polecenia
obcych potęg.

zywane Transjordanią, xvraz z Palestyną aż lem Abdullahem odda a arabską część Pale
styny pod panoxvanic króla Transjordanii.
ku granicom Syrii.
/
Ambitne plany Abdullaha

700.000 uchodźców na pustyni

dziców Polki — starych imigrantów . ducha polskiego i organizowanie w ro
Awanturnik, były mufti Jerozolimy, widząc
Z czasem jednak państwo Izraela poczęło
polskich, którzy są dobrymi katolika ku szkolnym licznych obchodów i ma
nabierać form rzeczywistości. Abdułlah, zro że xvladza wymyka mu s ę z ręki, miał jesz
zumiawszy sytuację doskonale, nie przeszka cze jednak dość siły, by podczas xvalk xv Pa
mi. W rozmowie z najstarszymi Pola nifestacji dla ugruntowania polskości
dzał temu zbytnio. Plany jego szły bowiem lestynie i później spoxvodcxxac uchodztwo
kami w stanie Connecticut, z których w sercach i umysłach najmłodszego po
w innym kierunku. Miał on zamiar odbu- 700.000 Araboxv, żyjących w Ziemi Świętej.
kilku ma za sobą ponad pięćdziesiąt kolenia w Stanach Zjednoczonych. Sio
doxvać stare i xxlelkie ongiś państxvo Hasze- Arabowie ci zmuszeni ezęścloxxo wypadka
lat pobytu w Ameryce, słyszałem ra stry prowadzące parafialne szkoły na
mitóxv, z Syrią i Libanem włącznie. Plany mi, a głównie fanatycznym terrorem ligi woj
te popierane -były po cichu, często wbrew ny świętej, do opuszczenia sxvo'ch siedzib,
czej pesymistyczne opinie na temat do wschodnim wybrzeżu atlantyckim mó
Interesom francuskim, przez niektórych poli- poszli na uchodztxvq i znaleźli się xv pustyn
rosłych osób, które mowy ojczystej nie wią mi o dużych zdolnościach, jakie
tykóxv z Londynu. Abdullah należał boxviem nym kraju króla Abdullaha.
pielęgnują tak, jak należałoby. Dru wykazuje dziatwa polska z czwartego
Przyzwyczajeni do współżycia z Żydami, do
do xviernych sojuszników Anglii. Mimo kar
gie pokolenie na ogół włada językiem pokolenia imigrantów naszych z Polski.
kołomnych n cjednokrotnie zmian w polity wyższego standartu życiowego, jaki zapew
ce mocarstxv na Bliskim Wschodzie, Abdul niała im praca u Żydóxv, do xvarunkow przy
polskim, jak długo przebywa w ogni Dzieci i ich rodzice wykazują wielką
lah wytrwał i wierzył w sxvoje posłannic pominających zachodnie, stalj się xxrzodcm
ofiarność
i
współczucie
głębokie
dla
usku domowym, pod pieczą starych imi
two, zjednoczenia Araboxx- pod zielonym na c'ele Transjordanii, która nie mog a ich
grantów. Później jednak, gdy wcho jarzmionych za kurtyną żelazną —
szatndarem Proroka.
ani nasycić ani przygarnąć należycie z braku
dzą w kierat zawodowego życia amery rodzin w Polsce. Posyłają im paczki ośrodkóxv. Uczyrtlła.to xv miarę możliwości Or
Król Pustyni
ganizaeja Narodoxx* Zjednoczonych, niosąc
kańskiego — często niestety zapomi dzieżowe i żywnościowe. Często zdarza
Państwo króla Abulaha, Tiansjordania,, mi pomoc uchodźcom.
się, iż ślą przekazy dolarowe do swych
nają mowy Mickiewicza.
mo że jest dość rozleg.e liczyło do n edaxvNiemniej olbrzymi ten ośrodek wykorze
krewnych w dzisiejszej Polsce — star
300.000 mieszkancoxv, przcxvażnle /\rabóxv nionej, skazanej na tułaczki, ludności od sa
Szkoły parafialne w Ameryce
si emigranci, którzy sami mają, lub za
czystej krwi, prowadzących półkoczoxvniczy' mego początku stał się przedmiotem agita
tryb życia. Krolcstxvo Transjordanii grani- cji nacjonalistycznej arabskiej. Zdeklasowa
Młode oraz najmłodsze już czwarte rabiają nie wiele, ale pragną po bra
i
czy
na północy z Syrią, na pó nocny-wschód ny wlelkj mufti znalazł xv tym ośrodku dość
39-ty
potomek
proroka
Mahometa
pokolenie polskie na terenie Nowej tersku dzielić się tym, co mają, wysy
z Persją, od południa j xvschodu z Arabią fanatyków potrzebnych dla sxvojcj ligi wojny
Anglii ma ciągle możność nauczenia łają przeto dalej co mogą do rodzin w W związku z wydarzeniami na Bliskim Seudycką, wreszcie od zachodu z Państxxe/u świętej.
Wschodzie, korespondent Wasz odwiedził pa Izraela. Transjordania nie posiada dostępu
się dobrze mowy ojczystej w licznych Polsce.
Inne państwa arabskie róxxTiież nic mogły
ryski ośrodek arabski, by uzyskać kilka bliż
morza, albowiem k lkukilometrowy skra pozostać obojętne xvobec problemu uchodź
kołach parafialnych, ale jeśli nie po Materialne położenie wychodźtwa
szych szczegółóxv na temat wydarzeń, któ do
wek wybrzeża nad Morzem Czerxvonym z
re nagle zwróciły uwagę świata na Bliski portem Akabą, nie można nazxvac niezależ ców arabskich z Palestyny. I tak fanatyczny
sługują się mową polską po szkole —
nacjonalizm posiany'przez axvanturnika zb‘eWschód
i
rozgrywający
się
tam
dramat.
Polacy na ziemi „ojców pielgrzymów" zbyt szybko nabytą znajomość języ
W rozmowach dalszych z rodakami
nym dostępem, skoro jest ono strzeżone przez ra swoje plony. Tymczasem cale ostrze agi
naszymi
na
uprzemysłowionym
terenie
Informacje jakie otrzymaliśmy, doxxodzą, 1 Egipcjan, pragnących zapanoxvac calkoxvicie tacji byłego xvielkiego muftiego i byłego hi
Cała Nowa Anglia posiada odrębny ka przodków zatracają tym bardziej,
że istotnie położenie na Bliskim Wschodzie na<l Kanałem Suezkim.
tlerowca, skierowane zosta;o przeciw Abdullacharakter od innych połaci Stanów gdyż jak w stanie Connecticut nauka stanu Connecticut dowiaduję się, iż jest groźne i najbliższe mies"ące muszą
’'••""■ą
Rządy króla Abdullaha były łagodne. Ab- hoxvi, który szukał możliwości xvspółżycia z,
nikły
jest
odsetek
zamożnych
imigran

jest
ograniczoną
tylko
do
elementar

przynieść doniosłe rozstrzygnięcie,
Zjednoczonych. Ludność tubylcza o__
..t ,. jeżeli ćullah jako filozof i czloxvick mądry, nie za Izraelem.
,
........... ----kreślana jest nazwą New h nglande- nego kurśu bez literatury polskiej. Na- tów. Wszyscy jednak przez oszczędność świat pragnie zachować pokój xv tej części draźn ał sytuacji. Rozumoxyał, że podnlesic- Wreszcie Abdullah padł zamordowany
/
i n’e się państw arabskich może nastąpić przy’ przez czlonkoxx' I gi xvojny śxviętej.
rów, którzy różnią się temperamentem ogół tylko ci najmłodsi już Ameryka i pracowitość dochodzą po latach do śxviata,
_ pomocy Ząchodu i wierzył g?ęboko, źc krawzględnego
dobrobytu.
W
niektórych
nie
polskiego
pochodzenia,
którzy
idą
Zamordowany
w
Jerozolimie
w
obrębie
i usposobieniem znacznie od mieszkań
Co dalej?
je te doczekają się zjednoczenia i podniesie
miastach
i
ośrodkach
czysto
fabrycz

świątyni
arabskej
król
Abdullah,
był
jedną
nia dobrobytu. Zjednoczenie, o którym maców południowych stanów, oraz od rol na dalsze specjalne studia filologiczne
Gdy
nostaxviliśmy
naszym rozmoxvcom py
z najwybitniejszych
zdaniem naszyen
naszych rozmoxvcox
rozmówców, nie było- tanie jak zapatrują się na możliwość prze
l i postaci
i. w. świecie
.
■ arab- rzył
•
z-ułimeui
niczego middle-westu. Polacy, wraz z w wyższych zakładach naukowych pol nych w Nowej Anglii zdarzają się je cLrim
w
w,Cku
1
bvł
on
baroz
°
by
skierowane
przeciw
nikomu.
biegu xvypadkoxx- xv Azji Mniejszej, odpowie
nmunni.
imigrantami z różnych krajów euro skich w Stanach Zjednoczonych pozna, dnak Polacy, którzy dorobili się mienia czynny i xv ostatnich czasach pracował nad
dzieli nam, że ferment wywołany przez awiększego,
zwłaszcza
jako
właściciele
ją
gruntownie
język
Mickiewicza.
Sta

dojściem
do
porozumienia
oraz
naxvlazaniem
!
*
Polityka
pejskich, conajmniej już od drugiej po
xvanturnikoxv dlygo jeszcze będzie szurn ął.
gospodarczej i politycznej z noawanturników nacjonalistycznych
łowy ubiegłego stulecia biora czynny rzy nasi imigranci w Ameryce żywią restauracji i barów oraz jako realnoś- xvspolpracy
Z drugiej strony nie brak agentoxv obcych
wopowstałym
państxvem
Izraela.
B*
wielki
mufli
Jerozolimy
na
widowni
mocarstxv, a szczególnie soxvieck’cb, którzy
udział na terenie Nowe-j Anglii w pro- obawy, iż za dziesięć lat od dziś, przy ciowcy. Jest to zajęcie, które ma swe
Abdullah, syn xvielkiego szeika Hussc na,
J611 8tan rzeczy trwał do drugiej wojny xv sxvoisty sposób podpalają fanatyzm na
dukdji fabrycznej, która ma charakter obecnym tempie amerykanizacji, naj tradycje na terenie wschodnio - atlan trzydziestego
ósmego potomka xx- prostej li- 1 śxviatoxvcj. Hitler dążąc do opanoxx-ania świa- cjonalistyczny xvśród Arabów i ich ambitnych
tyckich
wybrzeży
Stanów
Zjednoczo

młodsze
pokolenie
polskie
w
Nowej
przodujący w stosunku do innych ow,
. . . _
. Mahometa,
----ta podobnie jak jego poprzednik Wilhelm przywó(Feóxv. Błędy, pope nione w przeszło
ni; Haszema,
bratanka
Proroka
środkćw przemysłowych w Stanach Anglii zatracić może swą polskość. Nie nych, gdzie nabywanie i pośrednictwo odegrał wybitną rolę podczas pierwszej woj II. chcia, sobie także pozyskać świat arab ści mszczą się dz»ś okrutnie. Wykorzystuje
mniej sądzę,..iż pesymizm ów nie jest w sprzedawaniu domów i realności na ny światowej, gdy Turcja stanęła, po stronie ski, by jednego dnia stanąć ńad Suezcm. Zna je demagogia i fanatyzm.
Zjednoczonych.
uzasadniony, albowiem w dalszej tu użytek gospodarczy datuje się również Niemiec i Wilhelm II sięgał po Bagdad. Szeik lazł on wiernego sojusznika w osobie ówczes
— Czy panoxvie widzie’e możliwości pokonego wielkiego muftiego Jerozol my, Hadż joxvcgo rozxviqzania sprawy?
Szczególnie na obszarze stanu Con rze po Nowej Anglii rozmawialiśmy z od czasów kolonialnego osadnictwa i Huse n i trzech jego synów, Ali, Abtfuilah i Amina
beą Husseina, Mufti ten przebywał
pierwsi zaangażowali się całkowicie
— Takie możliwości istnieją, odpowiedzia
necticut zachowały się wpływy an siostrami-zakonicami, które prowadzą założenia wspomnianej na początku Faysal.
w kombinacje „niekoronowanegp króla arab podczas wojny xV Berlinie; przez radio rozpa no nam. Kraje arabskie w chxxUi obecnej
gielskie z doby istnienia Nev/ Haven parafialne szkoły . w przemysłowych New Heven Colony. Na ogół tendencja skiego". jak nazywano w swoim czasie wici- lał nacjonalizm arabski. Po wojnie ujęty należą do najbardziej zaniedbanych gospo
_ awanturnika angielskiego
„ —_ ___ pułkownika
_____
Pr,-cz francuskie, wojsko,- został osadzony darczo. Nędza mas jest powszechna. Mamy
Colony, która od czasu wylądowania miastach stanu Connecticut i wkłada ta do nabywania własnego domku ro kiego
..ojców pielgrzymów” z Anglii w no ją. największą pracę i wysiłek, by pod dzinnego jest, obok posiadania familij T^iwrcncc. Były to czasy, gdy Arabom przez iako więzień stanu xv jednej z will notf Pary- na myśli kraje xv Azji Mniejszej. Do tego
oxvcgo puikoxvn
ka mniej
lub
xvięcci•’ lek- żcn
*’ ski)d zbiegł przed_ pięcioma
laty. _
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dochodzi problem 700.000 uchodźców z Pale
wym świecie, trudniła się nabywaniem trzymać ducha polskiego w klasach od nych aut, zjawiskiem górującym w eko usta
Dla Abdullaha ______
rozpoczęły
się
ciężkie
chwi styny.
komyślnie __________
poczyniono
wiele
. obietnic,
które
Jeżeli xv"ęc sxviat pospieszy z pomo
nomicznym
życiu
Amerykanów
—
na
dla purytanów ówczesnych — nowych przedszkoli, w których zjawiają się już
nie miały być dotrzymane. Ponądto popeł lo. żydzi postanoxvili odbudoxxać swoje pań- cą
czy to xv postaci inwestycji,
terenów "Osadniczych od Indian amery niespełna pięcioletnie dzieci polskie na teienie przemysłowym Nowej Anglii. niano szereg błędów zasadniczych na terenie stxvo 1 Ziemia Sxvięta spłynęa krxvią. Ab czy materialną,
w jakiejś innej formie, by podnieść gos
politycznym.
dullah.
który
sprawoxval
niejako
xvładzę
nad
kańskich. Np. ziemia na której wy naukę śpiewu — po klasę dziewiąta, z Rozmawiałem m. in. z najmłodszą lato
terytoriami, o które zabiegao podarczo kraje arabskie, możiixveści polityki
demagogoxv i fanatyków, spa
rósł Stamford nabyta została od Indian której już wychodzi młodzież polsko- roślą 12-letnią Polską amerykańską w Gdy wojn^ s"ę skończyła, szeik Hussein niektórymi
państwo
Izraela,
nie brał zbytnio do serca nie awanturnikoxv,
zmarl .synoxvie jego zażądali nagrody, za powodzeń xx Ziemi
dłyby do minimum. Azja Mniejsza, podobnie
w 1640 roku — za kilka tuzinów sztuk amerykańska do tak zwanych „high Bridgeport, która z pewnego rodzaju bunt
Świętej.
Ale
xvielki
mufti
przeciw Turkom. Wówczas to poczęto n e dawał mu spokoju. Powołał on do ży- jak Europa, potrzebuje pomocy w rodzaju
angielskiego sukna, oraz za trochę wy schools”, odpowiedników średnich za dumą wskazała na to, iż ojciec jej, za robić błędy
ofiarując Faysalowi, Abdullahowi
Planu Marshalla. W królu Abdullahu śxv1at
trudniony w dobrym zajęciu fabrycz i Alienni kilka królestw, Aliego osadzonego ca Ligę Wojny Świętej Islamu przeciw „nie arabski traci czoxyieka, który mógł dzięki
robów żelaznych! Transakcję z In kładów naukowych.
wiernym".
Liga
xvkrótce
zamieniła
się
w
or

nym, posiada własne duże auto ,,Chry przez Laxvrence’a xv Hedźasie wyrzucił Ibn ganizację terrorystyczną o wielkim zasięgu. współpracy z noxvoezesnym i zasobnym w
dianami przeprowadził kapitan Turner,
Praca sióstr Felicjanek
slera”, że posprowadzał do Ameryki Seud. Faysala z kolej przepędził generał Gou- Mufti skieroxxa, całą sxxx>ją akcją *przecixv kapitały państwem Izraela doprowadzić do
reprezentant New Haven Colony. Dzi
z Syrii. Utworzono tedy państxxo Abdullahowi.
pewnych konkretnych osiągnięć w dziedzinie
siaj mnóstwo nowoczesnych fabryk wy nad wychowaniem dziatwy polskiej braci swych z Anglii i znalazł im zaję raud
gospodarczej i postępu.
Iraku, które oddano „na otarcie łez" FayKról
Transjordanii
milczał
dość
długo
i
rabia przedmioty żelazne na wspom
Rozmawiałem na temat wychowania cia, i że i oni mają nadzieję nabycia so saloxvi. Abdullahoxvi, który uzyskał tytuł nareszcie zareeagowal, odbierając awantur — Jak panoxvie zapatrujecie się na następ
nianym odcinku Nowej Anglii, a w fa najmłodszych Polaków, urodzonych w bie wkrótce własnych aut. Rozmówczy ,,Trzydz"estego dziexviątego potomka wielkie nikowi urząd wielkiego muftiego Jerozolimy stwo po Abdullahu, o które jak słychać poxvstał poważny zatarg między braćmi i Ich obrykach pracują starzy i młodzi Po stanie Connicticut, z przełożoną zako ni nasza, wychowanka parafialnej szko go Proroka ’, xvykrojono male pańsxvo, na- Tymczasowa ugoda między Izraelem a kró- piekunami
?
lacy. Np. istnieją wielkie zakłady wy- nu sióstr Felicjanek. Mają one swą ły, idzie ;uż na dalsze studia do junior
— Sprawa następstxva po Abdullahu jest
rotfti zamków i kluczy Yale et Towne, siedzibę główną w stanie Pensylwanii, „high school”, i poprawnie włada pols
sprawą mńtćj ważną. Zasadniczym zadaniem mpcąrstw mających jeszcze xx plxxxy na
Wolrtórych licznie zatrudnieni ślusarze- ale na terenie Nowej Anglii przebywa kim językiem obok angielskiego, ale
Bilskim Wścfrodzie, jest porozumienie się,
Pclacy — mający za sobą debrą mar ją w charakterze nauczycielek w szko nosi już dwa imiona: polskie i angiel
xvproxx adzenie jednoLtej polityki oraz xxniekę fachowców we wspomnianej dzie łach elementarnych przy kościołach skie. Ma ambicję zostania (gdy podro
.sienie rzeczyxvistego postępu gospodarczego
dzinie. Niektóre przemysłowe zakłady polskich. Grupa sióstr przybyła przed śnie i ukończy wyższe zakłady szkolne)
do tej części świata. Franćja, której prestiż
xv świecie arabskim jest wciąż poxvażny, z
produkują na wspomnianym terenie pięciu ląty uo Stanów* Zjedn. po wydo nauczycielką swym rodzinnym stanic
poxx-odu jej liberalnej polityki, mogłaby tu nelektryczne precyzyjre aparaty do go staniu się z Polski — okrężną drogą oraz planuje odwiedzenie krewnych w
Prasa polska w Ameryce donosi, że sady polskiej są wysyłane do konsula degrae poxx’aznQ rolę.
lenia. Polacy pracują, jako wykwali z Indii, przez Filipiny i Hawaj kie Wys przyszłej wolnej Pojsce.
propaganda komunistyczno-reżimowa tu polskiego w New Yorku, który zno — Czy wydarzenia xv Transjordanii xxplyfikowane siły we wspomnianej dziedzi py. Część z nich to Felicjanki pochodzą Pracownicy umysłowi w fabrykach dalej buszuje w Ameryce. !
ną na politykę innych paiistxv arabskich, towu przez swych zaufanych agentów czącycb xv tej chwili walkę z kapitałem za
nie. a również w wielu innych działach ce z rożnych miast Polski; poświęciły
i ich los
Zarówno placówki dyplomatyczne dostarcza rozkazy moskiewskie do granicznym ?
wytwórczości fabrycznej w stanie Con- się. pracy nauczycielskiej, niektóre zaś
Sowietów,
jak i agentur sowieckich — kwatery komunistów amerykańskich — Trudno przewidzieć, odpoxviedziano nam
Na
terenie
nowej
Anglii
zjawiają
się
• necticat.
kształcą się w Ameryce na pielęgniarki
dyplomatycznie, xv sposób xxłaścixvy synom
polskiej, rumuńskiej, itd. — wydają przy ul. 12-ej.
wśród
przybyłych
„dipisów
”
przedsta

pustyni, ule przjzxvyczajonyni do długich dy
na wszechnicy, m in. w stanie Ohio,
noznlowy ze starymi emigrantami
swoje biuletyny, posiadają swoje agen
wiciele
inteligencji,
których
również
skusji.
inne wstąpiły do zakonu w Pensylwa
Stalin
bowiem
najwięcej
,
ufa
jesz

Nie ulega wątpliwości, że mord w Jerozo
Na*turze po Nowej Anglii rozmawia nii. Rozmawiałem z siostrami Felicjan spotykamy przy fabrycznej pracy. A dy prasowe i cała ta propaganda od cze' komunistom polskim, którzy speł limie
odbije się poxvażnym echem k jeżeli nie
bywa
się
przy
pomocy
poczty.
dwokaci
i
różni
pracownicy
umysłowi
łem ze starszymi Polakami, którzy ma kami, które pokazały mi plany szkolne
niają po lokajsku posłusznie i wiernie nastąpi zmiana, może rozzuehxx-alić awantur
Reżim
warszawski
ma
w
St.
Zjedno

niestety
mają
duże
trudności,
a
nawet
ją za sobą po dwadzieścia i więcej lat na. rozpoczynający się w' początku wrze
jego rozkazy, pomagając do wywoła nikoxv. W każdym razie przywrócenie równotrzy organy propagandowe:
xx-agj xv tej części świata jest możliwe ,ale
pracy w amerykańskich zakładach fa śnia tr. nowry rok szkolny w stanie w wielu wypadkach wcale nie umieją czonych
Oficjalny organ ambasady, wyda nia rewolucji komunistycznej w całym trzeba podejść do spraxvy 'z sercem, szcze
brycznych. Często pracują oni razem Connecticut. Otóż program szkolny, przystosować się do tempa fabrycznej wany w Washingtonie — „Poland świecie.
'
***
rze j szybko.
*
j, Urban
ze swymi synami w tej samej fabryce. pod czujnym okiem sióstr w parafial pracy amerykańskiej. To też wśród Today” — rozsyłany pocztą.
wspomniane,
klasy
imigrantów
pols

Spotkałem również chodzące do pracy nych polskich szkołach, kładzie zarów
W New Yorku działa agencja wiafabrycznej małżeństwa polskie ze star no jak największy nacisk na nauczanie kich, powojennej doby, dużo widziałem domościowa „Polish Rescarh and In
ludzkiego
nieszczęścia,
nad
którym
szej i młodszej generacji, ale przeważ elementarnego języka polskiego, jak i
formation”, rozsyłana do pism, wtycz
nie nie pracują w tym samym zakła poświęca baczną uw^agę na krzewienie współczuję. Niestety różni nasi inteli kom komunistycznym i ludziom o re
genci nieprzywykli do typu pracy, ja
dzie przemysłowym.
W żelaznym
kiej wymaga s;ę od nich po fabrykach, żimowych sympatiach.
przemyśle spotyka się rodaków z Po
Organ ten, propagandowy, również
nastawionych na precyzyjny wysiłek
Podstawowy przemysł Szkocji zatrudnia dostarczyły, znajdują się w okręgach, które
znańskiego, a także starych imigran- Ojciec
Święty
w
Castel
Gandolfo
przesyłany
jest przez pocztę. produkcyjny
—
mają
nikłe
na
ogół
wi

obeenie przeszło dwa miliony osób. Dlatego dawniej najbardziej cierpiały na bezrobocie.
tów, którzy przybyli do Nowej Anglii • Watykan. — Ojciec święty, Pius XII oteż szkocki Zw. Zawodowy, grupujący ponad
Małopolski zachodniej. Garstka z puścił Watykan i przebywa w swej rezyden doki znalezienia sobie zajęć umysło Wreszcie trzecim organem propa 89 syndykatów, na ostatnim zjeździć w Du Prace wykorzystania tego Okręgu znajdu
ją się w rękach tow. „Scottish Industrial
gandowym
jest
pisemko
komunistycz

wych
w
oiurach
amerykańskich.
Ame

nich, która osiągnęła 65 rok życia, do- cji letniej. Castel Gandolfo.
noon wyraził swe zadowolenie z poważnego States Ltd", które zarządzało w kąńcu roku
ne
wydawane
w
Detroit.
ryka
wymaga
bowiem
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fachowości
wkładu
przemysłu
szkockiego
w
ogólną
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staje z fabryk, w których spędzili swe
około 1.250.000/netrów kw. pow ierzchni fa
Amerykański wywiad stwierdził os prawę sytuacji gospodarczej kraju.
technicznej lub silnych rąk roboczych;
brycznej i które rozpoczęło pracę na dal
• najlepsze lata — lub z ubezpieczalni.
I
dział
Sęzkocji
jest
obecnie
bardzo
pow
aż

Masło norweskie do Kanady
dyplomy i patenty umysłowych pracow tatnio na podstawie dłuższego badania,
szych 40.000 metrach kw. Ponad 60.000 osób
społecznej, zaopatrzenie emerytalne
ny
w'
głównych
grupach
wywozu,
włącznie
komuniści polscy są najlojalniej- z lokomotywami, statkami, maszynami, po znajdzie pracę xv tych zakładach przemysłosięgające przeciętnie siedemdziesiąt do OSLO. — Norxvcgia będzie wysyłała masło ników ze starego świata, nie mają z że
wych po zrealizowaniu wszystkich projckszymi sługami Stalina i wysługują się jazdami
reguły
dob.ej
rynkowej
ceny
w
Sta

do
Kanady.
Pierxvsza
przesyłka
150
ton
—
mechanicznymi, żclazbm i stalą, pa tów, a 48.000 już obecnie tam pracuje.
Narów miesięcznie. Znajdują oni sobie odejdzie w przyszłym miesiącu. Jest praxvdomu
wierniej
od
innych
satelitów.
pierem, wyrobami włókienniczymi itd. Zręcz
jeszcze na emeryturze trochę zajęcia, podobne, że pod<*ne kontrakty zostaną pod nach Zjednoczonych.
Raport podkreśla, że międzynarodowa sy
. Od dłuższego mianowicie czasu zas ność i sumienność zawodowa, jaką.wykazu tuacja
czyni Współpracę
St. Zjcd. i z Ka
przeważnie zajmują się jednak pracą pisane z innymi importerami masła.
L. Lech
ją
robotnicy
szkoccy
—
brzmi
tekst
rezolucji,
tanawiano się w Waszygtonie, jaką złożonej przez Radę Główną Zw. Zawodo nadą obecnie konieczniejszą dla W. Bryta
ogrodniczą, a zwłaszcza hodowlą wa
drogą idą rozkazy od Stalina do kie wych — jest ich wielkim zaszczytem w pod nii niż xv każdym* innym czasie. Zaznacza
rzyw na zbyt po miastach fabrycznych,
następnie, że Szkocja jest xv szczególniejszy
rownictwa partii komunistycznej w niesieniu gospodarczym Szkocji.
sposób złączona węzłami handloxvymi i uczu
co zasila poniekąd ich skromne emery
Potwierdzenie
tego
znajduje
się
w
5.
Ameryce. Kwatera czerwoniaków ame
ciowymi z narodem amerykańskim i z Kana
talne zaopatrzenia i pozwala im powią
rykańskich mieści się jak wiadomo rocznym zestawieniu głównych przejawów dą. Od 300 już lat Szkocja wysyła Swych sy
rozwoju gospodarki szkockiej, które obecnie
zać „koniec z końcem” przy obecnie
przy ulicy 12-ej w New Yorku.
zostało ogłoszone. Wykazuje ono, że rozwój nów i swe córki do' krajów zamorskich,
ciągle rosnących w USA kosztach uprzemysłu w Szkocji zrobił duże postępy w gdzie przyczyniają się oni do xvzmocnienia
Okazało
się
więc
z
dochodzeń,
że
potęgi przemysłowej tych dwóch krajów.
niej wspólnocie, jeżeli się nie wzniesiemy w
trzymania. Ich dprosłe dzieci oddawostatnim czasie.
Handel
zagraniczny
W.
Brytanii
dziedzinie wykształcenia, w dziedzinie po rozkazy z Moskwy idą najpierw do
nay wyfrunęły a gpiazd rodzinnych.
Wskutek rozszerzenia życia przemysłowe Obecne bogactwa, które Szkocja oddała Sta
czy też wojskowej ponad pojęcia, kwatery Kominformu w Bukareszcie, go Szkocji, ponad 100.000 osób znalazło pra nom Zjednoczonym, wracają w innej formie,
Londyn. — Według danych ogłoszo litycznej,
Wielu z naszych starych imigrantów
które pochodzą, z minionego wieku".
w Rumunii. Tam są przepisywane na cę w urządzeniach przemysłowych zapocząt W niedalekiej przyszłości będzie xv Szkocji
polskich, na wschodnim wybrzeżu a- nych dnia 20 lipca przez brytyjskie
30 tow. kontrolowanych przez firmy
szyfr komunistyczny i wysyłane do kowanych w roku 1937. 12.00(1 osób otrzy- ponad
i kanadyjskie, lub też ściśle
tlantyckim, opowiada mi, iż ich zamęż Ministerstwo Handlu, przywóz brytyj
•mało pracę w ub. r., a prawdopodobnie oko amerykańskie
Warszawy.
Z
Warszawy
są
wysyłane
z nimi złączonych. Tow. tc dają już pracę
Nowy statek dla obsługi linii
ne córki znajdują się w Kalifornii i w ski w czerwcu br. wyniósł 357.500.000
ło 50.000 osób znajdzie jeszcze pracę.
pocztą dyplomatyczną do ambasady Należy dodać, że większość z, tych nowych ponad 35.50C osób, a cyfra ta wzrośnie za
odległych połaciach Stanów Zjednoczo funtów, a wywóz osiągnął sumę
Southampton - Hawr
polskiej w Waszyngtonie, zaś z amba- fabryk i ponad 3/4 zatrudnienia, które one pewne do 40.000 gdy noxvc propozycje, będą
200.000.000
funtów,
czyli
o
13
proc,
nych, zaś synowie służą w amerykań
ce xv trakc e zalatxxśanla, zostaną ostatecz
Dumbarton.
—
Został
spuszczony
xv
stocz

nie przyjęte.
skiej armii j flocie, gdzieś ńa Pacyfiku, mniej niż w kwietniu i maju.
ni Leven w Dumbarton, dnia 19 lipca nowy
Te zamorskie tow. zostały przyciągnięte
Nadwyżka przywozu nad wywozem statek, który zostanie oddany przez brytyj
Dolina róż w Bułgarii
w Japonii i Korei. Zato często u
bliskością rynku brytyjskiego i europejskie
skie
koleje
do
obsługi
linii
Southampton
—
..dziadków” przebywa najmłodsza lato w pierwszym półroczu br. wyniosła
Dolina Róż leży w samym centrum wicie więcej cleoptyny (olejek aroma go oraz zręcznością i doświadczeniem robotrośl — trzecie pokolenie Polaków zro 552.200.000 funtów, podczas gdy w ro Haxvr.
ników brytyjskich. Prace Rady Szkocji, przy
Bułgarii i otoczona jest dwoma wiel tyczny) od białej róży.
czyniły się xv dużym stopniu do przyspiesze
ku 1950 wyniosła 220.000.000 funtów.
dzonych w Ameryce.
kimi masywami górskimi ; Starą Plania sprawy zorganizowania przemysłu ame
Do
wyprodukowania
jednego
kilo

Uroczyste
otwarcie
niną i Srednią-Górą. Długość jej wy grama czystego olejku różanego po rykańskiego i kanadyjskiego w tym kraju.
Mieszane małżeństwa
nosi 70 km., a największa szerokość trzeba 3 do 4 tysięcj kg płatków ró Rada ta wysłała xv roku 1949 misję zamor
Wielkie znaczenie międzynarodowej
olbrzymiej stalowni brytyjskiej
Jednym ze zjawisk społecznych, chadla zbadania odpoxviednieh środków do
około
10 km pomiędzy wsiami Szipka żanych, co stanowi prawie dwa milio ską.
LONDYN. — Dnia 17 lipca zostały uroczy
wymiany studentów i profesorów
zwiększenia wywozu szkockiego do strefy
i aktcrystycznych w życiu wychodźtwa
otxvarte przez brytyjskiego ministra i Armaganowo. Gdzie okiem sięgnąć, ny róż.
dolarowej i dodania zachęty przemysłowi apolskiego na terenie Nowej Anglii są Londyn, — Uniwersytet w Reading, któ ście
skarbu, H. Gaitskella, fabryki wielkiej sta- widać pola upstrzone różami.
merykańskiemu i kanadyjskiemu do zaindość częste obecnie małżeństwa mie rego dziekanem jest wicehrabia Templewood lowni xv Morgam xv Walii. Fabryki te, wy
Ze znanych nauce 7.000 gatunków
Bułgarski olejek posiada światową, stLloxxania się xv Szkpcji. Ustawodawstwo xv
dnia 12 lipca doktorat honoris causa budowane kosztem najxvfększej części sumy
szane, zwłaszcza — jak się dowiaduję nadał
poszukiwany jest przez sprawie notvego rozmieszczenia przemysłu,
różnym osobistościom, wśród których znaj 60 milionów funtów, przeznaczonej na roz- róż, zeledwie z kilku wydobywa się ole sławę i
— między urodzonymi w Stanach Zjed duje się również ambasador .Francji w Lon- xvój przemysłu, tworzą największą staloxvnię jek różany. Najbogatsze w olejek są wielkich fabrykantów perfum całego pozwoliło Szkocji na xvstąpienic na drogę do
brobytu i zapewnienia równowagi przemysło
noczonymi Polkami a Włochami i Ir dynie, Reno Massigli.
xv Europie. Olbrzymie warsztaty, ciągnące róże uprawiane w Dolinie Róż;, a mia świata z powodu jego delikatnego aro wej.
landczykami, również z drugiego, a na- W przemówieniu wygłoszonym w czasie się na przestrzeni 7 km. 200. xvlelka sieć mo- nowicie: róża czerwona — „Rosa Da- matu i wysokiej jakości. Najwspanial Gdy produkcja Szkocji, nowych statków,
. wet trzeciego pokolenia imigranckie- tej uroczystości, ambasador Massigli pod stóxv, szyn, dróg i metalowych budowli sta masccna Miller” i reża. biała — „Rosa sze, najtrwalsze i najaromatyczniejsze węgla, lokomotyw, materiału fila cukrowni,
kreślił znaczenie wymiany profesorów i stu nowiących największą spojoną masę w świę
maązyn tkackich, pojazdów handlowych i pu
go. Zaszedł jednak ostatnio i wypa dentów
’ między uniwersytetami różnych kra cie — mogą wyprodukosxac przeszło 1.750.000 Damascena oleifera alba”. Biała róża perfumy mają za podstawę bułgarski blicznych, maszyn do szycia, chłodni, narzę
dek. Iż Polka-katoliczka- której brat jów. Oświadczył on między innymi:
da
je
o
40
%
więcej
płatków
od
róży
ton stall rocznic. Liczne xxalcoxvnlc. umiesz
olejek różany. Głównymi jego konsu- dzi mechanicznych id., — nie mówiąc już o
jest księ^ztm poślubiła amerykańskie ..Nie będziemy nigdy mieli za dużo wy czone xv budowli, której długość wynosi 1.200 czerwoncj. ale za to ta ostatn-a jest o. mentami są przede Wszystkim Zwią< whisky, którego wywóz xvart jest ponad
profesorów' i studentów, nigdy zbyt m. dostan*zają stall koniecznej do fabryka
26.250.000 funtów — będzie xv pełnym rozgo 2yda. Dzieci ze wspomnianego miany
dużo studentów kończących swe studia za cji białej blachy i dużych rozmiaroxv blachy wiele bardziej aromatyczna i przy des- i zek Radziecki, Anglia, Francja i sze- wojia wtedy dopiero będzie można należy
związku wychowywane są w wierze ka granicą, po rozpoczęciu ich wc własnym kra żelaznej potrzebnej przede wszystkim do no- tylacji daje mniej stearoptyny (sub- reg innych krajów na obu półkulach cie ocenić znaczenie jej dążeń do pełnego
stancja która nic daje aromatu) i o*ziemi.
tolickiej i znajdują się pod pieczą ro- ju. Nie możemy mówić o prawdziwej zachód xvoezesnego przemysłu samochodoxvego.
zatrudnienia i rozwoju własnej produkcji.

Reżim warszawski - głównym narzędziem
Stalina w podziemnej robocie przeciw USA

Wielki rozwój gospodarczy Szkocji i udział
w przezwyciężeniu kryzysu brytyjskiego

Wiadomości z Wielkiej Brytanii

Tajemniczy skarb 10 miliardów franków na dnie studni

Co trzeba, wiedzieć o witaminach

•
I
Podczas pierwszej wojny światowej w r. minę D w pełnowartościową witaminę. Pro
...I znowu odrodziła się na całym święcie machem, przynieść o wiele większy dochód dy ze studni. Mimo, te pompy działały do 1915 na wodach Oceanu Atlantyckiego gra ces ten odbywa się w skórze pod wpływem
skonale, wody nie ubywało nawet na centy sował niemiecki okręt wojenny „Kronprinz promieni pozafiołkowych. Najwięcej wit. D
mania wykrywania zakopanych skarbów. niż niepewne poszukiwań a w Kalifornii.
Wyprawa zabrała ze sobą najnowsze ówr- metr. Po wielotygodniowych bezowocnych Wilhelm” rabując i zatapiając bezbronne etat zawierają: tran, żółtko jaj, masło, mleko,
Parę dni temu rozeszła się wiadomość, że
Anglik James BrownLe, organizuje wypra czesne zdobycze techniki. W wyprawie wzię próbach, i ta wyprawa powróciła nie osiąg ki pasażerskie i transportowe. Załoga złożo grzyby, drożdże. Zawartość pełnowartościo
wę na Chińskie morza, żeby odkryć legen ło udział również kilku inżynierów. Ci ostat nąwszy zamierzonego celu.
na z 500 ludzi, zaopatrzona była w najróżno wej wit. D zwiększa się wybitnie po uprze
W roku 1909 nawet przyszły prezydent rodniejszego rodzaju specjały żywnościowe, dnim naświetleniu w/w. produktów lampą
darny skarł^ kapitana Kidd"a. W Stanach ni, zrobili cdrazu odkrycie, że ze studni pro
Zjednoczonych wydano nawet ostatnio mapę, wadzi korytarz, który dalej rozgałęzia się USA. Franklin Roosevelt, zainteresował się ciągle uzupełniane z grabieży. Wszystkiego kwarcową. Zasadniczą rolą wit. D. jest re
na której oznaczone są wszystkie miejsca, w na pięć mniejszych korytarzy. Ujście tych tajemniczym skarbem. Roosevelt spędzał było pod dostatkiem począwszy od białej mą gulowanie nader ważnej dla organizmu go
których według starych podań i legend, u- korytarzy było pod powierzchnią morza 1 tę wtedy wakacje letnie w pobliżu wyspy Dę ki. cukru, margaryny, konserw, mięsa i kieł spodarki fosforowo-wapniowej. Zaburzenia
dy napływała woda morska. Ponieważ było bów-, wybrał s’ę więc na nią, ale po kilku bas, a skończywszy na ciastkach, serach, spowodowane jej niedoborem objawiają się
kryte mają, być skarby dawnych piratów.
' Między tyloma „skarbami”, przynajmniej n'emożliw’ością zatkać otwory podmorskie, dniowych bezskutecznych kopaniach, wyje kawie i herbacie. Zdawać by się mogło, że przeważnie w wieku dziecięcym w chorobie
jeden, istnieje według wszelkiego prawdopo więc postanowiono zrobić z tak zwanego że chał i zapomniał o „skarbie”.
takim wikcie, załoga cieszyć się będzie zwanej „krzywicą” (rachitis). U starszych,
Wyprawa bogatego przemysłowca Gilberta przy
dobieństwa napewno i o tym „skarbie” chcę laznego drzewa, rodzaj cylindra, który zam
szczególnie ciężarnych matek, może wystą
kwitnącym zdrowiem.
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napisać dla amatorów silnych wrażeń.
Tymczasem kwitnący zdrowiem marynarze pić tzw. „rozmiękczenie kości” (osteomalaszyć „skarb”, gdyż gdy już wszystko było skarbu.
cja). Hipowitaminoza wit D może objawiać
Pewnej nocy, w roku 1720, mieszkańcy przygotowane, zerwała się szalona burza,
Obecnie pewien inżynier z Nowego Jorku, zaczęli zapadać na silne nerwobóle, niedomo
wioski Mahone Bay, na wybreżu Nowej Szko która doszczętnie zniszczyła wszelkie urzą niejaki Filip Ward, organizuje s-ódmą z rzę gi oddechowe, osłabione serca, nieżyty prze się również w tzw.'„tężyczce” (tetania).
Witamina E znajduje się w kiełkach psze
cji (Kanada) zauważyli dziwne ognie zapalo dzenia. Ponieważ wspólnicy nie mieli więcej du wyprawę po „złóote runo”. Zapowiedział wodu pokarmowego, zwiotczenie mięśni itp.
ne na zupełnie niezamieszkałej niedalekiej pieniędzy na zakup nowych narzędzi, musia on, te w każdym razie dobrnie do skarbu, Również rany i złamania gości mimo wystar nicy, sałacie, jarzynach, grochu, żółtku jaj,
lucernie, pyłku kwiatowym. U zwierząt do
„wysepce Dębowej”. Wypadek ten, powta no zaniechać dalszych robót.
gdyż bierze ze sobą takie narzędzia, że jest czającej opieki lekarskiej nie chciały się goić. świadczalnych brak wit. E powoduje bez
rzał się przez wiele nocy. Zaciekawiło to pa
...I znowu upłynęło szereg lat, aż w roku w stanie przekopać dok.adnie całą wyspę, aż Doszło wręszcie do tego, że dumny „Kron- płodność, obumieranie płodu i zanik popędu
ru rybaków’, którzy zbliżywszy się do wy 1893 niejaki Fryderyk Blair, przypomniał do samych „fundamentów”. Co prawda i po prinz Wilhelm” musiał umykać do pierw
sepki, zauważyli dwa obce statki w małej sobie o tajemniczym skarbie. Wybrał się on przedni poszukiwacze też byli pewni, iż zdo szego lepszego neutralnego portu dla kuro- petowego. U ludzi nie zaobserwowano awita
minozy E.
zatoce. Na maszcie powiewały chorągiewki jednak zaopatrzony vv najnowsze pompy. będą legendarny skarb. Najbliższe miesiące wania swojej schorowanej załogi.
Braki w witaminie K powodują zaburze
Dzisiaj wiemy już, że przyczyną niepowo
czarne z trupią głową. Wszyscy mieszkań Postanowiono przede wszystkim zatkać o- okażą, czy inżynier Ward miał rację, będąc
dzenia niemieckiego korsarza była hipowi- nia w prawidłowym krzepnięciu krwi. Okres
cy Mahone Bay, zaczęli więc przezornie z twory podmorskie, cementowymi płytami. takim pewnym powodzenia.
tamina, czyli niedobór witamin w pożywieniu krzepnięcia staje się bardzo przedłużony, co
daleka omijać wysepkę. Rpzesz a się wtedy Potem zabrono. się do wypompowania wo
JOTEN.
nawet przy drobnym skaleczeniu może spo
załogi, ale zanim odkryto witaminy...
pogłoska, że są to statki piratów’ hiszpań
Już w drugiej połowie XIV wieku stwier wodować niebezpieczne wykrwawienie. Podaż
skich, którzy ścigani przez władze przyje
dzono na zwierzętach doświadczalnych, że po wit. K. powoduje wytwarzanie się w wątro
chali na bezludną wysepkę, ażeby ukryć tu
mimo podawania im pełnowartościowego ka bie protrombiny, która jest nieodzownym
ts.j swój skarb. Po jakimś czasie tajemnicze
statki odjechały. Powoli zapomniano o nich.
lorycznie pożywienia, zwierzęta te zapadały elementem dla wytworzenia się skrzepu. Wit.
na różne schorzenia. Domyślano się, że musi K znajduje się w szpinaku, kapuście wło
W roku 1795 trzech chłopców z Mahone
istnieć jeszcze jakiś czynnik dopełniający, skiej. lucernie, wątrobie. Jest dość odporna na
Bay: Smith, Vaugham i Mac Inn s, wybra
bez którego organizm zwierzęcy nie może temperaturę.
ło się na wysepkę, celem polowania na dzi
istnieć. K. Funk nazwał go „Witaminą” (po
Witaminy rozpuszzalne w wodzie
kie zwierzęta. Im to przedarzyla się przygo
polsku „Życian”).
da, która rozpoczęła nową erę „polowania
Ostatnią
witaminą z grupy rozpuszczal
U ludzi rzadko spotykamy się z pełną awi
za’ skarbem”, które mimo, iż upłynęło już
nych
w
tłuszczach
jest wit. P. Znajduje się
taminozą.
Obserwujemy*
najczęściej
niedobór
156 lat nie zostało jeszcze ukończone. Ci
ona w cytrynach i ma wpływ na przepusz
witaminowy, zwany „hipowitaminozą”.
trzej chłopcy, ustawiając sidła na dziką
czalność najmniejszych naczyń krwionośnych,
zwierzynę w środku wysepki, zauważyli na
Nasi krewni
Pierwszą z grupy rozpuszczalnych w wo
starym dębie wyraźne ślady dźwigu okrę
Witaminy można określić poglądowo jako dzie jest wit. BI. Jedna z chorób trapiących
towego, który musial dłuższy czas być za
Właściwie ile powinno się pić wedy niu ulega także mocz. Organizm, któ krewniaków naszych hormonów, korelujących szczególnie społeczeństwa Dalekiego Wscho
wieszony na gałęzi. Zaciekawieni tym chłop
cy .zaczęli przypatrywać się ziemi pod ga podczas upałów ? Pić tyle ile tego wy ry utracił zbyt dużo wody, nie może się z tymi ostatnimi, z tą wszakże różnicą, że du zwana „Beri-beri” jest spowodowana wła
łęzią i zauważyli okrągłe wklęśnięcie o prze maga organizm, czyli tyle ile się czu pocić i ochładzać, wskutek czego za witaminy są głównie pochodzenia roślinnego. śnie brakiem wit. BI. Ciężkie to schorzenie
W miarę poznawania coraz dalszych wita w pierwszej swej postaci objawia się cha
kroju około 4 metrów, co wyglądało na za
sypany otwór studni. Chłopcy słusznie przy je, że potrzeba. Trzeba jednak wystrze trzymuje w sobie zbyt dużo ciepła, co min, dokonano ich podziału na dwie grupy: rakterystycznym zanikiem układu mięśnio
na rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K, wego. Drugą postacią „beri-beri” jest t.zw.
puszczali, że w tym miejscu może się coś gać się picia zbyt zimnej wody, gdy znowu wpływa zgubnie na tkanki.
P) i rozpuszczalne w wodzie (wit. B2, kom postać obrzękowa, przy której występują sil
kryć i dlatego następnego dnia powrócili na się jest zgrzanym, bo można się naba
Pocenie się skóry w czasie gorąca pleks wit. B2 i wit C). Dla lepszego zobra ne obrzęki brzucha, kończyn i twarzy. Wit.
wysepkę, przynosząc «e sobą łopaty, kilofy wić zaziębienia żołądka, a nawet śmier
jest konieczną rzeczą dla organizmu zowania roli witamin dla organizmu ludz BI majdujemy głównie w ryżu, drożdżach,
sznury i inne narzędzia i zaćzęll kopanie. W
głębokości trzech metrów natrafili na rodzaj ci przez nagłe oziębienie i zgęszczenie ludzkiego, bo właśnie proces pocenia kiego podamy tu zgrubsza schorzenia, wywo kiełkach nasion, otrębach. W mąkach pierw
podłogi, zrobionej z bali drewnianych. Mu- krwi. Nie powinno się też przesadzać się ochładza ciało i utrzymuje w rów łane ich brakiem wzgl. niedoborem. Zazna szego gatunku ilość jej jest znikoma. Jest
sieli kilka dni dobrze się napracować nim w piciu wody i różnych płynów, bo to nowadze jego temperaturę. Wiedzą o czyć tu należy, że w dzisiejszej dobie rozwo dość wytrzymała na wysoką temperaturę.
ju społecznej opieki lekarskiej schorzenia te
Rozkłada się pod wpływem światła, a na
przeszkodę tę usunęli, poczem zaczęli da działa ujemnie na serce, a szcżególnie
tym polskie gospodynie, które w lecie są coraz rzadsze.
wysoką temperaturę jest odporna. Zespół wit.
lej kopać. Było już widoczne, że musi to
Witamina A. jako gotowy produkt, znaj B2 zawarty jest w przeważnej mierze w tych
być zasypana studnia. ?fa głębokości 6 u starszych osób, ale powinno się pić przechowują masło w odpowiednich na
metrów .natrafili na drugi pokład*1 bali, ta tyle, ile trzeba dla ugaszenia pragnie czyniach. Przez parowanie wody z na duje się głównie w tranie rybim, maśle, żółt samych produktach co i reszta witamin gru
jaj, serze, mleku i wątrobie. Rośliny takie py B. Ze schorzeń wywołanych brakiem ze
ki sam jak za pierwszym razem. Podwoiw nia.
/
czyń masło ochładza się i"»ten sposób ku
jak marchew, borówki, agrest, maliny i inne społu wit. B2 wymienimy kilka ważniejszych-."
szy wysiłki udało im się wykopać dół głę
W.czasie upałów, gdy skóra wydziela zachowuje swą formę i smak.
owoce zawierają prowitaminę A (aroten), zahamowanie wzrostu, wykwity łuszczaste
bokości 9 metrów, ale niestety natrafili na
Ludzki organizm pozbywa się zbyt która dopiero w wątrobie przetwarzana jest skóry, rumień lombardzki (pelagra), anemia
trzecią „podłogę” zrobioną z jeszcze grub dość wody przez pocenie się, każdy czło
szych i masywniejszych bali. Tej przeszkody wiek uczuwa więcej pragnienia niż w niego gorąca także przez szybsze i na wit. A. Wit. A nie jest bardzo wrażliwa złośliwa, zaburzenia psychiczne.
Badania nad zespołem wit. B2, tak zresztą,
nie byli już w stanie poruszyć, stracili więc porze chłodnej, gdy się mniej poci. wzmocnione oddychanie, czyli wenty na wysoką temperaturę. Brak wit. A powo
duje zahamowanie wzrostu osobnika, zabu jak nad całą witaminologią, postępują ciągle
nadzieję, że będą mogli o własnych siłach
odkryć tajemnicę zasypanej studni. Opowie Dzieje się to dlatego, że organizm nasz lowanie płuc chłodnym powietrzem. rzenia w odżywianiu nabłonków z następo naprzód, udostępniając ludzkości coraz to no
dzieli w domu całą swoją przygodę i wtedy musi mieć w sobie pewną ilość wody, Główną jednak rolę w ochładzaniu cia wym ich wysychaniem, rogowaceniem i łu we witaminy, tak niezbędne dla utrzymania
jeden z pradziadków przypomniał sobie, że która przy silnym poceniu się szybko ła gra pocenie się skóry, przy czym szczeniem. (Szczególnie niebezpieczne jest wzrostu i równowagi ustroju.
gdy był młody, to widział dwa okręty kor
to dla oka, gdzie może dojść do ślepoty na
Witamina C znajduje się w cytrynach. pqsarskie, które przybiły do wyspy. Nikt jed się ulatnia. Trzeba więc przez picie ciało pozbywa się znacznej ilości go skutek wyschnięcia spojówki i rogówki z marańcach, sałacie, młodych ziemniakach,
z
nakże ze starszych nie chciał ryzykować swe wody uzupełnić jej zmniejszenie w cie rąca.
następowym owrzodzeniem i rozmiękczeniem pomidorach, jarzynach, owocach, świeżym
go czasu na poszukiwanie niepewnego skar le z powodu pocenia się.
Pocenie się zdrowych ludzi następu tej ostatniej), zanik purpury wzrokowej w mięsie. Jest bardzo wrażliwa na wysoką tem
bu j powoli zapomniano o zakopanej studni.
peraturę. Głównym schorzeniem, które wy
Organizm ludzki musi mieć odpowied je z chwilą, gdy temperatura otacza siatkówce oka (tzw. „kurza ślepota”), osła wołuje
niedobór wit. C jest szkorbut, po pol
W dwadzieścia lat później, doktór Lynds, nią ilość wody dla swego zdrowia. Nad jąca ciało podniesie się do około 80 bienia odporności organizmu.
Witamina D (przcciwkrzywicza) nie jest sku gnilec. U dzieci obserwujemy chorobę
który leczył żonę Smitha, dowiedział się od
niej o przygodzie jaką miał jej mąż, gdy mierna utrata wody przez pocenie się stopni Fahrenheita. Tó pocenie się bardzo wrażliwa na wysoką temperaturę. Barlowa. Gnilec objawia się w jamie ustnej.
natychmiast zgęszczenie pdnosi się w miarę podnoszenia się tern Rozróżniamy wit. D, otrzymywaną z ergo- Dochodzi do owrzodzeń tkanek przyzębia i
był młodym chłopakiem. Lynds postanowił powoduje
sterolu (prowitamina) przez naświetlanie go do następnego wypadania zębów. Wit. C ma
wraz z paroma przyjaciółmi, podjąć się po krwj i soków tkankowych. Zgęsźcze- peratury.
promieniami pozafiołkowyml oraz naturalną również duże znaczenie jako czynnik odpor
szukiwania domniemanego skarbu, który zda
wit. D. znajdującą się w tranie. Ustrój żywy nościowy.
wał się spoczywać* nienaruszony na dnie za
potrafi również sam przetwarzać prowita
Należy więc unikać strugania jarzyn i osypanej studni. Doktór Lynds, dobrał sobie
paru towarzyszy i rozpoczęto kopanie. Co
trzy metry, natrafiono na drewnianą podło
gę. Za siódmym razem, podłoga przysypana
była, grubą warstwą miału węgłowego i
Uzasadnienie: Nie ulega wątpliwości, że
Leczenie dzieli sic na:
przykryta matą pkeaoną 8 włókien kokoso
Allopatlę czyli medycynę naukową na uni ludzie wydzielają z siebie jakieś promienio
wych. Teraz już Lynds był pewny, że skarb
wania elektromagnetyczne i te można prze
jest niedaleko. Tymczasem, gdy wykopano wersytetach, uznaną oficjalnie;
Homeopatię — właściwie nie uważaną nieść na kogoś, niekoniecznie wanną Mesjuż otwór głębokości 28 metrów, natrafio
no na wielką płytę kamienną, na której moż przez medycynę oficjalną, choć przez niektó mera, lecz także przez proste położon e ręki.
na było z trudem przeczytać następujący na rych praktowaną. Zasadą jej jesJ; podawanie Fakt ten jest stwierdzony, ale ścis ego wy
pis: „Dwa mHiony funtów szterlingów jest lekarstw w minimalnych Ilościach. Są to tru tłumaczenia naukowego jeszcze nia ma.
Jak leczą znachorzy?
zakopanyćh na głębokości czterdziestu stóp”. cizny bardzo rozcieńczone. Homeopaci uza
sadniają swój sposób leczenia tym, że drob
„Zapowiadaniem”, co jest formą hipnotyDoktorowi i jego wspólnikom zdawało się, na ilość trucizny wprowadzanej do organiz
Wiedz.a zawodowa
Kosztowne całusy
zmu,
nie wydaje mi się być czymś poważ
że mają już w kieszeni olbrzynfą fortunę mu powoduje leczący wstrząs. Rzeczywiście
Wiesz, Ferdek. to co nam nauczyciel opo
Mąż:
— Całujesz mnie,, moja droga, tylko
nym.
—
Ziołami,
co
jest
b.
często
skutecz

(obecna wartość 10 miliardów franków), często uzyskują b. dobre wyniki.
ne. — Magnetyzowaniem ciała przez pocią wiadał o tych kanałach na Marsie, to mi wtedy, kiedy potrzebne ci' pieniądze.
wystarczy wykopać jeszcze 40 stóp czyli 12
Zioło-lecznictwo: jest już uważane przez o- gnięcie rękami, co może często być pomoc się zdaje wszystko bujda...
żona: — Ale za to bardzo często, prawda?
metrów i zabawa skończona. Biedacy nie ficjalną medycynę, w wiciu wypadkach zaj
— A skądże ty tego możesz być taki pe
X X
wiedzieli jak złośliwie ,skarb” jest zabez mują się nimi nie tylko ludzie przygodni ale ne.
wny?
Dotrzymał obietnicy
Podam oryginalny przykład diagnozy (opieczony, przed dostaniem się w niepowo i prawdziwi doktorzy, którzy chcą ująć ten
— Jakto skąd? Przecież mój ojciec ro
— Przysięgałeś, że gotów jesteś ożenić
łane ręce. Jak tylko bowiem zaczęli kilo dział w jakieś reguły. W Polsce głównym kreślenla choroby). Przed pierwszą wojną bi w kanalizacji
się bez pieniędzy. A bierzesz ślub z najbrzyd
fami rozbijać płytę kamienną, to nagłe terenem zbierania ziół była Wileńszczyzna. światową jeden z lekarzy w Berlinie zauwa
X
X
szą panną... Gdzie twoje słowo?
studnia zaczęła się wypełniać wodą morską. Zresztą zielarstwo jest od tysięcy lat uży żył, że w tęczówce oka można odczy tać, któ
Strofa pesymisty
— Dotrzymuję go święcie. Zapewniam, że
Był to wypadek dosyć tajemniczy, zważyw wane na całym świccie, nic tylko przez lu ry organ ciała jest chory. Według nibgo każ
Może
mnie
wreszcie
co do mnie — nie mam ani złamanego gro
szy, że studnia znajdowała się na środku dzi ale i zwierzęta. Czy’ który Czytelnik zau da część ciała jest połączona z jakimś wy
Ktoś
z.
mistrzów
oświeci:
—
sza!
wysepki i stosunkowo wysoko ponad pozio ważył, jak n.p. pies, który źle się czuje- i- cinkiem tęczówki. Ta diagnostyka raczej roz
Czemu to (proszę
mem morza. Brzeg morski był oddalony i ska dzie na lakę i tam zjada niektóre zioła? szerzą się i ma. jedną w adę — wymaga ko
X X
Pań pięknych i panów)
.Też prawda
listy 4ak, że woda nie mogła się sama prze Przypatrywałem się temu, ale muszę przy sztownych aparatów.
Tyle się rodzi
e
Na
zakończenie
podam
parę
rad:
dostać, widać więc było, że musi być ja znać, że nic potrafiłem odróżnić jednego
Pewien szewc, człowiek cichy, miał żo
Genialnych dzieci —
1) nie używać za dużo soli;
kiś kanał, naturalny albo sztuczny. Po bez źdźbła od drugiego, które pićs wybrał.
nę swarliwą i często z domu uciekał.
A tyle wszędzie
owocnych wysiłkach ekspedycja doktora
2) jeść jak najwięcej naturalnych produk
— Czy się jej boisz? — pyta drugi.
Jest później bałwanów?
Pisząc o zielarstwie wszedłem już na teren
Lynds powróciła do domu z próżnymi ręko znachorstwa. Trudno określić kto to jest tów, jak sałaty, owoce, obmy te ale razem z
— Nie, jej się nie boję, tylko tego hała
ma.
, .
su, co ona robi! — była odpowiedź
znachor. Moźcby to ująć tak: jest to ktoś, łupiną;
Zawlkłana historia
X X
Ostatni z pozostałych przy życiu trzech który- leczy i osiąga nieraz zadziwiające wy
3) mało papierosów 4 alkoholu;
— Co porabia pan Antoni, pani szwagier?
Poradził sobie
chłopców’, którzy pierwsi wpadłi na ślad niki w sposób nieoficjalny. Zarżnę od Mes— Pani się myli, on jest moim mężem...
4) tylko czarny chleb;
„skarbu” Vaugham, nie zrezygnował nigdy mera, który leczył w dość oryginalny sposób.
— Ale, przecież pani mężem jest pan Ka
— Ach. ty pijaku, żebyś zobaczył W’ lu
5) zachować pogodę umysłu, nie iryto
7. myśli powtórnej wyprawy na „wyspę Dę Oto wannę nape-niał wodą i wkładał do n‘ej । wać
rol!
strze swoją twarz, sam byś się przestraszył.
się
i
kłaść
do
łóżka
ze
swobodny
m
urnybów”. Gdy w roku 1849 wybuchła „gorączka żelazo. Z wanny wystawało kilka drutów że
> — Racja, lecz mój mąż Karol umarł, ja
— Głupstwu, wiem o tym j już sobie pora
złota” i wszyscy udawali się do Kalifornii, laznych. Mesmer dotykał jednego drutu i ma słem;
wyszłam zamąż za mego dawnego szwagra dziłem...
7) zawsze m eć jakieś umysłowe zajęcie Antoniego, więc obecnie Antoni jest moim
Vaughmam’owi udało się znaleść finansistów gnetytowa! całość. Chorzy przychodzili i
— Co? Przestajesz pić?
do wyprawy na wysepkę — wyprawy, która chwytali druty. Otrzymywali jakby wstrząs odpowiadające naszemu zamiłowaniu.
mężem, a nieboszczyk Karol moim szwa
— Eh, co to, to nie, ale lustro sprzeda
B.
w razie powodzenia, mogła za jednym za- i byli często uzdrowieni.
grem...
łem...

I PORADY LSKARSKlf I
Ludzki organizm podczas upałów

Różne sposoby leczenia

Z płótna i shantungu.

Z resztek wełny laleczki i kolorowy haft.

woców, gdyż pod skórą mieści się najwięcej
witalnin. Produkty surowe należy wrzucać do
gotującej wody, a nie podgrzewać je powoli.
Nie należy również ich za długo gotow ać, ani
za często podgrzewać. Szczególnie w okresie
letnim, kiedy jarzyn i owoców jest pod do
statkiem, powinniśmy dbać o to, żeby jak
najwięcej witamin dostarczyć organizmowi i
tym samym podnieść jego zdrowotność i od
porność na miesiące zimowe.
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® Podróże
® Przygody
® Niebezpieczeństwa
Peter Freacben: PRZYGODY NA ARKTYKO.
Eskimos, nawet Jeśli ma tylko Jedna żonę, nigdy
nie jest o nl» zazdrosny — przeciwnie. Jest bar
dzo dumny, jeśli Jej wdzięki są należycie oceniane
przez innych mężczyzn. Zwyczaje Eskimosów są tak
niezwykłe, że aż często nieprawdopodobne, ale
Peter Freuchen, słynny podróżnik i pisarz, po
znał Je w sposób najbardziej gruntowny: piękna
Eskimoska została Jego żona. O miłości w domkach z lodu plsze wiele autor. Jak również o niebezpłecznyph wyprawach poprzez śnieżne pola i
góry Grenlandii, o polowaniach, pełnych groźnych
przygód na ladzie i piorzu, oraz o walce z na
tura i żywiołami — tworząc niezapomnianą książ
kę podróżniczą, która czaruje surową egzotyką
Północy. — Cena Fra. 560.—
Arkady Fiedler: RADOSNY PTAK DRONGO.
Książka o przygodach w dżunglaęh 1 dolinach
Madagaskaru, wśród egzotycznych ptaków i zwie
rząt, a przede wszystkim wśród pięknych dziew
cząt o gorących sercach. Nowe wydanie, oprawa
płócienna, liczne ilustracje. — Cena Fre. 540.—
Witold Rajkowski: POD ZNAKIEM PÓŁKSIĘ
ŻYCA. Praca ta wprbwadza nas w barwny świat
środkowegę Wschodu, życie proroka Mahometa,
dzieje jego następców, potęga kalifów i sułta
nów. tajemnice Mekki, mroki haremów, misty
cyzm mnichów muzułmańskich, arabskie zwycza
je i obyceaje. a przede wszystkim historia Isla
mu — składają się na treść tej wartościowej i
wysoce interesującej książki. — Cena Frs. 280.—
Herman Melville: BESTIA MORSKA (MOBY
DICK>. Powieść poóróżniczo-awanturnicza, peł
na niezwykłych przygód, śmiałych wypraw i
przejmujących niebezpieczesńtw. Dzieje pasjonują
cej trzechletniej podróży statku „Pequod" po
wszystkich oceanach świata w pościgu za tajem
niczą bestią 1 dramatyczny przebieg ostatniej wal
ki — stanowią tekturę, którą się pochłania Jed
nym tchem. — Cena Frs. 540.— *
NAJWAŻNIEJSZE PROROCTWA I PRZEPO
WIEDNIE NA CZASY PRZYSZŁE. Oto tytuły
rozdziałów tego ciekawego opracowania: WSTĘP
- PIRAMIDY - MAPA PRZYSZŁEGO ŚWIATA
- ZNISZCZENIE PARYŻA — ZESTAWIENIE
CHRONOLOGII KOŃCA NASZEJ
EPOKI —
PROROCTWA MECHALIASZUWE — PROROC
TWA* U KRÓLESTWIE POLSKIM KS. MARKA
— PRZEPOWIEDNIA - .MICKIEWICZOWSKA - —
PROROCTWA Z KSIĄG NARODU POLSKIEGO.—
Cena Frs. 95<M.
Wymienione Książki należy zamawiać na załą
czonym kuponie lub listownie, przesyłając rów
nocześnie należność według cen, podanych wy
żej. Podana przy każdym tytule cena obejmuj*:
koszt książki, opakowanie, porto 1 ubezpieczenie.
Na żądanie książki mogą byC wysyłane do Pol
ski t wszelkich innych krajów, z wyjątkiem Ro
sji. Prosimy o podawanie dokładnych adresów
drukowanymi literami.
UWAGA: Wysyłka zamówionych książek nastą
pi w ciągu 12-14 dni po otrzymaniu całkowitej
należności.
(Proszę wyciąć, wypełnić 1 wystać)

Do „NARODOWIEC” LENS (P. de-C.)
Proszę o nadesłanie mi następujących
. które oznaczyłem krzyżykiem:
PRZYGODY NA ARKTYKU,
. , « , . , RADOSNY PTAK DRONGO.

POD ZNAKIEM PÓŁKSIĘŻYCA,
BESTIA MORSKA.
................. N A J W AŻN1EJ SZE PROROCT W A
Należność za wysiane książki w wysokości trs;
.......................... przekazuję równocześnie na konto
pocztowe LILLE C/c 16657 — Journal „Narodo
wiec”. Lens (P.-de-C.)
imię i 4iazwtsko . .
.«•••••«•••
(drukowanymi literami)
Dokładny adres ....tłtłeie»ee
(drukowanymi literami)
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Zaciszny kącik w ogrodzie

1

(Foto: Cosmo Presse)

1. Kostium z lnianego płótna w kolorze słomy. Na miejscu kie
(Foto: Cosmo Pressei
szeni i u dołu spódniczki kolorowy galon w S rzędach. 2 Kom
plet z prążkowanego materiału „douppion”. Krótkie rękawki kimono Moda przewidziała różnego rodzaju kapelusze na dni wakacyjne,
we. U przodu żakietu i spódniczki wstawka poprzeczna. 3. Kom m.in. zabawny model bez główki, składający się wyłącznie z ob
szernego ronda, które chroni przed słońcem.
plet z shantungu. jasno-brązowego o rękawach kimonowych.

(Foto: Cosmo Press#*•

Para barwnych tancerek powstała po zahartowaniu płóciennych
korpusów kolorową wełną i nałożeniu lalkom spódniczek z resztek
wełny. Z w-ełny są także włosy oraz wianek, składający się z
drobnych kuleczek wełnianych. Resztek wełny można użyć także
do przybrania haftem .bluzeczki lub sukienki.

książek,

(Foto: Cosmo Presse)

W najmniejszym ogródku można urządzić zaciszi y kącik do za
żywania odpoczynku a nawet spożywania posiłków. Wygodną ław
kę, jaką wjdać na rycinie, osłania daszek, pokryty dachówkami.
Wzdłuż belek wiją się rośliny pnące. Stoliczek *i taburety opiera.
•
ją się na drewnianych słupkach.

Wieści z Polski
Promocja Politrukćw armii Rokossowskiego
Warszawa. — W szkole oficerów po go polityczno-wychowawczego, które gdy Sowiety ponosiły klęskę po klę
lityczno-wychowawczych odbyła się w go władza i kompetencje w zasadzie sce, politrucy zostali z Czerwonej Ar
końcu czerwca promocja wychowan są większe niż dowódcy danej jednost mii wycofani, przynajmniej w oddzia
ków tej szkoły na oficerów armii Ro ki czy oddziału. Oficjalnie oficer ta łach frontowych. Zbyt dużo ich bo
Dz1S :
Ignacego kossowskiego. Nowa gromada poli- ki ma dbać o polityczną „prawowier- wiem ginęło z rąk własnych podwład
Jutro:
P otrą w okow.
truków zostanie rozesłana po jednost ność” podległego mu oddziału, w prak nych, którzy korzystając z warunków
Pojutrze: N. M. P. Anielskiej
kach wojskowych, by jeszcze bardziej tyce jest on w jednej osobie głównym frontowych w ten sposób sami wymie
wzmóc w szeregach polityczny terror, agitatorem partii, głównym szpiclem rzali sprawiedliwość za wszystkie prze
propagować donosicielstwo i zatruwać NKWD i faktycznym dowódcą oddzia śladowania i szykany ze strony poli
truków.
życie żołnierzom bzdurami o rzekomo łu.
Wzorem sowieckim, politrucy zosta
pokojowych zamiarach Sowietów i
Politruk taki normalnie nie musi li wprowadzeni także do armii satelic
Dla przestrogi żonom polska prasa ,imperialiźmie” anglo-amerykańskim. mieć przygotowania fachowo-wojskoInstytucja tych politruków, jak ich wego. Wystarczy dobry język i szpi- kich. W Polsce, szczególnie w pierw
amerykańska ogłasza na. tępujący osię powszechnie nazywa, nie jest zna clowskie uchó i charakter. Nic więc szym okresie, byli to przeważnie oby-,
brazek z życia:
watele sowieccy, Polacy z armii so
W Brooklynie rosną nletylko drzewa,. na w żadnej demokratycznej armii na dziwnego, że są oni powszechnie znie wieckiej, -albo wprost Rosjanie, nie uale i żyją takie niezwykłe typy jak świecie. Istnieje ona jedynie w Sowie nawidzeni w armii. Do jakiego stop miejący, słowa po polsku. W miarę
John Savage, który do niedawna mógł tach, no i oczywiście w armiach kra nia potrafili dać się we znaki żołnie jednak upływu czasu, komunistyczny
rzom i oficerom czerwonej armii, reżim wychowuje sobie własnych po
być uważany za wzór pantoflarza o jów okupowanych przez Rosję.
Każda jednostka, od kompanii, a świadczy fakt, ze w pewnym okresie litruków. I tak jak w latach poprzed
ustalonej rutynie życiowej.
W każdy piątek John wręczał bez czasem plutonu począwszy, ma takie-" wojny, sowiecko-niemieckiej, w czasie nich i w tym roku nowa ich zgraja
szemrania cały* swój zarobek małżonce
naszpikowana sloganami stalinowskoMildred, która z wdzięcznym uśmiesz
marksistowskimi powędrowała między
O wielkim braku lekarstw* w Polsce
kiem na twarzy wzamian i nagrodę za
szarą brać żołnierską do swej niecnej
dobre sprawowanie, dawała mu dzie
roboty.
mieszkaniu
prywatnym.
Ucieszy'em
się
—
sięć dziesięciocentówek, aby John nie świadczy następujący obrazek który znaj nireszce koniec trudności! Radość okazała
Pompatyczne przemówienie wygło
musiał na piechotę drałować do pracy. dujemy w prasie krajowej:
się niestety przedwczesna. Lekarz oświad
„żona moja zachorowała na zapalenie płuc. czył, że natychmiast napisze receptę, ale do sił do nich w czasie promocji główny
Codziennie Mildred przygotowywała Wezwany z Akademickiej Opieki Zdrowot
politruk — tow. Naszkowski, który
wtedy, gdy wręczony mi blankiet pa
mężowi sandwicz, zwykle z krowim nej (z pomocy tej instytucji żona jako stu- piero
pieru zostanie wypełniony i podpisany przez ma tyle samo wspólnego z Polską co
zwykłym serem (bo to zdrowo i tanio). denka U. J. korzysta) lekarz zapisał peni lekarza, który wystawił mi receptę. Gdzież sam Rokossowski, to znaczy tylko pol
Aż nadszedł „dzień ojców”. Coś pod- cylinę i polecił ją niezwłocznie zastosować go teraz szukać. Co zrobię, jeżel nie zasta skie nazwisko, ale duszę i charakter
formie zastrzyków. Natychmiast (była nę go w mieszkaniu prywatnym? W pobliżu
kusiło Mildreu i postanowiła ona zro w
gedz. 14.45) udałem się do apteki celem uPogotowie Ratunkowe; przedstawiłem bolszewicki.
bić niespodziankę mężusiowi, jako że zyskarria tego cennego leku. Jednak dopiero by'.o
Polacy, którzy zmuszeni są służyć w
sprawę dyżurnemu lekarzowi, prosząc go o
był on zawsze wzorowym ojcem. Ale w dziewiątej z rzędu aptece społecznej (na wypełnienie odnośnego zapotrzebowania na armii Rokossowskiego pamiętają sta
Doszukiwanie
straciłem
ponad
godzinę
cza

co? Może mu »*ob;ć sandwicz z ma
penicylinę. Prośba moja została chętnie speł
su) oświadczono mi, że penicylina — ow nicna. Z wypełnionym blankietem wróci’em le prawdziwą rolę i zadania tych poli
słem i szynką z Wirginii i dodać jesz szem
— jest, ale że" nie zostanie mi wydana, do uprawnionego lekarza, który dopiero zao truków i mają się na baczności. Su
cze mało solony Ogórek? Nie należy gdyż na recepcie nie ma drugiego podpisu, patrzył receptę swoim podpisem i piecząt mienie i obowiązek patriotyczny same
podpisu lekarza uprawnionego do zatwier ką. Apteka wydała mi penicylinę o godz.
łamać ustalonej tradycji!
im tą niezbitą prawdę: Naj
— Johnny boy — zakwiliła Mildred dzenia recept przepisujących penicyhnę. Ce 18.30! A więc licząc od godz. 15-tej — trzy wskazują
lem uzupełnienia formalności skierowano i pół godziny straconego czasu (nadmieniam większym wrogiem Polski i najwięk
— w twój dzień postanowiłam ci zro mnie do najbliższego Ośrodka Leczniczego
używa’em roweru .skracając w znacznym szym zagrożeniem dla demokracji i po
bić prezent! Masz tu 5 dolarów i idź ZLP. w którym jednak nie zastałem kom że
stopniu czas zużyty zarówno na. poszukiwa koju na świecie jest Związek Sowiec
petentnego lekarza (ordynuje tylko do gedz. nia penicyliny, jak i załatwienie formal
sobie poszaleć...
15-tej). W dhigim Ośrodku ZLP przy ul. ności związanych z jej uzyskaniem). A żona ki ze swoimi agenturami w Warsza
John oszalał, bo nigdy w swoim dłu Batorego
wie, Pradze, Budapeszcie Sofii, czy
portier poinformował mnie, że ugim pożyciu małżeńskim nie miał tak prawnieni lekarze endynują wyłącznie do w szóstym nresiącu ciąży, z temperaturą Pekinie, a politrucy w armii są okiem
40°, „cierpliwie” czekała na leczenie
olbrzymiej sumy na swoje własne po godz. 15-tej. (Co mają robić »ci, którzy po ponad
i niezwłocznie potrzebne środki lecznicze”.
i uchem sowieckiego NKWD.
trzeby i to w jednym papierku. Jak tej godzinie nagle zachorują, względnie otrzymają
recepty
nrzepisujące
penicylinę?).
szaleć, to szaleć! Savage nigdy nie Zwróciłem się jednak do. dyżurnego lekarza
był specjalnie trunkowy, to też gdy z prośbą o podpisanie recepty. Ten nic od
Pieśni ludowe Kaszub
zamienił pięć dolarów na odpowiednią mówił, ale stwierdził, że nic jest do tego uilość wódek w narożnym i przyjaciel prawniony i nie wie. czy apteka receptę z Gdynia. — Jedną z najbardziej może inteNad ziemią kaszubską przeciągnęły woj
podpisem zrealizuje. Przewidywania le
skim barzc, świat wydał mu się w ró jego
karza okazały się s'juszne. W aptece z powo sujących okolic Polski są Kaszuby. Znajdu ny i klęski. I zagon własny był coraz szczu
żowych kolorach, a jego życie domowe du braku jia recepcie podpisu kompetentne jemy tu i dawne osady i tradycje polskie i plejszy, opuszczać go trzeba było i iść w
w czarnych... Pokrzepiony na duchu go lekarza, odmówiono mi wydania penicy tyle śladów dawnej polskiej kultury i sztuki, służbę. Zachłanne i drapieżne rządy cudze
ścierały się na Kaszubach różnorodne wpły odbijają się* w poezji ludowej. Powstają te
ognistą wodą, John w rócił do domu w liny. zamiast piej otrzymałem kartkę z na wy
i to nie tylko narodowościowe, ale rów maty epiczne. Lud charakteryzuje obcą na
zwiskami i prywatnymi adresami uprawnio
wojowniczym nastroju.
nych lekarzy. Na szczęście drugi z kolei le nież i religijne, obcy przybysze ogarniali wałę krzyżacką co spadła na jego ciche i
— A ty szkocka kaso o^zczędnościo karz, do którego udałem się, był w swoim ziemię i władze, zasadnicze tło charakteru spokojne osiedla, na ziemię, aby ją obrabo
ludności pozostało niezmienne, zachował się wać. Ale w końcu „dmuchnął wiatr’* i uro
wa. moją krwawicą nabita — ryknął
obyczaj słowiański. Stary język polski do dziła się na Wybrzeżu epopea o rybaku
od proga t,olu ku niewymownemu zdu
dziś jest żywy w wymowie ludu kaszubskie „Czerlińskim. co do Pucka po sepe jachoł”.
Kajany za zakup towarów
mieniu Mildred — sprawię ci takie lago, budownictwo, zdobnictwo, strój, piosen Epopea Derdpwskiego, to cały odrębny świat
n’e za ten ser Krowi, że popamiętasz Ponieważ w magazynach rządowych wszy ka ludowa to cechy wspólne nie tylko z uczuć innych, a szczerze i rdzennie polski.
Ziemią Słowińców, czy Kocewia Jest tam i bujna tężyzna i rozlewna tęskno
„dzień ojca” i polecisz do swojej matki. stkiego brak, więc reżim walczy z kupiec- najbliższą
ta i gorące ziemi rodzinnej umiłowanie, któ
prywatnymi, aby ludność nie widziała ków, ale i z dalszymi regionami Polski.
I słowo stało się czynem, a posinia twem
rej największy wyraz dał poeta w wielkich
i nie przekonła się, że system wolnego han
czona Mhdren skarżyła się sędziemu, dlu jest lepszy od i rzędów ó'-ri1arksjsl^iv^Męri Dzisiejsi Kaszubi są spadkobiercami tra Słowach:
dycji wygasłycl^ą^ęzepdw pornorskictv.y, *"
.
który cd"oczy< sprawę, aby się namy go. Oto jak przedstawi.! t Nie ma Kaszub bez Polonii. A bez Ka
tynów, Rujan, Wolmian. Rdzeniem Kaszub*
ślić, kto ma tutaj rację. Najbardziej oczywisty stan rzeczy:
szczyzny jest tak zwane Pomorze Gdańskie, szub Polści”.
„W ostatnich dniach odbył się w Poznaniti a miasto Gdańsk było zawsze w ruchu młołagodzącą okolicznością wydały się mu
Są inne piosenki, liczne liryki kaszubskie,
proces Feliksa Matuszewskiego, właściciela do-kaszubskim uważane za stolicę Kaszub.
do obrzydzenia jednostajne sandwicze. sklepu włókiennicze - galanteryjnego w Kro
proste nieopracowane tematy, stanowiące cen
Ruchem młodokaszubskim zwała swe dąże ny. z punktu widzenia etnografii poezji lu
— Drzyjcie niewiasty, gdy okiełzna toszynie. oskarżonego o gromadzenie w celu nia garstka młodzieży rodzinnej na Kaszu dowej niepośledni skarbczyk. Upatrujemy w
ny Savage, raz do roku przemienia się spekulacji wielkich ilości towarów włókien bach. która pod hasłem. „Co kaszubskie to tej ludowej poezji kaszubskiej przede wszy
jak pończochy damskie, skarpetki polskie”! postawiła sobie za zadanie wpro
w- pierwotnego dzikusa i mści się za niczych
męskie i dziecięce, kretony. wstążki, dams wadzić pierwiastki szczepowe kaszubskie do stkim nader ciekawy wariant poezji polskiej,
falującej we wszystkich naszych szczepach
wszystkie piątki pełne pantoflarskie- kie komplety bawełniane itd.
kultury ogólnopolskiej, a zarazem oprzeć pra od kresu do kresu.
go poniżenia i niespełnionych pokus u- „Towary te były ukryte poza sklepem, a cę społeczną i polityczną na realnych wa
tcpiouych w krowim serze — dodaje w sklepie znajdowały się jedynie drobne runkach.
towarów mało atrakcyjnych.
prasa amerykańska na przestrogę żo ilości
Nie mało też się przyczyniły do powsta HUMOR KRAJOWY
„W wyniku rozprawy osk. Feliks Matu
nom.
szewski został skazany na 3 lata i 6 mie nia ruchu młodokaszubskiego zabiegi Niem
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ców około oderwania szczepu kaszubskiego
sięcy więzienia oraz konfiskatę towaru”.
od macierzystego pnia polskiego. Ruch mło»' *
*
dokaszubski, którego najlepszymi wyrazicie
Jasno wynika, że kupiec chcąc żyć sta lami byli poeci ludowi : Hieronim Jarosz
rał się o towar, jak mógł. Bezpieka przy Derdowski i dr. Aleksander Majkowski, speł
pisała mu cele spekulacyjne, a sąd marksis nił swoje doniosłe zadanie, gdyż akcentując
Paryż. — Trybunał dep. Sekwany skazał towski skazał kupca, bo to konkurent dla swoje szczepowe właściwości Kaszubów, wy
firmę „Papeteries de la Seine’* na zapłacenie handlującego reżimu.
walczył należyte miejsce w narodzie polskim,.
3 50 tys. .fr. odszkodowania pani Gilbert, asy
stentce społecznej i radczyni pracy, zwolnio
nej ze względów na zły stan zdrowia. Zwol
nienie nastąpiło bez wysłuchania zaintereso
wanej i bez zasięgnięcia opinii rady załogo
e
ee
wej. Trybunał orzekł, że w odniesieniu do asystentki społecznej obowiązuje wypowiedze
nie 3-miesięczne, podczas gdy firma ograni
Ratał ma pieniądze grube,
czyła jc do jednego miesiąca.
Więc jednego dnia nie czeka,

Wyrok no pracodawcę za nieprawne
zwolnienie asystentki społecznej

i eeeee eeeeeeeeee

Samoloty Air-France przewiozły w r. 1950
774.996 osób
PARYŻ. — Kompania Air-France ogłosiła
roczny raport swojej rady administracyjnej
oraz, bilans wpływów i rozclfodów, który
przedłożyła Ministrowi Pracy. Bilans jest
czynny i wykazuje saldo w kwocie 10 milio
nów’ 325 tys. 59.3 fr. _
Samoloty Air-France przewiozły w r. 1950
*574.996 pasażerów, wobec 650 tys. w r. 1949.
114)

(Ciąg dalszy)

Wielkie krople potu zrosiły jego czo
ło, Czuł, że jest złodziejem, przestęp
cą.
Najważniejszą część już wykonał.
Pozostało jćszcze położyć czek pod po
duszkę dziecka.
Zbliżył się do łóżeczka, które
było zaopatrzone w siatkę, by fnały
śpioch nie wypadł.
Głęboko się nachylił.
Światło księżyca, które pomimo ko
ronkowej firanki zasłaniającej okno
przedostawało się do pokoju, pozwoliło
mu dokładnie widzieć twarz śpiącego
malca.
Słodki uśmiech igrał na obliczu dziec
ka, widocznie coś radosnego śniło mu
się.
Serce mu zabiło. Jak wąż czarny
przesunęła mu się myśl: Co teraz bę
dzie z dzieckiem? Jaki będzie los mal
ca, jeśli wydam go w r£ce tej kobiety?
/ .
Straszne obrazy zaczęły mu się prze
suwać przed oczyma. Teraz leżało je
szcze dziecko spokojnie w ciepłym łó
żeczku, było pod dachem bogatego do
mu
...Wkrótce jednak położą go na zgni
łej słomie, grube ręce będą go targać,
będzie słyszało przekleństwa i
Obrazy zaczęły migać mu przed oczyma; widział już przed sobą chłop

W reżimowej zkole
— Nauczyciel: — Aż do wkroczenia wojsk
radzieckich, Polska była krajem nieskończe
nie zacofanym. Nie znała żadnej ze zdoby
czy przodującej światu sowieckiej kultury...
Głos z tylnej ławki: — Owszem. Znaliś
my zegarki!

Postęp techniki i jego wpływy
na ceny we Francji w ciągu 50 lat
(Korespondencja własna „Narodowca”)

2
55
19
205
6

Ceny te dotyczą kilograma wzgl. li
tra lub sztuki. Zależnie od artykułu.
Mimo, żc statystyka daje ciekawe
dane porównawcze, nie należy w żad
nym wypadku brać ich jako ewentual
ną podstawę do wniokowania na temat
stopy źyciowe-j robotnika w roku 1901
i w roku 1950. Podczas bowiem, gdy
w roku 1901 cały zarobek robotnika
wynosił 73 centymy na godzinę i na
tym kończyły się wszystkie jego do
chody, podczas gdy w roku 1901 ro
botnik musiał ze swojej kieszeni opła
cać koszta leczenia swoje i rodziny,
robotnik w roku 1950 korzysta z licz
nych świadczeń społecznych, premii,

dodatków na dzieci aż do urlopów płat
nych włącznie. Wszystkie te świad
czenia mogły być „wchłonięte” przez
proces produkcyjny właśnie dzięki po
stępowi w dziale wytwórczości. To
samo można powiedzieć o skróceniu
czasu pracy i podniesieniu wieku, uprawniającego do zatrudniania młodo
cianych.
Nie można porównywać stopy życio
wej robotnika z 1901 ze stopą robotni
ka w 1950, gdyż potrzeby tego ostatnie
go wzrosły kilkakrotnie w porównaniu
do potrzeb jego ojca a nawet dziada w
roku 1961.
J. Urban

49

m.*

1 godz.
12
4^
12
godz. 44
godz.
godz. 7
godz.
godz. 47

m.
m.
m.
m.
m.
m.

32
1 godz. 28
7
5
7
36
99 godz.
27 godz. 14
1J.5 godz.
3 godz. 18

m.
m.
m.
m.
m.
m.

m
m.
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Bourvil na balu
z okazji 14 lipca.
W związku z na
kręcaniem
filmu
„Sam w Paryżu”, od
tworzono scenę balu
z 14 lipca- W środku:
znany aktor Bourvil.
(Foto: Record!
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Trzej młodzi podróżnicy odbyli podróż na Nilu w kajakach
MARSYLIA. — W tych dniach powrócili
do Marsylii trzej pierwsi podróżnicy, którzy
przebyli Nil w kajakach, począwszy od jego
najdalszego źródła ,obecnie znanego, — rzecz
ki Hagera w Ruanda-Urundi — aż do jego
ujścia. Wyczynu tego dokonali Francuzi: An
drzej Davy, Jan Laporte i Amerykanin, John
Goddard. Rozpoczęli oni podróż 2 listopada
ub. r. a organizowali ją 3 lata.
Młodzi podróżnicy opowiadają, że ku źró
dłom Nilu wybrali się. samochodem, jadąc
przeszło 15 dni. Przejeżdżając kajakami z
prądem rzeki, minęli liczne katarakty i wiry.

Przygody Reifałćl Pigułki

Wybrał Afrykę ot na próbę,
Wierząc, że go „coś’1 tani czeka,

Podróż rzeczną rozpoczęli u granic Ugandy,
Tanganiki i Ruandy, w okolicy bardzo dzi
kiej. Samolot dostarczał im części wymien
nych do naprawy kajaku. Po zatonięciu jed
nego kajaku, zastąpili go pirogą.
Podróżując górnym Nilem widzieli stada
hipopotamów i słoni.
Do granicy Sudanu przybyli 31 grudnia
1950 r., przejechawszy w ciągu 4 miesięcy około 3.000 km. Napotkali na liczną ludność
prymitywną, która jednak odniosła się do
nich życzliwie. Jako pożywienie służyły im
głównie ryby.
W Dolnym Egipcie ludność odniosła się do
podróżnych nieufnie i niegościnnie. Nato
miast w Kairze i w Aleksandrii zorganizowa
no przyjęcie na cześć podróżników.
Podróżnicy przywieźli z wypraw^ owady,
próbki minerałów oraz karty Górnego Nilu,
które skompletowali.
W podróży swojej napotkali na pozostało
ści z czasów Faraonów oraz ślady pobytu
chrześcijan.

Składnica sprzętu amerykańskiego
w dep. Nievre

Prawda, zdarza się przygoda:
Do Murzynki się uśmiecha,
Lecz niestety wielka szkoda,
^Bo jest „biały”, więc ma pecha.

Cosne-sur-Lpire. — żołnierze armii amery
kańskiej naprawią koszary Binot w Cosnesur-Loire (Nidvre). Koszary te zostały pod
palone przez Niemców. Będą one służyły za
składnicę benzyny i sprzętu dla sił alianc
kich. Lotnisko w Cosne będzie także uporząd
kowane.

Opala się błyskawicznie,
Wraca do baru z zapałem,
Marzy jak to będzie ślicznie,
I zastaje „czarną” z... „bia’ym*\

ca dorosłego, ciężko pracującego, albo
jeszcze gorzej — nie każdy zostaje
przy uczciwej pracy, prędko może się
człowiek wykoleić.
Ha, Fulton ujrzał celę więzienną —
tam siedział człowiek w szarym ubra
niu, bezmyślnie uśmiechał się i wciąż
powtarzał: jeszcze siedem lat — jesz
cze siedem lat! Wtedy nieszczęśliwy
przypomniał sobie może, że kiedyś spał
w bogatym łóżeczku, był otoczony mi
łością, że ktoś się do niego przyjaźnie
uśmiechał — ktoś, który przysiągł so
bie, żc ten mały chłopczyk zostanie w
przyszłości jego spadkobiercą.
Amerykanin cofnął się, wślizgnął się
z powrotem przez łazienkę do swojego
gabinetu i upadł na łóżko.
Sen jednak nie zamykał powiek jego.
Serce mocno, coraz mocniej biło. Cze
kał — czekał na to, co wkrótce stać się
musi. Przysłuchiwał się czy nie usły
szy kroków lub nawet krzyku.
Zegar ha ścianie wybijał równomier
nie takt — jeszcze dziesięć minut bral<owTało do północy.
Kobieta weszła do pokoju dziecka.
Cicho stąpała by nie zaniepokoić mal
ca.
Nie bvła to pani Adelajda — narzę
dzie Fultona.
Elsa wstała ze sw*ego łoża, by spraw
dzić czy Frank śpi.
Nachyliła się nad tą kochaną isto

dzięki postępowi techniki, potaniały,
podczas gdy artykuły, stanowiące wy
twórczość wiejską podrożały. Oto jak
przedstawia się według urzędowej sta
tystyki siła nabywcza zarobków meta
lowca paryskiego w ciągu 50 lat:
Metalowiec paryski musiał praco
wać na kupno:
Grudzień 1950
Styczeń 1901
,
18 m.
24 m.
9 m.
7*/2 m.
30 m.
41 m.
20 m.
24
m.
51 m.
1 godz. 32 m.
5 godz. 13 m.
2 godz. 45 m.
5 godz. 17 m.
3 godz. 17 m.
1 godz. 22 m.
2 godz. 28 m.
6 godz. 6 m.
4 godz. 10 m.
6 godz. 32 m.
5 godz. 12 m.
3 godz. 14 . m.
4 godz.

Paryż w apcj 1951
Francuski Instytut Statystyczny ogłosił ostatnio niezmiernie ciekawe da
ne, dotyczące siły nabywczej wykwali
fikowanego metalowca (tokarza) w okręgu paryskim, na przestrzeni ostat
nich pięćdziesięciu lat. Ze statystyki
tej wynika, że artykuły przemysłowe,
Artykuły żywnościowe
Chleb (0,3U fr i 36,— fr) . . . .
Ziemniaki (0,09 fr i 18,— fr) . . .
Wino (0,50 fr i 62,— fr)
. . . .
Mleko (0,29 fr i 41,— fr) . , . .
Cukier (1,12 fr i 103 fr)....................
Befsztyk (2,— fr i 632 fr) . . . .
Cielęcina (2,40 fr i 640,—) . . . .
Baranina (1,— fr i 300,— fr) . . .
Masło (3,05 fr i 740,— it)
. . .
Kawa (3,80 fr i 792 fr)....................
Czekolad'-. (2,90 fr i *392,— fr) . .
Inne wydatki
Papierosy (0,60 fr i 65,— fr) . • .
Mydło (0,70 fr i 178,— fr) . . .
Bilet na metro (0,15 fr i 14,— fr) .
Węgiel (0,056 fr i 10,56 za kg) . .
List (0,15 fr i 15— fr)....................
Żarówka (2,— fr i 72,— fr) . . .
Ubranie (40,— fr i 12 000 fr) . .
Prześcieradło (13;95 fr i 3 300 fr} .
Rower (150,— fr i 13 900,— fr) . .
Bilet Kolejowy (100 km) . . . . .

Miłość
ZWYCIĘŻA

Nienawiść^
tą i pocałowała ją w czoło. Spuściła
siatkę, nachyliła się jeszcze bardziej by
poprawić poduszeczkę.
Nagle poczuła jakiś papier w ręku.
Doszła do okna, by przy świetle księży
ca przeczytać jej treść.
Nieopisane zdziwienie pojawiło się
na jej twarzy.
— Czek ? Czek z podpisem mego mę
ża —- na dwadzieścia tysięcy dolarów
płatnych oddawrcy?
Coło jej zmarszczyło się. Wtem uśmiechnęła się.
— Ach, ty dobry człecze — szepnę
ła. — Chcesz wynagrodzić nam nie
przyjemności, które mnie i dziecku dziś
wyrządziłeś? Dałeś czek i chcesz bym
otworzyła dla Franka konto oszczędno
ściowe w banku. Chcesz tym zatrzeć
wrażenie jakie twoje dzisiejsze zacho
wanie się wywarło. Tak Woodrow, je

steś drobry i szlachetny, a ja — ja źle
postąpiłam, że nie wybaczyłam ci tej
małej słabostki twojej. Jutro jednak
wynagrodzę ci to, powdem ci, że jes
teś najlepszym na świecie człowiekiem.
Nie ćhcę mu jednak popsuć radości i
położę czek z powrotem na swoje
miejsce. On chce żebym ja lub Anna
Maria znalazła go rano, gdy wybrnie
my dziecko z łóżka,
Ostrożnie, by malec nie obudził się
wsunęła czek pod poduszkę.
Wyszła i położyła się do łóżka. Skrzy
żowała ręce i dziękowała Bogu, że po
łączył ją z tak dobrym człowiekiem.

ROZDZIAŁ 65.
IV przepaści zbrodni.
Proszę czekać na mnie tu, aż nie
wrócę — rzekła.

— All right, madame!
— Potem pojedziemy do portu To
warzystwa Okrętowego w Hoboken.
Rozumie pap?
— All right, madame. Chcę tylko
zwrócić uwragę, że w nocy żaden okręt
nie odchodzi. Będzie pani zmuszona
czekać do jutra.”
— To już jest w porządku. Muszę
tylko przyprowadzić jeszcze mego syn
ka, którego odałam do znajomych,
gdyż w hotelu nie mogłam się nim opiekować. Za mały kwadrans będę z
powrotem.
Słowa te wypowiedziała pani Adelajdji.
Auto stanęło na Fifth Avenue u ro
gu wąskiej pliczki, na której znajdował
się ogród Fultona. Adelejda nosiła du
ży czarny płaszcz, który ją całą otu
lał. Na głowie miała mały sportowy
kapelusik.
Chodziła wrzdłuż muru, aż natknęła
s.'?. na wejście do ogrodu.
.— On chyba nie zapomniał zostawić
furtki prowadzącej do ogrodu, otwar
tej? — Nacisnęła klamkę i furtka otworzyła się.
Adelajda szła długą aleją No</była ciemna, jedynie gwiazdy jasno świe
ciły. Blade promienie księżyca tu i ow
dzie przedostawały się przez gęsto ro
snące liście drzew.

Adelajda potknęła się i ledwro wstrzy
mała wyrywający się jej krzyk prze
rażenia.
• W poprzek alei leżał rozciągnięty
duży, czarny pies. Biedne zwierzę zo
stało przez własnego pana otrute. \
Fulton rzucił przed domem kawał
zatrutego mięsa. Liczył, że pies spusz
czony na noc z łańczucha obleci cały
ogród i chwyci przeznaczony dla niego
przysmak,
Stało się — wierny pies przypłacił
życiem. Teraz leżał z szeroko otwarty
mi oczyma. Adelajda nie mogła oprzeć się wrażeniu, że śle on oczyma
swoją skargę prosto do nieba.
Nie miała jsdnak dużo czasu do my
ślenia. Otuliła się mocniej w płaszcz i
szła dalej.
— Prędko, prędko — szeptała do
siebie — ani jednej sekundy nie wol
no tracić. Za kilka minut syn jego bę
dzie w moich rękach. Pierwszy akt
zemsty będzie wykonany.
Jakieś jęki doszły jej uszu.
Czy to wiatr nocny, który wieje
przez gałęzie, jęczy? ’
Czy. sumienie jej nasuwrą takie ha
lucynacje?
Adelajda drgnęła.
(Ciąg dalszy nastąpi)

Znowu seria wypadków drogowych

TOUR DE FRANCE

Belg, Derijcke zwycięzcą przedostatniego etapu Genewy do Dijon
DIJON. — Bieg na czas z. Aix les Bains do
Genewy był właściwie ostatnią batalią „asów” tegorocznego Tour de France.
Pozostałe dwa etapy nie budziły już zby
tniego zainteresowania.
Chodziło już odtąd tylko o ukończenie bie
gle. Można powiedzieć, że na starcie w Gene
wie „Wielka Piątka”: Kobiet, Geminiani, E.
Lazarides, Bartali i Ockers „podpisała nieja
ko pakt o nieagresji.
Pewna rywalizacja wystąpiła tylko w wal
ce o szczyt Faucille, zaliczony do 3 katego
rii w wyścigu na Wielką Nagrodę, Gór.
Na 500 metrów od szczytu FTszpan Ruiz
B. próbuje ucieczki, ale Gino BartaliKdocho
dzi go i mija po gwałtownym sprincie: Od
tąd następuje znowu spokój
Przez Morbler kolarze przejeżdżają razem,
prowadzeni przez Bobcta. Po przejściu Montront. Mirando poczyna uciekać i wkrótce ma
już 300 metrów przewagi nad pozostałymi
kolarzami. W ArboiS dołącza jednak do nie
go Walkowiak, Tesseire, Langarica, Derijcke, Deledda, Rosseel, Brambilla, Mayen )
Zaaf.
(Foto: Record)
Utworzona w ten sposób czołówka ma mi
nutę j 45 sekund przewagi
K’asyczna postawa Kobieta w biegu na czas.

W Dole ta przewaga czołówki złożonej już
tyko z 9 lokarzy rośnie do 5 minut i 35 sek.
Wreszcie na 35 kilometrów od mety przewawaga ta wynosi prawie 7 minut.
Tych 9 kolarzy wpada równocześnie na
metę iv Dijon. Rozpoczyna się sprint..
Hcssclre wychodzi na czoło j już wydaje
się. że jest on pewnym zwycięscą, kiedy na
gle Belg: Derijcke wysuwa się przed niego i
kończy pierwszy.
Z Dijon do Paryża

Ostatni etap z Dijon do Paryża chociaż
był najdłuższym, wynosząc aż 322 kilome
trów, to jednak był mało ciekawy I nie ode
grał żadnej roli w ostatniej klasyfikacji czo
łowych kolarzy. Wszędzie wzdłuż drogi wi
tano entuzjastycznie kolarzy. Dopiero na 20
k lometrów od mety Kobiet wysunął się na
czoło jadącej zwarcie grupy. W tym jednak
momencie Magni przeszedł do ataku i począł
odrywać się od pozostałych kolarzy. W ślad
za nim ruszył Deledda. Do Parc des Princes
wpadł pierwszy zwycięzca dookoła Włoch. W
ostatniej jednak chwili Deledda wyszedł sprin
tem na czoło, uzyskując w7 ten sposób zwy
cięstwo etapowe.

(Arcmuunu.

Obok Kobieta ..Wielką Piątkę” tegorocznego Tour de France stanowili; R. Geminiani, L. Lazarides. Bartali-i Ockers. (Na zdjęciu kolejno od lewbj ku prawej) Geminikni zdobył nadto Wielką Nagrodę Gór, bijąc w tej konkurencji takiego mistrza jak Bartali.
Ostateczna klasyfikacja
38. Tour de France

1. Kobiet 142 g. 20’ 14" (Przeciętna szyb
kość uzyskana przez zwycięzco Kobieta wy
nosi 32 km. 979 metrów na godzinę).
2.
Geminiani 142 g. 42’ 14”
3.
Lazarides 142 g. 44' 30"
4.
Bartali 142 g. 49’ 23”
5.
Ockers 142 g. 53’ 07"
6.
Barbotin 142 g. 56‘ 54"
7.
Magni" 142 g. 59’ 28"
8.
Bauvin 143 g. 06’ 07"
9.
B. Ruiz 143 g. 06' 09"
lO.Coppi 143 g. 07’ 05"
11. Lauredi 143 g. 17’ 33"; 12. Dicderich
143 g. 19' 43"; 13. Dcmulder 143 g. 24’ 32”;
14. Van Ende 143 g. 27’ 32”; 15. Biagoni 143
g. 29’ 06"; 16. Meunier 143 g. 33’ 50”;r 17.
Decock 143 g. 34’ i5"; 18. Cógan 143 g. 35’
44”; 19. Yerscheren 143 g. 35’ 50"; 20, Bobet!43 g. 44’ 23"; 21. Goasmat 143 g. 51’
51"; 22. De Hertog 143 g. 55’ 18”; 23. Dotto
143 g. 56’ 57"; 24. Aeschlimann 143 g. 59’
59”; 25. Rosseel 144 g. 02’ 36”; 26. Gauthier
144 g. 11’ 23"; 27. Robie 144 g. 15’ 49"; 28.
Sommer 144 g. 19' 01"; 29. Franchi 144 g.
19' 27"; 30. Lcvoque .144 g. 22’ 05"; 31. Teis•seire 144 g. 28’ 19"; 32. Deledda 144 g. 29’
47’;. 33. Vitctta 144 g. 29’ 52"; 34. Guguet
144 g. 32’ 37"; 35/Huber 144 g. 33’ 50”; 36.
Braihbilla 144 g. 38’ 43”; 37. Deprcz 144 g.
45’ 58”: 38. Carrea 144 g. 48’ 15”; 38 Buchonnet 144 g. 51’ 47”; 40. Baeyns 144 g.54’
18"; 41. Muller 144 g. 59’ 16"; 42. Couvreur
145 g. 07’ 12"; 43. Derijcke 145 g. 07’ 30";
44. Rodriguez 145 g, 09’ 53"; 45. L&beyhe
145 g. 13’ 52"; 46. Mirando 145 g. 14’ 20";
47. Pezzi 145 g. 18’ 23"; 48. Morvan 145 g.
18’ 33”; 49. Caput 145 g. 19’ 25”; 50. G.
Wcilenmann 145 g. 21’ 29”; 51. Cciaris 145
g. 20' 14"; 52. Milano 145 g. 31’ 17"; 53.
Colinelli 145 g. 32’ 12"; 54. Salimbeni 145 g.
32’ 36”; 55. Kemp 145 g. 40' 13”; 56. Baldassari 145 g. 40’ 54"; 57. Walkowiak 145
g. 41’ 44'; 58. Langarica 145 g. 44’ 38"; 59.
Massip 146 g. 00’ 27"; 60. L. Wcilenmann
146 g. b8’ 46”; 61. Gtfeguen 146 g. 10’ 01";
62. Van Steenkiste 146 g. 16’ 19"; 63. Carie
146 g. 29’ 07"; G4. Baffert 147 g. 05’ 40";
65. Mayen 147 g. 17’ 04"; 66. Zaaf 147 g.
18’ .32"..- Francja zwycięża
w klasyfikacji, drużynowej

Wspaniale zwycięstwo zespołowe uzyskała
drużyna fraheuska. Zdobyła ona tym samym
nagrodę w wysokości 2 milionów* 400 tysię
cy franków*. Ostateczna klasyfikacja druży
nowa przedstawia się następująco:
1, Francja . . . . . . . 426 g. 47 36"
2. Belgia
. . , «- . .. . 427 g. 32’ 13"
3. Włochy . . '
428 g. 09' 49"
4. Est-Sud-Est
..... 428 g. 09’ 49”
5. OuesŁSud-Oucst . . . . 429 g. 03’ 14”
6. Szwajcaria
429 g. 37’ 31”
7. Hiszpania
431 g. 32' 55”
S.Tle-de-France - Nord-Ouest. 432 g. 18’ 15”
9. Paris
. . 432 g. 53’ 05"

• Brlve — Agen. — Kobiet (S.).
„żółta koszulka". — Lćvequc;
Agcn — Dax. — Van Best (Hol.).
„żółta keszulka”, — Van Est.
Dax‘ — Tarbes. — Biagoni (W.).’
„żółta koszulka”. — Bauvin.
Tarbes — Lucbon. — Kobiet (S.).
<,Żółta koszulka”. — Kobiet.
Luchon — Garcassonne.
Rosseel (B.).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Carcassonne. — Montpellier. — Kob’ct (S.)..
„żółta koszulka". — Kobiet.
Montpellier — Avignon. —- Bobet (Fr.).
„żółta koszulka”. — Kobiety
Avignon — Marsylia. — Magni-(W ).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Marsylia — Cap. — Baeyenś (B.).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Cap — Brianęon. — Coppi (W.).
„żółta koszulka". — Kobiet.
, Brianęon — Aix. — Ruiz (Hisz.).
„żółta koszulka". ■— Kobiet.
Aix — Genewa. — Kobiet (S.).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Genewa — Dijon. —• Dcrijck (B ).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Dijon — Paryż — Deledda (E.S.E.).
„żółta koszulka". — Kobiet.
Geminiani wygrywa
Wielką Nagrodę Gór

6.. Baffert, (ten sain czas co Ockers).
7. Wszyscy pozostali kolarza prócz Colinc’li'ogo, którzy został sklasyfikowany jako
ostatni w7 czasie 10 godz. 6’ 40".

Tour ile France w... pieniądzu

Paryż. — W ubiegłą niedzielę zano
towano znowu serię wypadków drogo
wych.
Koło Chateau Renard samochód
wpadł na przydrożne drzewo. Kierow
ca, 42-ietni inż. Mattei poniósł śmierć
na miejscu-

ciężkie rany. Jedna z pasażerek, 30letrua Lucicnne Vitry poniosła śmierć.
W Mannand zabił się motocyklista,
Robert Zatte wjechawszy na przydroż
ne drzewo. Siedzący na tylnym yór
dełku Robert Lobie został ranny.
W Montgiscard na drodze z Carcassone do Tuluzy samochód osobowy wje
W Valoarcllc obok Marsylii zarzucił chał na przydrożne drzewo. Kierowca,
samochód osobowy, uderzając o auto p. Much został zabity, a jego towa
bus. Kierowca, p. Bie‘nvenoti odniósł rzysz, p. Riviere odniósł ciężkie rany.

Zakończenie roku szkolnego w Wlttenheim
(Alzacja)-

Jak wiadomo, za zwycięstwo w
Tour de France przyznana jest pokaź
na nagroda pieniężna. Podobne na
grody przyznawane byby za zwycię
stwa etapowe • oraz za posiadanie
„żółtej koszulki" na poszzególnych
odcinkach.
Wziąwszy to wszystko pod uwagę,
według danych oficjalnych, Kobiet
zwycięzca Tour de France wygrał 2
miliony, 106 tysięcy frs.
Poza nim najwięcej zdobyli:
Geminiani . . . . 1.015.000 frs
Ruiz
825.000 „
Levegue . .
. . .
793.000 „
Dicderich
.
. . .
727.000 ,,
Bartali
• . 612.000 ,,
UrocTysfość na cmentarzu wojskowym
L. Lazarides .
. . .
559.000 ,,
w Langanncric (Normandia)
Magni
431.000 „
TOTTGJiy. — Ssmopomoc Polskich Kombatan
Bauvin
386.000 „
tów w Potlfny, uprzejmie zaprasza wszystkifh Ro
Biagioni .
.
359.000 ,,
daków,. na doroczna uroczystość na cinentarrn
wojskowym 1-szej Dywizji Pancernej w LanganneBarbotin
340.000 ,,
rie, oraz na ciągnienie loterii, której dochód jest
Coppi
320.000 ,,

przyjemniło bardzo uroczystpść. Z zapartym
oddechem rodzice słuchali potem pięknych
wierszyków* i deklamacji dziatwy szkolnej
(wierszo wyg’osili Wląckowskl, o szkole pol
skiej, Dymitrówna, o królowej korony Pol
skiej, Kiitermakówna, o dziatwie ,Dolskiej;
Pietras o samochwale, Chodonowski o ko
min tarczy ku).
W między czasie ks. Dcmski rozdał dzia
twie nagrody, zachęcając ją by korzystały
z możności nauki języka ojczystego oraz pou
czając rodziców o ich obowiązkach Polaka
i Katolika.
O godzinie 6-tej wieczorem prezes p. Wdo
wiak zamknął piękną uroczystość zakończe
nia roku szkolnego, a zebrani na niej ro
dacy, zadowoleni } wdzięczni dla organiza
torów rozeszli się do domów, unosząc z sobą
miłe wspomnienia wzniosłej i miłej uroczy
stości.
.
W.

MariiPiotrowi
z domuPAPROCKIEMU
Marcinkowskiej.

O JAK SAJSKKDEC ZN1EJSZE ŻYCZENIA:
(V)
fdrowia,
szczęścia
błogosławieństwa
oraz Jego
czcigodnej
Małżonce
Bożego i doczekania się Wesela Złotego.
y Ojcze kochany i Ty Matko droga,
Czego mamy pragnąć uziś bd Ęoga?
y Otóż Go prosimy:
y Niech Wam wynagrodzi.
(Z) Niech się Rodzicom
wszystkim
dobrze
31 lipcawe1951
r.
VJ
[powodzi,
składamy uśszyni
kochanym Rodzicom
W
PNIU
y) Za laski świadczone i dobre w-ychowanie,
SREBRNYCH
GODOW i MAŁŻEŃSKICH
y Winniśmy
wdzięczność
uszanowanie,
y Stąd przy dzisiejszej uroczystości.
Serca nasze są pe.łne radości.
C-3 I dziś im życzymy zdrowia.
y
[błogosławieństwa
y I jak najdłuższego życia, abyśmy się
y jeszcze raz. przy złotej Koronie cieszyli.
(Z)
Jubilaci niech tyją!

Niech

Jubilaci!^

I

Wdzięczne dzieci":
Zięć Leon z żoną Agnieszką; Franciszek
z żoną Łucją i córeczką Martą-Teresą.
fC/ •. Do życzeń tych dołączają się:
Ojciec i matka; Rodzina Brajów-Mar,xO(
cinkówskich; Półtorak; Szafran-Grundt;
.tlagda Grundriejewska.
VIEUX-CONDE, w* lipcu 1951" r. *

Rozrywka sportowa „Narodowca”

Pobrali nieprawnie pół miliona franków,
tytułem zasiłków rodzinnych

Na mecie w Paryżu

Do Parc des Prin
ces wpadli jako pierw
si Magni i Deledda.
(W ’.ej kolejności na
zdjęciu.) Prowadził
Włoch, ale za chwilę
Francuz minął go, uzyskująć zwycięstwo.

Polonia w Tours czci pamięć
ś.p. Ignacego Paderewskiego
oraz gen. Władysława Sikorskiego

(Foto: ’Record)

PŁYWACTWO

Jean Boiteux. wielkim zwycięzcą
mistrzostw pływaekieh Francji

3 X 100 m. 3 etyle: Racing CF, 3’ 28" 3.
Bordeaux. — Rozegrane tutaj 41. mi
strzostwa pływackie Francji stały pod zna 4 X 200 m.: TOEC, 9’ 22" 1.
10 X 100 m.: RCF. 10’ 39” 3.
kiem pojedynku między starym” mistrzem
Jany, a młodą. ..gwiazdą” Jean Boiteux. Z
100 m.: Ginette Jany (TOEC). 1’ 9" 6.
walki tej wyszedł zwycięsko ten ostatni.
400 m.: Ginette Jany (TOEC), 5’ 32” 2.
Boiteux pobił Jany’ego nic tylko w pły
100 m. stylem grzbietowym: Monique Berlioux
waniu na 400 metrów, ale również na 200 (RCF). r 23".
metrów.
200 m. stylem klasycznym; Odette Lusien (Sta
Na 400 metrów Boiteux uzyskał doskona de Franęais), 3’ S”.
Zwycięzcy poszczególnych etapów
Skoki z trampoliny: Mady Moreau (CPIA),
ły czas 4 minuty 41* i 2/10 sek., który jest
Metz — Reims. — Rossi (S.). '
najlepszym w tym sezonie czasem świato 134 pkt. 60.
Skoki t wieży: Cisćle
Ray
(SC Feminih),
Reims — Gand. — Dicderich (L.).
wym.
52 pkt. 55.
„żółta koszulka". — Dicderich.
Jany zachował tytuł mistrza Francji je 3 X 100 m. 3 style: Racing CF, 4’ 7” 6.
Gand — Le Treport. — Meunier (O.S.O.). dynie w ^pływaniu na 100 metrów stylem
4 X 100 m.: Racing CF, 5’ S” 2.
..żóltś koszulka", — Dicredich.
dowolnym"
Le Treport — Paryż. — Levćquc (O.S.O.).
A oto tabela nówych mistrzów (mistrzyń)
Rozgrywki tenisowe o puchar Da visa
..Żółta koszulka”.,— Dieredich.
pływackich Francji:
Paryż — Caen; — Biagoni (W.).
Panowie
„żółta koszulka”. — Biagoni.
iro m.: A. Jany (CR8M) 58” 5/10.
Caen — Rennes. — Muller (Fr.).
200 m.: J. Boiteux (TOEC>. 2" 10" 5.
RA STAD. — W rozgrywkach finałowych
„Żółta, koszulka". — Levdque;
400 m.i J. Foiteux (TOEC). 4" 41” 2.
Europy o puchar Davisa Szwecja wyelimino
. 1.560 m-: J. Boiteux iTOEO. 19’ 47".
Rennes — Angers. — Kobiet (S ).
100 m. stylem grzbietów > tn: G. Bozon (Trove® wała Niemcy w stosunku 5 do o.
„Żółta koszulka". — Lćv6qu»;
,
ONI. r 8” 8.
Angers — Limoges. — Rosseel (B >.
W barwach Szwecji występowała dwójka
2<Mł m. stvlem klasycznym: M Lusien (Stade
Br.rgclin - Davidson.
„Żółta koszulka". — Lćvóque;
Franęais). 8' 43".
#
•
*
Limoges — Clermont. — Gćminiani (Fr.)
Tenisiści ci rozegrają spotkanie międzySkoki z trampoliny:• H. Góosen (CM Bourget),.
„Żółta koszulka". — Letcque;
strefowe prawdopodobnie z tenisistami U.S.
167 pkt. 47.
Skoki z wieży* F. Muliuchacucn (CM Bour-| A. Mecz ten zostanie rozegrany w Sydney w
Clermon — Brhe. — Ruiz (H.).
gotV
X
połowie grudnia br.
„żółta koszulka". — Lćv6que;

Szwecja rozgromiła Niemcy 5-0

Tours. — Dla uczczenia pamięci ś.p. Igna
cego Paderewskiego oraz gen. Władysława
Sikorskiego tutejsze organizacje polskie iirządziły w dniu 8 lipca br, i^roczystą aka
demię poprzedzojią Mszą św.
Akademia odbyła się w salce parafialnej.
Prez. Kola Rez.-i b. Wojskowych otworzył
akademię, witając w gorących słowach wszy
stkifch zebranych. Z kolei prezes Koła D.S.P.
kol. Rolewicz przedstawił życiorys gen. Si
korskiego, podkreślając jego rolę w budo
waniu Państwa Polskiego, a następnie w
walce z hitlerowskimi Niemcami. Następnie
prezes koła P.S.L. w Tours, p. Andryctiowski wygłosił referat p. t. .Polska od zabo
rów do chwili obecnej”, podkreślając epoko
we zasługi dla naszej Ojczyzny, ś.p. Ignace
go Paderewskiego.
Prc’egent zobrazował współpracę I. Pade
rewskiego z gen. Sikorskim, gen. Hallerem,
Korfantym i innymi wielkimi Polakami, omawiając rolę chłopa w przyszłej wolnej, de
mokratycznej, katolickiej i" sprawiedliwej
Polsce. Prelegent koła Rez. i b. Wojsk., kol.
Szablewski omówił również życie gen. Si
korskiego, przeciwstawiając jego pracę dla
Pdlski sanacyjnym systemom rządzenia.
Ostatni przemawiał prezes. Okr.'VI. P.S.L.
p. Urbaniak, obrazując w dalszym ciągu
świetlane sylwetki I. Paderewskiego i gen.
Sikorskiego.
Na zakończenie akademii odśpiewano Rotę
Konopnickiej.

1 zabity i 2 rannych
na skutek przedwczesnego wybuchu miny
GRENOBLE, —- Czterech robotników w
cementowni w Montalieu (Isere) pracowało
przy zakładaniu m’ny, kiedy nagle nastąpił
jej przedwczesny wybuch. 31-letni Donato oraz 45-lctni L. Varvier zostali rzuceni na znaj
dujące tdę obok skały, odnosząc ciężkie rany.
Z pozostałych dwóch p. Varvande odnosi
ciężkie poparzenia. Po przewderzeniu Ich do
szpitala, p. Donato zmarł. Stan zdrowia p
Varvande jest bardzo poważny.

BETHUNE. — Na skutek zalania części
BarUn w nocy z 23 na 24 maja br. co spo
wodowało znaczne szkody w tej miejscowoś
ci, władze miejskie wytoczyły proces o od
szkodowanie Kopalniom Węgla.
Zarzucono mianowicie Kopalniom, że na
skutek braku odpowiedniej kanalizacji oraz
pewnych robót woda nic ścieka ązybko z te
renów kopalnianych.
Po rozprawie sąd oddalił skargę gminy
Barlin.

Śmiertelnie porażony prądem
EVREUX — W miejscowości Suzay, Ko
ło Thllliers en Vexin ciężarówka - dźu Ig za
haczyła o linę wysokiego napięcia. Szofer xostał lekko porażony prądem a p. G. Froment,
który z drogi dawał kierowcy wskazówki, po
niósł śmierć.
METZ. — W porozumiepin z księdzem dziekanem
Micdzińskim. zapraszam zainteresowanych życiem
syndykainym na zebranie Informacyjno-konstytncyjne Polskiej Sekcji C.F.T.C. we Wschodniej
Francji, które odbędzie się w niedzielę, dnia 5-go
sierpnia br. o ffodz. 10-t*j rano w sali Abbó
Risse pray 7, rno de l’Abbe Rissc w Mctzn.
W programie dna referaty:
1) Cele chrześcijańskiego nu<-hu Zawodowego —
który wygłosił p. Rudowsld Leonard.
2) Jak zorganizować Sekcje Polską w terenie —
p. A. Salamon.
Z uwagi na to. że w innych częściach Francji
Polskie Sekcje C.F.T.C. już powitały — wskaza
nym by było, aby u nas we Wschodniej Francji
nareszcie polski ruch eyndykilny rozpoczął swą
działalność.
, Proszę prezesów tow. o powiadomienie o ni
niejszym swoich członków, jak również Polaków
niezrzeszonych a wykazujących pewne zaintereso
wanie na polu syndykainym oraz o zachęcenie do
udziału w tym pierwsiym żebranin.
Alfred SALAMON, Ref. Ośw. VIII Okr. T.Z.K.

Dnia. 28 hpca 1951 r. zasnął w Bogu
po długiej i ciężkiej chorobie, opa
trzony Sakramentami 8w. mój ko
chany Mąż, nasz drogi Ojciec, -Teść
i Dziadek

śp. WOSZCZYNA Franciszek

W 67 roku życia
O czyTn zawiadamia wszystkich
Krewnych, Przyjaciół i Znajomych
W smutku pogrążona RODZINA
Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 1-go'
sierpnia o godzinie 9-tej rano z domu
żałoby przy 31, me de Pcrigueux —
MARLES-les-MIŃES.

Edmund RÓŻYCKI

ewei^w-

LCHUNEK WŁODARZY
Opowieść o wrześniu
Piękne wydanie — Cena: 450 fr.
ysyła na zamówienie „LIBSŁIA"
rue St. Loulą en L’fle
PARIS IV
żądajcie bezpłatnych katalogów

a

Po TAKSÓWKĄ w . HOLANDII

proszę
dzwonić ■?
**,»«»
N
w dzień i ooe
Samochody na słaby, chrzciny, pogrzeby,
różne wycieczki w kraju 1 za granicę

W. DR0ŻNIAKHO™“«»=«’;‘™?;
. ----- Tel. 821 -----

przeznaczony na uporządkowanie cmentarza.

,
PROGRAM :
,
Ostateczna klasyfikacja w wyścigu o tytuł
Sobota, dnia It. VIIL br. godz. 20-ta: Przywi
najlepszego kolarza górskiego przedstawia
tanie delegacji i wycieczki t północy, na stadionie
się następująco:
kopalnianym.
1. Geminiani 60 pkt; 2. Bartali 59 pkt.;
Niedziela, dnia 12. MIL godz. ll-ta: Uroczysta
3. Coppi i Kobiet 41 pkt.> 5. B. Ruiz 41
Msza św. Polowa na cmentarzu w Langanncrie.
Wszystkim
tym
Czytelnikom,
któ

pkt.; 6: L. Lazaridćs 37 pkt.; 7. Robie 23
Godz. 13-ta: Wspólny obiad na stadionie. Godz.
pkt.; 8. Gąuthier i oDtto 22 pkt.; 10. Bu- rzy brali udział w naszej Rozrywce 15.36: Rozpoczęcie ciągnienia loterii, oraz kierma
chonnet 18" pkt. 11. Ockers 16 pkt.; 12. Sportowej „Tour de France" -podaje- szu. Róinc atrakcje.
Goasmat 14 pkt.; '14. Baeycns 12 pkt.; 15. my do wiadomości, że wynik Roz
Van Ende, Langarica i Cogan 11 pkt.
rywki Sportowej zostanie ogłoszony Fałszując dokumenty
Klasyfikacja etapu •
po ścisłym, zbadaniu wszystkich od
x Dijon do Paryża (32» km.)
powiedzi i ustaleniu właściwej kolej
1. Deledda 9 gdz. '58’ 19 ”;
ności najhardziej trafnych
2. Magni;
odpowiedzi, co nastąpi w' tygodniu po
LYON. — F. Causse, po rozwiedzeniu się z
3. Ockers 9 £odz. 59’ 59"
żoną oddał pięcioro swych dzieci do przy
5.
sierpnia
br.
Redakcja
4, Robie;
tułku.
5. Derijcke,
Po pewnym czasie ożenił się on powtór
nie. Jego nowa żona sfałszowała dokumenty
rodzinne, co pozwoliło jej na bezprawne po
bieranie zasiłków rodzinnych z Ubezpieczeń
Społecznych. W całości para ta pobrała w
ten sposób 500 tysięcy franków.
Causse i jego żona został} aresztowani.

Klasyfikacja etapu
x Genewy do Dijon (t»7 km.)

1. Derijcke 6 g. 11’ 32"
'2. Telsselre,
3. Deledda.
4. Rosseel,
f
5. Zaaf,
6. Mayen,
7t. Mirando,
8. Brambilla
9. Walkowiak 6 g. 11’ 53"
10. Ockers 6 g. 17’ 24”; 11. Sciardis; 12.
Caput: 13. Robie; 14. Colinelli; 15. Muller;
16. Salimbeni; 17. L. Wcilenmann; 18. Verschucren: 19. Decock; 20. Massip; 21. Van
Steenkiste; 22. Bauvin; 23. Demulder; 24.
De Hertog. Na 25 miejscu wszyscy pozo
stali kolarze.

—w stwierdzi! sad w BóShune

1 zabitych, 3 rannych

Istniejące od lat 30 w Witenheim Tow.
polskie „Oświata” zrobiło w tym ręku wszy
stko, aby przez uroczyste zakończenie roku
szkolnego zachęcić dzieci polskie do nauki
Ojczystego języka, oraz rodziców*, by dzieci
swoje posyłali do szkoły polskie], bo trzeba
wiedzieć i to, że ze sprawą szkoły polskiej
w Wittenheim, nie jest debrze.
Dlaczego nie jest dobrze? Różnie ludzrie o
tym mówią. Jedno jest pewnym, że w sto
sunku do ilości dzieci polskich w Witten
heim, do szkoły polskiej uczęszcza bardzo
mało.
Towarzystwo polskie „Oświata” pragnęła
by, aby wszystkie dzieci polskie korzystały
z nauki języka ojczystego.
Czyni ono co może, aby dziatwa Polska,
nie zapomniała swojej ojczystej mowy.
D’atego, też towarzystwo „Oświata”
zorganizowało w niedzielę 22 linca zakończe
nie roku szkolnego. Postarano się o nagrody
dla. dzieci w postaci książek i to bardzo ład
nych, na którę towarzystwo wyasygnowało
odpowiedni fundusz. Postarano się o to, aby
dać w czasie uroczystości rozrywkę kultu
ralną dla rodziców w postaci teatru ama
torskiego i występu miejscowego chóru
„Dzwon Zygmunta”.
Uroczystość rozpoczęła się. mszą św.,
którą na intencje dziatwy polskiej w godzi
nach rannych odprawił zacny ka. profesor
Demski. Po obiedzie w sali kopalnianej The
odor odbyła się właściwa uroczystość.
Uroczystość o godz. 4-tej otworzył prezes
tow. p. Wdowiak, witając zebranych rodzi
ców i dzieci, Ks. pref. Demskłcgo, prof. Ry
gla instruktora Chórów kościelnych, p.
Szcześniewskiego i innych. Nauczyciel p? Lo
renc w swoim przemówieniu apelował do ro
dziców aby posyłali dzieci do szkoły polskiej.
Serdecznie i jak zwykle ze znajomością spra
wy przemawiał referent oświatowy p. Ignaczak Feliks. Ks. pref .Demski mówił o całości
uroczystości i znaczeniu sztuki teatralnej, któ
rą miejscowi amatorzy odegrał} bardzo do6brze. Sztukę teatralną, którą wystawiono na
zywala się „Noc błogosławiona” a jej trześcią
było życie i śmierć św. Stan:sława Kostki.
Sztuczka zebranym bardzo się podobała, a
mamatorzy uczynili wszystko, aby przedsta
wienie podobaY) się żebranym i odniosło mo
ralne wpłyv*y.
Ko’o śpiewu „Dzwon Zygmunta” pod ba
tutą p. Janiszewskiego, swojemi przepięknemj śpiewami narodowym} i ludowymi, u-

i Kopalnie węgla nie są odpowiedzialne
• za zalanie miasta Barlin

Drobne Ogłoszenia
® Listy dotyczące ogłoszeń adresować „Narodowiec" LENS (P. de C.) ■
• Na odpowiedź lub na przekazanie zgłoszeń na ogłoszenia, kfóre uka- i
zały się pod numerem, lecz bez adresu, zŁiączyć należy do listu znaczki,
a na kopercie oprócz adresu podać należy w lewym rogu od dołu bardzo
wyraźnymi cytrami numer, który zamieszczony był na końcu danego

ogłoszenia..
• • Wszelkie Listy i zgłoszenia, które wpłynęły do Redakcji na ogłoszenie
pod numerem, dostarczamy bezpośrednio na adres osoby, która zamówiła
dane ogłoszenie. — Adresów osób, które podały ogłoszenia ..Matrymonial. ne ' pod numerem nie ujawniamy.
® Ceny za Drobne Ogłoszenia podane są poniżej nad każdą rubryka !
i i rozumieją się za jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia.

■*■■**» Za ogłoszenia Redakcja nie odpowiada. *=***■■■■■■=**

Wolne miejscu

300 Ir.

f (za ogłoszenia nic przekr objętości 3 wierszy.
; za każdy dalszy wiersz dolicza się 75 fr >

Matrymonialne

600 fr.

i iza ogłoszenie nic przekr. objętości 4 wierszy:
• za każdy dalszy wiersz dolicza śię 100 fr.)

Potrzebna SŁUŻĄCĄ samotna od lat ^0 do 45.
NIEWIASTA, lat 40. pragnie pnmać MĘŻCZYZ
umiejąca dobrze doić (10 krów), do kuchni i do NĘ w średnim wieku (może być z dziećmi) w ce
wszelkiej pracy domowej. Całkowite utrzymanie. lu matrymonialnym. Oferty (z zak.znaczka na od
Referencje wymagane. Płaca 10.000 fr. miósięćrale. powiedź), do „Naroooyea" pod nr. 1711.
Pisać do: Melle WILBAUT a GOU6TRANVILLE
par DOZULE (Calvados).
(1747)
Samotny MĘŻCZYZNA, dzierżawca fermy, prag
nie poznać MEWIASTE. do lat 35, w celu matry
Potrzebna samotna SŁUŻĄCĄ do wszelkiej piy- monialnym. Oferty do ..Narodowca" pod nr. 1746.
cy dom. w hotelu i do obsługi gości w restauracji*
polskiej pod adr.: 8, Rue Ferdinand Duval, PA
RIS (4°) - Metro: Saint-Paul.
(1738)

Kupno — Sprzedaż

Pilne. - DZIEWCZYNA, od lat 14-15, potrzebna
do dYieci. Zgłosz. do: DUMORTIER, S-bis, Rue
d’lsly, MARCQ-cn-BAROEUL (Nord).
(1739)

500 fr.

ogłoszenie nte przekr. objętości 4 wierszy
każdy d a 1 s z y wiersz dolicza si? 100 fr.)

Potrzebna SŁUŻĄCĄ do pracy na fermie, lub
MAŁżEltSTWO, znające wszelkie prace na roli.
Pisać po polsku lub francusku, do: P. GUGLIEL
MINO a SEMOUTIERS (Hte Marne). *
(1740)

■ ■ ■■
Wolne DOMY do sprzedania
- -■
1) 25 km. od St-QIENTIN, blisko miasta. 3 pok..
zabudowanie, 2.500 m2 ogrodu, wodrf. bez elektr.
(wkrótce zostanie zainstalowane)'. Cena: 250.000 f.r
2) 6 km. od St-AJUENTIN, 3 pok., komfort, przy
WDOWIEC bezdzietny poszukuje samotnej GO; należności. 600 m2 ogrodu. Cena: 550.000 fr/
SPODYNI domu, od lat 30 do 35, znającej się na
3) 13 km. od St-QUENTIN, 6 puk., liczne przy
kuchni 1 umiejącej dobrze czytać i-pisać po pol należności, ogród, drzewa owocowe, pastwisko, ra
sku. Zgłosz. do: S. J„ 45. Rue Victor Hugo, VIER- zem 1.700 m2 ziemi. Cena 800.000 fr
ZON ((Chor).
,
< (1743)
4) 35 km. od St-QUENT1N, 6 pok., liczne przy
należności. ogród i pastwisko na 1 hekt. ziemi. Ce
na: 1.350.000 fr.
Koszta notarialne nie są wliczone, w cenach po
danych powyżej.
Zgłosz. do: R. FRISTOT-SIOMAK (następca p.
(za ogłoszenie nię przekr. objętości 4 wierszy:
Siomaka). 5. Rue du Gouvernemcnt. St-OL’ENTIN
(Aisne) . Tel. 28-37.
za każdy dalszy wiersz dolicza się 50 fr.)

Pracy poszukują ,.200 Ir.

OSOBA samotna poszukuje pracy na fertnie (w
polu lub domu . z wyjątkiem dojenia krów). Ofer
ty do: Mile Maria G. TARffOWIECKA, Hotel. 16.
Bld. dc la Villette, PARIS (19°)
(1736)

1*OI.AK. z zawodu owczarz, poszukuje pracy na
fermie, do owiec.
Oferty do „Narodowca"’ pod
nr. 1737.

Różne

500 fr.

(za ogłoszenie mc przekr. objętości 4 wierszy:
za każdy dalszy wiersz dolicza się 100 fr.)

TŁUMACZ PRZYSIĘGLI

200 Ir.

w sprawach: śluby, natuiailzacje. metryki, roz
wody. pełnomocnictwa, sprowadzanie rodzin. USA.
Kanada. Australia. D.P. Ministerstwa. Prefektu
ry. Konsulaty. - Expert - Traducteur - Jur*.

J (za ogłoszenie nic przekr. objętości 3 wierszy:
. za każdy dalszy wiersz dolicza się 50 f*")

M JAROSZYK. 59. Bid. Poniatowski, Paris 12

Poszukiwania

Impnmene M. Kwiatkowski —■ Lens
Flotr FETRESZYN. pochodź, ze wsi Wiktorówka. poczta Kozowa. pow. Brzyżany. woj. Tarno
pol. ostatnio przebywający w dep. Euns-et-Loir.
poszukiwany jest przez Emilie HLADCZUK a la
Robmerie par THAUMIERS (Cher).
(1741)

Le Gćiant: Lćon GARSTKA ~ LENS
Travaux ezćcutćs par des ouvriers
syndiaućs
Travatlleurs
du
Livre

Redakcja rękopisów nie iwraca

