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Szatański  plan niemiecki  
gospodarczego zniszczenia Polski  

Nr. 84 : 

;  „Spójrzcie na niektóre • 

; kraje neutralne w harapie. — -

- Zwycięstwo Aliantów jest  ich > 
I interesem życiowym, ule strach, Z 
Z który wzbudza brutalność nie~Z 
Z miecha, odbiera im su obodp są- Z 
Z du i  każe im pracować przeciw Z 
l  irta sn y m interesom. Są oni nic-Z 
• mymi świadkami mordowania ; 
•własnych marynarzy. Pracują ;  
l  w ten sposób na rzecz Hitlera, ;  
• którego klęski jednak pragną'". Z 
; Premier Raynaud, I 

w przemówieniu do opinii • 
amerykańskiej. 

Przed kilku dniami w wiadomości pt. 
„Goering nakazał zamienić Polskę na 
cmentarzysko gospodarcze" ogłosiliś
my streszczenie podpisanego przez „gu 
bernatora" Franka a wydanego z pole
cenia Goeringa okólnika w sprawie go
spodarczego wykorzystania okupowa
nych ziem polskich. Jest to prawdziwy 
szatański plan gospodarczego zniszcze
nia Polski, co wynika z niżej przyto
czonego omówienia tego okólnika. 

Okólnik Goering - Frank, ogłasza 
na wstępie zasadę, stwierdzającą, iż 
ehodzi o to, by: 

„zużytkować w ramach planu czterolet
niego, siły produkcyjne Generalnego Gu
bernatorstwa dla potrzeb wo,lennych go
spodarki niemieckiej". 

Wnioski, wypływające z tej zasady, 
są dokładnie określone. 

Cel. 
Oto tekst pierwszego artykułu 

„Ze względu na obecne potrzeby wo
jennej gospodarki Rzeszy, żadna polityka 
ekonomiczna na dłuższą metę nie może 
być zasadniczo podjęta w Generalnym 
Gubernatorstwie. Wychodząc z tego zało
żenia należy żądać, aby gospodarka w 
Gen. Gubernatorstwie byîa prowadzona w 
sposób, który w najkrótszym czasie zape 
wni najwyższą wydajność, jaka może być 
osiągnięta w celu doraźnego wzmożenia 
wojennego potencjału Rzeszy". 

Trudno o jaśniejsze określenie zasad 
jakimi kieruje się niemiecki system o-
kupacyjny w Polsce. Stwierdzenie jest 
logiczne: nie będzie w Gen. Gubern. po
lityki ekonomicznej na dłuższą metę. 
W istocie, każda polityka ekonomicz
na, godna tej nazwy, stanowi zespół 
grodków, mających na celu wzmożenie 
bogactwa kraju, w którym jest stoso
wana, oraz podniesienie dochodu naro
dowego. v 

System niemiecki w Polsce jest prze
ciwieństwem tak pojętej polityki. Oku 
pańci niemieccy mają tylko jeden cel: 
wydobyć z okupowanego kraju maksy
malną wydajność, na jaką go stać, a-
by w ten sposób wzmocnić potencja! 
wojenny Niemiec. Aby ten cel osiąg
nąć, niszczą od samych podstaw naro
dowe bogactwo zajętego kraju. 

Oczekiwane korzyści. 
W szeregu korzyści, które ma za

pewnić Rzeszy Genr. Gubernatorstwo 
na pierwszym miejscu okólnik Goering-
Frank stawia: 

„Wzmożenie produkcji rolnej, zwłasz
cza w gospodarstwach o obszarze ponad 
100 ha i systematyczny podział środków 
żywnościowych przeznaczonych na zaspo
kojenie niezbędnych potrzeb wojska, or-
ganizacyj o charakterze wojskowym, or
ganów administracyjnych, jak również 
ludności miejscowej, których zapotrze
bowania produkcja dotychczasowa nie po
krywała w pełni". 

Wzmożenie produkcji rolnej stanowi 
problem nadzwyczaj trudny. W trak
cie działań wojennych, wojska niemiec
kie zniszczyły z całą bezwzględnością 
ludność wiejską. Samoloty niemieckie 
puszczały z ogniem całe wsie i ostrzeli
wały stada bydła. Po opanowaniu zdo
bytych ziem władze niemieckie zorga
nizowały z niezwykłą surowością rek
wizycje ziarna i bydła. Siły produkcyj
ne polskiego rolnictwa zostały podcię
te. Dlatego też nie będzie łatwo odro
bić to, co zostało spustoszone i znisz
czone. Czy kierownicy niemieccy bę
dą mogli w warunkach, które sami 
stworzyli, urzeczywistnić swój pro
gram intensyfikacji rolnictwa? Można 
w to wątpić. Jesteśmy więc skłonni są
dzić, iż w planie Goering - Frank, głó
wny nacisk położony jest na drugą 
część cytowanego wyżej zdania. Chodzi 
tu przede wszystkim o zapewnienie „sy 
stematycznego podziału środków żyw
nościowych". 

Rzekoma intensyfikacja rolnictwa 
nie oznacza nic innego jak tylko ra
bunkową eksploatację bogactw rolni
czych kraju, dla celów gospodarki wo
jennej Rzeszy. Nie stało się to przy
padkiem, że ludność miejscowa wymie
niona została na ostatnim miejscu na 
liście kolejności pokrywania potrzeb 
przez produkcję rolną. W rzeczywisto
ści, dla ludności miejscowej, tak pojęta 
intensyfikacja rolnictwa oznacza po-
prostu zwiększenie głodu, jaki już o-
becnie panuje na terenach polskich pod 
okupacją niemiecką. 

Okólnik Goeringa - Franka, wymie
nia na drugim miejscu : 

„Jak najintensywniejszą eksploatację 
lasów, i to narazie zupełnie bez uwzględ
nienia zasad racjonalnej gospodarki leś
nej, a to celem dostarczenia Rzeszy cir
ca 1 miliona m sześć, drzewa ciętego, 1,2 
miliona m sześć, kopalniaków, i do 0,4 
miliona m sześć, papierówki". 

Istotnie trudno jest pogodzić „jak 
jak najbardziej intensywna eksploata
cję lasów" z zasadami „racjonalnej go
spodarki leśnej": jedno bowiem wyklu
cza drugie. Polityka gospodarcza "Goe
ring - Frank odrzuca więc całkowicie 
to co sama uznaje za racjonalne, by o-
siągnąć stopień eksploatacji graniczą
cy z dewastacja. Racjonalna gospodar
ka leśną winna zachować nietknięte 
zasoby bogactwa narodowego, jakimi 
są lasy. Sama natura określa granice 
racjonalnej eksploatacji. Racjonalne 
rozmiary corocznych wyrębów leśnych 
są określone przez ilości przyrostu na
turalnego lasów. Wyręby przekracza
jące tę granicę naruszają tym samym 
substancję lasu. 

(Dokońr~Qme na str. 3-ej.) 

Wyjaśnienie sytuacji na wotlavh skandynan-skich 

Sprzymierzeni ostrzegli Norwegię i Szwecję 
że nie pozwoią na dalsze gwałcenie przez Niemcy neutralności wód skandynawskich 

niektórych strefach skandynawskich wód neutralnych potoiono miny W 

L o n d y n ,  8 .  4 .  W  d n i u  d z i s i e j - ,  ł o ś c i .  N o t y  z a w i a d a m i a j ą  o b y d w a  ;  w ó d  n o r w e s k i c h  i  s z w e d z k i c h  c e l e m  
szym posłowie Anglii i Francji w rządy, że wobec ciągłego gwałcenia przewożenia do Niemiec kontraban-
Oslo i Sztokholmie wręczą rządom przez Niemcy neutralności wóa, dy wojennej. 

Akcja Sprzymierzonych jesl wy
darzeniem pierwszorzędnej wagi 

norweskiemu i szwedzkiemu noty, państw skandynawskich, Sprzy 
których treść będzie miała decydu- mierzeni postanowili podjąć odpo-
jące znaczenie dla dalszego rozwo- więdnie zarządzenia, które nie po porige awta'K doniosłe 
ju wydarzeń w najbhzszej przysz- zwolą Niemcom korzystać nadal z skutki. Wypowiada się tu opinię, 

że ofensywa dyplomatyczna Sprzy
mierzonych w Skandynawii zmusi 
Niemcy do odsłonięcia kart. Hitler 
będzie musiał odpowiedzieć uderze
niem w jednym czy kilku miej
scach, oo wyjaśni sytuację. 

Niemcy zatopili bez uprzedzenia statek nor
weski i m ratowali walczącej z morzem załogi 

Londyn, 8. 4. — Admiralicja brytyj
ska komunikuje, że onegdaj, nieopodal 
wybrzeży Szkocji, około godziny 2-giej 
w nocy, jedna z niemieckich łodzi pod
wodnych zatopiła w sposób podstępny, 
bez uprzedzenia, handlowy statek nor
weski ..Navarra", o pojemności 200 
ton. Jest to już 55-y statek norweski 
zatopiony przez Niemców. 

Wskutek zatopienia „Navarry" zgi
nęło conajmniej 12 osób z załogi ( 9 ma
rynarzy i 3 oficerów). Załoga niemiec
kiej łodzi podwodnej nie dość, że nie u-
przedziła załogę statku norweskiego, 
ale po storpedowaniu go bezczynnie w 
ciągu pół godziny przyglądała się roz
paczliwym wysiłkom rozbitków, usiłu
jących uratować swe życie. Jedna z 
łodzi ratunkowych wywróciła się bo

wiem i jedynie 4 osoby zdołały się z 
niej uratować. 

Pozostali rozbitkowie spędzili 9 go
dzin w szalupie ratunkowej na wzbu
rzonych falach morskich, ryzykując co 
chwila życiem i dopiero po 9 godzinach 
nieszczęśliwi ci marynarze wzięci byli 
na pokład fińskiego statku handlowego 
,.Atlas". Ogółem z 26 marynarzy i o-
ficerów uratowało się tylko 14 osób. 
Dodać należy, że w związku z zatopie
niem 55 z rzędu statku norweskiego, 

Paryż, 8. 4. — Ogłoszono tu treść no
ty, jaką posłowie Francji i Anglii wrę
czą dziś rządom norweskiemu i szwedz
kiemu. 

Nota stwierdza na wstępie, że w 
ciągu ostatnich tygodni wzmogła się 
akcja Niemiec przeciw statkom neu
tralnym. Wskutek tej akcji przeszło 
150 statków neutralnych zatopiono, a 
liczba marynarz;/ neutralnych, którzy 
z powodu tej akcji stracili życie, wyno-

. f , . , , ., -, si tysiąc. Akcję swoją prowadzą Niem-
hczba ofiar z zatopionych statków cy metylko przv pogwałceniu wszyst-
neutrajiych doszła juz do 404 osob. a kich umów międzynarodowych, lecz 
tonaż do 120.000 ton. . st0Sują w dodatku niezwykle brutalne 

metody. Niemcy zatopili m. in. statki, 
które z jednego państwa neutralnego 

Komunikaty francuskiego sztabu głównego 

Z dnia 6 kwietnia i.rana) : 
Nic do doniesienia. 

Z dnia 6 kwietnia (wieczora) : 
Dzień spokojny. 

Z dnia 7 kwietnia (rana) : 
Nic do doniesienia. 

Z dnia 7 kwietnia (wieczora) : 
Ogień artyleryjski w rejonie na zachód od Wogezów. 
Ożywiona działalność lotnicza. Pięć samolotów nieprzyja

cielskich zestrzelono, w czym jeden zestrzelili lotnicy angielscy. 

Paryż, 8. 4. — W komunikacie z dn. 
1 kwietnia podano, że prócz 2 zestrzelo
nych wówczas samolotów został praw
dopodobnie zestrzelony trzeci samolot 
niemiecki. Przypuszczenie to potwier
dziło się. W lasach znaleziono obecnie 
trzeci samolot niemiecki typu Dornier. 
Z 3 osób załogi jedna poniosła śmierć, 
a 2 pilotów było rannych i czekało 5 
dni na pomoc. 

Nad Niemcami zestrzelono 
Ü samoloty niemieckie 

Paryż, 8. 4. — W czasie onegdajsze-
go lotu rozpoznawczego nad północno-
wschodnią częścią Niemiec, samoloty 
francuskie napotkały 10 samolotów 
niemieckicłi typu Messerschmidt i 2 ty
pu Dornier. Samoloty francuskie ze
strzeliły 2 aparaty niemieckie. 

Walka lotnicza 
nad Morzem Północnym 

Londyn, 8. 4. — Angielski patrol lot
niczy nad Morzem Północnym natknął 
na grupę samolotów niemieckich i sto
czył z nimi walkę, podczas której je
den samolot niemiecki został zestrze 

udawały się do drugiego, nie mając 
wcale zamiaru zatrzymać się w któ
rymś z portów angielskich. 

Dalej stwierdza nota, że Niemcy w 
ostatnich tygodniach metodycznie prze 

lony. Drugi samolot nieprzyjacielski prowadzają te ataki na statki neutral-
ciężko uszkodzono. Dwa samoloty an- •ne na skutek tej akcji ucierpiały 
gielskie nie wróciły do baz " itakże statki angielskie i francuskie. M. 

I in. dokonały Niemcy ok. 200 ataków 
Ostrzeliwanie _ na angielskie statki rybackie, a atako-

belgtjskich statków rybackich ! wano i bombardowano nawet statki -
Bruksela, 8. 4. — Onegdaj na morzu latarnie. 

Północnym, nieopodal Zeebruge, trzy | Taktyka ta — mówi nota — dąży do 
statki rybackie belgijskie kilkakrotnie szerzenia terroru wśród państw neu-
ostrzeliwane były z karabinów maszy- tralnych. Natomiast państwa Sprzy-
nowych przez niemieckie samoloty, le- mierzone nie zatopiły ani jednego stat-
cące na dość niskiej wysokości. ku neutralnego ani też nie pozbawiły 

życia ani jednego marynarza neutral
nego. Sytuacja jest taka, że Niemcy 
gwałcą dziś w sposób oczywisty prawa 
neutralnych, gdy mają tylko jakąś 

Wielki tydzień 
polityczny 

Paryż, 8. 4. — Tydzień bieżący bę- j korzyść. 
dzie obfitował w ważne wydarzenia na-1 Sprzymierzeni nie mogą pozostać o-
tury wewnętrzno-politycznej we Fran- i bojętni wobec takiego postępowania 
cji i Anglii. ' Niemiec i postanowili podjąć zarządze-

We wtorek odbędzie się tajne posie- nia, które uważają za kon;eczne w o-
dzenie Senatu, a w czwartek iub piątek becnej sytuacji. — Nota wskazuje przy 
posiedzenie Izby Posłów, na którym tem na fakt, że gdy np. Niemcy zata-
nastąpi ostateczne wyjaśnienie pozycji Piają statki norweskie, korzystają je-
rządu p. Reynaud w parlamencie, * dnocześnie z norweskich wód neutral-

AV czwartek obradować będzie w n>'ch' eskortowane w dodatku przez 
Londynie na tajnym posiedzeniu Izba norweskie statki wojenne. Sprzymie-

Kontr-akcja Niemiec 
Sztokholm, 8. 4. — Niemiecki min, 

spr. zagr. von Ribbentrop wezwał do 
siebie posłów pełnomocnych Norwegii 
i Szwecji. 

Koła szwedzkie zaprzeczają, jakoby 
Niemcy postawiły Szwecji ultimatum. 
Prasa szwedzka donosi niemniej, że 
podjęto pewne zarządzenia obronne ,.ae 
względu na zachodzące okoliczności". 

Przerażenie w Berlinie 
Bruksela, 8. 4, — Donoszą z Berlina, 

że wiadomość o energicznym postępo
waniu Sprzymierzonych na wodach 
północnych wywołała w kołach niemiec
kich przerażenie. Akcja Sprzymierzo
nych oznacza bowiem kompletne zaha
mowanie dowozu z Norwegii i Szwecji, 
a m. in. tak cennej rudy szwedzkiej. 
Sytuację określa się w Berlinie jako 
tragiczną. 

Niemcy przygotowują się 
tło uderzenia na Zachodzie? 
Paryż, 8. 4. — Wysłannik pisma ..Le 

Journal" donosi z Zurychu, za prasą 
szwajcarską, iż Niemcy przygotowują 
się do wielkiego uderzenia na Zacho
dzie. W Niemczech panuje bowiem 
wielkie ożywienie. Wzmocniono terror i 
powołano pod broń dalsze roczniki re
zerwistów, oraz przyśpieszono powo

łanie rekruta. 
Pismo „L'Epoque" powierza za 

„Daily Express", że Niemcy znów gro
madzą masowo swoje wojska nad gra
nicami Belgii i Holandii. Pismo stawia 
pytanie, czy przygotowania te mają o-
znaczać podjęcie ofensywy przez Niem
cy. 

Posłów. Chamberlain złoży ważne o-
świadczenie. 

Katastrofalne rozmiary powodzi w Jugosławii i Rumunii 

Jak to należy rozumieć? ..Systema
tyczny podział", oznacza przydział ilo
ści środków żywnościowych, które ma
ją być dostarczone przez poszczególne 
okręgi rolnicze, aby zapewnić aprowi
zację wojska, organizacji o charakte
rze wojskowym i organów administra
cyjnych". 

ISar Ojca św. 
dla polskich jjetsców wojennych 

Rzym, (Pat). — Ojciec Św. polecił 
przekazać znaczniejszą sumę pienięż
ną na wysyłkę paczek żywnościowych 
dla jeńców polskich w obozach niemiec
kich. Jest to już drugi dar papieski, 
przeznaczony na ten cel. 

Suma wręczona będzie małżonce am
basadora R. P. p. Papee. Wysyłką pa
czek dla jeńców polskich zajmuje się 
komitet pań z ramienia Polskiego Czer
wonego Krzyża. 

rzeni nie mogą więc tolerować stanu, 
który pozwala Niemcom na zdobywa
nie w ten sposób korzyści, pozwalają
cych im na przedłużanie wojny. Ponie-

: waż konieczność zwycięstwa wymaga, 
[ by przeciwstawić się podobnym meto-
. dom, przeto opinia a zrozu-
; mie w pełni postępowanie Sprzymierzo-
I nych. 
I Sprzymierzeni nie zastosują nigdy 
I metod brutalnych, Anglia i Francja po-
1 stanowiły jednak nie dopuszczać nadal 
do korzystania przez Niemcy z wód neu 
tralnych. Wobec tego rządy Sprzymie-

;e podane w o-

Białogród, 8. 4. Jak donoszą z te- ta ma ogromne znaczenie dla komuni- ! Oltu i Dunaj oraz liczne miasteczka o 
renów, dotkniętych katastrofalną kacji handlowej, transporty dokony-1 kręgu Turnu zostały również zalane. 
powodzią, tegoroczny wylew Düna- wane są przez przeładowywanie. Władze powzięty konieczne zarządzę-
ju wyrządził tak ogromne spusto- Jednocześnie donoszą o powodziach ' nia ewakuacyjne. 
szenia w Jugosławii, że ludność ; na obszarze Mołdawii. Wody Prutu Wielki noż-ir 
kraju, nie pamiętająca podobnej wzbierają gwałtownie, zalewając li- w mieście szwaićarskim 
powodzi od dziesiątków lat, jest w nie Orleni — Basarabeasca, na któ- c " ..." — , - I „ 
najwyższym stopniu przygnębiona rej komunikacja została wzbroniona. I . 4" ~7 mieście kantonal- rzonych zawiadamiają, «= ^ .. ~ 
i zaniepokojona. Uszkodzonych zostało wiele mostów. nyi" Glans> w inemieej częsa Szwaj sobnym spisie strefy skandynawskich 

Według dotychczasowych obli- Pola doliny położonej między rzekami • carii, będącym ośrodkiem przemysłu wód neutralnych wskutek położenia 
czeń, na skutek powodzi 15.000 o- ' bawełnianego, wybuchł gwałtowny po-,tam min są niebezpieczne. Statki, uda-
sób pozbawionych zostało dachu; " " j ^ar, który strawił kilkadziesiąt budyń- jące się do tych stref, czynić to będą 
nad głową, z nich 10.000 w Bana- Tragiczny zgon robotnika spłonęły dwa kościoły, je-ma własne ryzyko. 
cie. Ł polskiego ^en z zbudowany w 1861 r. Akcja1 W końcu nota donosi, że Sprzymie-

Premier Cwetkowicz z kilku mi- ' r>~ • ratunkowa była wysoce utrudniona. — ! rzeni w każdym wypadku poinformują, 
nistrami udał się osobiście na te- Ne vers, 8- 4. — W Carbigny podczas Szkody materialne są wielkie. gdzie i kiedy zostały położone miny. 
reny, dotknięte klęską powodzi. a_ I nastawiania na szyny wykolejonej lo-

Sprzymierzeni a Sf«sja 

Londyn, 8. 4. (Pat! Konserwaty
wny „Spectator" ogłosił artykuł p. 
Leona Bluma p. t. „Alianci i Rosja" 
poświęcony stosunkom Francji i 
Anglii do Sowietów. 

P. Blum oświadcza, że wypowie
dzenie wojny Sowietom nie należy 
do Aliantów. Nie można iednak do
puścić do tego, by stanowisko So
wietów mogło wpłynąć na dysku
sje czy działanie Aliantów. Wypad
ki trzeba wziąć tak jak przyj ią. 
Nie trzeba ich ani szukać, ani ich 
unikać. 

Sądzi, iż byłoby błędem przypu
szczenie, że na decyzję Scalina w 
jakikolwiek sposób mogą mieć 
wpływ polityka czy ostrożność Ali
antów. 

Kończąc, p. Blum oświadcza, iż 
nie wierzy w bolszewizację Nie
miec, ani też nie wierzy, by znisz
czenie stalinizmu musiało mieć za 
następstwo opanowanie gospodar
cze Rosji przez Niemcy. 

7.000 do UMNIO samolotów 
zamówiła Anglia w Stanach 

Z jednoczonych 
Londyn, 8. 4. — W kołach zaintere

sowanych obliczają, że Anglia zamó
wiła w Stanach Zjednoczonych 7 do 10 
tysięcy samolotów. Maszyny wykona
ne w Ameryce są zaopatrywane w broń 
angielską, gdyż lotnicy przekładają an
gielskie karabiny maszynowe nad ame
rykańskie. 

Jak donoszą ze Stanów Zjednoczo
nych, fabryki tamt. są w stanie pro
dukować 17.000 samolotów rocznie. 

Walka angielsko-niemiccka na rynku 
rumuńskim przechyla się na strew? Antlii 

by przeprowadzić inspekcję akcji k m został zabity robotnik pol-
ratunkowej dla powodzian. Szkody skl' Ulad-vs,a^ Cho'na^1' lat Im
materially idą w miliony dynarów ;varzysz 

:
|e-° Severino Clara Jest C1?z" 

Na szczęście liczba ofiar w ludziach rann^ • 
jest nieznaczna. śmiertelny *T^Tck górnika 

Bukareszt 8 4 (Pat) Dwa nai- ' w szybie 1-ym Kompanii Bukareszt, 8. 4. (Transconti). — W angielski zajmie pierwsze miejsce 
ważniejsze dla wywozu produktów roi- Ostrlcourt styczniu b.r. eksport Rumunii do An- wśród wszystkich rumuńskich rynków 
nych do Niemiec, porty rumuńskie Ostricourt, 8. 4. -— W ub. sobotę ra- stanowił wrartość ^ 18,8 milionow zbytu. 
Chlafat i Torabia uległy zalaniu. Dy- no w szybie Nr. 1 Kopalni Ostricourt Iei. do Niemiec zaś 748,6 milionów lei. Pożar raiamiskiej rafinerii 
rekcja kolei wydała rozporządzenie w głębi jednego z pokładów, w wyro- co już oznacza znaczną zmianę na ko- naïty 
mocą których żadne transporty towa- bisku, znaleziono zatrutego gazami 20 rzysć eksportu do Wielkiej Brytanii, j Bukareszt, 8. 4. —' W nocy z piątku 
rów kierowane do tych portów n;e mo-i letniego górnika Georga Schmidta, o- Walka na tym odcinku toczy się w 'na sobotę wybuchł pożar w jednej z 
gą być wykonane tak długo, jak trwają i bywatela czechosłowackiego. Pomimo dalszym ciągu i rozwija się w coraz o- rafinerii nafty w dolinie rzeki Prahova. 
powodzie. j natychmiastowej pomocy w postaci strzejszej formie. Gospodarcze sfery W przeciągu krótkiego czasu płomie-

Powodzie te są bardzo groźne dla j sztucznego oddychania, nie udało się Rumunii twierdzą, że — jeśli pertrak- nie, podsycane przez materia! latwo-
komunikacii kolejowej. Wody Dunaju zatrutego gazami górnika doprowadzić, tacje angielsko - rumuńskie, toczące się palny w postaci zapasów ropy, objęły 
zalały linię Jimeołia — Oln na gra- do przytomności. — Zwłoki tragicznie obecnie w Londynie doprowadzą do całą rafinerię, przerzucając się do hali 
nicy rumuńsko - jugosłowiańskiej na zmarłego górnika przeniesiono do mie- j podniesienia wymiany handlowej po- , maszyn. Znaczna część 
przestrzeni 2 km. Wobec tego, że linia szkania Czecha do Oignies. między tymi dwoma krajami, to rynek jspłonęła. Szkody są bardzo znaczne. 

LONDYN. — Do Anglii przywieziono 41 
jeńców niemieckich ze statku niemieckiego 
który na widok okr^t" angielskiego został 
zniszczony przez własną załogę. 

GENEWA. — Dnia 16 kwietnia nastąpi 
wymiana cywilnej ludności internowanej mię 
dzy Francją a Niemcami. Wymiana odbywa 
się za pośrednictwem szwajcarskiego Czer
wonego Krzyża. 

BIAŁOGRÓD. — Niemiecki sfatek ..An
kara" wyjechał z portu w Dubrowniku z ła
dunkiem 4.00 ton bauksytu. Statek będzie 
chciał się dostał do włoskiego portu w 
Trieście. 

Kluby Marsylia i Paryż 
weszły do ïànalis o puchnr 

Siii'.niin 
W dniu wczorajszym rozegrano w 

Bordeaux i w Paryżu spotkania piłkar
skie o wejście do finału w rozgrywkach 
o puchar Simona. Do finału weszły 
kluby: Marsylia, która pokonała Lens 

zabudowań .'w stosunku 9:1 i Paryż, który pobił 
Rouen w stosunku 8:4. 



Str. 2. 
N a r o d o w i e c  

Wiadomości miejscowe z różnych stron 

Śp. Henryk Witczak poległ na polis chwały 
za Pmlskf i Francją 

W „La Depeche" czytamy: 
„Henryk Witczak, szeregowiec 

i skie. Z początku służył w 80-tym puł 
p ...puł-j ku Pychoty, po czym po wybuchu wo,i 

piechoty"'poległ'w"tych dniach aa'ny został włączony do ...pułku. Katolik 
polu chwały! Jest to pierwszy syn gmi i patriota śp. Witczak wyznawa. 
ny Roost - Warendin (pod Douai) któ- najwyzsze ideały: służbę dla Boga i 
ry zmarł za Francję. .Ojczyzny. 

I Podczas walk patroli na froncie po-
Syn powszechnie szanowanej rodzi- święcił swoje życie dla Boga i dwóch 

ny, młody Witczak, przed mobilizacją ojczyzn: Francji i Polski. Śmiertelnie 
zatrudniony był w kopalniach Escar- ramony <jnia 12 marca granatem nie-
pelle. Zalety jego serca zjednały mu mieckjm, Henryk Witczak poległ śmier-
sympatię kolegów i szacunek przeło- c]ą żołnierza w wieku 28 lat. W Roosst 
żonych. ; Warendin był członkiem chrześcijań-

Pochodzenia polskiego, Henryk Wit-'skiej młodzieży robotniczej." 
czak otrzymał obywatelstwo francu- Cześć jego pamięci! 

śT.Ip.T. o«S|Dicrsa ktansstwa prog&agasaaly 
s Éa 1 m 11 o wsk i«?,| 

Stalinowcy /ilratl^ili «:irs(vv(> roholnicza 
Ostatni tygodniowy biuletyn CGT. dowody dziś są niepotrzebne — służyć 

,,Informations Hebdomadaire" w ar- polityce prowadzonej przez rząd obce-
tvkule p. t.: ..Seria kłamstw" pisze co go mocarstwa, którego ta partia była 
następuje: tylko filią we Francji, podobnie jak ,'n-

,,Oszczercy stalinowscy zmienili ton. ne partie komunistyczne z taką samą 
Oto dziś podejmują na nowo wypaczo- służalczością działały w innych kra-
ne legendy i potworne oszczerstwa, jach. 
które spotykaliśmy całymi miesiącami Stalinowcy nigdy nie służyli ruchowi 
na łamach pism, wyspecjalizowanych robotniczemu. Zawsze usiłowali poslu-
w jadowitych atakach przeciw partiom giwać się nirn, używać jako narzędzia 
demokratycznym, przeciw organiza- do agitacji w okresie minionym, a do 

J a k  u l o k o w a ć  p i e n i ą d z e ?  

Wybierz sposób, który jest najbezpieczniejszy i przyniesie CS najwięcej korzyści. 
Chcesz, aby pieniądze były w bezpieczeń 

stwie. Chcesz móc się nimi posługiwać -w 
potrzebie. No i naturalnie chcesz, aby Ci 
przyniosły dobry zysk. 

Jedyny sposób, który daje wszystkie te 
Korzyści razem, to kupno bonu zbrojenio
wego (..Bons d'Armement"). 

Procent otrzymasz z góry: za boo 1.000 
frs. spłacalnych w 2 latach, wpłacasz tyl
ko 930 frs. 

W każdej chwili możesz otrzymać za

liczkę i bez naruszenia kapitału, który 
zostanie Ci zwrócony w całości. 

Termin jest krótki; sa bony na sześć 
miesięcy, rok, <?wa lata. 

Istnieja bony począwszy od 500 frs. ; 
Nie potrzeba żadnych formalności, nie

ma podatku, niema taksy, niema kosztów. 
Bony zbrojeniowe (..Bons d'Armement") 

nabçdziesz we wszystkich urzędach pocz
towych, w urzędach skarbowych, w ban
kach, u notariuszy itd. 

K U P U J  

BONS d'ARMEMENT 

cjom robotniczym, zdradzając jedno
cześnie swą przyjaźń dla reżymu hitle
rowskiego. 

Zła wola stalinowców uwidacznia się 
w tych atakach w całej pełni, jak nig
dy dotychczas. 

...Jeżeli była zdrada w ruchu robot
niczym. to oni ją popełnili. 

A zdrada była istotnie, tak jak była 
ona wtedy, kiedy widzieliśmy strejki 
systematycznie organizowane przez 
stalinowców, wybuchające lub prze
dłużane bez przyczyn. 

Stalinowcy nie troszczyli się o inte
resy robotnicze. Dążyli oni tylko do 
tego, by korzystać z każdej akcji dla 
swojej partii politycznej, to znaczy — 

zdrady w chwili obecnej. 
Gdy mówią, że pragną syndykalizniu 

silnego, kłamią! Potrzebują oni albo 
ruchu im usłużnego — czego nigdy we 
Francji nie będą mieli — albo organi-
zacyj słabych, bezsilnych, których 
przeznaczeniem jest być łupem dema-
gogii. 

Zniszczenie francuskiego ruchu to-
botniczego, za to, że się ich pozbył, oto 
prawdziwy cel kampanii oszczerczej, 
prowadzonej w chwili obecnej przez a -
gentów paktu hitlerowsko - stalinow
skiego". 

Tak pisze organ urzędowy związków 
zawodowych Generalnej Konfederacji 
Pracy. 

Kupuje 
Brylanty 

po wyso
kich cenach 

. kamienie szlachetne, 
zegarki itd... 

H I R S C H  
10, rue Chaussée d'Antiii 10, 

(Koło Eld. Italiens). 

Biuro prywatne. Biuro prywatne. 

P Ó Ł N O C N A  F R A N C J A  
MERICOLKT - MAROC. 

— Kolo Polek — odbędzie zebranie miesię
czne w czwartek dnia 11 -kwietnia o godz. 4 
popoł. w domu społecznym. Członkinie które 
zalegają ze składką miesięczną, tracą wszel
kie prawa o ile do dnia 11, kwietnia nie ure
gulują składek. Późniejsze reklamacje nie 
będą uwzględniane. 

§g»«»ejaliiy syrop 
leczący poważne uszkodzenia płuc, to Sirop 
Boin który daje cudowne wyniki w wypad
kach chronicznego bronchilu, astmy, zapale
nia płuc, Kataru, uporczywego kaszlu grypy 
itp. Jest to środek energiczny Który zawszi 
skutkuje. Flakon 1? tr. We "wszystkich ap
tekach oraz Grande Pharmacie Centrale. 
Oddział Polski 36-38. Place Jear Jaurès w 
Lens. Phie Pinard, Bid Basly Lens, lub pi 
car Lahnratnjre Pirnt a ronini-; t^laknp i"/ fr 

Wychodztwo iia F.O.N. 
Stan zbiórki na FON. wychodztwa polskie

go we Francji zjednoczonego w Centralnym 
Kcmitecie Obywatelskim z dnia 10 marca 
1940 r. przedstawia się jak następuje: 

Lista ofiarodawców (ciąg dalszy). 

Z przeniesienia . . 1.444.415,79 fr. 

Gzik Maria — w Bois d'Ascy 
Miejsc. Kom. Obyw.. Molieres 
Skorzybot Jan — Faymoceau 
Miej. K. Ob., Loos en Gohelle 
Miejsc. Kom. Ob., Ronchamp 
Miej. K. O., St. Vaast la Haut 
Miejsc. Kom. Obyw. — Lenc 
Miejsc. Kom. Ob.. Chasc;nois 
Kolonia Pol. w Dives s. Cher 
Miejsc. K. Ob., La Ricamarie 
Miejsc. K. Ob. — Sessevalle 
Miejsc. K, Ob. — Aren ber,'; 
Miejsc. K. Ob., Quievrechain 
Wojciechowski — Morceau . . 
Kur3 sanitarek, Bully 1. M 
Miejsc. Kom. Ob., Ecaillon . . 
Miejsc. K. Obyw. — Mousson 
Miejsc. Kom. Ob., Libercourt 
Miejsc. Kom. Ob. — Piennes 
Miejsc. Kom. Ob. — Haveluy 
Kolonia Polska w Herserange 
Miejsc. Kom. Obyw. — Avion 
Kolonia Polska — Aubou^ . . 
Nowak M. — w Le Mesigot . 
Paluch Anna — w Hem . . . 
Korczak Maria — Francja . . 
Zw. Osad. Polsk., koło Agen 
Kolonia P. w Grand Charmont 
Miejsc. K. Ob., Macou Condc 
Miejsc. Kom. Ob., Hautmont 
Kolonia p., Ternel p. Masange 
Miej. K. Ob. Noeux les Mines 
Miejsc. K. Ob. Calonne Lievin 
M. K. Ob., Calonne Ricouart 
Zielonka St. — Paryż XIII. 
Idzikowski St. — Medan . . . 
Musyka Tan — Brecy 
Miejsc. Kom. Obyw. — Joeuf 
Miej. K. Ob. — Mazingarbe 7. 
M. K. Ob. — Auchy les Mines 
Miej. Kom. Ob., Sallaumines 
Miejsc. Kom. Ob. — Fenain 
M. K. O.. Wittlesheim-R.ossal. 
Miej. K. Ob. — Frais Marais 
Miejsc. Kom. Obyw. — Anzin 
Miejsc. K .Ob.. Lens, 9. 11, 16 
Okr. PCKO., Montceau 1 M. 
Szkudlarek — Belveze . . 
Miejsc. Kom. Ob. — Somain 
Kom. Tow. Miej. Le Creusot 

50,— fr. 
350,— 

50,— 
940,— 

520,— 
2,282,40 

1,155,— 
1.390,— 

720,— 
550,— 

1,440,— 
100,— 

97,55 
390,— 
400,— 

2.100,— 
265,— 
280,— 
280.— 

3.000.— |f 
290,— 

30,— 
25,— 

100,— 
164,— 
605— 

1,506,75 
675,— 
280— 

2,233,50 
927,— 

1,550 — 
300,— 
500,— 
100,— 
556,— 

1,150,— 
1,220,— 
2,185,— 

370,— 
870,— 
814,— 
900,— 
885,— 

1,1§3,— 
25,— 

500,— 
4,997,40 

42,036,60 f r .  

HOUDAIN. 

— (Dwaj żołnierze angielscy uratowali 
dziecko). — Siedmioletnia Bouchemn-
domme wpdała do wody w stawie, któ
ry istnieje za starą cegielnią. W pobli
żu przechodzili dwaj żołnierze an
gielscy, którzy natychmiast pobiegli z 
pomocą i dziewczę wydobyli z wody. 
Po półgodzinnych wysiłkach zdołali 
dziewczynkę przywołać do życia, koł
nierze po dokonaniu tego czynu udali 
się swoją drogą, nie odczekawszy przy 
bycia rodziców, którzy chcieli im po
dziękować. 
HOUDAIN. 

— Na terenie gminy utworzył się francu
sko - polski Komitet niesienia pomocy zmo
bilizowanym w armiach francuskiej i pol
skiej. Uprasza się rodziców, którzy mają 
synów w wojsku o podanie adresów w mero-
stwie lub u prezesa Komitetu Obywatelskie
go. 

Staraniem Kom. francuski - polskiego — 
będzie w dniu 14. IV. rb. w sali merostwa 
Houdain, odegrana sztuka teatralna p.t. 
,,Sznur Korali", melodramat w 5 odsł. w wy
konaniu sekcji teatralnej TUR. z Houdain. 
Zarazem Koło Muzyczne ..Echo" urządza je-
dnogodzinnny koncert pod batutą p. Aleksa 
Słomińskiego. Dochód z wieczoru przeznaczo
ny jest dla żołnierzy francuskich i polskich. 

DOÎJAI. 

— (Bezwartościowy radio-odbior-
nik). — P. L... przed wojną nabył od 
jednego z domokrążców radio-odbior-
nik marki niemieckiej. Odbiornik oka
zał się tandetą, co stwierdzili rzeczo
znawcy. Mimo to L... został zaskarżo
ny do sądu o zapłatę wszystkich 
rat za ten bezwartościowy przedmiot. 
Sąd uwolnił oskarżonego od winy i 
kary. wychodząc z założenia, że domo
krążca był osobą podejrzaną, gdyż 
znikł bez śladu. Skargę wytoczyła pe
wna osoba, która wykupiła weksle od 
domokrążcy. 
HAVELUY. 

Podaje się wszystkim byłym członkom 
; Sekcji Polskiej przy C.G.T. w Haveluy do 
! wiadomości, iż w dniu 17 marca 1940 r. zo-
I stała powołana do życia Sekcja Polska C.G.T. 
I w Haveluy przy Fed. Rob. Polskich. Wy-
I brano tymczasowy zarząd, do chwili następ
nego zebrania. W skład tego zarządu wcho-
jdzą następujące osoby: 

Prezes: Krzyżyk, rue Felix Faure nr. 1, 
Haveluy. — Sekretarz: Bednarek Franciszek 
Coron de Denain, 39 w Haveluy. — Skarbnik: 
Kubiak Jan. 

HAVELUY. 
— Zarząd Komitetu Obywatelskiego — 

w Haveluy, daje wszystkim Rodakom do wia 
domości, iż urządza kwartalne zebranie w 
niedzielę, dnia 14-go kwietnia br. o godz. 10 
rano w sali merostwa. 

/̂///////////////////̂  

I*. 'loulsaux o syndykaliźmie 
w chwili obecnej 

Lyon. — Na kongresie unii departa
mentalnej syndykatów dep. Rhone se
kretarz gen. CGT. p. Jouhaux, wygło
sił przemówienie, w którym oświadczył 
m. in.: 

— Do końca lutego Generalna Kon
federacja Pracy, wydała 1.200.000 kart 
członkowskich. Obecny bilans pozwala 
na patrzenie w przyszłość z ufnością. 

Mówca następnie dowodził o konie
czności współpracy organizacyj zawo
dowych nad zorganizowaniem wytwór
czości wewnątrz kraju. 

Tragiczny zgon 
górnika polskiego 

Anzin. — W głębi szybu „Dutem-
ple" położonego na terenie gminy St. 
Waast la Haut został śmiertelnie zra
niony górnik polski Leopold Chowa
niec, lat 27. Śp. Chowaniec był żonaty 
od trzech miesięcy i krytycznego dnia 
zmienił sobie czas pracy, by móc od
wiedzić chorą żonę, leczącą się w szpi
talu. 

Komunikat Polskiej Centrali 
Handlowej. 

Niniejszym podajemy do wiadomości Szan. 
Klienteli, że od dnia 8 kwietnia magazyn 
P. C .H. będzie otwarty: od 10-tej do 12-tej 
i od 14-tej do 18-tej. W soboty od 10-tej do 
13-tej. 

ESCAUDAIN. 

Pieśń i sztuka 
na cel Wojska Polskiego 

Komitet Obywatelski podaje szanownym 
rodakom do wiadomości, iż urządza w nie
dzielę, 14-go kwietnia o godz. 4-ej po połu
dniu polskie przedstawienie teatralne i kon
cert w Salle des Fetes miejskiej. 

Program wykonany przez znany zespół 
śpiew. - teatr. „Harfa" zajmuje: „Swaty 
Cioci Jadzi" piękna komedia w 2 aktach. 

„Szaleńcy" dramat narodowy w I. akcie 
koncert pieśni narodowych i wojskowych z 

orkiestrą. 
Występ szkółki polskiej. 
Dochód z imprezy jest przeznaczony na 

żołnierzy polskich, to też Komitet Obywa
telski prosi rodaków z miejscowości i oko
licy o przybycie, by się pokrzepić pieśnią i 
sztuką polską i zarazem pocieszyć rodaka-
żołnierza polskiego. 

BULLY ALOUETTES. 
— KSMP. męskie — odbędzie zebranie dn. 

14 kwietenia o godz. 14,30 u p. Janickiego. 

Polski Czerwony Krzyż 
we Francji 

W tych dniach wyszedł z pod prasy 
pierwszy numer miesięcznika „Polski 
Czerwony Krzyż we Francji". Na 
treść numeru składają się artykuły, 
ilustrujące działalność Polskiego Czer
wonego Krzyża od wybuchu wojny. 
Każdy artykuł streszczony jest w ję
zyku francuskim lub angielskim. 

Zewnątrz szata numeru przedstawia 
się pięknie. Jest on bardzo bogato ilu
strowany, m. in. zawiera fotografię 
Pana Prezydenta, Naczelnego Wodza 
i Ignacego Paderewskiego. Trój
barwna okładka dopełnia harmonijnie 
całości. 

Rozszerzajcie biuletyn 
Przyjaciół Polski 

Towarzystwo Przyjaciół Polski „Les 
Amis de la Pologne" wydało w swym 
ostatnim biuletynie zbiór dokumentów 
o prześladowaniach w Polsce. Wydaw
nictwo to zawierające 54 strony druku 
powinno dotrzeć do każdego Francuza. 
Zamawiać: „Les Amis de la Pologne" 
167 Boulevard St. Germain Paris (VT) 
— Cheques postaux : Paris 880-96. 

Szczury wyrządzają 
za miliard franków szkód 

rocznie 
Dziennik ..Le Matin" zamieszcza arty

kuł, w którym głosi konieczność wzmo
żenia walki ze szczurami.Pismo stwier
dza, że szkody wyrządzone przez szczu
ry we Francji w ciągu jednego roku 
wynoszą miliard franków. W samym 
Paryżu pożerają 180 ton żywności 
dziennie ! 

Zarządzenia 
w sprawie przydziału węgla 
P a r y ż .  —  P r a s a  o g ł a s z a ,  ż e  w y 

dano już postanowienia, dotyczące przy 
działu węgla na kartki. Rodzina, skła
dająca się z 1 do 3 osób otrzyma na 
cały rok 16 bonów, dających prawo do 
800 kg. węgla. Rodzina składająca się 

4 do 5 osób otrzyma 24 bony na 
1.200 kg. węgla; rodzina składająca się 
z sześciu i więcej osób otrzyma 32 bo
ny na 1.600 kg. węgla. Rodziny, które 
opalają piec kuchenny węglem, otrzy
mają dodatkowo po cztery kupony. 

Powyższe racje węgla mogą być pod
wyższone lub zmniejszone, zależnie od 
okoliczności. — Jeden bon daje prawo 
do 50 kg. węgla rocznie. 

FRESNES. 
— Związek In w. Woj. R. P. — odbędzie ze

branie kwartalne w niedzielę, dnia 14 kwie
tnia br. o godz. 10-tej rano w lokalu p. Ja-
nury. Bardzo ważne sprawy. Rewizorowie 
kasy są proszeni o pół godziny wcześniej. 
HAVELUY. 

— Polska Opieka Rodzicielska — zwołuje 
zebranie razem z Komitetem Obywatelskim. 
Zaprasza się wszystkich rodziców, mających 
dzieci w wieku szkolnym na godz. 10-tą rano 
14 bm. Będzie obecna p. nauczycielka. 

Stan zdrowia 
kardynała Verdier 

Paryż (Pat.) — Biuletyn o stanie 
zdrowia kardynała Verdier, który po
zostaje w leczeniu w Domu Zdrowia 
„Frères Saint Jean de Dieu", stwier
dza, że stan jego jest zadowalający. 
Po operacji, która odbyła się normal
nie, nie zasz,ły żadne komplikacje. 

PARYŻ. 
— (Echa nabożeństwa za śp. A. 

Chłapowskiego). — Na uroczystym 
nabożeństwie za spokój duszy śp. am
basadora Chłapowskiego była obecna 
p. prezydentowa Lebrun, której towa
rzyszył płk. Soudé, z gabinetu p. Pre
zydenta Republiki, generał Delandade, 
reprezentował przewodniczącego Sena
tu p. Jeanneney, gen. Michel, reprezen
tował p. Herriota, prezesa Izby Depu
towanych. Premier Paul Reynaud był 
zastąpiony przez p. Monmayou. Ponad
to byli obecni Kardynał Valerio Valeri, 
nuncjusz papieski w Paryżu, ambasa
dor Noel, Souza Dan tas, ambasador 
Brazylii. Politis, ambasador Grecji, 
Fakhry Pasza, minister egipski, p. O-
susky, poseł czechosłowacki, posłowie 
Rumunii, Szwecji, Danii, delegaci Za
konu Maltańskiego i wiele wybitnych 
osobistości. Rząd polski reprezentowali 
jak wiadomo, pp. minister Zaleski, mi
nistrowie Stroński i Seyda, gen. Ku
kieł, gen Kleeberg, poseł Frankowski. 

Misje pasterskie 
w departamencie Aisne 

Misjonarz polski z Soissons (Aisne), 2, rue 
Corneille będzie w miesiącu kwietniu do usług 
rodaków rozproszonych po 722 gminach de
partamentu Aisne, w następujących miejsco
wościach: 
10—11 kwietnia Saponay 
11—12 „ Arcy St« Restitue 
12—13 „ Cuiry - Housse 

-14 „ Oralnville - Aguilcourt 
14—15 „ Neufchatel 
15—16 „ Proviseux et Plesnoy 
16—17 „ Boueonville 

-18 „ Bray-en-Laonnois 
18—19 „ Filain 
19—20 „ Soupir 
20—21 „ Soissons 
22—23 ,, Croix-Fonsomme 
23—24 „ Bohain 
24—25 „ Beaurevoir 
25—26 „ Bellicourt 
26—27 „ Gricourt 
27—28 „ St. Quentin 
28—29 „ Couvron et Aumencourt 
29—30 „ Crepy en Laonnois 

0 kwietnia — 1 maja Bucy le Cerny — 
Besny et Loisy 

——— \r. 81 —— 

1— 2 maja Vivaise 
2— 3 maja Presles et Thierny — Bruyeres 

et Montberault 
4— 5 maja Soissons. 
Po afisze z dokładnym programem nabo

żeństw uprasza się zgłaszać do księży pro
boszczów odnośnych parafii i do ziemian za
trudniających większą ilość Polaków. 

COUERON. 
— (Powstanie Komitetu Towarzystw Miej

scowych). — Podaje się do wiadomości, że 
w naszym osiedlu w dniu 25. marca b. r. o 
godz. 3 popoł. odbyło się wspólne zebranie 
towarzystw: katolickiej ..Jedności koła 

byłych kombatantów oraz wszystkich Pola
ków, celem stworzenia Komitetu Tow. Miej
scowych. Na przewodniczącego powołano 
ks. Mgr. Fr. Myszko, prob, polskiego z Le 
Creusot. naszego przyjaciela. Ks. Myszko w 
swym przemówieniu zobrazował dobitnie 
ciężkie położenie naszej Ojczyzny umęczonej, 
która oczekuje od nas szybkiego działania i 
skoordynowania naszych wszystkich wysił
ków. Aby godnie odpowiedzieć na apel na
szej Ojczyzny umiłowanej i wodza naczelne
go, wszyscy zebrani bez wyjątku uznali po
trzebę zorganizowania Komitetu Tow. Miej
scowych, który na czas wojny nazywa się 
Komitetem Obywatelskim. — W skład za- • 
rządu Komitetu weszli, wybrani jednogło
śnie: 

Prezes: Bogucki St., Cite du Bossis, nr. 
46 B.; wiceprezes: Duczyński Michał. — Se
kretarz: Konieczny St., Cite du Bossis, nr. 
41 D. — Do Komisji Rewizyjnej powołano: 
Kowalczyka St. prezes Kombatantów; Kor-
powskiego Bronisława. 

Do Komitetu Tow. Miejsc, należą nastę
pujące Towarzystwa: Katolickie Tow. „Jed
ność", Kombatanci, Bractwo Matek Różań
cowych oraz Sekcja Obywatelska Kobiet. 

Wydarzenia w okr. paryskim 
Jouy le Chatel. — Aresztowano tu 

niejakiego Andrzeja Bielana, który ni© 
usłuchał wezwania stawienia się do 
szeregów wojskowych. (sm.)| 

Brie le Comte. — Polak Michał Iwa
nicki został przejechany przez samo
chód w chwili gdy udawał się do pra
cy. Iwanicki uległ, na szczęście, lekkim 
obrażeniom ciała. (sm.) 

Poitiers. — Podczas libacji niejaki 
Collon zagroził straszakiem niejakiemu 
Eugeniuszowi Barault, który groźbę 
wziął poważnie i zdjąwszy strzelbę ze 
ściany zastrzelił przeciwnika. (sm.) 

Sourdun. — Do odpowiedzialności 
sądowej pociągnięto robotnika roln. 
Andrzeja S... za to, że jego biały znak 
sygnalizacyjny, który powinien znajdo
wać się na rowerze, nie był ...biały. — 
Przypominamy, że znak sygnalizacyj
ny powinien być stanowczo widoczny. 

(sm.)| 

WSCHODNIA FRANCJA 

P A R Y Ż  i  o k r ę g  p a r y s k i  
Co się stato KO skarbem Ludwika XVI? 

W statku wydobytym z Sekwany nie znaleziono złota 

Ogólnie w okresie od 1 września 1939 r. 
do dnia 10 marca 1940 r. złożono 1.486.452,39 
frs. 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy regular
ni: i systematycznie spełniają ' swój obowią
zek Narodowy, składamy serdeczne podzię
kowanie. 

Za Zarząd PCKO. 
Leon Hendrysiak, skarbnik. 

dolara nowina ! 
Reumatycy i wszyscy którzy cierpią na 

ischias, bóle w członkach i w biodrach oraz 
bóle nerek. Pomyślcie, że nowe lekarstwo, 
jakim jest GANDOL, uśmierza bóle i nie do
puści do nowych ataków, jeśli ma się siłę 
woli, by przeprowadzić regularną kurację. 
GANDOL nie zadowala się usunięciem kwasu 
moczowego, nie pozwala na nadmierne wy
dzielanie się tej trucizny w organizmie. Na 
dziesięć dni kuracji GANDOL w proszkach 
bez żadnej szkody dla żołądka, kosztuje frs. 
14.60. Do nabycia we wszystkich aptekach 
oraz w Phie Centrale w Lens. 

W tych dniach zakończono prace nad 
wydobyciem zatopionego w Sekwanie 
w pobliżu Rouen starego statku. Le
genda mówi, że wydobyty statek miał 
być brygiem „Telemaque", zatopionym 
podczas Wielkiej Rewolucji Francu
skiej. Jak stwierdzają pewne dokumen
ty z Wielkiej Rewolucji, król francu
ski Ludwik XVI. i trzydziestu arysto
kratów postanowili wywieźć swe oso
biste majątki z Paryża. W tym celu 
miano załadować na statek ,.Te
lemaque" olbrzymi skarb w postaci 
sztab złota, klejnotów, baryłek z mone
tami itp. by wywieźć je do Anglii. Ko
mitet rewolucyjny dowiedział się o tej 
wysyłce i zarządził pościg. ,,'Telema
que" w pobliżu ujścia Sekwany zato
nął. 

Od tego czasu kilkakrotnie usiłowa
no wydobyć statek na powierzchnię, 
ale muł naniesiony przez wody Sekwa
ny strzegł pilnie zatopionego skarbu. 
Przed kilku laty powstało towarzystwo 
akcyjne, które przy użyciu nowocze
snych urządzeń technicznych, postano
wiło wydobyć statek. Po 16 miesią
cach prac, statek wydobyto i przyho
lowano na mieliznę. Gdy, po odpływie 
wody, robotnicy dostali się do wnętrza 
statku skarbu nie znaleźli. 

Dodać należy atoli, że podczas prac 
nad podniesieniem z dna „Telema-
que'a" znaleziono w wraku kilka pięk
nych klejnotów, oraz szereg lichtarzy. 
To było jednak wszystko. Legendar
nego skarbu, wśród którego miał znaj
dować się także sławny naszyjnik Ma
rii - Antoniny, którego „afera" pod
ważyła monarchię Burbonów, nie by
ło... 

Prasa zapytuje się obecnie, czy 
wydobyty statek był naprawdę „Tele-
maque'm." Zachodzi również możli
wość, że skarb został zabrany już da
wno. Poszukiwania tego skarbu w 
rzece po raz pierwszy rozpoczęto przed 
130 laty. Pod koniec ubiegłego stule
cia, statek wydobyto nad wodę, lecz 
zerwały się liny i cała praca wówczas 
poszła na marne. Są więc przypuszcze
nia, że złoto mogło być zabrane już 
dawno. Nie wiadomo tylko kto to uczy
nił. W pobliżu miejsca w którym za
tonął „Telemaque" poszło na dno wie
le innych statków. 

W każdym razie wydobycie statku 
przyczyniło się do rozwiania jeszcze 
jednej z pięknych legend, które opo
wiadano sobie wieczorami we wsiach 
rybackich, położonych nad dolnym bie
giem Sekwany... 

Wydarzenia 
we Wschodniej Francji 

Vierzenay. — Sąd karny skazał na 
18 miesięcy więzienia niejaką Marce
lę Colubi, za to, że pozostawiała swoje 
dzieci w nieopalonym pokoju i wycho
dziła na ulicę lub do barów. Podczas 
rozprawy spośród publiczności, obec
nej na sali, padały wrogie okrzyki 
pod adresem oskarżonej. 

Bar le Duc. — Zmarła tutaj prze
żywszy lat 78 pani Łucja Poincare, 
kuzynka Rajmunda Poincare, wielkie
go Prezydenta Francji. Pani Poinca
re do ostatnich czasów zajmowała się 
życiem społecznym i współpracowała 
z licznymi organizacjami dobroczynny
mi. 

Hayange. — W ciągu jednego wie
czora skradziono tutaj dwa samocho
dy. Obydwa wozy znaleziono naza
jutrz porzucone na szosach okolicznych 

Belleville. — Na skutek ciemności 
wpadła do kanału 64-letnia Maria Du
val i zanim nadeszła pomoc utonęła. 

Cockeril. — W kopalni „Collard" 
został zasypany podczas pracy górnik 
Piotr Gaquet ; zanim nieszczęsnego wy
dobyto górnik udusił się z powodu bra
ku powietrza 
TERNEL. 

— (Podziękowanie). — Niniejszym skła
dam podziękowanie wszystkim Rodakom z 
kolonii Ternel za składkę w sumie 336 fr.. 

Środkowa Francja 
Wydarzenia 

w środkowej Francji 
MONTLUÇON. 

(!) Od roku już w rodzinie Pradelle, 
liczącej siedmioro dzieci, pomiędzy nie
zbyt młodymi małżonkami nie było 
zgody, czego przyczyną była zazdrość, 
wynikła z chwilą gdy w sąsiedztwie za
mieszkał niejaki Malos Jan, kawaler, 
lat 41. Onegdaj nad ranem Pradelle 
wstał z zamiarem udania się do pracy, 
jednakowoż w drodze do fabryki za
miar zmienił i powrócił do domu, wziął 
latarnię i tasak, po czym udał się przed 
mieszkanie swego rywala i oświetlając 
latarnią, zajrzał poprzez okno do wnę
trza. Przebudzony Malos, widząc w ok-
knie twarz Pradella, powodowany czy 
to strachem czy też nienawiścią, schwy
cił wiszącą na haku dubeltówkę i strze
lił w kierunku okna, kładąc trupem za
zdrosnego sąsiada. Następnie w towa
rzystwie żony zamordowanego udał się 
do żandarmerii. 

CLERMONT FERRAND. 
(!) Niejaki Juillard Eugeniusz, zo

stał osadzony w więzieniu za samowol-
okaleczenie się, w celu uchylenia się od 
obowiązku wojskowego. 
VILLERTJPT. 

— (Podziękowanie). — żołnierz Armii 
Polskiej zasyła serdeczne podziękowanie 
wszystkim Rodakun, z kolonii Villerupt, %a 
braterskie przyjęcie go na święta Wielka
nocne. Czuł się u Rodaków jak we własnej 
rodzinie 

Czajka Bronisław, kapral. 

którą mi wręczyli z powodu długiej choroby 
mego męża i pozbawienia go praw korzysta
nia z kasy chorych. Dziękuję również sio
strom Bractwa żywego Różańca za składkę 
w sumie 118 fr. staropolskim Bóg zapłać. 

— Franciszka Sieli. 

BELGJA 
Zagadnienie 

pokrycia wydatków 
obrony narodowej 

Minister skarbu ma w najbliższych 
dniach przedłożyć parlamentowi pro
jekt ustawy mający na celu uzyskania 
kredytów na pokrycie wydatków, zwią
zanych z mobilizacją armii. Minister 
oświadczył, że potrzebny jest mu do
datkowy dochód w sumie 8 miliardów. 
W celu uzyskania tej sumy minister 
proponuje podwyższenie podatków o-
raz rozpisanie pożyczki wewnętrznej. 
Obrady nad projektem rządu odbędą 
się w bieżącym tygodniu. 

Wielki pokaz 
belgijskich sił zbrojnych 

odbył się w niedzielę 
Bruksela. — Urządzana corocznie 

rewia wojskowa, zwana „rewią wio
senną", w roku bieżącym nabrała spe
cjalnego charakteru. Rewia była 
bowiem wielkim pokazem sił zbrojnych 
Belgii. W stolicy Belgii odbyła się 
wielka defilada przed królem. W wię
kszych miastach na prowincji również 
miały miejsce defilady poszczególnych 
garnizonów. 

Rewie mają na celu zapoznanie Bel
gów z ich siłą zbrojną, która wbrew 
niektórym przypuszczeniom nie jest 
bynajmniej łatwą do pokonania. 

Sekretssrz poselstwa niemiec
kiego w Luksemburgu 

dopuszczał sie fałszerstwa 
Władze luksemburskie wszczęły do

chodzenia na żądanie władz francu
skich w celu stwierdzenia osoby, która 
wysyła obywatelom francuskim sfał
szowane bilanse jednego z wielkich to
warzystw akcyjnych. W bilansach tych 
znajdowała się ponadto ulotka z prze
mówieniem Hitlera. W wyniku docho
dzeń stwierdzono, że fałszerstwa do
puszczał się sekretarz poselstwa nie
mieckiego. Niewątpliwie działał on z 
rozkazu wielkiego mistrza fałszerzy 
Goebbelsa. 

Aresztowanie szpiega, 
który f«äogrji4'oiva2 fc'ssn'äyffikiacje 

holenderskie 
A m s t e r d a m. — We wschodniej 

Holandii aresztowano ostatnio szpiega 
niemieckiego, który fotografował for
tyfikacje holenderskie. U aresztowane
go znaleziono plan urządzeń wewnętrz
nych tych fortyfikacyj. 
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Dziś: Marii lüeof. Jutro: Marii Egip. 

Pojutrze: Leona Wielkiego. 

ZtimtEKt Migatcvlt 

^"op przedwiuśnia 
Na niebie gwiezdna noc francuska, 
Cisza, że słychać jak mgła rośnie; 
Pąki przecierają oczy, 
I z szeptem, coraz głośniej, 
Spoglądają ku wiośnie... 

W taką to noc na naszej ziemi 
Chmury trzepocą powiekami 
Utrudzonemi; 
Bo z wzniesionym ku nim czołem 
Ginie polski patriota 
Przed wrogich luf ostrokołem. 

Wzlata okrzyk: „Niech żyje Polska", 
Siychać salwy karabinowe. 
Przykładając serce i głowę 
Do gwiezdnej nocy francuskiej, 
rłycnać, ach, jak dobrze słychać 
Ten okrzyk „Niech żyje Polska", 
Te salwy karabinowe... 

I aż tu czerwienieją gwiazdy 
Od krwi przelanej za wolność; 
Po drabinie takich krwawych gwiazd 
Idziesz w swe największe przeznaczenie, 
Nasza Ojczyzno, Polsko!... 

Wawrzyniec Czereśiiiewski, 
pionier z cenzusem. 

- I'rzvjaci t'!" is en S rain y eh 

CISŁEJ. s@&iwa 
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Szatański plan niemiecki 
gospodarczego zniszczenia Polski 

(Rysunek z prasy ameryk. — B.I. 5325) 

Niemcy bojsf się 
ClisereMII» 

Kopenhaga (Pat.) — Berliński ko
respondent ,.National Tidende" donosi 
o wielkim wrażeniu, wywołanym w 
Niemczech przez nominację Churchilla 
kierownikiem angielskiej polityki wo
jennej. Rzesza żyje obecnie w oczeki
waniu okresu ożywionej działalności 
na frontach wojskowych. 

,,Angriff" grozi Anglii. — nie wia
domo już po raz który, że Niemcy ją 
zniszczą swymi siłami lotniczymi. 

t.ód ź ;»odu'»(iita ..Thflis" 
i*o/po«'zni<> znów służb? 

•Hak'? byiy przyczyny katastrofy 
Londyn (Transconti). — Dnia 4-go 

kwietnia ogłoszono wynik śledztwa 
prowadzonego celem ustalenia przy
czyn katastrofy angielskiej łodzi pod
wodnej „Tethis", jaka wydarzyła się 
1 czerwca 1939 i w której zginęło 99 
marynarzy, m. in. oficerowie i eksper
ci brytyjscy. 

Powodem katastrofy było, że załoga 
łodzi podwodnej nie zamknęła na czas 
wodoszczelnych zasuw pomiędzy dwie
ma przegrodami i że woda zalała łódź. 
Natomiast powodem tak licznych ofiar 
było to, że załoga nie próbowała rato
wać się przez użycie ratowniczych a-
paratów Davis'a, w które łódź była 
zaopatrzona. 

Raport ten oskarża również dowódz
two sił morskich, że nie przyszło z na
tychmiastową skuteczną pomocą. 

• 
Londyn. — Łódź podwodna „The

tis", która zatonęła w czerwcu ub. r., 
znajduje się teraz w reparacji i spusz
czona będzie wkrótce na wodę pod in
ną nazwą. 

Antypolski*» zarządzenia 
Litwy 

Kowno. — Rząd litewski ogło
sił dekret o konfiskacie na Wileńszczy
źnie majątków marsz. Piłsudskiego 
oraz gen. Żeligowskiego. 

(Dokończenie ze str. 1-szej.) 
Lasy, położone w granicach General

nej Gubarnii pokrywają powierzchnię 
2,080,000 ha czyli około 25% całej po
wierzchni lasów Polski przedwojennej. 
Przyrost roczny nie osiąga pełnych 
4.000,000 m3, z czego około 50 % drze
wa zdatnego do dalszej przeróbki. Kon
tyngent jaki ma być dostarczony Rze
szy ma objąć: 1 milion m:l drzewa cię
tego, co odpowiada 1,60 miliona m3 

drzewa w stanie surowym, 1,2 miliona 
m - kopalniaków oraz 400,000 m, papie
rówki. Wniosek z tego : same tylko do
stawy dla Rzeszy reprezentują ilość 
drzewa znacznie przewyższającą przy
rost naturalny, już nie mówiąc o nie
uniknionej konsumeji wewnętrznej. Gu 
barn i a Generalna ma swoje własne za
potrzebowanie na materiały drzewne, 
które to zapotrzebowanie, wzrosło na 
skutek zniszczenia wojennego. Gdyby 
nawet władze niemieckie zakazały kon
sumeji drzewa wewnątrz kraju (który 
w takim razie, po za bieżącą konsum-
cją musiałby także zrezygnować z od
budowy zniszczeń) należałoby wycinać 
jady nie tylko na eksport do Rzeszy, i-
iość drzewa dwukrotnie prze
wyższającą naturalny przyrost ! Fakty 
całkowicie potwierdzają ten ścisły lo
giczny wniosek. Dowiadujemy się, że 
miejscowe władze zmuszają właścicieli 
leśnych do zwiększenia wyrębów, dwu
krotnie, trzykrotnie a w pewnych wy
padkach nawet i pięciokrotnie. Nastę
pstwa są łatwe do przewidzenia. Sub
stancja łasu jako kapitału będzie po
ważnie naruszona. Intensywna eksplo
atacja lasów, narzucona przez katego
ryczne wymogi gospodarki wojennej 
Rzeszy spowoduje z konieczności zanik 
części bogactw naturalnych Polski, po
ciągając sobą nieuniknione następ
stwa wytrzebienia lasów, tak poważne 
i groźne jak np. powodzie. 

Następny paragraf okólnika przewi
duje: 

„wzmożenie produkcji surowców w dzie 
dżinie przemysłu, a w szczególności: 

wzmożenie wydobycia rudy żelaznej i 
pirytów, mających pokryć zapotrzebowa 
nie wielkich pieców w Gubemii General
nej; 

wzmożenie wydobycia . olejów mineral 
nych przeznaczonych na pokrycie potrzeb 
Gen. Gub. w zakresie gospodarki wojen 
nej oraz przeznaczonych na eksport do 
Rzeszy w możliwie jaknajwiększych iloś 
ciach". 

Ten paragraf nie wymaga komenta
rzy. Chodzi przede wszystkim o wzmo
żenie wydobycia bogactw kopalnianych 
okupowanego kraju. Uwaga władców 
niemieckich skupia się oczywiście na 
zasobach olejów mineralnych, które 
powinny przede wszystkim zwiększyć 
potencjał gospodarki wojennej Rzeszy. 

Następne 3 paragrafy (b, e, f) okre
ślają bliżej zasady postępowania w sto
sunku do przemysłu. Istniejące na te
rytorium Gen. Gub. przedsiębiorstwa 
przemysłowe podzielone są na 3 kate
gorie : 

1. te które mają za zadanie wykony
wanie zamówień Rzeszy w zakresie 
zbrojeń ; 

2. te które „mogą zastąpić przedsię
biorstwa znajdujące się w Rzeszy i 
pracujące dla celów gospodarki wojen
nej Rzeszy, a które zostały lub będą 
ewakuowane;" 

3. wszystkie inne przedsiębiorstwa 
przemysłowe, które nie podpadają pod 
jedną z pierwszych kategorii. 

Pierwsza kategoria winna być wcią
gnięta w służbę gospodarki wojennej. 
A zatem zdolność wytwórcza tych 
przedsiębiorstw ma być utrzymana, a 
nawet w razie potrzeby zwiększona. 
Przedsiębiorstwa 2 kategorii stanowić 
mają rodzaj rezerwy co chroni je od 
zniszczenia. Przedsiębiorstwa 3 kate
gorii, a jest to większość przedsię
biorstw istniejących w granicach Gen. 
Gub., skazane są na zagładę. Wyrok 
jest krótki: „Ausschlachtung und Ver
schrottung" czyli rozbiórka i zniszcze
nie". Interpretacja tego wyroku opiera 
się na precedensach. Podczas okupc?ji 
Polski w latach 1915 - 1918 Niemcy 
przeprowadzili systematyczne odprze-
rnysławienie kraju. Przedsiębiorstwa 
oszczędzone przez wojnę zostały zni
szczone drogą rekwizycyj a urządzenia 
rozebrane i wywiezione. Ten sam los 
grozi dziś większości przedsiębiorstw 
na terenie Gen. Gub. Dla władców nie
mieckich wszelkie przedsiębiorstwo, 
które nie pracuje na potrzeby wojennej 
gospodarki Rzeszy, jest tylko zbiorem 
żelastwa i może w najlepszym razie być 

zużyte jako surowiec na potrzeby Rze
szy. 

Punk g. jest niezmiernie doniosły: 
„zmobilizowanie i przewiezienie do Rze

szy co najmniej jednego miliona robotni
ków i robotnic rolnych i przemysłowych, 
a to dla zapewnienia funkcjonowania pro
dukcji rolnej R,zeszy i zastąpienia braku
jących robotników przemysłowych. W tej 
liczbie winno być 750.000 robotników rol
nych, z czego przynajmniej 50 proc. ko-
biet"'. 

Cóż można powiedzieć o tym zarzą
dzeniu, którego tragiczne znaczenie ja
sne jest dla każdego? Przywiezinie 
miliona istot, ludzkich, oderwanych od 
ich ziemi, ognisk domowych i w'asnej 
pracy, stanowi akt barbarzyństwa, — 
który w tych rozmiarach jest bez pre
cedensu w historii. Nie wahamy się 
twierdzić, że jest to katastrofa naro

dowa, która może mieć nieobliczalne 
wręcz następstwa. Ten milion kobiet i 
mężczyzn stanowi około 25 proc. lud
ności czynnej tej części Polski. Jedna 
czwarta energii ludzkiej zostaje ode
brana krajowi, by służyć interesom je
go gnębicieli. 

.Środki i sposoby wykonania 
Trzeci i czwarty artykuł rozwija 

szczegółowo program realizacji. Nie bę
dziemy się tu zatrzymywać nad kwe
stiami technicznymi, ograniczymy się 
do rozważenia trzech punktów, najbar
dziej godnych uwagi. Oto ich tekst, 
według okólnika Goering - Frank: 

4. a) „podział środków żywnościowych 
pomiędzy ludnością będzie dokonany w 
sposób, mający zapewnie dobry stan fi
zyczny robotników, zatrudnionych w przed 
siębiorstwach o podstawowym znaczeniu, 
jak również w fabrykach uzbrojenia, pod
czas gdy potrzeby pozostałej ludności bę
dą ograniczone do ścisłego minimum w 
całym okresie niedostatecznego zaopatrze
nia w środki żywnościowa". 
Oto jeszcze jedno stwierdzenie, nie 

pozostawiające żadnych wątpliwości. 
Jedynie robotnicy, będący na służbie 
wojennej gospodarki Rzeszy, mają być 
utrzymani „w dobrej kondycji fizycz
nej". Reszta ludności będzie skazana 
na „ścisłe minimum". Otóż, ta reszta 
ludności (die uebrige Bevoelkerung) 
oznacza : kobiety i dzieci miast i wsi, 
uczonych i duchowieństwo, artystów i 
nauczycieli, dawnych urzędników pań
stwowych i przedstawicieli wolnych za
wodów, rzemieślników, urzędników róż 
nego rodzaju, jednym sowem — 

Stron. Narodowe a polityka zagraniczna 
Przemówienie Dra Tadensza Bieleckiego, prezesa Zarz. l<łówn. 
Stronnictwa Narodowego, na posiedzeniu lîadv Narodowej R.P. 

w dnin IV. 1930. 
w s z y s t k i c h !  D l a  w s z y s t k i c h  t y c h  
ludzi pozostaje ,,ścisłe minimum". Ska
zanie ludności polskiej na głód zostało 
więc oficjalnie ogłoszone. Tak oto, sy
stem niemiecki pragnie zagłodzić Pol
skę, aby sparaliżować jej siły życio
we. 

•4. b) „Cała prokucja oparta na zuży
ciu surowców potrzebnych dla przemysłu 
zbrojnego... zostanie wstrzymana... o ile 
nie uda się jej zreorganizować w kierun
ku zużycia namiastek i innych materiałów 
nadających się do przeróbki, które znaj
dują się w dostatecznej ilości (n.p. 
wyrób obuwia z drzewa, przy czym fa
brykacja butów skórzanych dla ludności 
polskiej byłaby jednocześnie wyraźnie 
wzbroniona)." 
Jest to równie jasne jak cyniczne; 

jedynie Niemcy będą mogli nosić w 
Polsce obuwie skórzane, którego uży
cie będzie Polakom wzbronione, aby 
jaknajwiększą ilość skóry można było 
wywieźć z Polski do Niemiec. 

Już ten jeden przykład ilustruje do
bitnie zasadę o charakterze ogólnym i 
podstawowym: wszelkie surowrce jakie 
znajdują się w kraju są przeznaczone 
wyłącznie na potrzeby Rzeszy a dla 
„ludności tubylczej" pozostają co naj
wyżej „erzatze' 'albo też nic nie pozo
staje. 

4. e) „Winna być przeprowadzona syste 
matyczna zbiórka skór. szmat i żelastwa. 
Z uwagi na szczególne warunki istniejące 
w Gen. Gub. mogą być przy tym zatrud
nieni kupcy żydowscy, którzy w tym wy
padku będą zwolnieni od robót przymu
sowych". 
Widzimy, że systemowi Goering -

Frank nie brak tego rodzaju giętkości, 
jaki zazwyczaj nazywamy oportuniz
mem. Nie wahają się oni w razie po
trzeby poświęcać podstawowe zasady 
ideologii nazistowskiej. By móc zebrać 
jak największą ilość skór i żelastwa 
Trzecia Rzesza bez wahania odwołuje 
się do Żydów, których wyłącza prze
cież poza nawias życia gospodarczego. 

Nie będziemy już dalej prowadzić tej 
analizy. W swych głównych liniach wy
tycznych i aż do najdrobniejszych 
szczegółów wykonawczych — system 
Goering - Frank przestrzega jak wi
dzimy ściśle zasady sformułowanej 
bardzo wyraźnie w pierwszym zdaniu 
okólnika z 25 stycznia 1940 r. : żadnej 
polityki gospodarczej na dalszą, metę 
jedynie eksploatacja rabunkowa sil 
ludzkich i bogactw kraju. 

lisi swastyki nad Skandynawią 
Sztokholm, (Transconti). . Wielki 

dziennik szwedzki „Dagens Nyheter", 
komentując rolę jaką odegrały Niemcy 
w wojnie sowiecko - fińskiej, pisze : 

„Parlament nie mógł otrzymać wszy 
stkich wyjaśnień, tyczących informa-
cyj, które miała zebrać dyplomacja 
szwedzka w sprawie intencyj Trzeciej 
Rzeszy. Jest jednak zupełnie pewne, 
że Niemcy odegrały rolę czynnika de
cydującego w skrępowaniu Szwecji o-
raz w wepchnięciu Finlandii w sytuację 
bez wyjścia. 

„Cień swastyki ciąży nad pokojem 
moskiewskim. Jeżeli obecn;e Niemcy 

..PStBgi Fritz" 
czy ... foiafiia Santazjja? 
Sensacyjne doniesienia o nie
mieckiej olbrzymiej armacie 
Londyn. — W prasie angielskiej u-

kazały się sensacyjne doniesienia na 
temat zbudowanej rzekomo przez 
Niemców olbrzymiej armaty, którą 
pisma nazywają „Długi Fritz", a Niem
cy podobno „Westwallrecke" — „ol
brzym walu zachodniego". 

Doniesienia pism o rozmiarach no
wej armaty niemieckiej różnią się mię
dzy sobą. 

„Dailly Sketsch" donosi, że armata 
posiada lufę długości 38 m., i pociski 
wagi 661 funtów wyrzuca na odległość 
240 km. Najwyższą wysokość, jaką 
osiąga pocisk, wynosi 59 km. 

„Daily Express" donosi, że nowa ar
mata posiada lufę długości 37 m. i wy
rzuca pociski na odległość 145 do 160 
km., — osiągając wysokość 48 km. 
— Dz:ennik przypomina, że podobnie 
potworne armaty zużywają się bardzo 
szybko, lecz dokładność strzału wzra
sta z długością lufy. 

„Gruba Berta", przy pomocy której 
Niemcy ostrzeliwały Paryż podczas po
przedniej wojny, niosła na odległość 
112 km. 

Ładzie — którzy odbierają hoti9rtj królewskie 

Gen. Franco, zwany w Hiszpanii „Caudillio" (wódz), na uroczysto- Nowomianowany gubernator Kanady, hrabia d'Athlone, wraz z żo-
ści w Sewilli. — Z lewej żona jego, a z prawej córka Carmencita. ną.. Hrabia jest bratem królowej - wdowy Mary i wujem króla. 

(70389) ' (74218) 

przywłaszczają sobie rolę przyjaciela 
i obrońcy małych państw, jest na cza-
się wskazanie Finlandii i stwierdzenie, 
że pretensje niemieckie są zupełnie fał
szywe. Nie zdając sobie sprawy z tej 
prawdy historycznej, nie będzie można 
nigdy dokładnie zrozumieć wojny so
wiecko - fińskiej". 

Na ten temat słyszano już wiele gło 
sów. Znamiennym jednak jest to, że 
pisze to wielki dziennik szwedzki. 

(Dokończenie). 
Dodajmy na zakończenie tego przeglądu 

najważniejszych problemów, że nie jesteśmy 
zwolennikami szukania sprzymierzeńców tyl
ko wśród państw o podobnym ustroju wew
nętrznym i podziału świata wedle kryteriów 
ideologicznych. To, że nie doszło dotąd do j 
powstania wojującego bloku Rzym — Ber-: 

lin - Moskwa - Tokio, na pewno ułatwia a nie 
utrudnia wojnę naszym aliantom. Nie należy 
przeto w imię ciasnej doktryny ideologicznej 
pomagać do zwiększania sił naszego główne
go wroga — Niemiec. Pobicie Niemiec, wspo
maganych przez Rosję, nie jest, jak widzimy, 
zadaniem łatwym, po cóżby nieopatrznie po
mnażać siły głównego naszego wroga, za
grażającego rie tylko nam, ale całej zachod
niej chrześcijańskiej Europie. Trzeba mobi
lizować opinię świata na rzecz Polski, wszę
dzie bez względu na ustrój wewnętrzny da
nego państwa. 

żałować przeto wypada, że przedwojenna 
polska polityka zagraniczna nie pomyślała o 
pewnej roli pośredniczącej naszej między 
Francją a Italią, których spór zatruł Europę 
śmiertelnie. 

Dziś rola taka byłaby pewnie znacznie 
trudniejsza. Nie mniej dużą bardzo uwagę 
powinniśmy poświęcić Italii, gdzie sprawa 
nasza, acz zabagniona, nie jest napewno stra 
eona. Liczyć tam wszakże możemy na sym
patię Watykanu, śledzącego koleje udręczo
nego w Polsce katolicyzmu. 

Suwerenność państwa w oświetleniu 
żydowskim. 

ślepy doktrynei-yzm wyraża się nie tylko 
w pianach prowadzenia wojny i chęci na
rzucenia polityce zagranicznej podziału ide
ologicznego. ale chce już dziś urządzać nową 
Europę w sposób, który by prowadził do za
mętu. nieustannych konfliktów i zamienił na
szą, część świata w istny kocioł bałkański. 

Myślę tutaj o daleko idących próbach o-
graniczenia suwerenności państw europej
skich, jakie się pojawiły już teraz na amery
kańskim kongresie żydowskim, który odbył 
swe roczne zebranie w dniu 10, 11 i 12 lute
go w Waszyngtonie. Z polskich żydów obecni 
bvli na Kongresie dr. Tartakower i dr. Szo-
skes. Oto najprzód znamienne wyznanie pre
zesa kongresu dr. Stephena Wiesego, za któ
re nie wiem, czy wszyscy wyznawcy demo
kracji będą mu wdzięczni, że „zwycięstwo de
mokracji będzie zwycięstwem żydowskim". 

Cytuję dosłownie. 
A po tym już prosto z mostu wyłożył dr. 

Nahum Goldman, przewodniczący Komitetu 
administr. światowego Kongresu żydowskie
go zasady przyszłego ustroju świata powo
jennego, które dla nas europejczyków są nie 
do przyjęcia i które godzą w ustalone formy 
bytu państwowego, w jakich rozwijało się od 
wieków życie narodów europejskich. Trudno 
się cofać w rozwoju. 

Ale posłuchajmy wywodów dr. Goldmana: 
„Nie jest jeszcze możliwym podać dokła

dny program naszych celów pokojowych. 
Zależeć one będą od ogólnego oblicza życia 
w Europie po ukończeniu wojny i ód ogól
nych podstaw reorganizacji politycznej Eu
ropy po wojnie. Ale jest już kilka ogólnych 
idei. które wytyczają ten pregram i które 
mogą być już ùzisiaj określone. 

Jest szczególnie jedna główna idea, na 
którą musi się. dziś kiaść największą em
fazę i kt&rà 'W piojej 'opinii jest kamieniem 
węgielnym trwałego pokoju i swobodnego 
rozwoju ludzkości. Jest nią idea, że nad
szedł ostatecznie czas, aby położyć koniec 
zasadzie nieograniczonej suwerenności Pań
stwa. Jak długo Państwo uważane jest za 
władzę o absolutnej i pełnej suwerenności, 

Rzym. — Mussolini opuścił Rzym. 
udając się na inspekcję fortyfikacyj 
granicznych "Włoch. 

Polacy na robotach przymusowych w Rzeszy 
Granica Niemiecka, (P. A. T.) — 

Deportacja robotników polskich do 
Niem;ec, przeprowadzana jest przez 
Niemcy na coraz to większą skalę. Co
dziennie liczne transporty przywożą do 
Rzeszy nowe kontyngenty kobiet i 
mężczyzn, zmuszanych do pracy w III 
Rzeszy. 

W ten sposób kierownicy Niemiec 
chcą zrównoważyć brak sił roboczych, 
r.a jakie cierpi Rzesza. Poza tym ro
botnicy polscy przedstawiają dla go
spodarki niemieckiej jeszcze tę ko
rzyść, że są o wiele tańsi od robotników 
niemieckich a to wskutek ustanowienia 
specjalnych cenników dla robotników 
polskich. 

Kilka set tysięcy Polaków pracuje 
już w Niemczech czy to na roli czy t°ż 
w fabrykach, przyczem od robót nic-
wyłączeni są jeńcy wojenni. K'erowni-

Szwajcarska ankieta o Polsce 
Bazylea (Transconti). — „Basier 

National Zeitung" donosi z Berlina, że 
płk. armii szwajcarskiej, Bircher prze
prowadza obecnie podróż po „general
nym gubernatorstwie". Płk. Bircher 
przebywa obecnie — według informa
cji tego pisma — w Warszawie, gdzie 
zasięga wiadomości o warunkach 
istniejących w tym mieście oraz o sta
nie „prac rekonstrukcyjnych". 

Jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy nie
mieckie władze okupacyjne pozwolą 

cze czynniki niemieckie zamierzają zde-
portować do Rzeszy milion polskich 
robotników. Aby uniknąć wszelkich 
stosunków między Niemcami a Polaka
mi, robotńcy polscy — jak już o tym 
donoszono — nosić muszą opaski na 
ramieniu z literą „P" 

„IBicz swastyki" 
Londyn. — W ub. tygodniu odbyła 

się w jednym z kin londyńskich pre
miera filmu p. t.: „Bicz swastyki". 
Obraz wykazuje okrucieństwa hitle 
rowskie oraz ilustruje agresje hitlery
zmu przeciw cywilizacji. Na premierze 
obecni byli m. in. ambasador japoński 
Szigemitsu, poseł grecki, poseł bułgar
ski, przedstawiciele ambasady turec
kiej i poselstwa szwedzkiego. 

Od poniedziałku film ten będzie wy
świetlony w Wielkiej Brytanii i równo
cześnie w Stanach Zjednoczonych. 

Xiemcy upajają się swymi 
wy czy MI III i barbarzyńskimi 

w Polsce 
Br u k s e 1 a. — Donoszą tu z Ber

lina, że onegdaj po raz pierwszy wy
świetlono tam nowy propagandowy 
film niemiecki p.t. „Chrzest ogniowy", 
osnuty na tle niemieckiej kampanii wo
jennej w Polsce. W filmie tym znajdu
ją się wstrząsające sceny barbarzyń 

. skieero bombardowania miast i wiosek 
oficerowi szwajcarskiemu na nawiąza- ls|ich w czasie któreg0 lotnicy „je
nie kontaktow poza oficjalnym, wołami masakrowali bezbronną ludność 
niemiec mu. cywilną. Film ten Niemcy chcą w ce-

S y d n e y. — 79 samolotów z za- lach... propagandowych wyświetlić za
mówionych aeroplanów wojennych w ! granicą. Odniesie on jednak odwrotny 
Stanach Zjednoczonych dla Australii, i skutek, niż tego spodziewają się Niem-
przybyło już do Sydnej. cy. 

Bohaterska epopea polskiej łodzi podwodnej 
Haga (Pat). — Bohaterska epopeja 

polskiej łodzi podwodnej „Orzeł" jest 
w dalszym ciągu — mimo kilku mie
sięcznego terminu, jaki nas dzieli od te
go wyczynu — przedmiotem komenta
rzy prasy fachowej i codziennej. 

Ostatnio w organie prasowym ma
rynarki holenderskej „Onzer Marina" 
ukazał się obszerny artykuł z op'sem 
jak okręt R.P. „Orzeł" zdoła ujść przed 

pościgiem niemieckiej floty, która go 
otaczała, i przyłączyć się do jednostek 
marynarki brytyjskiej. 

Artykuł ten przedrukował amster
damski dziennik „Telegraaf" zaznacza
jąc na wstępie, że „Orzeł" w ciągu 
swej 40-to dniowej podróży z Gdyni do 
Anglii wykazał niezwykłą odwagę i 
znajomość sztuki nawigacyjnej. 

która może być ograniczona tylko przez u-
kłady, podpisane własnowolnie przez to 
Państwo, — wolność i sprawiedliwość i po
stęp ludzkości są niemożliwe do osiągnięcia. 
Suwerenne państwa są powodem wszystkich 
tragedyj i okropności w życiu Europy w o-
statnich latach. Ta absurdalna zasada, że 
tak zwane państw o, jakkolwiek małe i sła
be, by ono nie było, — ma prawo postępo
wać, jak chce. tak względem własnych o-
bywateli, jak i wobec innych państw i wo
bec ludzkiego społeczeństwa w ogólności, — 
czyni niemożliwym jakiekolwiek uspraw
nienie międzynarodowych spraw, jakąkol
wiek kolaborację, lub ustanowienie .jakiegoś 
moralnego kodeksu w stosunkach między
narodowych. 

żadna mniejszość nie będzie mogła mieć 
zapewnione swe prawa, żadna osoba, żaden 
obywatel nie będzie bezpieczny i pewny 
swych praw, di póki wszechmocne państwo 
nie będrie zniesione. Traktat Wersalski pró
bował połączyć gwarancję praw mniejszo
ściowych i łącznie z tym praw żydowskich 
razem z koncepcją państwa suwerennego. 
Wykombinowano system opieki mniejszoś
ciowej i oddano go pod kontrolę Ligi Na
rodów. Było to wielkie osiągnięcie, ale tak 
bezskuteczne, jak i realizacja wielkiej idei 
Ligi Narodów... I dlatego my, jako mniej
szość narodowa, my jako obywatele, my ja
ko ludzie zainteresowani w prawach indy
widualnych jednostek, wolności myśli i sło
wa i życia, musimy walczyć o zakończenie 
państw? suwerennego." 
Jak widzimy, żydom nie wystarczają prze

pisy mniejszościowe, które ograniczały su
werenność państwową i zostały narzucone pe 
wnym państwom, m.i. Polsce, w art. 93 Trak
tatu Wersalskiego, ale dążą do zniesienie su
werennego państwa. Wtedy dopiero czuliby 
'ę jak rvfcy w wodzie. Otóż, abstrahując od 

stanowiska, jakie w sprawie żydowskiej zaj
muje. a które pokrótce wyłożyłem w odpo
wiedzi na przemówienie dr. Szwarcharta w 
debacie gen. nad expose p. Premiera, stwier
dzam, że w szyscy Polacy bez względu na róż
nice polityczne, muszą odrzucić stanowczo 
podobne sugestie. Wr-owadzenie takich za
sad jest niezgodne z naszymi rzymskimi po
jęciami prawno - politycznymi, stworzyłoby 
chaos i zamieszanie, jakiego jeszcze nie by
ło. Co więcej — tak pojęte przepisy o mniej
szościach nie pozwoliłyby naprawić krzywd, 
jakie Niemcy wyrządziły na naszych zie
miach i uniemożliwiłyby Polsce właściwe roz
wiązanie sprawy mniejszości niemieckiej. 

Czyżby żydzi chcieli się stać obrońcami 
praw mniejszości niemieckiej? Nie byłoby to 
takie dziwne, jeżeli przypomnimy, że przepi
sy mniejszościowe traktatów pokojowych 
nie zostały narzucone w 1919 r. właśnie 
Niemcom. Wiemy jak Niemcy odwdzięczyli 
się żydom w ostatnich latach za tą szczegól
ną troskę. Analizując znamienne wywody 
dr. Goldmana, dochodzę do wniosku, że naj
większymi wrogami żydów są sami żydzi, że 
w nich właśnie trzeba szukać nieraz genezy 
t. zw. antysemityzmu. 

Swoisty ffderalizm. 
Z drugiej znów strony, przepraszam, z tej 

samej, uderzają w suwerenność państwa po
mysły szeroko pojętej federacji, które się co
raz częściej zjawiają. 

Jednym z wielu, choć nie jedynym przy
kładem. pojmowania idei federacyjnej, jest 
znów ustęp z przemówienia p. Goldmana: 

,.Z chwilą gdy Eurqpa będzie zreorgani
zowana w większe gruoy federalnvch zwią
zków lub w jedną europe'ska federację 
państw, cała koncepcja większości i mniej
szości będzie zupełnie inna od dotychczaso
wej i prawdziwy system opieki nie tylko 
dla spraw mniejszościowych, lecz także dla 
praw ludzkich i praw obywateli będzie mo
żliwy". 
Rozumiemy teraz lepiej do czego mają 

służyć pewne formy federacji. 
Uważamy natomiast za nadające się do dy

skusji i możliwe regionalne związki między 
państwami. układy gospodarcze i sojusze 
polityczne. Dążylibyśmy np. do stworzenia blo 
ku państw słowiańskich w środkowo - wscho
dniej Europie, z państwami bałtyckimi z jed
nej strony, a Rumunią : Węgrami z drugiej. 

Polskie cole wojny. 
Nie trzeba szukać przyczyn załamania się 

systemu europejskiego w zasadzie suweren
ności państw-, ale w stworzeniu niemożliwych 
do obrony granic państwowych. 

Stąd konieczność, zgodnie z zapowiedzią 
p. Ministra Zaleskiego, stworzenia takich wa
runków, które zabezpieczą wszystkim moż
ność spokojnego rozwoju narodowego. 

Jeżeli idzie o granice Państwa Polskiego, 
musimy uzyskać szeroki dostęp do morza (z 
Prusami Wschodnimi i Gdańskiem), oraz na 
zachodzie taką linię strategiczną, któraby u-
niemożliwiała agresję germańską. Na wscho
dzie zaś odzyskiS przede wszystkim nasze 
ziemie wschodnie, ze Lwowem i Wilnem na 
czele. Trzeba tworzyć realne twory pństwo-
we, a nie mgliste, płynne federacje. Europa 
rozwijała swoją kulturę w obrębie państw 
narodowych i nie może dziś cofać się w swym 
rozwoju. 

Do takiej Polski i do takiej Europy dą
żymy. 

Jak długo potrwa wojna? Na to odpowie
dzieć trudno. Raczej dłużej, niż krócej, cho
ciaż niespodzianki nie są wyłączone. 

Jakkolwiekby było, chociaż każdy tydzień, 
co dopiero miesiąc przewlekającej się wojny, 
odbija się tragicznie na żywym ciele umęczo
nego narodu, jesteśmy wszyscy gotowi po
nieść tę ofiarę na rzecz zwycięskiego poko
ju. któryby nie był przedwczesny. 

Musimy" w walce wytrwać i zwycięstwo 
ostateczne osiągnąć! 

(Koniec). 

C O  P E S A I  

"1% ar<r»tl«nr<i4»r* 
przed 25 lany? 

Dnia 8-go kwietnia 1915-go r. 
Na zachodnim froncie walki ograni

czają się chwilowo do ostrzeliwan a się 
przeciwników z rowów strzeleckich i 
używania min. 

Na wschodnim froncie toczą się na
tomiast bardzo zacięte walki w Kar
patach, dokąd Rosjan:e kierują coraz 
to nowe posiłk;. Obydwie strony pono
szą ciężkie straty. 

Nadawanie Wielkopolsce „odwiecz
nego charakteru niemieckiego". — We 
wsi Złotniki, pod Pobiedziskami, skąd 
wywłaszczono właścicieli polsk ch. osa
dzono niemieckich kolonistów. Rodzi
ny polskich robotników rolnych prze
niesiono ze Złotnik do Polskiej Wsi, 
aby tam przygotowywali ziemię dla 
innych kolonistów niemieckich. 

. i _ 
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Polski Czerwony Krzyż poszykuje 
1366. MILEWSKI Jan, zam. przed wojną, 

w Polsce, poszukuje TRĄMPCZYfirSKICH 
Bolesława, Bohdana i Witolda, zam. przed 
wojną w Polsce. 

1367. DŁUŻĘWSKI Wojciech, zam. przed 
wojną, w Polsce, poszukuje POLKOWSKIE
GO Czesława, zam. przed wojną w Polsce. 

1368. DŁUŻEWSKI Wojciech, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje KULIŃSKIEGO 
Janusza, zam. przed wojną w Polsce. 

1369. DŁU2EWSKI Wojciech, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje WINKIEL Jerze
go, zam. przed wojną w Polsce. 

1370. DŁUŻEWSKI Wojciech, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje WIĘCKOW
SKIEGO Michała, zam. przed wojną w Pol
sce. 

1371. REINHARD Krystyna, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje TRUSOW Alek
sandra, zam. przed wojną w Polsce. 

1372. CZAJKOWSKI Leopold, zam. przed 
wojną we Francji, poszukuje CZAJKOW
SKIEGO Zenona, zam. przed wojną w Pol-

SC1373. JANUSZEWSKI Ludwik, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje JANUSZEW
SKIEGO Stefana, zam. przed wojną w Pol
sce. 

1374. MICHALSKI Zenon, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje BALCERKIEWICZA 
Gracjana, zam. przed wojną w Polsce. 

1375. SOŁOWSKI Włodzimierz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje STEPANOFF 

Katarzynę, zam. przed wojną we Francji. 
1376. STAMBUŁ A Fr. zam. przed wojną 

w Polsce, poszukuje sióstr KA2MIERCZAK 
zam. przed wojną we Francji. 

1377. OLBRYCHOWSKI Bolesław, zam, 
przed wojną w Polsce, poszukuje SZYSZ-
KOWSKIEGO Bolesława, zam. przed wojną 
we Francji. 

1378. OLBRYCHOWSKI Bolesław, zam 
przed wojną w Polsce, poszukuje MIARKA 
Antoniego, zam. przed wojną we Francji. 

1379. OLBRYCHOWSKI Bolesław, zam. 
przed wojną w Polsce, poszukuje FULARA 
Stanisława, zam. przed wojną we Francji. 

1380. KIĄC Franciszek, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje KIĄC Michała, zam 
przed wojną we Francji. 

1381. TRZECIAK Kazimiera, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje DZIERZKOW-
SKĄ Marię, zam. przed wojną we Francji. 

1382. SZCZEPAŃSKA Julia, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje JONSKIEGO 
Władysława, zam. przed wojną we Francji. 

1383. SZCZEPAŃSKA Julia, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje MAZUR Emilię, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1384. SZCZEPAŃSKA Julia, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje SZCZEPAŃSKIE
GO Franciszka, zam. przed wojną w Polsce. 

1385. SZCZEPAŃSKA Julia, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje PASTERNAK 
Tadeusza, zam. przed wojną w Polsce. 

1386. PANKIEWICZ, zam. przed wojną w 
Polsce, poszukuje SMARZEWSKIEGO Ma
riana, zam. przed wojną w Polsce. 

1387. PANKIEWICZ, zam. przed wojną w 
Polsce, poszukuje SUCHARSKIEGO Michała, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1388. JAWORSKI Juliusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje SKIBIŃSKIEGO An
drzeja, zam. przed wojną w Szwajcarii. 

1389. DĘBSKI Zdzisław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje ROSZKIEWICZA Sta
nisława, zam. przed wojną we Francji. 

1390. RYŁKO Stefan, zam. przed wojną w 
Polsce, poszukuje z Andrychowa ZNAJO
MYCH, zam. przed wojną w Polsce. 

1391. ROSENBERG Zygmunt, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje WIŚNIEWSKĄ 
Ludwikę, zam. przed wojną w Polsce. 

1392. ROSENBERG Zygmunt, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje KĘDRÓWNĘ 
Elżbietę, zam. przed wojną w Polsce. 

1393. SZCZYGIEŁ Tadeusz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje KALITA Tadeu
sza, zam. przed wojną w Polsce. 

1394. SZCZYGIEŁ Tadeusz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje REITER Zyg
munta, zam. przed wojną w Polsce. 

1395. SZCZYGIEŁ Tadeusz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje SERAFENOWT-
CZA Zygmunta, zam. przed wojną w Polsce. 

1396. SZCZYGIEŁ Tadeusz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje KAŹMIERCZA-
KA Edwarda, zam. przed wojną w Polsce. 

1397. CELARY Józef, zam. przed wojną w 
Polsce, poszukuje BIRBAUM Bronisława, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1398. BARAN Mieczysław, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje KNEBLÔWNÇ Ja
dwigę. zam. przed woj. w Polsce. 

1399. ZIELIŃSKI Bohdan, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje CHARZE WSKĄ. E-
wę, zam. przed wojną w Polsce. 

1400. NĘDZA Czesław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje BOLKA Franciszka, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1401. JAWORSKI Juliusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje HAJDUKIEWICZA 
Jerzego, zam. przed wojną w Polsce. 

1402. PRZYBYŁA Janusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje LIGON Stanisława, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1403. PRZYBYŁA Janusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje PRZYBYŁA Wikto
ra, zam. przed wojną w Polsce. 

1404. MALUŚ Zygmunt, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje KAREK Antoniego, 

przed wojną w Polsce. 

1406. MALUS Zygmunt, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje CZERWTECKIEGO Wa 
cława, zam. przed wojną w Polsce. 

1407. MALUŚ Zygmunt, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje DANECKIEGO Józefa, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1408. MALUŚ Zygmunt, zam. przed woj 
ną w Polsce, poszukuje NIEWIEDZIAŁ Mie 
czysława, zam. przed wojną w Polsce. 

1409. CHIROWSKI Tadeusz i Mieczysław; 

zam. przed wojną w Polsce, poszukują GU-
ROWSKIEGO Stanisława, zam. przed wojną 
w Polsce. 

1410. CHIROWSKI Tadeusz, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuję CHIROWSKIE-
GODominika, zam. przed wojną w Polsce 

1411. GAJOS Bronisław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje WIELOCH Eugeniusza, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1412. GAJOS Bronisław, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje kuzyna GAJOS Bro 
nisława, zam. przed wojną w Polsce. 

14=13. GAJOS Bronisław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje GAJOS Łukasza, zam. 
przed wojną w Polsce. 

1414. GAJOS Bronisław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje HEP.CKE Józefa, zam, 
przed wojną w Polsce. 

1415. GOMULAK Jan, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje BARYCZ Aleksandra, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1416. WOYNO, zam. przed wojną w Pol
sce, poszukuje WOYNO Władysława, zam. 
przed wojna w Polsce. 

1417. KARTOSZEWICZ Jerzy, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje KARTOSZE
WICZ Józefa, zam. przed wojną w Polsce. 

1418. KARTOSZEWICZ Jerzy. zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje HOMAN Jerzego, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1419. KARTOSZEWICZ Jerzy, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje SZAPLINSKIE-
GO Stefana, zam. przed wojną w Polsce. 

1420. STILLER Alojzy, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje RADKIEWICZÓW Boh
dana i Stefana, zam. przed wojną w Polsce. 

1421. SMIESZALSKI Józef, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje SMIESZALSKIE-
GO Joachima - Stanisława, zam. przed woj
ną w Polsce. 

1422. SKRZYPCZAK Marian, zam. przed 
wojną w Polsce, poszukuje SKRZYPCZAK 
Wacława, zam. przed wojną w Polsce. 

1423. NIWINSKI Tadeusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje NIWIŃSKIEGO Wa
cława, zam. przed wojną w Polsce. 

1424. NIWINSKI Tadeusz, zam. przed woj 
ną w Polsce, poszukuje BAUMFELD Gusta
wa, zam. przed wojną w Polsce. 

1425. JANKOWSKI Mieczysław, zam. 
przed wojną w Polsce, poszukuje JANKOW
SKIEGO Aleksandra, zam. przed wojną w 
PolSCG. 

1426. PRZYBYSZOWSKI Feliks, zam. 
przed wojną w Polsce, poszukuje TYLKA 
Władysława, zam. przed wojną w Polsce. 

1427. NĘDZA Czesław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje NĘDZA Henryka, zam. 
przed wojną w Polsce. 

1428. GARA Czesław, zam. przed wojną w 
Polsce, poszukuje GARA Bolesława, zam. 
przed wojną w Polsce. 

1429. PERL Mieczysław, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje PERL Franciszka, zam. 
przed wojną w Polsce. 

1430. INGLOTT Feliks, zam. przed wojną 
w Polsce, poszuukje INGLOTT Maurycego, 
zam. przed wojną w Polsce. 

1431. GAJEWSKI Jan, zam. przed wojną 
w Polsce, poszukuje GZOWSKĄ Janinę 1 An
toninę, zam. przed wojną we Francji. 

1432. MACHNICKI Józef, zam. przed woj
ną w Polsce, poszukuje ŚWIERK Stanisława 
(lub Bronisława), zam. przed wojną we 
Francji. 

1433. JAWORSKI Juliusz, zam. przed woj
ną w Polsce, poszuukje JAWORSKIEGO Ro
mualda, zam. przed wojną we Francji. 

Odpowiedzi na powyższe poszukiwa
nia kierować (z powołaniem się na nu
mer) na następujący adres: Biuro Po
szukiwań P. C. K. Croix Rouge Polo
naise, 2. rue Euler — PARIS (8-e). 

UNIE I PEIHE 
LECZENIE 

przeziębienia 
K A S Z L U  

i CHORÓB PŁUCNYCH 
ea pomocą BRONCHOFLUIDU. — Przeziębienie, bron-
chit, katar organów oddechowych, grypa, astma, du
szność, wszelkie choroby gardła i płuc, leczą się szyb
ko 1 niezawodnie BRONCHOFLUIDEM. Nawet po uży
ciu kilku tabletek BRONCHOFLUIDU, chory odczuwa 
polepszenie. — Cena: 16.— fr. 

Leczenie zatwardzeiila 
żołądka, chorób trawienia 1 wątroby zapomocą GA-
STROFLUIDU. — GASTROFLUID, który reguluj« 
działalność wątroby, leczy zatwardzenie, jak równlei 
choroby z tejże przyczyny: zatrucie krwi, choroby wą
troby, ostre i chroniczne zapalenie kiszek, choroby 
skóry, hemoroidy, bicie serca, bezsenność, odbicie, g"a-
zy, zły smak i zapach w ustach ltd. - Cena: 18 fr. 85. 

PISZCIE DO NAS, a my Wam wyślemy cudowny 
lek ten 1 opis użycia. — W celu uniknięcia wszelkich 
opóźnień w dostawie zamówień, radzimy pisać bez
zwłocznie a zamówienie otrzymacie odwrotna pocztą. 
Opłata przy odbiorze. — Przesyłka na nasz koszt w 
razie zamówienia nie mniej, jak 2 pudełek. Piszcie do 
nas po polsku na adres: 

LABORATOIRE N. KALEFLUID 
66, Bld. Exelman», — PARIS (10) 

CIIVÊ-BEI.LfcVUK - Paryż -
Métro Belleville 

de Belleville 
Tel.: Men. 46-99 

Począwszy od dnia 20-go marca 1940 r. 
WYŚWIETLA po raz pierwszy we Francji 

Ostatnie Arcydzieło Polskiej I Nad program: 
U C U O !» t  € V 

Film na czasl« 

Produkcji Filmowej 
P I Ę T R O  W  Y  X E  « I  
wspaniała komedia muzyczna 

w rolach głównych: 
Eugeniusz Bodo, Helena Grossńuna, Rysunkowa Kolorowa 

Józef Orwid. AKTUALNOŚCI 
Codziennie seanse po południu 1 wieczorem. W niedzielę i święta permanent. 

Całkowity dochód r premiery ofiarowany na CZERWONY KRZYŻ. 

APTEKA „ P A N TEOBf " 
28. rne des Carmes. PARIS V. metro: Maubert Mutualité. 

Wykonuje wszelkie analizy I recepty pp. lekarzy. ASSURANCES SOCIALES. 
Wypadki przy pracy. Wszystkie specjalności francuskie i zagraniczne. Sprze
daż ziół i perfumeri oraz artykuły higieniczne (pasy ltd...) Kompletne le
czenie przeciw: tryprowi, syfilisowi i chorobom krwi i skóry oraz wszelkich 

innych cborób (choroby kobiece, dziecinne). (6 st.) 
Wysyłamy na prowincję za zaliczką z zachowaniem dyskrecji. Informacje i po
rady listowne bezpłatnie wraz ze sposobem użycia lekarstw. Pisać po polsku. 

TlMinacjR Przysiçgtv 

Z. WITTENBERG 
82, rue Vanneau PARIS (7-e) 

Tel. Lit 10-64. 

Tłumaczenia — Porady prawne. 
— Ceny zniżone dla robotników. — 

Drogi moczowe — Syfilis 
prostafv<, brew, kobiety, wrzodvj 

Klinika U. S. 8». 
LILLE, 124, rue de Tour

nai — Poniedziałek, 
Czwartek od 8—19-ej. 

Valenciennes, 11, rue du 
Rempart — Sroda od 

8—18, niedz. od 8—13-ej 

LENS, 9, rue Michelet 
— Piątek od 8—18-ej. 

DOUAI, 34 bis, rue Can-
teleu — Wtorek od 8[ 
do 16.30. (96-K.) 

SS'S'SS'SSS/SA'VSSS/SSSSSSS/SSSSS//S/SJ'SS.'SSSSS/S/SSSSSSS/S/SSJ'SSS//SSS, 

Otrzymaliśmy 
Całą i szatkowaną — do sprzedaży burtowiiej i detalicznej. OGÓRKI, CHRZAN, 

tarty w słoikach, oraz na wagę. (własnego wyrobu). 
MAISON GEORGES (Dawydow) 

55, rue Didot, P A R I S 14-e — Telefon Suf. 72-60. 
30?"" Dostarcza do miast i w okolice oraz wysyła na prowincję. "WS 

'S/yyrSSSSSSrSSSSSSSSSSrSAfSSSWyrSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS/SSSSSSSSSSSSSS* 

AU PETIT BONHEUR 
LA CHANCE 

BAR - HERBACIARNIA 
32, avenue MATIGNON, PARIS 8-érae 

Spotkanie najlepszego towarzystwa 
paryskiego. 

Dyrekcja LALA - VANDA — Tel. Ely 50-18 

v//////s/ss/swssss/sss/s:/rsss/s/F//./s/-ssss/sss. 

Travail exécuté par ; i 
des ouvriers syndiqués )M5ï{||g!â8j 

Imprimerie „NARODOWIEC" (M. Kwiatkowski) 
rue Emile Zola — LENS 

(Reg. de Com.: Béthune nr. 21231). 
Le Gérant: Stanisław Ostojak — LENS 
Za ogłoszenia Redakcja nie odpowiada. 

Z A M B Ë R G  
18, Av. Van Pelt, 18 à LENS (P. de C.) 

Dostarczam na całą Francji i Belgję. 
Czyste gęsie, do darcia po 55—65 fr. 
kg. Darte ręcznie jak puch 70—95 fr. 
kg. Puch po 120—175—200 fr. kg. 

Na wsypy, gwar. damasu, garnitury, obrusy, 
prześcieradła i na pościele po spec. cenach. 
Wysyłka bezpłat. Próbki na żądanie darmo. 

/̂/'/////////////̂ ^̂  ̂

NAJSTARSZA KANCELARIA POLSKA 
(istnieje od 31 lat). 

Adwoteal Przysięgły Jerzy Lewiński przy b. Peters!». Sądzie Apeiae. 

Tłumacz Przysięgły 
Wagraiu. J17, aveulie cle Wagrmii — PARIS 17-e — Metro: 

Telefon: Wagxam 54-46. 

Przyjmuje codziennie od 9—5, w niedzielę od 9—12. 

Natychmiastowe załatwienie. — Urzędowe tłumaczenia dokumentów ważne 
w całej Francji. — Papiery do ślubu i naturalizacji. — Wnioski do zastą
pienia metryk. — Sprawy sądowe we Francji i zagranicą. — Spadki. — Ścią
ganie wierzytelności. — Podania. — Porady ustne i listowne. — Rozwody. 

Drobne. 
Ogłoszenia 

»4 płatne z fóry. Ogłoscenlftt 
„Dzierżawy", „Sprzedaie", 
„Kupna", „Bóżne" i „Matry
monialne" — nie przekracza-
ji|C0 10 wierszy, kosztują wrai 
z 1% taksą dozbrojeniową: 30 
fr. 20.; trzykrotne ogłoszeni*} 
50 fr. 50. — „Wolne miejsca" 
hfe przekraczające 8 wierszy, 
kosztują: 13 fr. 15. — Ogło
szenia dla poszukujących pra
cy: 5 fr. 05; trzykrotnie 10 
fr. 10. Za każdy dodatkowy 
wrers« 2.— fr. — W wyda
n i a c h  n i e d z i e l n y c h  o -
głoszenia liczy sie 30% drożej. 

Wolne miejsca, j 

SŁUŻĄCA 
potrzebna natychmiast. — 
Zgłoszenia do: Mr. Jean 
HOKKSZTEIX, 68, rue de 
Strasbourg, — COURBE-
VOIE (Seine). (4/II) 

POTRZEBNA 

SM iACA NA FERMĘ, 
umiejąca doić krowy i 
znająca wszelką pracę rol
ną. Płaca 375 frs. mie
sięcznie, oraz całe utrzy
manie. Zgłoszenia do: Mr. 
BROGNART Valentin, rue 
Carnot, — LOOS EN GO-
HELLE. (651) 

NIEWIASTA 
albo starsza panna od lat 
35 do 40, będąca w stanie 
prowadzić gospodarstwo, 
potrzebna do pracy na ro
li i domowej. Ożenek nie 
wykluczony. — Zgłosze
nia do: Mr. Chrobok Fr. 
à TOUVENT par Aubet-
terre (Charente) (624) 

POTRZEBNY 

mężczyzna albo niewiasta 
umiejąca doić krowy. — 
Zgłoszenia do: Mr. Char
les FOURNIE R, COUR-
CELLES - LES - MAN-
DEURE (Doubs) (652) 

DWIE DZIEWCZYNY 
do wszelkiej pracy domo
wej i do składu, potrzebne 
natychmiast. Praca stała. 
Zgłoszenia do: Monsieur 
OSTROWSKI, 55, rue 
Marceau prolongée, WA-
ZIERS (Nord). (647) 

MAŁŻEŃSTWO 
potrzebne do wszelkiej 
pracy gospodarczej, albo 
służąca, umiejąca doić 
krowy. Całe utrzymanie, 
oraz dobra płaca. Zgłosze
nia do: Mr. E. Torchet à 
SERY (Ardennes). (643) 

PANNA albo MĘŻATKA 
BEZDZIETNA, 

potrzebna do poważnegc 
domu, do prac domowo -
gospodarskich i do pomo
cy dojenia krów. Miejsce 
dobre i stałe. Całkowite 
utrzymanie, płaca naj
mniej 300 frs. Wolne od 
zaraz. Chodzi o osobę po
ważną z dobrymi świadec
twami. — Pisać, podając 
wszelkie informacje do: 
Mme F. LE MAITRE à ST. 
NICOLAS d' ARLIÉR -
MONT (Seine Inf.). — 

(850) 

•a 
RAtXE. 

POLSKIE ORZEŁKI 
ORAZ ODZNACZENIA 

Wojskowe 1 Cywilne. Cho
rągwie, proporce, guziki z 
orzełkami, gwiazdki ofi
cerskie, medale, kokardki, 
hafty wszelkiego rodzaju, 
branzoletki z napisem : 
„Honor i Ojczyzna". — 
B. KRAWCZYK, 2-bis 
Passage Marcès, PARIS 
(II). (4/4) 

? f 
Sprzedaż 

I zakup 

terenów I posiadłość 
M t a t w i a ogłoszenia 
örobne w „Narodowcu"-

L 

Przytfody Profesora PS&UŁKI 
•iiimiiiihii nnintwi 

m 
1405. MALUŚ Zygmunt, zam. przed wojną 

w Polsce, poszukuje OLESIŃSKIEGO Kazi
mierza, zam. przed wojną w Polsce. 

Przed składem masek przeciwgazowych 
przypomniał sobie nasz łysogłowy, 
że w domu maski wszak nie ma jeszcze. 
To nieostrożność!... — przeszły go dreszcze. 

-— Mam jako żołnierz 
maskę w... kompanii, 
lecz w czas urlopu — 
nie zda się na nic!... 

Już szedł do domu, 
zawrócił w drodze: 
maska mu w głowie 
dolega srodze... 

Aby z myślami 
móc dojść do ładu, 
kupić chce maskę, 
wchodzi do składu. 

Będąc już w sklepie, 
wpadł na myśl nową, 
bo kupił maskę — 
karnawałową... (jot-es). 

HELENA MNISZEK 

POWIEŚĆ 
************* **************************************** 

(Ciąg dalszy) 

— A jeśli tego nie zrobię, to 
mnie pan wyniesie na rękach? — 
sarknęła. — Owszem, niech mnie 
pan weźmie na ręce, teeo właśnie 
chcę!... 

Zerwała się i padła mi na piersi, 
przylgnąwszy do mnie całem cia
łem ciasno i silnie, jak ślimak do 
skorupy. Siekała do moich ust. Na 
szczęście jestem za wysoki i wy
soko trzymałem głowę... Odszarp-
nąć ją od siebie i rzucić na ziemię 
byłoby dziełem jednej sekundy, lecz 
brutalem nie jestem. Więc... unios
łem ją w górę i poszedłem w stro
nę drzwi, zdecydowany. Weronika 
zrozumiała mnie inaczej, bowiem 
wtuliła twarz w moją kamizelkę i 
szepnęła zdyszana. 

— O tak!.,, tak! Niech pan zam
knie drzwi na klucz... 

— Właśnie, zamknę na klucz! 
Z temi słowami otworzyłem 

drzwi i prędko niosłem ją przez 

pokój następny do małego saloni
ku, tuż obok sali muzycznej Ga-
brjela. Zorjentowała się. 

— Dokąd pan idzie?... Co to zna
czy?... 

Położyłem ją na kanapie, w sa
lonie oświetlonym tylko księżyco-
wem światłem wpadającem przez 
okno. 

— Tu będzie pani lepiej słysza
ła muzykę narzeczonego. Przy
jemnych marzeń — rzekłem grze
cznie i opuściłem salonik. 

Za chwilę byłem u siebie, prze
kręciwszy klucz w zamku. Ode
tchnąłem z ulgą. 

Pawilon rozbrzmiewał dalej me-
lodją Schumanowską, która była 
takim dysonansem dla mnie, że pra
gnąłem by Gabrjel zaczął grać co 
innego. Lecz „Warum" tęskniło 
jakby się skarżąc. 

Biedny Gabrjel! Czyż nie posia
da on najelementarniejszej in
tuicji i poczucia własnej godnoś

ci, że pozwolił się opanować takiej 
dziewce, jak ta zmysłowa samica. I 
przez nią, bo tylko przez nią, stał 
się tak ordynarnym w stosunkach 
z ludźmi!... A przecież jest on pier
wszorzędnym artystą o bardzo sub-
telnem poczuciu piękna, o duszy 
niezwykle wrażliwej na każde 
drgnienie serca, zaklęte w muzyce. 
Och gdybyś mógł, gdybyś umiał od
czuć drgnienia serca w swojej na
rzeczonej, którą szanujący się męż
czyzna musi za drzwi wyrzucać, 
jak natrętną lubieżnicę! Ale cóż, 
Weroninka chwyciła cię mądrze w 
jasyr swoich zmysłowych podniet 
i zaślepiłeś się w niej, jak stary 
zdegenerowany ramol. Gdybyś nie 
był zarozumiałym cynikiem, 'mógł
bym cię uświadomić dla kogo grasz 
takie cudowne rzeczy i komu skła
dasz tak bezkrytycznie swoje czo
łobitne hołdy. — Ale nie chcę się 
mieszać do waszych spraw, bo os
tatecznie cóż mnie może obchodzić 
twoja miłość! Człowiek każdy jest 
w znacznej mierze budowniczym 
własnego gmachu szczęścia, lub 
niedoli. A już w kwestji małżeństw 
tembardziej. Nie można przewi
dzieć jak się pożycie małżeńskie 
dwojga ludzi ułoży, zwłaszcza, że i-
stotnie narzeczeństwo jest zagadką 
wedle słów Szrenicza. Ale kobieta, 
z kfórą los swój sprzęgamy, chyba 

zawsze może nam dawać pewne 
gwarancje, idące w tym czy innym 
kierunku. Jakieś odcienia i sprzecz
ności subtelne w naturze kobiecej 
mogą być trudne do zrozumienia i 
mogą sprawiać nam niespodzianki. 
Lecz takie grubo ciosane natury 
jak Weroninka same się odrazu 
tłómaczą bez niedomówienia. I chy 
ba najsilniejsza miłość nie zdoła 
oślepić mężczyzny do tego stopnia, 
by nie zdawał sobie sprawy, kto 
zacz jest jego wybrana. Chyba, że 
wyboru niema, ale może to zdarzyć 
się tylko w jakiemś bezmierniem 
oddaleniu od środowiska ludzkie
go. 

Długo jeszcze w nocy koncert Ga 
brjela był akompanjamentem do 
moich rozmyślań na taki stary, o-
klepany temat, jak stosunek męż
czyzny do kobiety. Gabrjel grał 
Mozarta, potem Beethovena, Wa
gnera, Verdiego, Griega. Zasnąłem 
przy cichych preludjach... Chopina. 

Dziś rano. o piątej, obudził mnie 
szalony świst wichru i grzmoty. 
Burza rozsrożyła się nad Krążem 
z gwałtowną nawałnicą deszczu. 
Ubierałem się przy blasku nieu
stających błyskawic. Piorun za pio
runem uderzał w rzekę, aż się mu
ry trzęsły. Rzeka wyglądała jak
by ją gigantyczne jakieś miny wy
sadzały w górę. Zbałwaniona, po

kryta fryzami białych pian ryczała 
dziko, przewalając się wściekle w 
swym korycie i ciskając na piasek 
nabrzeżny mnóstwo spienionych od 
prysków. Deszcz siekł z góry kas
kadą strumieni, wicher uderzał z 
taką zajadłością, że rzeka niby gad 
ćwiczony batami, wzdymała się w 
konwulsjach bezsilnego gniewu. 

Lubię burzę zwłaszcza nad dużą 
wodą lub w lesie. Przyglądałem się 
długo rozkiełzanemu żywiołowi 
przyrody i dopiero później po na
syceniu się widokiem usiadłem w 
blaskach błyskawic do pisania. 

Teraz jest dziewiąta, deszcz prze 
stał padać, chmury znikły, prze-
błyskuje słońce przez pryzmat 
wspaniałej wielobarwnej tęczy, 
która łukiem otacza Krąż jakby go 
wieńcząc. 

Ten bogaty barwą łuk występu
je z prawej strony rzeki, za lasem 
i ginie na drugim krańcu horyzon
tu, hen poza zamkiem, przecinając 
ukośnie rzekę królewską wstęgą, 
świetną w kolorach. 

Wydobyłem z portfelu fotogra
fię Tereni. Uśmiechnęła się moja li
mitowana dziewczyna, oczy jej uro 
cze wróżą mi szczęście i dają naj
lepsze natchnienie... Jest ona dla 
mnie bajecznym kwiatem papro
ci, istotnym skarbem, znalezionym 
w puszczy Krążą... 

Wyobrażam sobie zdziwienie 
babki Zatorzeckiej gdy jej opowiem 
o mojej Tereni. Ciekawym dnia 
dzisiejszego, głównie spotkania z 
Gabrjelem. 

Idę na śniadanie. 
Krąż 30. sierpnia, 12 w nocy. 

Mój zeszyt pamiętnikowy jest 
mi, jak widzę, najskuteczniejszem 
lekarstwem na nerwy wzburzone 
niebywale. Przeżywam w nim pow
tórnie przeżyte chwile i to mnie 
uspokaja, daje często dobre myśli, 
łagodzi. Więc i teraz porywam pió
ro, by powtórzyć sobie to, co dziś 
mnie spotkało. Jednakże dzisiejsze 
wypadki przewyższyły zdarzenia 
jakie dotychczas przeżywałem w 
Krążu i z powodu Krążą. O śnie nie 
ma mowy! Zresztą dziś nikt w ca
łym Krążu napewno nie śpi. 

Po burzy o dziewiątej rano wy
szedłem na śniadanie, zastałem w 
sali stołowej Gabrjela, jedzącego 
zachłannie. Był ubrany z większą 
abnegacją niż zwykle; bez krawa
ta, kamizelkę miał niedopiętą, wło
sy w nieładzie. Ale monokl tkwił w 
oku i zdawał się szydzić ze swego 
stanowiska. Gabrjel był sam. Uj
rzawszy mnie wyciągnął rękę na 
powitanie. Palce miał powalane 
tłuszczem od szynki i brudne paz
nokcie. Przemówił ustami pełnemi 
jedzenia. (C. d. n.) 


