
Przyczyny narodowych 
nieszczęść. 

My Polacy jesteśmy społeczeństwem bar
dzo uczuciowym i pobudliwym. Kto zbyt 
silnie wszystko odczuwa, tego uczucie tak 
opanowuje i zamyka w sobie, że zagłusza 
rozum i przeszkadza w trafnej ocenie rze
czywistości oraz w liczeniu się z faktami. 
Jest to szczególnie zgubne w polityce. 

- Rzeczywistość jest bowiem silniejsza od 
nas. C'est la réalité des choses, qui com
mande toujours — mawiał Napoleon do 
swoich marszałków, żądając panowania nad 
swoimi uniesieniami, kontrolowania ro
zumem uczuciowości, by móc jak najdokład
niej zdać sobie sprawę z rzeczywistości i z 
faktów, które się na nią złożyły. Wówczas 
bowiem można dopiero wysnuwać trafne 
wnioski, dobrze przewidywać i racjonalnie 
układać plany oraz je przeprowadzać. 

r Brytyjczycy kroczą niewątpliwie na cze
le narodów, które świadomie wychowują w 
sobie zdolność do widzenia faktów rzeczy
wistych i do właściwej ich oceny. Dla 
tego uczą obywateli spokoju, opanowa
nia. samokontroli. — My Polacy zaś u-
chodzimy za ludzi, którzy do wydarzeń od
noszą się przede wszystkim uczuciem i pod 
jego wpływem myślą i działają. Za takich 
przynajmniej uważają nas Brytyjczycy, jak 
tego dowodzą oświadczenia Churchilla, E-
dena czy Bevina. Rząd polski w Londynie 
był dla Anglików klasycznym przykładem 
polityków, jakimi być nie powinni. 

Natomiast Stalin imponuje Anglosasom, 
bo liczy się przede wszystkim z faktami i 
rzeczywistością, z których wysnuwa wnioski 
bez złudzeń. Churchill nazwał raz Stalina 
człowiekiem, .który najmniej oddaje się złu
dzeniem z wszystkich ludzi, jakich spoty
kał w życiu. 

« * 

Nad wpływem nieracjonalnej czyli u-
czuciowej strony naszego charakteru na na
sze dzieje ostatnie zastanawia się p. J. A. 
Szczepański w jednym z pism krajowych. 

,.U schyłku wojny z hitleryzmem — pi
sze — niejeden naród i niejedno miasto ak
cją bezpośrednią przyśpieszyło dzień swego 
wyswobodzenia. Wystarczy przypomnieć po
wstanie w Pradze w ostatnich dniach ist
nienia Trzeciej Rzeszy, a zwłaszcza nasile
nie walk maquis we Francji w okresie in
wazji i powstania Paryża na kilka godzin 
przed wdarciem się do miasta czołgów an
glosaskich. Nie trzeba tracić słów na wy
jaśnianie, żc powstania warszawskiego nie 
da się porównać ani z wypadkami w Paryżu 
ani nawet z ruchem powstańczym w Jugo
sławii. Łatwość jednak, z jaką lud War
szawy przyjął narzucony przez Bora i jego 
mocodawców termin i aspekt polityczny po
wstania i podjął w ich duchu walkę, mogła
by zadziwiać, gdyby nie świadomość, że ko
rzeniami swymi sięga ona bardzo głębo
kich złóż psychiki narodowej". 

..O tym, gdzie szukać takich a nie in
nych decyzyj Bora i tych wszystkich, któ
rzy wzięli na siebie odpowiedzialność za po
wstanie i upadek Warszawy — napisano 
dostatecznie wiele, że powstanie, takie jak 
je zorganizowano i przeprowadzono, było 
politycznym i militarnym absurdem — wia
domo. — Ale czym wytłumaczyć długo
trwałość walki i* mimo najbardziej nieko
rzystnych warunków jej powszechność i 
brawurę — czym wytłumaczyć kult po
wstania u osób. nieraz najdalszych od ide
ologii Borów ? Nasileniem nienawiści wzglę
dem Niemców? Czcią dla bohaterstwa, 
które przestało być dziełem jednostek i 
stało się wyrazem działania zbiorowego? 
Inna jest n:ć Ar'adnv Drowadzaca przez 
lab'rvnt" 

..Rozbiory Polski — wydarzenie w swoim 
rodzaju jedyne w historii Europy — jeżeli 
nie miały się zakończyć zanikiem narodo
wości polskiej. muFrały w snosób wyraźny 
i zdecydowany wpłynąć na ideologię i kie
runek życia narodowego. Powstało zasad
nicze pytanie: kto zawinił? W miarę upły
wu lat wykrystalizowały się w formie kla
sycznej dwie odpowiedzi: tylko los i prze
moc wroga: nieprawda, mv sami, z takich 
i innych powodów Tezy szkoły krakow-
skiei przekonały wielu. Ale jakkolwiek wy
padała odpowiedź historyków na postawio
ne nvtanie, naród poszedł za odpowiedzią, 
wmawianą mu przez poetów: że jest Chry
stusem narodów, że losem naszym poświę
cenie za ludzkość w imię ideałów wolności 
i mgliście pojętej, mistvcznej sprawiedli
wości" 

. Słowo ciałem S'ę stało, wzniecając po
wstanie jedno, drugie i trzecie. Pokolenie 
ni^^iai po pokoleniu zrywaliśmy się do 
walk' zb^ojnei. z kosą przeciw armacie, z 
dubeltówką przeciw karabinom, z karabi
nem przeciw czołgom. Po klęsce, która by
ła nieuchronna, następował rachunek su
mienia: powstanie było błędem, było wysił
kiem z góry skazanym na niepowodzenie; 
walkę o wyzwolenie należy zorganizować 
inaczej, związać ją z jakąś s*'łą większą niż 
nasza samotność przeciw przemocy. Ogół 
słuchał tych słów .przyznawał im rozumo
wo rację, ale — dalej czcił swoich wiel
kich powstańców .wznosił im kamienne i 
literackie pomniki i wznosił w swoim ser
cu pomnik każdemu z dziadów i ojców, któ
rzy szli do powstania i ginęli w powstaniu". 

„Zapatrzeni w ideały i urzekający sens 
powstań szamotaliśmy się rozpaczliwie, nie 
umiejąc dojść do ładu ani ze sobą ani z 
otaczającą nas rzeczywistością. Zdawało 
się, że wiek XX przekreśl?! ostatecznie 
przesłanki mesjanizmu, c^rpiętnictwa i 
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Gen. de Gaulle za blokiem zachodnim 
Iza  umiędzynarodowieniem Nadreni i  i Ruhry 

LONDYN. — Dziennik „Times" ogłasza wywiail, udzielony mu przez gen. dc* 
Gaulle na temat bliższego współdziałania Francji z Anglią, współpracy państw zacho

dnich oraz umiędzynarodowienia Nadrenii i zagł. Ruhry. Wy
wiad wywołał wielkie wrażene w kołach angielskich. Ponie
waż nastąpił po powrocie gen. de Gaulle z Ameryki i w 
chwili pobytu Leona Bluma w Anglii, uważany jest jako zde
cydowany krok szefa rządu francuskiego w kierunku zharmo
nizowania polityki Francji z polityką St. Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytani. 

Gen. de Gaulle zaznaczył na wstępie, że Francja i An
glia posiadają wiele wspólnych cech i interesów, które czynią 
koniecznym uzgodnienie akcji obydwóch państw i wspólnej 
linii politycznej. Jedną ze wspólnych cech jest, iż obydwa 
państwa są zachodnio - europejskie i demokratyczne. Cywi
lizacja ich jest oparta na poszanowaniu praw człowieka. Te 

.wspólne cechy powinny już były dawniej doprowadzić do 
[bliższego współdziałania. 

Zachodnia Europa, oświadczył dalej de Gaulle — sta
nowi jedność polityczną, ^gospodarczą \ kulturalną. Cho
ciaż blok zachodni nie byłby samowystarczalny, w porówna
niu z innymi nie znajdowałby się w gorszej sytuacji. 

Niemcy okrojono na wschodzie, nie uczyniono jednak 
tego na zachodzie. Należy więc oczekiwać, że parcie Niemców 
skieruje się na zachód i zachodzi niebezpieczeństwo, że je-

Gen. de Gaulle 

Kongres angielskich związków zawodowych 
Zagadnienia między narodowe tematem olrrad 

LONDYN. — W Blackpool rozpoczął się przy 
udziale 750 delegatów, reprezentujących ok. 7 
milionów członków, kongres angielskich zw. za-

Quisling 
skazany na śmierć 

Oslo. — Po kilkunastudniowym przewo
dzie sądowym, zapadł wyrok przeciw Vid-
kunowi Abrahamowi Quislingowi, którego 
nazwisko stało się w czasie wojny synoni
mem wszystkich zdrajców w Europie. Sąd 
skazał Quislinga za zdradę stanu na śmierć 
i konfiskatę majątku. — Zdrajca zgłosił a-
pelację. 

,.Trade Unions". Kongres powodowych, t. zw. 
trwa 5 dni. 

Charakterystycznym jest, że przewodniczący 
związków Isac nie mógł wygłosić przemówienia 
powitalnego, ponieważ jest ministrem prący. Za
stąpił go przewodniczący zw. górników Ed
wards. 

Kongres stoi pod znakiem rządów Partii Prą
cy. Już w pierwszych przemówieniach podkre
ślono, że obecnie Partia Pracy ponosi całkowi
tą odpowiedzialność za rządy. Nie będzie w: c 
można w przyszłości przytoczyć żadnego wytłu
maczenia, gdyby nie spełniono swego zadania. 

Kongres zajmować się będzie zagadnieniem 
demobilizacji i domagać się będzie przyśpiesze
nia jej tempa, łącznie z przebudową gospodar
ki angielskiej na pokojową. 

Wśród licznych zagadnień międzynarodowych, 
jakie będą poruszane, znajdzie się sprawa przy
szłości niemieckich zw. zawodowych. 

i'olsce brak lekarzy, szpitali i lekarstw 

Tragiczna sytuacja sanitarna w Polsce 

Î
EI Gruźlica czyni wielkie sgrasztoszenią 
! I Apel do lekarzy - Polaków zagranicą 

Do Moskwy wyjechali, w związku z otrzyma
niem pomocy sanitarnej od Rosji, ppłk. Kornel 
Mikulewicz "i dr. Klingberg. Udzielili oni tam 
wywiadu na temat sytuacji sanitarnej w Polsce. 

Sytuacja sanitarna w Kraju jest jeszcze na 
ogół daleka od naszych minimalnych wymagań. 
Przyczyny są jasne. 

Z liczby 13.000 lekarzy przed wojną obecnie w 
Polèce zostało wskutek okupacji niemieckiej tyl
ko około 6 000. z tego duży procent służy w woj
sku polskim. Posiadamy do dyspozycji na tere
nie całego kraju zaledwie 60 parę tysięcy łóżek 
szpitalnych w tym dla chorych zakaźnych tyl
ko 10.540. Większość budynków szpitalnych jest 
kompletnie zdewastowana. 

Brak urządzeń wewnętrznych, łóżek, pościeli, 
bielizny, uniemożliwia hospitalizację. Komplet
nie prawie zniszczone zostały łaźnie, kąpieliska. 
Stan taki pod względem-epidemiologicznym uwa
żać należy za wręcz groźny, wobec groźby wy
buchu epidemii duru plamistego i brzusznego 
zimą 1945-46 roku. I dlatego podkreślić należy, 
że apel rządu do emigracji polskiej za granicą, 
o jak najszybszy powrót fachowców z naszej 
dziedziny lekarzy, pielęgniarek itd. — jest ape
lem całego narodu. Lekarze, którzy wiedzę swą 
zdobyli na uczelniach polskich, leżących dziś w 
gruzach, na których kształcenie społeczeństwo 
łożyło swoje środki, winni dziś być przykładem 
tych. którzy pierwsi stają w szeregu oddających 
siebie i swą wiedzę na usługi narodu. 

Władze sanitarne kraju dysponujące nie du
żym zespołem lekarskim składającym się w du
żym procencie z kobiet i starców, potrafiły jed
nak uruchomić w kraju od początku roku do 
chwili obecnej 4 laboratoria produkujące szcze
pionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. 

Uruchomiono państwowy zakład higieny z tym
czasową siedzibą w Łodzi, który posiada filie w 
Częstochowie. Warszawie, Krakowie. Lublinie, 
Białymstoku i Poznaniu. 

Niestety, władze sanitarne i ministerstwo zdro
wia rozporządzają małą ilością lekarzy. Wieś 
stojąca nad brzegiem przepaści zagruźliczenia, 
krzywicy itp,, woła wielkim głosem o lekarzy, 
ośrodki zdrowia 

Na wielkie trudności napotyka się z powodu 
braku pielęgniarek. I dlatego raz jeszcze powta
rzam apel do kolegów na emigracji: wracajcie 
— obowiązek wzywa was do pracy w kraju. Mi
nisterstwo zdrowia organizuje w tej chwili aka
demię medyczną w Gdańsku, państwowy insty
tut higieny psychicznej w Warszawie, wydział 
lekarski w Łodzi, powstanie akademia stomato
logiczna. we Wrocławiu, od pierwszego oaździer-
nika, czynny będzie wydział lekarski, od .-oku 
istnieje szkoła pielęgniarek i położnych w Kiel
cach i powstaje podobna szkoła w Przemyślu, 
powstaje również szkoła pielęgniarek w Gdań
sku. 

Ale wszystkie- te instytucje dadzą nam lekarzy 
i pracowników medycznych dopiero po. upływie 
kilku lat. 

Chciałbym podkreślić, dodaje płk .Mikulewicz, 
że pomoc Polonii amerykańskiej w naszej dzie
dzinie byłaby ogromnie pożądana. Pas fronto
wy od Narwi "wzdłuż Wisły aż do Gorlic wsku
tek działań wojennych zupełnie opustoszał. O-
becnie ludność zaczyna powracać, przy czym 
znajduje się naturalnie w stanie opłakanym, 
szczególnie pod względem odzieżowym. Na tere
nach tych szczególnie łatwo ezerzą się choroby 
zakaźne między innymi świerzb. Staramy się 
przeciwdziałać tej wyjątkowo zaraźliwej choro
bie, wszelkimi dostępnymi nam środkami. Ale 
nie potrafimy zwalczyć jej radykalnie póki lud
ność nie będzie miała dostatecznej ilości odzie
ży i bielizny. I tutaj właśnie wydatna pomoc 
Polonii amerykańskiej byłaby wręcz zbawienia. 

Natychmiastowe przysłanie większych trans
portów odzieży i bielizny na tereny, urn rwa
łoby sytuacje. Potrzebne nam są także fundu
sze; weźmy taką sprawę repatriacji ze wscl^o-
ku — w kraju istnieje komitet pomocy powia-
cającym z zachodu. Komitet ten ma o tyle łat
wiejsze zadanie, że w połaciach zachodnich jest 
wystarczająca ilość opuszczonych lokali na o-
środki zdrowia, szpitale, itp.; na terenach wscho
dnich Polski trzebaby takie lokale dopiero or
ganizować. Trzebaby na przykład zbudować z 40 
baraków szpitalnych. Na organizację pomocy sa
nitarnej trzeba 70 milionów złotych. 

Takich funduszy nie mamy i dlatego byłoby 
pożądanym utworzenie komitetu pomocy wśród 
Polonii amerykańskiej. 

* 
Płk. Naszkowski o potrzebie lekarstw 

dla Polski 
Paryż. — Szef• polskiej misji wojskowej, płk. 

Naszkowski, oświadczył, że Polska potrzebuje 
koniecznie lekarstw, aby móc skutecznie zwal
czyć szerzące się choroby, a szczególnie gruź
licę i tyfus. 

Pisarze i dziennikarze angielscy 
z wizytą w Polsce 

Warszawa. — Przybyła tu z Londynu grupa 
pisarzy i dziennikarzy angielskich. Goście. w ' i-
tani przez władze i literatów polskich, zwiedzą 
poszczególne części Polski.. 

Wysiedlanie Niemców z Polski 
Berlin. — Na Radzie Kontrolnej marsz. Zu

ków stawił wniosek w sprawie wydalenia .ud-
ności niemieckiej z Polski i Czechosłowacji. 

dnego dnia staniemy w obliczu agresji nie
mieckiej. Dlatego trzeba dążyć do takiego 
układu jak na wschodzie. 

Dalej wypowiedział się gen. de Gaulle za 
umiędzynarodowieniem Nadrenii i zagł. 
Ruhry. Gdyby bowiem Niemcom pozosta
wiono zagł. Ruhry z jego 140 milionami ton 
produkcji węgla, wówczas Niemcy szybko 
odbudowaliby "swoją potęgę gospodarczą i 
staliby się groźni dla świata. "Zresztą nawet 
gdy Niejpcom pozostawi się połowę pro
dukcji węglowej na zachodzie, to wraz z 
produkcją innych części swego kraju po
siadać będą więcej węgla niż Francja. 

Gen. de Gaulle podkreślił, że niebezpie
czeństwo wojny zarysowało się wówcza3, 
kiedy Francja cofnęła się z nad Renu. 

Wspominając o układzie francusko - an
gielskim, zaznaczył gen. de Gaulle, że na
ród brytyjski nigdy nie był tak bliski ser
cu francuskiemu, jak od czasów bitwy o 
Wielką Brytanię. Jeżeliby tego uczucia nie 
zdołano zachować, wówczas wszystkie soju
sze byłyby zamkami na lodzie. 

..Times" omawia w artykule wstępnym udzie
lony mu wywiad przez gen. de Gaulle Pismo 
wypowiada się za wywodami szefa rządu fran
cuskiego w sprawie konieczności współdziałania 
państw zachodniej Europy. Dziennik oświadcza, 
że należy się przekonać, czy większość narodu 
francuskiego pójdzie za wielkimi planami gen. 
de Gaulle, pragnącego przywrócić Francji lej 
dawne stanowisko w Europie. 

Zagadnienie umiędzynarodowienia Nadrenii i 
zagł. Ruhry nie zostało dotychczas opracowane, 
lecz wysuwające się trudności są do przezwy
ciężenia — dodaje dziennik angielski. 

Konferencja 
ministrów w Londynie 

Londyn. — W poniedziałek przybyli bra
kujący jeszcze członkowie konferencji 5 
mocarstw, Amerykanin Byrnes i Rosjanin 
Mołotow. Dodać należy, że wobec zaszłych 
ostatnio zmian w Anglii i St. Zjednoczo
nych, Mołotow jest jedynym, który znał 
poprzednio wszystkich uczestników konfe
rencji. 

Londyn. — W związku z otwarciem konferen
cji ministrów spr. zagr. zaznaczają, że nin. 
Bevin będzie się starał przekonać resztę nini-
strów. aby Europa nie była dzielona na oire-
fy wpływów, lecz traktowana jako jedność poli
tyczna i gospodarcza. Utrzymanie tej jedności 
jest jedynym środkiem zachowania pokoju. 

Sytuacja polityczna 

Przód odpowiedzą^ 
£*»ib. tl< k  4p;iisB3< k  

PARYŻ. — Oczekuje się odpowiedzi gen. 
de Gaulle na wręczony mu memoriał str. 
lewicowych. 

Paryż. — W sprawie memoriału lewicy 
dla gen. de Gaulle donoszą, że autorem jest 
p. Albert Bayet ze str. radykałów. Str. le
wicy zbiorą się ponownie we wtorek, aby 
rozpatrzeć odpowiedź gen. de Gaulle na me
moriał. 

Dokoła stanowiska CGT. 
Paryż. — Odzywają się głosy z łona JGT., 

wypowiadające się przeciw angażowaniu się 
CGT. jako organizacji zawodowej, w zagadnie
niach politycznych. 

Nowy „front ludowy"? 
Paryż. — W związku z propozycja partii ko

munistycznej. aby str. lewicy wysunęły wspól
ne listy kandydatów w wyborach, prasa zasta
nawia sie. czy jest możliwe utworzenie nowego 
..frontu ludowego". Zdaniem niektórych pism 
jest to mało prawdopodobne, pöniewa:. ja-

1 iści wypowiadają się za samodzielnym pójście. . 
do wyborów poszczególnych stronnictw, pod ich 
nazwa i z wyraźnie określonym programem. 

Zgon arcyks. Stefanii 
żony następcy tronu Rudolfa 

Budapeszt. — W wieku 81 lat zmarła arcy-
księżniczka Stefania, córka Leopolda I. króla 
belgijskiego, żona austriackiego następcy tronu 
Rudolfa, który w zamku Mayprling pod Wied
niem popełnił w styczniu 1889 r. samobójstwo 
wraz z hrabianką Vetserą. 

* * * 

Zgon arcyks. Stefanii Habsburg przypomina 
tragedię z Mayerlingu, jedną z największych 
sensacji europejskich z końca ub. wieku. Ten 
właśnie temat omawia powieść nasza p. t.:  
..Potępiona miłość", której jedna z bohaterek 
jest zmarła obecnie Stefania. 

WisiileisBośei króśkśe 
WIEDEŃ. — Podjęto ruch lotniczy W riedeń — 

Londyn. 
BIAŁOGRÓD. — Tito został odznaczony so

wieckim orderem zwycięstwa. 
MOSKWA. — Na odbudowę Stalingradu wy

znaczono 600 milionów rubli. 
WASZYNGTON. — 43 tys. skrzyń konserw 

mięsnych i jarzyn, przeznaczonych pierwotnie 
dla Anglii, przekazano dla UNRA. 

NOWY JORK. — Wskutek zakończenia wojny 
Stany Zjedn. posiadają nadmiar 180 milionów 
paczek papierosów i za 600 miln. dolarów gumy, 
do żucia. 
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Wysłannik jednej z agencyj amerykań
skich podaje z Hiroshimy: 

„Wóz nasz toczy się hałaśliwie ulicami, 
wzdłuż których 

nie pozostała żadna budowla. 
Kilku mieszkańców błądzi powoli między 
gruzami. Z każdego bloku domów, pozostał 
jedynie stos połamanych cegieł, sproszko
wanych kamieni i zardzewiałego żelastwa. 
Skręcone szkielety około tuzina budynków 
wznoszą się samotnie pośród ruin tego, co 
kiedyś było najnowocześniejszym miastem 
Japonii. 

Z lotniska w Kure, odległego o 20 km., 
przybyliśmy tu wozami, których dostarczy
li nam Japończycy, żadne miasto tych sa
mych rozmiarów nie zostało tak totalnie 
zniszczone bombardowaniami jak to skupi
sko, które dawniej liczyło 400.000 miesz
kańców a zostało zmiecione jedną bombą 
atomową. Nowoczesne domy są zrównane 
z ziemią. 

W porównaniu do Hiroshimy, Hamburg 
i Brema wydają się prawie nietknięte... 

Wszystko co pozostało z pałacu cesarskie
go w Hiroshimie, to stos gruzów wysokości 
1 m. i kilka kamieni, zarysowujących nie
wyraźnie fundamenty wielkiej budowli. 

Z paru domów kilkupiętrowych, które o-
calały, jeden tylko nadaje się do zamiesz
kania; bankierzy miasta zainstalowali tam 
swe biura i oczekują klientów. 

Dziennikarze japońscy, którzy zwiedzili 
miasto krótko po zrzuceniu bomby, powie
dzieli mi: ,.Ludzie, którzy przeżyli bombar
dowanie, 

uważają was za naród najbardziej sza
tańsko okrutny na świecie". 

Ostrzegli nas, że moglibyśmy zostać zaata
kowani; w rzeczywistości, mieszkańcy Hi
roshimy zadowolili się rzuceniem na nas 
spojrzenia pełnego nienawiści, gdy przecho
dziliśmy między ruinami. 

Wiadomości o bombardowaniu nie opu
blikowano natychmiast, powiedzieli mi 
dziennikarze japońscy, ponieważ zniszcze
nia tak były rozległe, że obawiano się kry
tyk z powodu braku ochrony. Tylko jeden 
schron nie uległ całkowitemu zniszczeniu: 
jest nim schron wielkiej wojskowej kwate
ry głównej, zbudowany na głębokości 7 m. 
pod ziemią, z grubym pokryciem betono
wym. Sztab japoński, który znajdował się 
w innym punkcie miasta, został kompletnie 
zniszczony i pewna liczba generałów japoń
skich została zabita". 

-L. WIEŚCI z POLSKI 
Prawa małżeńskie w Polsce 

'W Polsce zamierza się przeprowadzić reformę 
prawn małżeńskiego i wysuwa sie propozycje 
dopuszczenia możliwości rozwodów małżeńskich, 
czemu sprzeciwiają się koła katolickie. 

W Polsce obowiązują dotychczas trzy prawa 
małżeńskie, pozostałe po zaborcach. Prawa te 
różnią się między sobą poważnie. 

V b. zaborze rosyjskim obowiązuje dTa ka
tolików wyłącznie nrawo kościelne, a jurysdyk
cję sprawowały sądy duchowne. Wedle prawa 
kanonicznego, rozwody nie są dopuszczalne, a 
tylko uznanie małżeńskiego związku, jako nie
ważnie zawartego. Małżeństwo może być zawarte 
tylko w kościele. 

W b. zaborze niemieckim były rozwody z przy
czyn prawem przewidzianych dopuszczalne. 
Związek małżeńs <i musiał być zawarty wobec 
urzędu cywilnego, mógł być prócz tego zawar
ty i w kościele, co jednak miało tylko charak
ter uroczystości religijnej. 

W b. zaborze custriackim obowiązywały austr. 
ustawy cyw. z r. 1811. 

Wedle tych przepisów małżeństwo zawierało 
się wobec duchownego wyznania jednego z na

rzeczonych Działa' on jednak w podwójnym 
charakterze: 1) jakc duchowny, udzielający sa
kramentu, 2) jako urzędnik stanu, cywilnego,— 
Wskutek tego był wedle pfawa państwowego o-
bowiązanym prowadzić księgę, zawierającą spi
sy udzielanych ślubów (metryki ślubu) w for
mie przez przepisy państwowe przewidziane. 

Dla małżeństw kato'ickich nie było rozwodów, 
lecz tylko możliwość uzyskania orzeczenia są
dowego, wydanego przez sądy państwowe, iż 
małżeństwo byfo z przyczyn w ustawie przewi
dzianych od początku nie ważne (np. niemoż
ność legalnego oświadczenia woli z powodu tę
poty i-mysłowe.i. choroby umysłowej, małolet-
ność. z powodu przymusu, ślubów zakonnych, 
cudzołóstwa z poprzednim małżonkiem, dwużeń-
stwa itd ) 

Natomiast były dopuszczalne, seperacje, t. j. 
rozdział małżonków z powodów takich, jak 
trwałe udręczenia, cieżkie zniewagi, słowne i 
czynne, złamanie wiary małżeńskiej itd. 

Separacja upoważniała tylko do osobnego za
mieszkania. związek małżeński pozostawał nie
naruszony. 

Łapownicy przed sądem 
Warszawa. — Na wokandzie warszawskiego 

Sądu Okręgowego znajdzie się wkrótce kilka 
spraw przeciwko urzędnikom, oskarżonym o bra
nie łapówek. 

Urzędnicy 34 Okręgu Skarbowego w Warsza
wie: Irena Jotko. Zofia Wawrzyńska. Ludwik 
Pszczółkowski, Stanisław Zawadzki i Eugenia 
Kałużyna oskarżeni są, że od kilkudziesięciu 
osób brali od 20 do 50 zł. za każde dostarczone 
do wymiany 500 zł. 

Bernardowi Góralczykowi akt oskarżenia zarzu
ca. że wyżej wymienionym urzędnikom dostar
czał do wymiany banknoty Banku Emisyjnego i 
dawał łapówki. 

Maksymilian Hejman jesienią r. ub. jako czło
nek sekcji Porządkowej Komitetu Obywatelskie
go ..Pomoc Warszawie" otrzymał od Jana Ga
łązki i Janiny Balińskiej 8.500 zł. za przydzie
lenie mieszkania. Gałązka i Balińska oskarżeni 
zostali o danie łapówki. 

Stefan Kozłowski, kierownik Referatu Karno-
Administracyjnego w Warszawie, zażądał od ob. 
Tkaczyka i Polewacza 10.000 zł. wzamian za u-
morzenie grzywny w wysokości 20.000 zł. Na po
czet tej sumy Kozłowski otrzymał 2.000 zł. go
tówką i poczęstunek wartości 1.600 złotych. 

Wreszcie Bronisław Mączka, kierownik Komi
sji Parcelacyjnej, prowadząc parcelacje mająt
ku Iwowo. w wykonaniu reformy rolnej — od 
osób zainteresowanych w parcelacji gruntów po
brał przeszło 7.000 zł. w gotówce i w naturze. 

Wyrok śmierci w Łodzi 
Łódź. — Wyrokiem Specjalnego Sądu Karne

go w Łodzi został skazany na karę śmierci Hein
rich Freede. ur. 1878 r.. wyznania ewangelickie
go. zamieszkały we wsi Krogulce, pow. łódzki. 

Skazany był pod okupacją członkiem NSDAP i 
wydał w ręce władz niemieckich Kazimierza 

Praga prawie iiienarMSzwna wojną 

Paryż. — Stolica Czechosłowacji, doznawszy 
ciężkich udręczeń okupacji niemieckiej, nieomal 
nie ucierpiała wskutek działań wojennych. Mia
sto nie było bombardowane, najpiękniejszych je
go gmachów ani mostów SS nie wysadzili w po
wietrze. Od wandalizmu niemieckiego ucierpiały 
jedynie domy na prawym brzegu Mołdawy, 
wzdłuż placu Wacława i stary uniwersytet. 

W «-dług korespondenta ..Figaro". życie w 
mieście, gdzie często spotyka sję wojskowych 
sowieckich, jest prawie normalne, sądząc po ru
chu ulicznym, nieograniczonym przydziale prą-

fAst i? \iemek do MBitlera 

W ostatnich dniach przed katastrofą Niemiec 
w kobietach niemieckich wezbrała wielka mi
łość do Hitlera, która objawiła się w postaci 
całej masy listów. Znaleziono je wśród gruzów 
gmachu kanclerskiego w Berlinie. Niejednokrot
nie zdania rozegzaltowanych Niemek moga być 
świadectwem zbiorowego obłędu. 

— Marzyłam, że dotkniesz mnie, Wodzu! — 
wybucha np. jc-dna z nich. 

— Uwielbiony Wodzu — pisze inna — to 
Bóg Cię zesłał wśród nas! 

Lecz wśród listów były też listy, wprawdzie 
niewiele, w których trzeźwo myślące Niemki 
dały upust zgoła innym uczuciom, niż miłość. 

Oto jedna z nich pisze tak: 
-- Kiedyż wreszcie zdecyduje się Pan wpa

kować sobi- kulę w głowę? Niezdolny Pan był 
do zbudowania Niemiec, lecz udało się je Panu 
zniszczyćl ( S .  A.) 

du elektrycznego i znacznie większym przydzia
le żywności, aniżeli w Paryżu. Na porządku 
dziennym znajduje się upaństwowienie przemy
słów kluczowych. W tej sprawie dwa punkty 
widzenia szukają kompromisu: punkt widzenia 
Czechów, przybyłych z Anglii, przynoszących 
koncepcje zachodu oraz punkt widzenia Czechów, 
pozostałych na miejscu, których tendencje zbli
żają się więcej do pojęć rosyjskich. 

Położenie gospodarcze utrudnia brak samowy
starczalności pod wzgl. żywnościowym, wskutek 
czego import żywności jest konieczny. Jak wia
domo ziemie Słowacji zniszczone zostały wojną, 
pola są nieuprawione. stąd konieczność sprowa
dzania zboża: bydło zostało zdziesiątkowane, 
wobec czego konieczny jest zakup mięsa zagrani
cą. Zbiory buraków zapowiadają się nieźle, lecz 
brak rąk roboczych. Tysiące Czechów zmarło bo
wiem w obozach koncentracyjnych, tysiące zo
stało rozstrzelanych, a prócz tego konieczne ze 
względów politycznych wydalenie Niemców su
deckich pozbawia Czechosłowację pewnego kon
tyngentu robotników. 

Rosjanie, których kraj został spustoszony 
przez Niemców, do przemysłów w Sudetach i w 
Słowacji stosują ściśle prawo o zdobyczach wo
jennych. Utrata maszyn i narzędzi w tych oko
licach Czechosłowacji daje się dotkliwie we zna
ki. 

Pomimo trudności, na przyszłość Czechosłowa
cji można zapatrywać się z optymizmem. Osoba 
prezyd. Benesza jest dobrze widziana we wszy
stkich partiach politycznych. Bogactwa ziemi 
nie są zniszczone. Kopalnie są w pełnym biegu, 
a pracowity naród pełen jest najlepszych chę
ci do pracy. 

I Ksawery PRUSZYŃSKlI 

Droga wiodła 

3 przez Narvik 
7) (Ciąg dalszy) 

Kiedyś może, gdy trzeba będzie opo
wiadać o tym wszystkim, ludzie nie zro
zumieją jakeśmy widzieli tę Norwegię. Mo
że nawet będą się dziwili, że mieliśmy czas 
na nią patrzeć, my, ludzie wojenni, że mo
gliśmy zapamiętać jej białawe niebo, czar
ne ściany skał, przekrojone siklawą stru
mieni, zimne roztocze fiordów, lud jasno
włosy, smukły i ufny. barwione domy drew
niane, kępy choin karłowatych na piasku, 
rozchwiane na wietrze gaje brzóz. Ale, że
by się temu dziwić, trzeba nie znać same
mu wojny, okopów, natarć. Trzeba nie 
wiedzieć, że cała wojna, to jedna nierów
ność tempa. Po dniach stłoczonych w wy
darzenia^ nabrzmiałych nieludzkim wysił
kiem. trudem strasznym, przechodzi naraz 
zanik wszystkiego co możemy nazwać dzia
łaniem. Rozprostowują się wtedy zmęczone 
członki, powracają do spokoju nerwy. Jest 
się w jakieś dziurze wojskowej, gdzieś w 
okopach, w jakimś lasku, sterczy się na 
miejscu bezczynnie i myśli sennie, powoli 
o sprawach niezwiązanych ani z wojną, ani 
nawet z życiem. Jestem pewny, że ci co by
li przed nami, ci z Ypres, Kostiuchnówki, 

Piave, także musieli tak myśleć, tak się za
pamiętywać i patrzeć. Tak samo musiała 
im się rysować z całą precyzją poleską su
rowość wsi wołyńskiej, nurt zmętmałej lom-
bardzkiej rzeki, cegła miasteczek flandryj-
skich? Wojna, to nie tylko przeżycia wo
jenne. To wykrojony na chybił trafił wyci
nek jakiegoś kraju, ekran, po którym bieg
nie obrazami film. 

Z okien tej mansardy rybackiego domu 
widać właśnie taki wycinek. Jest rozkosz
nie martwo i cicho. O kilkadziesiąt metrów 
przede mną rozchylają się przekrzywione 
na bok brzuchate łodzie rybackie; obok brą
zowawe sieci porozwieszane na kołkach; da
lej w morzu wrak jakiejś olbrzymiej, nie
zgrabnej barki, poobdzieranej, rudawej od 
rdzy, osiadłej ciężko na dnie. Wygląda nie
kształtnie, jak jaki potwór głębinowy, któ
ry ostatkim sił doczołgał się tutaj, aby 
zemrzeć w spokoju przystani, u progów 
stałego lądu. Fala mętnawa, zielonkawa, o-
biega go białymi wężykami piany, a potem 
odchodzi spłókiwać płowy piasek wybrze
ża. Pomiędzy domkami rozrzuconej wsi ry
backiej, poznaczona czarnymi głazami ja-

j kichś lawin, które odeszły, ciągnie się pa-
! górkowata łąka. Właśnie od przedwczoraj 

zaczyna zmieniać barwę. Jej jesienna wy-
żółkła płowość zielenieje coraz świeżej i co
raz soczyściej. Owce o zbrudzonej zimą 
wełnie sennie drepczą u naszych okien. 

Ludzie tu są cisi i mili, prości i nic nie 
rozumiejący wieków, żyli życiem wegeta
tywnym, spokojnym, rozsądnym. Dawno za
pomnieli o zdobywczych szaleństwach Wi
kingów, którzy z takich fiordów północ
nych, na płaskich łodziach żaglowych spły-

Fiedlera, Romana Krupińskiego, Wiktora Sku-
pińskiego, Franciszka Krasińskiego i innych o 
nieustalonych nazwiskach, donosząc, że są nie
bezpieczni dla państwa niemieckiego. 
• Polski przemysł cynkowy mimo różnych 

trudności, zwiększa stale swą produkcję. Wy
dobycie kopalń rudy cynkowej wynosiło w mar
cu 7.975 ton, w czerwcu 21.400 ton. 

Warszawa. — Gmach ..Zachęty" jako jeden z 
niewielu ocalałych w stolicy, przeznaczony zo
stał na państwowe prace konserwatoi"skie. Gmach 
ten poddany został gruntownemu remontowi. 
Wystawiony tam zostanie ,.Grunwald", Matejki. 
Do Zachęty zwożone są wydobywane z gruzów 
Warszawy szczątki rzeźb marmurowych, mnó
stwo zniszczonej porcelany i szkła, które kon
serwatorzy rekonstruują, oraz starożytne meble 
i obrazy. 

Łódź. — Zakłady żyrardowskkie zwiększyły 
w ostatnich miesiącach czterokrotnie swą pro
dukcję. W marcu zakłady wyprodukowały 109 
tys. metrów, a w lipcu 427.000 metrów tkaniny. 

Gdańsk. — Od 25. lipca do 10. sierpnia w por
cie gdańskim zarzuciło kotwicę 27 statków. 

Wrocław. — Odbyło się uroczyste otwarcie 
mostu kolejowego na rzece Widawie. Umożliwi 
on bezpośrednią komunikację między Warszawą 
J Wrocławiem. 

Bytom. — Wśród rękopisów pisanych w języ
ku "polskim w Bytomiu na przełomie 16 wieku, 
odnaleziono list "konfirmacyjny wydany w Pra
dze przez Ferdynanda II, w roku 1534. Cenny 
ten dokument zaopatrzony w pieczęć Cesarską, 
pisany w języku polskim nadaje przywileje pol
skim książętom śląskim i panom miasta Byto
mia. Treść historycznego dokumentu stwierdza 
raz jeszcze ponad wszelką wątpliwość polskość 
Bytomia. 

Bolączki małego miasteczka 
W promieniu 38 km. na szlaku Białystok — 

Wołkowysk znajduje się mieścina Gródek. 
Miasteczko Gródek na szlaku Białystok — 

Wołkowysk posiadając 3 tysiące mieszkańców, z 
dnia na dzień zamienia się w martwe cmentarzy
sko. 

Domy lekko zniszczone zostają rozbieranie i 
wykorzystane na cele opałowe, ściany fabryk, zo
stają rozbierane na cegłę. 

Gdzie są władze miejskie, których obowią
zkiem jest opieka nad majątkiem państwowym? 

Znajduje się również Spółdzielnia Samopomocy 
Chłopskiej, placówka która powinna mieć wpływ 
na sytuację aprowizac-yjną miasta — niestety 
dzieje się tu jednak inaczej, np. ceny chleba w 
Białymstoku są o wiele niższe niż w Gródku. Ja
kość" chleba kiepska. Aby otrzymać swoją porcję, 
trzeba stać w tak zwanej kolejce od godziny 5 
rano do 14 po południu. 

Kto natomiast pracuje i nie ma czasu na wy
stawanie w kolejce, ten jest skazany na śmierć 
głodową. Inni natomiast ..panowie" opiekunowie 
swój chlebek bez żadnej ceremonii kolejkowej 
codziennie otrzymują. W dziedzinie ochrony 
zdrowia, jesteśmy w okresie kamienia łupanego. 
Powróciły czasy znachorstwa i wróżbiarstwa, je
steśmy pozbawieni elementarnych środków lecze
nia. brak opieki lekarskiej. Chory musi udać się 
do Białegostoku 38 km., ażeby dostać pomoc le
karską — lokomocja jest dość uciążlwa. 

Daje się mocno odczuć w naszej mieścinie brak 
sił fachowo - administracyjnych, któreby uzdro
wiły rażące bolączki naszego bytu codziennego. 
Musimy wspólnymi siłami wszyscy zjednoczeni 
pomóc w odbudowie naszej demokratycznej Pol
ski. .Odpowiednie władze muszą jak najprędzej 
zlikwidować wymienione bolączki, które wstrzy
mują odbudowę i uzdrowienie życia codziennego. 

(Głos Ludu). 

wali w ujścia Sekwany i Dźwiny, Tamizy 
i Wisły, by burzyć i zakładać państwa. 
Dawno stali się narodem wielkich trustów 
rybackich, mleczarskich kooperatyw, uni
wersytetów ludowych i szkół jasnych, wid
nych, czystych, właścicielami domów drew
nianych, tandetnych, nietrwałych chyba tak 
jak japońskie domki z bambusu i papieru, 
i jak one czyściutkich, przytulnych, swoj
skich. G<lzieś daleko, na dole globusu, w 
owej wielkiej Europie, od której trzymali 
się zdała, wyładowywały się pioruny wo
jen i orkany rewolucyj, kłębiły olbrzymie 
osiedla ludzkie, było niespokojnie i ciasno. 
U tych ludzi przezornych, osiadłych na 
chłodnym przedmieściu kontynentu, pano
wał niezmącony spokój pustynnych gór i 
jeszcze większa przestronność milczącego 
morza. Tu było wszystko inaczej. Chłopi z 
Polesia i Bretanii łatwiej odnajdą wspólny 
język, niż ci ludzie, którzy naprawdę nie 
mają pojęcia o nędzy, choć żyją w kraju 
skał i wody, o przewrotach, choć rządzą 
nimi socjaliści, o wojnie, choć są ludźmi z 
planety Ziemia. Wszędzie indziej na świecie 
słowo ..wojna" ludzi przeraża: tu ono naj
pierw dziwi, jak zło, o którym nie ma się 
jeszcze pojęcia, o którym pamięć zaginęła 
zupełnie, jak zacierają się napisy na sta
rych runicznych nagrobkach, jak zatraca 
się nawet w baśni ludowej dalekie wspo
mnienie o wymarłych potworach, które tra
piły i nękały naszych praszczurów w zapo
mnianej erze potopu. Patrzą, się tedy zdzi
wieni na nas, którzyśmy przyszli im po
magać, na Niemców, którzy naraz, we 
mgle nocnej marca, wylegli na ten brzeg. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Mimochodem... 

Łowcy pochwał! 
Jesteśmy ludźmi i chodzimy wszyscy po 

ziemi, wszyscy stworzeni na obraz i podo
bieństwo Boże, lecz jakżeż różni między 
sobą! 

Kobiety, jako istoty zrodzone z pierwo
rodnego komplementu, który dobiegł do 
łakomych uszu matki Ewy z drzewa wia
domości dobrego i złego — pomijam w 
dzisiejszym felietonie. I niech mi tego nie 
biorą za złe. Dziś mówię o nas mężczyz
nach i władcach, pogromcach, zdobyio-
cach, twórcach, a summa summaru?n 
mniejszych czy większych pantoflarzach —• 
o nas, a właściwie tylko o tej grupie, któ
rą w tytule nazwałem łowcami pochwał. 

Ludzie ci nie umieją i nie mogą żyć bez 
komplementów, które dla ich zadowolenia 
moralnego są tak konieczne, jak tip. po
wietrze dla ich płuc. W takiej czy innej o-
koliczności nadstawiają ucha, aby tylko 
usłyszeć słówko pochwały, którego głód 
odczuwają wprost boleśnie. Spojrzenie 
tych ludzi przypomina wówczas kota spo
żywającego upolowaną rybę. 

Gdy jednak oczekiwany komplement nie 
pada, gdy wymowa oczu nie poskutkowa
ła, łowca pochwał nie wytrzymuje nerwo
wo i z miną niewiniątka pyta: 

— A co pan sądzi o moim przemówie
niu ? 

Albo: 
— Jak wydaje się panu moja skromna 

praca ? 
Zapytany rad nie rad musi wycisnąć z 

siebie jakiś komplement, bodajby o tym 
przemówieniu czy „skromnej" pracy miał 
jak najgorsze wyobrażenie. 

Najbardziej czuli na tego rodzaju kom-
plemenciarstwo są: poeci, powieściopisa-
rze, artyści, malarze, muzycy, rzeźbiarze, 
architekci... o nawet politycy. 

Rezerwa lub chłód opinii publicznej —• 
to dla nich najokropniejsza kara, milcze
nie zaś — to oyrok śmierci. Mówić o nich 
dużo, bodaj awet źle — to popularność, 
mówić dużo i dobrze — to sława. 

Czy ta konieczność pochwał, pożądanie 
popularności , sławy jest dziwactwem ? 
Bynajmniej. Wynika poprostu z głębi na
tury ludzkiej i jest objawem ogólnoludz
kim. Jeśli artyści i politycy są bardzie} 
czuli na termometr pochwał, to przede 
wszystkim dlatego, *ze więcej niż innym lu
dziom potrzebna im opinia publiczna, któ~ 
ra staje się dla nich bodźcem twórczym. 

Od nitki do kłębka możnaby zaryzyko
wać takie paradoksalne twierdzenie: Mi
łość pochwał jest pieczęcią ludzkości. 

Sławmond. 

NY] 
Armia amerykańska zdobyła 

milion ton amunicji niemieckiej 
Pułk. T. J. Knne z oddziałów artylerii amery

kańskiej oświadczył, że armia amerykańska by
najmniej nie ma zamiaru pozostawić nieproduk
tywnymi magazynów amunicji niemieckiej, która 
nie mogła być użyta bezpośrednio w wojnie prze
ciw Japonii. 

W związku z tym został opracowany plan wy
korzystania zdobytej amunicji, której ilość wy«* 
nosi około miliona ton. Rozsadzone będą tylko 
te pociski, które przedstawiają groźbę niebezpie
czeństwa. Inne zaś, po rozmontowaniu przez ro
botników niemieckich pod dozorem amerykań
skich ekspertów, będą użyte jako złom dla hut 
alianckich. 

Tonaż zdobytych pocisków niemieckich równa 
się jednej trzeciej tonażu pocisków, jakie Stany 
Zjednoczone wyładowały w Europie. (S.A.) 

Bilans operacyj wojsk sowieckich 
Moskwa. — Wojska sowieckie wzięły do nie

woli między 9. a 28. sierpnia 513.000 oficerów i 
żołnierzy japońskich, w czym 81 generałów. Łup 
wojenny, wzięty w tym samym okresie składa 
się z 587 samolotów, 347 czołgów, 955 armat, 
711 moździerzy i ponad 200.000 karabinów. 

30. sierpnia dostało się do niewoli sowiec
kiej ponad 23.000 oficerów i żołnierzy japoń
skich oraz 20 generałów. . 

Nie wszystkie długi za amerykańskie 
dostawy wojenne mają być darowane 

Waszyngton. — Wobec krytyki zaleceń Tru-
mana, by darowano długi, powstałe na zasadzie 
ustawy o pożyczce i najmie, prezydent Truman 
cofnął się. Sekretarz stanu Byrnes oświadczył 
bowiem, że chodzi tylko o dostawy czysto wo
jenne, natomiast inne mają być zapłacone. 

Demobilizacja marynarki 
amerykańskiej 

Waszyngton. — Począwszy od 31. grudnia 
70.000 oficerów marynarki amerykańskiej i 750 
tys.. marynarzy będzie zdemobilizowanych. De
mobilizacja ta "jest początkiem planu, przewidu
jącego zwolnienie 3 milionów oficerów i mary
narzy floty Stanów Zjednoczonych, w ciągu 12 
następnych miesięcy. 

Norwegia żąda 4 miliardy dolarów 
Londyn. — Rząd norweski domaga się 4 mi«» 

liardów' dolarów celem pokrycia strat poniesio
nych przez Norwegię podczas okupacji niemiec
kiej. 

Zakaz n.oszenia mundurów 
w Niemczech. 

Frankfurt n. M. — Z dniem 6. września nie 
•wolno na całym terytorium dawnej Rzeszy, no
sić mundurów niemieckich. Wyłączeni są od te
go: policja, straż ogniowa oraz żołnierze podle-
gający demobilizacji,. 



Sprawa Inwalidzka wymaga rozwiązania 
Tysiące inwalidów wojskowych oraz cywilnych ofiar wojny 

=  c z e k a  d a r e m n i e  n a  p o m o c  '  
Dziś —* gdy świat cały zaabsorbowany 

jest budową normalnego życia powojenne
go, gdy raz po raz porusza się różne pro
blemy tegoż życia, — bardzo mało dotyka 
się spraw inwalidzkich. Czynniki miarodaj
ne jeśli poruszają tę sprawę — to tak ja
koś nieśmiało, jakby się bały tych spraw 
dotykać. 

Ostatnia wojna przysporzyła wiele milio
nów inwalidów. Prócz inwalidów żołnierzy 
— powstała nowa kategoria inwalidów, któ
rzy nie są objęci starymi ustawami, cho

ciaż należą również do inwalidów wojen
nych. Dziś mamy inwalidów wojennych — 
kobiety, dzieci i starców, którzy w obecnej 
wojnie o tyle mieli z nią wspólnego, że od 
pierwszej do ostatniej chwili cierpieli przez 
nią. 

Gdy chodzi o inwalidów państw, takich 
jak Ameryka, Anglia — czy Francja, los 
ich jest stosunkowo znośny, gdy chodzi o 
warunki materialne — ze względów zrozu
miałych. Natomiast jeśli chodzi o inwali
dów Polaków na emigracji, stan ich pod 

Min. Pineau o polepszeniu wyżywienia 
Francja nie udzieliła St. Zjednoczonym 

żadnych ustępstw kolonialnych za dostawy 
LILLE. — W niedzielę wygłosił tu prze

mówienie, wobec merów departamentów 
Nord i Pas de Calais, min. wyżywienia Pi
neau, który przedstawił zagadnienie wyży
wienia Francji. 

Minister stwierdził na wstępie ,że zasoby 
Francji są niższe od jej potrzeb. Dlatego 
stała się. konieczna reglamentacja rynku 
zarówno wobec producenta jak i spożywcy. 
Poza tym, w celu polepszenia sytuacji, Mi
nister odbył podróż do Amerj'ki. 

Min. Pineau zaznaczył, że uczyniła to co-
prawda przedtem już Belgia, która obecnie 
jest w wspaniały sposób zaopatrywana 
przez St. Zjednoczone. Staje się to jednak 
za cenę wielkich ofiar, m. in. w dziedzinie 
kolonialnej. — Jeżeli natomiast pomoc A-
meryki dla Francji jest mniejsza, chociaż 
poważna, następuje ona bez żadnego ustęp
stwa w dziedzinie kolonialnej czy innej. 

„Zdałem sobie tam sprawę, że Ameryka 
jest dla nas źródłem bogactw. Dostarczy 
nam ona wszystkiego w ramach naszych 
możliwości transportowych i finansowych". 

Odrzucając w swojej polityce przeciwsta
wienie sobie spożywcy i producenta, min. 
Pineau wypowiada się za uzgodnieniem 
punktu widzenia obydwóch stron. Nastąpi 
przede wszystkim rewizja cen rolniczych, 
ze względu na wielką dysproporcję, jaka 
istnieje między cenami francuskimi a cena
mi światowymi. 

Unikając wszystkiego, co mogłoby dopro
wadzić do załamania się waluty, Francja 
pragnie zakupywać po- cenach, odpowiada
jących jej zasobom oraz zarobkom. Wszy
stkie importowane towary będą sprzedawa
ne bez zysku i stosownie do możliwości 
zakupu ludności. 

Podwyższenie 
dodatków rodzinnych 

Kasy, wypłacające dodatki rodzinne, o-
trzymały polecenie wypłacenie dodatków 
według nowych norm, obowiązujących 
wstecz od dn. 1 sierpnia r.b. 

Jako przykład podwyżki może posłużyć 
podwyższenie dodatków w Paryżu, opar
tych na średnim zarobku departamental
nym w wysokości 4.500 fr. 

2 dzieci 540 fr. zamiast 405 fr. 
3 „ 1.620 fr. „ ' 1.215 fr. 
4 „ 2.970 fr. „ 2,025 fr. 
5 „ 4.320 fr. „ 3.038 fr. 
Co się tyczy dodatku t zw.. „salaire uni

que" wynosi on 900 fr. zamiast 675 fr. zd 
dziecko poniżej 5 lat i 450 fr. zamiast 338 
fr. za dziecko powyżej 5 lat. 

Dla dwojga dzieci i więcej wystarczy do
dać 30% zarobku departamentalnego do za
siłku rodzinnego a uzyska się ogólną wyso
kość zasiłku rodzinnego i „salaire unique". 

„Jednym słowem, prowadzę politykę od
prężenia i wolności" — dodał min. Pineau, 
który następnie przedstawił konieczność 
podniesienia rolnictwa. — Na zakończenie 
podkreślił min. Pineau radość, jaką odczu
je w dniu, kiedy we Francji nie będzie już 
potrzeba ministerstwa wyżywienia. 

* 
Sprawa chleba9 mięsa. kawy. 

masła i ziemniaków 
Lille. — Mîîn. Pineau przeprowadził szereg 

rozmów z różnymi delegacjami. Jedno z pism 
ogłasza wywiady z osobami, które brały udział 
w rozmowach z ministrem wyżywienia. 

Sprawy, poruszone w czasie rozmów przedsta
wiają się jak następuje: 

Chleb: — Sprzedaż chleba będzie wolna od 
listopada, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami. 

Mięso: — Racja mięsa zostanie w przyszłości 
Zwiększona. Trzeba będzie jednak ustalić różni
cę między mięsem pochodzenia krajowego a 
mięsem importowanym. Mięso krajowe będzie 
taksowane zależnie od jakości. Cena kupna by
dła u rolnika będzie wolna. Ponieważ jednak 
cena detalicznej sprzedaży mięsa będzie ustalo
na, przeto rolnik będzie hamowany w swych 
żądaniach. 

Co się tyczy niehonorowania w pewnej mierze 
tykietów na mięso, zostało to spowodowane 
wprowadzeniem koniecznego czasu przejściowe
go przed wprowadzeniem nowego systemu. 

Kawa. — Minister nie podał w tej sprawie 
szczegółów. Z wyjaśnień jego należy jednak 
wnioskować, iż północna Francja, jako wielki 
konsument kawy. będzie faworyzowana w naj
bliższej przyszłości. 

Masło. — Minister przyrzekł pewne zwiększe
nie racji masła, lecz kosztem innych tłuszczów. 

Ziemniaki. — Wprowadzi się nowy system 
wolnej sprzedaży ziemniaków, jednak transport 
ich będzie nadal podlegał ograniczeniom. Każdy 
spożywca będzie mógł kupić u producenta, we
dług wyboru, 50 kg. w worku etykietowanym 
Worek oraz tykiety trzeba będzie następnie wrę
czyć w miejscu oznaczonym.x  

Miętlzynarodowe Targi 
w7 Pa ryż w 

Ub. niedzieli dokonano otwarcia pierwszych 
po wojnie paryskich Targów Międzynarodowych. 
Mimo trudności chwili Targi zgromadziły 4500 
wystawców, w czym kilku zagranicznych. 

Oddział wynalazków dowodzi. że wojna nie 
wpłynęła ujemnie na ducha przedsiębiorczości 
przemysłu francuskiego. . 

M. in. wystawiono rower z żaglem, opony 
rowerowe z drzewa wzgl. stali, piłkę rakietowa 
niepękajacą i odbijającą się wyżej od ziemi niż 
piłka kauczukowa, skrzynie do rozbierania i nie
niszczące się a mogące służyć do przesyłek ar
tykułów żywnościowych, oraz wiele ulepszeń z 
dziedziny gospodarstwa domowego. 

W Targach przedwojennych brali również u- i 
dział wystawcy polscy. 

tym względem jest katastrofalny. We Fran
cji jest tych inwalidów tysiąc. Bardzo du
ży procent tych nieszczęśliwców jest zu
pełnie bez opieki. Częściową opieką przez 
Polski Czerwony Krzyż objęci są tylko in
walidzi - żołnierze wracający bezpośrednio 
z wojska — czy niewoli, którzy otrzymują 
przeważnie jednorazowe zapomogi w chwi
li powrotu, oraz zasiłki inwalidzkie stałe, 
w wysokości zależnej od procentu inwalidz
twa, ustalonego tymczasowo — na podsta
wie posiadanych dokumentów. Opieką tą 
jest objętych dotychczas około 500 inwali
dów. 

A cóż ma robić reszta? Co mają robić 
tacy — którzy wskutek nieświadomości, co 
do wymaganych dziś dokumentów — w od
powiedniej chwili ich nie wyciągnęli, a dziś 
zdobyć je trudno. Co mają robić inwalidzi, 
którzy potracili zdrowie w czasie pobytu w 
obozach karnych politycznych — czy pra
cy ? Do kogo mają się zwrócić inwalidzi -
kobiety, dzieci i starcy, którzy doznali ka
lectwa w czasie bombardowań? Kiedy na
stąpi wznowienie wypłat rent inwalidom z 
wojny poprzedniej, — które zostały wstrzy
mane z chwilą wybuchu wojny? Jak dale
ko posunięta jest sprawa przyznania praw 
inwalidy francuskiego Polakom inwalidom, 
którzy służyli w armii polskiej we Fran
cji, a co było im zagwarantowane konwen
cją zawartą między obydwoma rządami (4. 
I. 1940 r. 

To są pytania — które powtarzają się w 
setkach listów przesyłanych do Związku In
walidów Wojennych. 

Ludzie ci żyją przeważnie — w skraj
nej nędzy, gdyż potracili nietylko zdrowie, 
ale i bardzo często całe swe mienie. Ludzie 
ci mają prawo do pełnej opieki i do natych
miastowej pomocy. Głód, brak odzienia —• 
czy dachu nad głową, nie da się załatwić 
powiedzeniem: „to się wkrótce załatwi". 
Zwlekać z tą sprawą nie wolno już cho
ciażby ze względów ludzkich. Muszą się 
znaleźć na to kredyty, gdyż jest dług mo
ralny zaciągnięty wobec tych biedaków tak 
przez poszczególne rządy, jak i społeczeń
stwa. 

Związek Inw. Woj. R. P. we Francji z 
siedzibą w Lens, od chwili uwolnienia spod 
okupacji, rozpoczął swą pracę, niosąc inwa
lidom wszystkich kategorii pomoc prawną, 
moralną i materialną w miarę swych sił i 
możliwości materialnych. Lecz niestety za 
wyjątkem P.C.K. — który ustosunkował się 
do pracy Związku bardzo przychylnie — 
inne instytucje odnoszą się zupełnie obojęt
nie lub czasami wsprost nieprzychylnie. Na
prawdę nie wiadomo czemu to przypisać? 
Zatraceniu uczuć ludzkich, czy też bezmyśl
ności, albo też temu, że sprawami inwalidz
kimi zajmują się przeważnie ludzie bez sto
sunków czy protekcji. Niestety sprawami 
tymi zajmują się tylko inwalidzi, którzy 
często nie mają dwóch koszul na zmianę — 
a jakżeż często załatwiając sprawy swych 
towarzyszy niedoli, odmawiają sobie obiadu 
— by starczyło na podróż w sprawie inwa
lidów. 

Czas chyba zrozumieć to wszystko, przy
stąpić z całą energią do rozwiązania pie
kącego problemu inwalidzkiego i nie prze-

(wlekania sprawy tej w nieskończoność. 
Aleksander Tarnowski. 

Zmniejszenie o 20*%, liczby isrzędników 
państwowych we Francji 

raryi. — Komisja budżetowa min. Finansów 
ustaliła liczbę urzędników państwowych na mi
lion, w liczbie tej nie są jednak uwzględnieni 
urzędnicy departamentalni i gminni. Samo min. 
Wojny liczy 45-000 urzędników etatowych, męż
czyzn i kobiet. 

Utrzymanie sztabu urzędniczego (ogólną licz

bę urzędników podają na 4 miliony osób), kosz
tuje skarb państwa w r. bież. 40 miliardów fr., 
wobec . 12 miliardów fr. przed wojną. W celu 
zmniejszenia wydatków na urzędników w r. 1946, 
liczba urzędników państwowych we Francji w 
przyszłym roku zostanie zmniejszona o 15 -
20 procent. 

D z i ś :  
Imienia N.M.P. 

J u t r o :  
Eugenii p. 

P o j u t r z e  :  
Podw. Krzyża św. 

PRENU MURATA: 
60 franków miesięcznie, 140 fr. kwartalnie, 
260 fr. półrocznie, 500 fr. rocznie. 
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ECUA DMA 
Wojna zdemoralizowała ludzi pod wie

loma względami. Np. zabrać coś Niemcom 
było wówczas czynem dobrym, gdyż każdy 
»tracony przez nich przedmiot osłabia! ich 
machinę wojenną. 

Bardzo dużo ludzi nie posiada jednak na
leżycie wyrobionego charakteru, aby roz
różniać co kiody można robić. — Przyzwy
czaiwszy się do rzeczy zlej, trudno im 
później od niej odwyknąć. 

I oto prasa polska w Kraju użala się na 
falę złodziejstwa, jaka się rozpowszechniła. 
Nadano temu złodziejstwu nawet specjalną 
nazwę , szabrownictwo". 

Otóż „szabrownik" okrada opuszczone 
domy i gospodarstwa, nie patrząc nawet, 
czy jest to własność Polaków czy Niemców. 
Na rynku pełno jest do nabycia rzeczy 
„szabrowanych". 

Początkowo — także zjawisko wojenne 
— odnoszono się do „szabrowników" nawet 
z pewną pobłażliwością. Lecz obecnie wła
dzom i społeczeństwu cierpliwość się skoń
czyła. I słusznie pisze np. „Polska Zbroj
na": 

..Wiadomo powszechnie, że ..szabruje się" 
przede wszystkim mienie poniemieckie i o-
puszczone. Mienie to, jak wszystkim dobrze 
wiadomo, stanowi własność Państwa, jest skar
bem narodowym. „Szaber" więc — to pospo
lita kradzież. 

Czemuż zatem nie nazywa się rzeczy po 
imieniu? 

Przywłaściciele mienia państwowego — kim-
kolwiekby byli — to pospolici wobec tego zło
dzieje, kryminaliści, szalbierze i łajdacy, a nie 
jacyś tam „wykwintni" szabrownicy". 

.,Nie ma żadnego ,,szaberku", obywatele, ale 
rabunek, grabież, złodziejstwo. 

Więcej odwagi! śmiało wskazywać paluchem, 
kto się już obłowił i kto jeszcze się garnie do 
lekkiego życia. I nie ma się tu co wstydzić. 
Nie umniejszy naszej wielkości ani nie splami 
imienia Polski odważne ujawnienie złodzie
jów". 
Pamiętać zaś trzeba, że naród nie może 

być wielkim, jeżeli ma podobne nawyki. 
Słusznie jest więć, że ja!: wynika z pra

sy krajowej, władze rozpoczęły stanowczą 
walkę z „szabrownictwem", a sądy wymie
rzają surowe kary. 

Obieg banknotów w St. Zjedn. 
Waszyngton. — Obieg monetarny wyno

sił w dn. 31 sierpnia r.b. ogromną sumę 27 
miliardów 600 miln. dolarów (1.380 miliar
dów franków). 

Przyczyny narodowych 
nieszczęść 

(Dokończenie ze strony 1-szej) 
księżycowej historiozofii. Nastały w Eu
ropie czasy ,które więzy niewoli Polski 
przecięły siłą obcego miecza. W których 
można było odzyskaną niepodległość wmu
rować w niepodległość Europy. Era po
wstań, zdawało się, dobiegła kresu". 

,,Nic podobnego. W Polsce wyzwolonej 
doszli do głosu ludzie, którzy sami siebie 
chętnie drapowali w kostiumy „ostatnich 
romantyków". Kult Piłsudskiego dla ro
mantyzmu i powstania styczniowego jest 
powszechnie znany. I kult ten dzieliła z 
ńim większość". 

„Gdy więc na skutek naiwnej i lekko
myślnej gry politycznej znaleźliśmy się 
znowu w potrzasku i gdy samotność nasza 
— bo cóż znaczyła wątpliwa pomoc z dale
ka, gdy z bliskich nikt nie szedł z nami? 
— wywołała katastrofę militarną i czaso
wej okupacji nadawała pozory ponownej u-
traty niepodległości, cóż dziwnego, że 
Warszawa, serce Polski, zabiło gorączką 
romantycznej, straceńczej walki nie tylko 
w schyłkowym sierpniu ale i wcześniej, we 
wrześniu, kiedy to honor śmierci na stra
conym posterunku miał pokryć braki tech
niczne i organizacyjne państwa". 

,,W takim narodzie i w takiej sytuacji 
jak nasza wystarczało komukolwiek dać 
hasło, by poszła za nim większość, bez 
względu na takie czy inne przekonania. 
Było tragizmem Warszawy i nas wszy
stkich, że dobrze zdawali sobie z tego spra
wę ludzie tak pozbawieni skrupułów jak 
właściwi zwycięzcy z maja 1926 r." 

• * * 

Tyle p. Szczepański, którego wywodom 
nie można odmówić słuszności. Na to jed
nak, aby nietylko tragedia Warszawy wię
cej się nie powtarzała, ale aby naród zmie
nił się i lepiej i na czas rozumiał głos rze
czywistości i faktów i je należycie uwzględ
niał, — na to potrzeba wielkich i plano
wych zmian w wychowaniu zarówno dzieci 
jak i dorosłych. Potrzeba właściwego na
świetlenia, szczególnie w nauce historii polT 

skiej katastrofalnych głupstw, jeżeli nié 
zbrodni, jakie popełniono w naszej prze
szłości w skutek naszej nadmiernej pobud
liwości i nie liczenia się z rzeczywistością. 

I Potępioną # MilOŚĆ f 
Ofr, POWIESÛ — 

20) (Ciąg dalszy). 
Dopiero z początkiem czerwca, gdy myśl 

o opuszczeniu Wiednia omal, że nie przy
prawiła Marii o ciężką chorobę, niania jęła 
niepokoić się. Zresztą Maria, w przystępie 
rozpaczy, niczego nie ukrywała przed swo
ją piastunką. 

— Kocham go, nianiu, i nigdy nie poko
cham innego człowieka. 

Niania otworzyła szeroko pomarszczone 
powieki. Ujęła rozgorączkowaną rękę Ma
rii. 

— Ależ jesteś szalona, mój mały kwia
tuszku. Taka dziewczynka, jak ty, nie od
daje swojego serduszka następcy tronu. Ci 
ludzie stoją zbyt daleko od nas. Nie znają 
nas wcale. Czego oczekujesz od niego? 

— Niczego nie oczekuję — odrzekła Ma
ria — kocham go, to wszystko. Jestem 
szczęśliwa, gdy widzę go zdaleka i gdy 
czuję, jak spogląda na mnie. Nic więcej 
nie chcę. Niech mam przynajmniej do te
go prawo! Niech mi choć na to pozwolą! 

Stara niańka westchnęła głęboko, lecz 
nie odezwała się słowem. Dlaczego spierać 
się z Marią, która była w stanie tak silne

go podniecenia? Lato w Anglii, rozrywki 
podczas podróży, wpłyną na zmianę myśli. 
Po powrocie sama się będzie śmiała z tych 
głupstw. 

W kilka dni po tym baronowa Vetsera 
wraz z rodziną opuściła Wiedeń. 

CZĘŚĆ DRUGA 
I, 

Chwila przełomowa 
We wrześniu panie Vetsera wróciły do 

Wiednia. W Anglii Maria miała duże powo
dzenie, lecz była mniej wesoła, niż zazwy
czaj. Matka zauważyła zmianę usposobie
nia córki i nawet zwróciła jej na to uwagę. 
Lecz była daleka od domyślenia się przy
czyny zadumy Marii. W obawie, ażeby jej 
nie wykpiono, młoda dziewczyna nie zwie
rzyła się ani matce, ani siostrze. 

— Moja córka — mawiała pani Vetsera 
— przyjdzie do mnie jakiegoś dnia i o-
świadczy mi, że wychodzi na mąż. Taka jest 
młodzież dzisiejsza. 

W tym czasie uroda Marii dochodziła do 
szczytu doskonałości. Znajdowała się w tym 
rozkosznym okresie, gdy urok wieku dzie
cięcego zespala się z czarem kobiecości. 
Jest jeszcze dzieckiem, poważnem i sku-
pionem, lecz w ruchach, w wyrazie twarzy 
zapowiada się już triumf kobiety. Tajem
nica, którą kryła na dnie serca, dodawała 
marzycielskości jej oczom .pogłębiała spoj
rzenie i wyposażała w nowy urok uśmiech 
Marii. 

Gdy mówiono jej komplementy, nie ukry
wała zadowolenia: 

,,Będę mu się bardziej podobać" — my
ślała. 

Podczas nieobecności w Wiedniu obraz 
Rudolfa nie zatarł się. Wręcz przeciwnie, o-
glądany z oddali, wydawał się, jak wysokie 
góry, jeszcze większy. Był w niej tak ży
wy, że porównywała z nim wszystkich męż
czyzn, którzy starali się zaskarbić jej 
względy, żaden nie mógł wytrzymać po
równania z jej bohaterem. I jak go nie wiel
bić? Cierpiała już przez niego, płakała, ru
mieniła się ze szczęścia i zawstydzenia. Gdy 
wreszcie, po powrocie z Anglii, mogła zwie
rzyć się z powrotem swojej niani, rzekła: 

„Kocham go jeszcze bardziej niż wtedy 
na wiosnę". 

Ton, jakim wypowiedziała te proste sło
wa, zrobił wrażenie na piastunce. Pokiwa
ła głową, lecz nic nie odpowiedziała. 

Gdy Maria wróciła do domu, następca 
tronu był na manewrach. Przez dwa tygo
dnie czerpała o nim wiadomości tylko z ga
zet. Była zrozpaczona, że nie wróciła w 
sierpniu; bawił podówczas w Luxemburg!! 
i niemal codziennie odwiedzał stolicę. 

Nie rozpoczął się jeszcze sezon w Wie
dniu. Towarzystwo bawiło jeszcze w let
nich rezydencjach i na polowaniach. Panie 
Vetsera czuły się dosyć osamotnione. Ma
ria nie mogła z nikim rozmawiać o tym, 
którego kochała. Przechadzała się melan
cholijnie po opustoszałych alejach Prateru, 
tam, gdzie ongi spotkała najpiękniejszegq 
jeźdźca. 

(Ciąg da-lszy nastąpi). 

Wrzesień • 
1 2  I  
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Mistrzostwa piłkarskie 
W PZPN-ie Okr. ü. 

Pogoń Maries — Warta Mazingarbe 2.1 
Unia Bruay — Etoile Houdain 3:0 
Wicher Houdain — Wiktoria Barlin 2:1 
Fortuna Haillic. — Fortuna Bethune 5:3 
Urania Noeux — Ocean Cal. Ricouart 4:2 
Olympia Divion — Wisła Hersin C. 5:1 

• 
U zawodowców francuskich 

|f Wiadomości miejscowe z różnych stron 1l 
W 

Piętnasta rocznica Kola Polek „Wanda 
w Haillicourt VI. 

W 

I. LIGA. 
Cannes — Le Havre 
Sochaux — Marseille 
Roubaix Tg. — Lyon 
Metz F. C. — Lille O.S.C. 
Bordeaux — Reims 
Rennes — F. C. Se te 
St. Etienne — F. C. Rouen 
Racing Lens — Red Star 
R.C. Paris — R. C. Strasbourg 

II. LIGA 

2:1 
1:0 
5:0 
0:3 
5:1 
3:3 
3:1 
1:1 
2:1 

Grupa Północna. — Troyes - Amiens 3:2; Nan
tes - Angoulemo 1:0: Mulhouse — Stade Fran
çais 2:3; Douai — Valenciennes 1:4; Nancy — 
Besançon 1:1; C. A. Paris — Colmar 2:0. 

Grupa Południowa. — Nicea — Perpignan 4:2; 
Tuluza — Ales 3:3; Grenoble — Nimes 2:1; 
Bezders — Toulon 0:3; Montpellier — Antibes 
2:1; Avignon — Clermont 0:1. 

Drużyna wojska polskiego z Lannoy 
Diana Lievin 5:1 

Dnia 2. września Diana Lievin gościła jedenast
kę wojskową z Lannoy. Oddział ten ściągnął 
ńa boisko dużą ilość widzów i po dość pięknej 
grze, pokonał Dianę 4:1 (2:1). Wojskowi prze
wyższali Dianę w zgraniu oraz szybkością. U 
Diany jak zwykle brak strzelców. 

Wieczorem, wielką niespodzianką na zabawie 
W przepełnionej sali. był pół godzinny występ 
chóru wojskowego któremu obecni podziękowali 
hucznymi oklaskami. Furmaniak Fr., sekr. 

Węgiel będzie wkrótee 
„osobliwośeią laboratory!»«}?'9 

Dr. Ernest O. Lawrence, słynny specjalista 
nauk atomowych na uniwersytecie kalifornijskim, 
odznaczony nagrodą Nobla w fizyce, wypowie
dział ciekawą opinię na temat możliwości poży
tecznego zastosowania sił atomowvch w życiu co
dziennym. 

Zdaniem Lawrence'a, energia, rozbijająca ura
nium, może być zastosowana w centralach elek
trycznych i zapewnić prąd elektryczny całemu 
miastu. 

,,Nie jest wykluczone, że poruszanie samocho
dów i samolotów bateriami, napełnionymi ener
gią atomową, urzeczywistnione będzie w stosun
kowo krótkim czasie. Zobaczymy wkrótce moto
ry, poruszane energią atomową, lecz trudność 
sprawi rozmiar podobnych maszyn". 

Niebawem, twierdzi prof. Lawrence, nadej
dzie szczęśliwy czas gdy zniknie konieczność 
pracy pod ziemią, w głębi kopalni, gdyż węgiel 
będzie już tylko „osobliwością laboratoryjną". 

Koło Polek ,,Wanda", jedno z najsilniejszych 
we Francji (500 członkiń) obchodziło w ub. nie
dzielę swą 15. rocznice założenia. Salę p. Pa
włowskiego w Houdain zapełniła po brzegi miej
scowa i okoliczna. Polonia oraz Kota Polok z 
Bethune, Hersin Coupigny, Barlin, Bruay, Hou
dain. Maries, Noeux, Divion, Beuvry i Hailli
court II. ; poza tym były obecne: miejscowe 
Tow. św. Barbary, K.S.M.P., Stow. Rez. i b. 
Wojsk, oraz Bractwa Róż. z Haillicourt. Hersin, 
Bruay VI. i Houdain. 

We wstępnym przemówieniu p. Kunkiewiczo-
wa, prezeska Koła i wicepr. Zw. Kół Polek, po
witała w gorących słowach wszystkich obecnych 
oraz podniosła zasługi Koła w pracy społecz
nej i wychowawczej. Po wspólnym odśpiewa
niu jednej zwrotki Roty, Koło śpiewu ,,Kościu
szko" wykonało udatnie 3 pieśni w układzie 4-
głosowym. 

Z kolei p. Kunkiewiczowa przemów J.ła serdecz
nie do założycielek Koła pp. Lipińskiej, Grze-
lakowej i żwirskiej. Zmarłe założycielki i człon
kinie uczczono 3-minutowym milczeniem. Chwy
tające za serce przemówienia wygłosiły: jubi

latka p. Lipińska oraz p. Konopczyńska, preze
ska Zw. Kół Polek. Ks. dz. Szewczyk zachęcał 
matki-Polki do kontynuowania tej sam^j co i 
dotąd wydatnej pracy dla polskości, życzenia w 
imieniu Towarzystw złożył prezes K.T.M p. 
Grześkowiak. 

Na dalszy program złożyły się piękne popi
sy dziewczynek w strojach narodowych, dekla
macje. inscenizacje i wręczenie pamiątkowych 
obrazów jubilatkom-założycielkom oraz wypro
wadzenie prześlicznych Dożynek z dowcipnymi 
przyśpiewkami i wręczeniem wieńców żniwnych 
dla pp. Konopczyńskiej, Kunkiewiczowej, ks. 

Szewczyka i innych. 
Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną, 

podczas której tak matki-Polki, jak i ich dora
stająca dziatwa bawili się do późnej nocy. 

Kołu Polek ,,Wanda", które nawet w czasie 
okupacji pracowało na niwie charytatywnej, któ
re za sobą ma tyle zasług i które na nowo z 
energią rozpoczęło swą owocną pracę, życzymy 
wiele pomyślności i jeszcze większego rozwoju. 

Cześć zacnym Polkom ! (...) 

Poszukiwania 
PODEGAJNY z Starachowa, POSZU-

'unrd HOFMAN, 26, rue Montelimart, 
ISSOUDUN (Indre). (882) 

Szwagra FOJTA Władysława z żoną Pelagią 
wraz z dziećmi Anną, Janiną i Teresą, deport, 
z Polski do Niemiec. POSZUKUJE FOJT Ma-
r ia  ? ™ Cité  Notre Dame, Allée L. 
nr. 5 WAZIERS (Nord). (583) 

^ Józefa DIDUCHA, Jana KRZEM-
Jana  CEMBRUCHA i Eugeniu

sza TÖLKACZA, Z Stalagu 1-A, POSZUKUJE 
Alojzy śWIĘTER, 11, rue Vauban, LANGRES 
(Hte Marne). (884) 

Brata Walentego BUK WE, zam. przed woina 
w Paryżu. POSZUKUJE Wojciech BUKWA 
MOULIN S. OUVEkENT par Attichy (Oise) ' 
! (885) 

Stanisława PIŁATA, żołnierza Armii Polskiei. 
ostatnio widzianego # Bressire, POSZUKUJE 
VTFRprJ? tnhŁJłT' 6' rue  CamiI ,e  Desmoulins v(Cher). (886) 

Wandy z d. GĘBARSKIEJ, ur. w Snoszowej 
pow Jasło, zam od 1936 r. do 1939 r. w depart. 
Pas-de-Calais, POSZUKUJE Józef GDUŁA; 21 
Dublin-Street, EDIMBOURG (Greąt Britain). ' 

(887) 
Karoliny i Michała LOZGóW, zam. w Stras

burgu POSZUKUJE Józef WYKA BERATCAT 
par Bernaville (Somme). (893) 

Jana KULIŃSKIEGO, syn Jakóba i Katarzy
ny z cl. Liber, zam. przed wojną we Franrii 
POSZUKUJE brat Piotr KDLlSSKl! 29 rue 
de Dôle, HARNES (P. de C.) (871) 

„ p- w|"da PRÓCHNICKA poszukuje brata 
swego, Stefana SOBOLEWSKIEGO, który miał 
przybyć do Francji z Nowego Yorku. Wiado
mości należy podać na adres: Lidia Próchnic-
Sa  - B'clecka Kraków, Al. Karsińskiego 24-a 

11 lub Antonina Górecka, Kraków Miodo
wa 23 m. 13 (dla Próchnickiej) 

Janusia ORNALOWSKIEGO przebywającego 
r- w obo* i e  Lamsdorfie 

.O/S Teillagen 344. A. więźnia 104317 w grudniu 
przeniesionego do innego obozu (brak adresu) 
poszukuje i prosi o wiadomości M. Rudolf Le 
Havre, 13 rue de Soissons. 

Sławowira LUNKIEWICZA przebywaiaceeo 
od 1939 r. w stallagu 6/G. Ostatni adres z gru
dnia: M. Stammlager IX. C. Stöbnitz — poszu
kuje i prosi o wiadomości Mieczysław Rudolf — 
Le Havre, 13 rue de Soissons. 

. P. Karola WOJTOWICZA prosi o podanie a-
dresu: Józefa Zimna, Henri Duflo Duiardin a 
ISersée (Nord). 

Uwagi pani Klary 
^ Buciki zamszowe, po dłuższym u-
rt) żywaniu tu i ówdzie wykazują świę
ty cące plamy, szpecące ich wygląd. 
fi) Najlepiej w takim wypadku nadać 
Q bucikom wygląd skóry. W tym celu 

należy buciki nasamprzód dokładnie 
% wyczyścić twardą szczotką a następ-
(jj nie wysmarować pastą do obuwia. 
$ W końcu wyświecię *miekką szczo-
$ teczką. 

2 litry wina w Nord we wrześniu 
Prefektura dep. Nord komunikuje, ïe miesz 

kańcy departamentu Nord otrzymują po dwa 
litry wina we wrześniu, na wycinek nr. 3 kar
ty czerwcowej. 

Jeńcy i deportowani polityczni, którym przy
sługuje podwójna racja, otrzymają po 4 litry, 

Zatrudnienie jeńców niemieckich 
przy pracach gminnych 

Wkrótce ukaże się zarządzenie rządowe 
sprawie zatrudnienia jeńców niemieckich pizy 
pracach gminnych. 

Zarządzenie postanawia, iż gminy mogą zatru 
dnić jeńców niemieckich przy pracach gminnych 
z chwilą, gdy ci utraciliby pracę w gospodar
stwach rolnych. 

LENS. — (Zgon zasłużonego pedagoga). — B 
dyrektor szkoły Carnot, Leon Mouton, zmarł 
przeżywszy lat 61. Zmarły kierował szkołą w 
Lens od roku 1929 do 1939 poczem został in 
spektorem szkolnym. 

LENS. — Tow. Polek im. Heleny Paderew-
skiej odbędzie zebranie w środę, 12. 9. o godz. 
16 w świetlicy YMCA. 

LENS 9. 11. 16. — Tow. Polek Wanda urzą 
dza swe zebranie w czwartek 13 września o 15.30 
u p. Lienarda. 

LIEVIN. — (śmiertelne skutki nieszczęśliwe 
go wypadku). — W godzinach wieczornych zda 
rzył się na ulicy Chaux Ponchard nieszczęśliwy 
wypadek. Poważnym okaleczeniom uległ w zde
rzeniu z wozem, rowerzysta, 65-letni Trefier 
Okaleczenie było groźniejsze niż przypuszczano 
i Trefier zakończył niebawem życie. 

LIEVIN, ffcyb 3 LENS. — Zarząd PKWN-u: 
Przewodniczący: Jaśkowski Stanis., rue Che 
vreuil, 30, Lievin. — Sekretarz: Sieg Józef, rue 
Ste Emilie, 21 Lievin. — Skarbniczka: Chana 
Janina. — Do Rady rodzicielskiej wchodzą: Ka-
czorowa, Chanowa i Gawrońska. 

SALLAUMINES. — Bractwo żywego Różańca 
odbędzie zebranie we wtorek 11 września o 17 
w Domu Polskim. 

MERICOURT - MAROC. — Zarząd KSMP-M. 
Prezes: Czernecki Julian, 18-e rue nr. 24. — 
Sekretarz: Perz Alfons, 5-e rue nr. 30. — Skar
bnik : Nowicki Władysław. 

BARLIN. — Zebranie Koła Kobiet im. Marii 
Konopnickiej odbędzie się 13 b.m. o 16 u p. 
żurczaka. 

AVION. — Koło Polek im. Emilii Plater oraz 
Bractwo Różańca żyw. urządzają wspólną piel
grzymkę do Bonsecours. Zapisy przyjmuje p. Ka
mińska. rue du Fort de Douaumont 12. Avion, 
do piątku 14. 9. br. najpóźniej. 

ROUVROY-NOUMEA. — O.P.O. wysłało na 
dom sierot w Warszawie 4.000 franków (3.500 
z zabawy i 500 fr. z kasy). 

DROCOURT. — (Włamanie). — Do miejsco
wej spółdzielni dokonano zuchwałego włamania. 
Straty, poniesione przez spółdzielnię w trtyku-
łach ubraniowych są poważne. Policja miejsco
wa prowadzi energiczne dochodzenia. 

ARRAS. — (Trzech rannych w wypadku samo
chodowym). — Na skrzyżowaniu szos prowadzą
cych do Ecurie i Roclincourt, wydarzył się niesz
częśliwy wypadek samochodowy. Samochód o-
sobowy, którym kierował p. Délit z Arras, zde
rzył się z samochodem ciężarowym p. Feugnet 
z Vertigneul. Następstwa były straszne. Szofer 
samochodu ciężarowego zmarł w wyniku odnie
sionych ran, kierowca samochodu osobowego 
oraz dwaj pasażerowie, są ranni. 

Władze prowadzą dochodzenia. 
Odezwa do poszczególnych Towarzystw 

przy Komitecie miejsc, w Bruay en Artois 
Komitet Tow. Miejscowych mając za sobą bo

gatą przeszło 20-letnią pracę kulturalno-społecz-
ną, którą zawsze wykonywał w myśl życzeń 
towarzystw, nie ma zamiaru schodzić z obranej 
drogi. Wzywa wszystkie ugrupowania, które 
pragnęłyby współpracować z Komitetem Towa
rzystw Miejscowych o przystąpienie. Zarząd. 

BRUAY EN ARTOIS. — (Aresztowanie fał
szerzy pieniędzy). — Policja państwowa aresz
towała Jana Meillera z Lille i Augustyna Gc-
nellc z Calonne Ricouart. Znaleziono przy nich 
19 fałszywych banknotów tysiącfrankowych oraz 
55.000 franków, jakie zarobili na wymianie fał
szywych pieniędzy. 

OSTRICOURT. — Zarząd Sokoła. — Prezes: 
Lurka Leon, Cite Gambetta, 160, Ostricourt. — 
Sekretarz: Glinkowski Władysław. Cite Gargue-
telles 119, Oignies. — Skarbnik: Prause Antoni: 

ASTURIES. — Rada Rodzicielska zawiadamia, 
że kursy wieczorowe będą się odbywać dla do
rosłych bez różnicy poglądów trzy ra/y w tygo
dniu. 

Od. Redakcji: — Komunikat o zebraniu w ćn. 
4 bm. nadszedł dopiero 10. bm. 

ABSCON. — Komunikat OPO nadszedł 10. 
bm. czyli 6 dni po odbytym zebraniu. 

BOULOGNE. — (Uważać na miny!) — Strasz
ny wypadek wydarzył się w wiosce Widehem. 
Syn jednej zt miejscowych rodzin. 15-lelni An
drzej Leducq, przechodząc przez pastwisko, na
depnął na minę, powodując jej wybuch. Chło
piec został ciężko poraniony odłamkami miny. 

Przesłuchiwanie Lavala 
Piotr Laval poddawany jest przesłuchom przez 

sędziego śledczego. Zdrajca zaprzecza wszyst
kiemu i stara się przedstawić swą działalność 
jako wynik troski o interesy Francji w okresie 
okupacji. 

Laval zaprzecza np. jakoby miał cokolwiek 
wspólnego z utworzeniem głośnej legii antybol-
szewickiej (L.V.F.), mimo, że 5. czerwca 1942 r. 
oświadczył publicznie, że legia ,.reprezentuje naj
czystsze tradycje francuskie". 

W odpowiedzi Laval zaznacza, że był to zwrot 
czysto retoryczny, podobnie jak jego powiedze
nie, że życzy Niemcom zwycięstwa. 

Uchwały Starców, Wdów i Sierot okr. Nord 
Delegaci starców, wdów i sierot polskich ze

brani na zjeździe Tow. Wzaj. Pomocy Okręgu 
Nord w Somain w dniu 26. sierpnia uchwalamy: 

1) Wzywamy wszystkich starców i wdowy o 
zakładanie w całej Francji oddziałów starców 
i do ścisłej współpracy ze Związkiem Tow. Wzaj. 
Pomocy i Federacją Emigrantów, dla lepszej o-
brony naszych interesów. 

2) Należeć do obrony prawnej Związku Tow. 
Wzaj. Pomocy celem odpowiedniejszego pokie
rowania i przywrócenia nam naszych praw do 
rent knapszaftowych, niemieckich ubezpieczeń 
krajowych (Landversicherung) i ubezpieczalni w 
Kraju. 

3) Polecamy Zarządowi Głównemu Związku 
T. W. P. zająć się sprawą sprawiedliwego przy
znawania nam zasiłku przez instytucje społecz
ne i rządowe. 

4) Wzywamy Związek Tow. Wzaj Pomocy, aby 
przez swoje Tow. w poszczególnych osiedlach 
polskich, zbierał od zabaw i uroczystości pewien 
procent na pomoc starcom, wdowom i sierotom, 
znajdującym się w nadzwyczaj ciężkiej sytuacji 
materialnej. 

Za zrzeszone oddziały starców Okr. Nord: 
Bloton i Rudnik. 

QUIEVRECHAIN. — (Podziękowanie). — 
Wszystkim, którzy dopomogli do zorganizowa
nia wycieczki, oraz złożyli dary, składa PKWN 
serdeczne podziękowanie. Dochód z wycieczki 
wyniósł 7.844.70 fr. Po odliczeniu rozchodu, pie
niądze będą odesłane na budowę sierocińca w 
Warszawie. 

LILLE. — (Wełna egipska dla fabryk włó
kienniczych). — Ostatnio wpłynął do portu w 
Hawrze, statek z wełną egipską. Z tego część 
przeznaczono dla okręgu włókienniczego w pół
nocnej Francji. Do Lille przywieziono w 23 wa
gonach 253.270 kg. wełny. 

Poza tym dostarczono z Ameryki 120 ton pa
pieru gazetowego. 
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POSZUKUJE SIĘ 

roziiosieiela lub roznosieiefki 
GAZET na kolonie w ATJBY (Nord). Zgło
szenia do „Narodowca". 
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Wyroki 

Wyrokiem sądu w Bothune zostali skazani: 
Jadwiga Przybylska z Sallaumines. za przyna
leżność do ,,Volksdeutschów" na 6 miesięcy wię
zienia; Eugeniusz Mathorel z Billy Montigny, za 
zaangażowanie się do Francuskiej Legii Ochot
niczej (L.V.F.) na 5 lat ciężkich robót; Leon 
Dewatine za propagandę proniemiecką na grzy
wnę 5.000 franków i 5 lat utraty praw obywa

telskich. 

VIEUX - CONDE. — (Skutgi nieporozumienia 
sąsiedzkiego). — Pan Adolf Renard i pani Ma
ria Berquin, żyli w niezgodzie. Tarcia się zao
strzyły i doprowadziły do krwawego dramatu. 
Renard chcąc się zemścić na sąsiadce za pewne 
doniesienie policji, pociął ją brzytwą a sam po
pełnił samobójstwo. Stan poranionej nie jest 
groźny. Okaleczenia są natury powierzchownej. 

GUESNAIN. — Zarząd TUR-u. — Prezes: Wal
czak Józef. Coron St. Rene, 10. — Sekretarz: 
Kołodziej Józef, Balance A. 19. — Skarbnik: 
Boninastvk Bernard 

Pogrzeb ks. biskupa RucłTa 
Strasburg. — Przy udziale niezliczonej ilości 

wiernych, w obecności dwóch kardynałów, Ger-
liera i Suharda. nuncjusza apostolskiego, li znych 
biskupów oraz przedstawicieli władz cywilnych 
i wojskowych, generała de Lattre de Tassigny, 
odbył się pogrzeb miejscowego biskupa ks. 
Ruch'a. 

Największy wodnopłatowiec 
opuścił Tuluzę 

Do Biscarosse przewieziono z Tuluzy wykoń
czone części największego wodnopłatowca świa
ta, ,,Late 631-03". Samolot zostanie złożony w 
Biscarosse poczym rozpoczną się próbne li-ty 

BORDEAUX. — (Nie dawać dzieciom broni 
palnej!) — Syn jednej z rodzin rolniczych w 
Leognan, chłopak 10-letni, zastrzelił z fvc.ji swą 
12-letnią siostrę, za to, iż mu przeszkadzała w 
jedzeniu orzechów. Rodzicom, mającym broń 
palną w domu, polecałoby się. by ją chowali 
przed dziećmi, jeśli chcą uniknąć nieprzewidzia
nych i przykrych wypadków. 

MONTCEAU LES MINES. — (Wieczorek P. 
O. W. N.) — By podkreślić radość naszą spo
wodowaną powrotem członków POWN rok te
mu deportowanych przez Gestapo hitlerowskie, 
do strasznego obozu śmierci w Dachau, ocTby-
ło się w hotelu Bourgogne przyjęcie, zorgani
zowane przez okręg POWN. 

W wieczornicy tej, na której program zło
żyły się: koiacja, wino honorowe i przemówie
nie szefa okręgu Jana, zabierali także głos: 
Prezes Okręgu C.Z.P., Smektała W., prezes F.R. 
E.P.. Kubica P.. ksiądz proboszcz Wiatr, se
kretarz okręgu C.Z.P.. Łabędź oraz Kapelski, 
podkreślając zasługi POWN. dla naszej kocha
nej Polski. 

W uroczystości wziął udział miejscowy pro
boszcz Wiatr J. oraz dwaj młodzi księża, któ
rzy, wywiezieni z Polski, dzielili w Dachau los 
naszych deportowanych. Jeden z nich w swym 
długim przemówieniu przypomniał te długie dni 
cierpień i smutku w tym piekle nazistowskim. 

Za Zarząd Okręgu: 
Kulpiński Jan, kierownik biura. 

Co piszą z Polski 
Każdego dnia poczta przynosi nam dalsze 1 

sty z Polski, które Czytelnicy przesyłają nam 
uprzejmie do podania do wiadomości ogółu Wy-
chodztwa. 

P. Józef Rewera z Laboissiere (Somme) otrzy
mał 4. 9. list od żony ze wsi Przybyszówki. w 
powiecie Rzeszowskim, pisany 24. sierpnia 

P. Stanisław Mündt, z Lens, szyb 12. odebrał 
list pisany w Poznaniu 26. sierpnia. Dowiadu
jemy się z niego o spustoszeniach wojennych 
w Poznaniu, co następuje: 

,.Poznań jest tak zniszczony, że nie można 
się w nim rozpoznać. W ogóle jest zniszczony 
cały Stary Rynek, do jednego domu. Całe 
Chwaliszewo leży w gruzach, domy są spalo
ne i nic z nich nie pozostało. Cały Plac świę
tokrzyski, Plac Wolności, święty Marcin, no, 
całe śródmieście jost zniszczone, spalone i sa
me gruzy. Tylko Dębieć stoi cały i Wilda, 
Górczyn, Jeżyce i pół Łazarza a tak wszystko 
jest zniszczone. Wszystkie mosty były powy-
sadzane, zamek jest zniszczpny, ratusz, ko
ściół św. Marcina jest wysadzony w powietrze. 
Niemcy podpalili wszystkich więźniów w ża-
bikowie. Co za męczarnia i jęk tych ludzi". 
Do p. Henryka Gogulskiego w Masny (Nord) 

pisał 26. sierpnia ojciec, Józef Gogulski z Hen-
rykowa, powiat Krotoszyn (Poznańskie). W li
ście tym czytamy: 

,,Jestem zadowolony, mam co robić i mam 
co jeść, a jak się trochę polepszy, to będę 
miał i w czym chodzić, bo narazie z odzieżą 
jest trochę krucho, ale ja to wszystko rozu
miem, że inaczej narazie być nie może". ,.Zbo
ża mamy stodołę pełną i jeszcze dwa stogi 
po 3 wozy w każdym". 
P. Stanisław Zabierski z Montrouge (Seine), 

donosi o otrzymaniu listu z Bielszowic (śląsk), 
pisanego 24. 8. b.r. Krewni p. Zabierskiego piszą: 

,.Przeżyliśmy ciężkie czasy, ale daj Boże, 
że się poprawi i w tej nadziei żyjemy . 
P. Matelski Hilary z Bruay en Artois pisał 

do rodziny w Polsce 3. sierpnia i otrzymał od
powiedź z Bydgoszczy 4. września. Brat p. Ma* 
telskiego wraz z synem spędził 5 lat na wygna
niu w Niemczech. Powrócili do swoich na po
czątku czerwca b.r. i obecnie pracują w Byd
goszczy. 

P. Kaźmierczak Jan z Viellers le Touneur (Ar
dennes) donosi, że brat jego, ,,Kaźmierczak Fran
ciszek otrzymał list z Polski od swych córek ze 
wsi Janów, poczta Grabów, pow. Łęczyckiego. 
List, wysłany 28. sierpnia (polecony), otrzymał 
4. września, t. j. w ciągu 7 dni, jako odpowiedź 
na list. wysłany 1. sierpnia r.b. a tam otrzy
many 27. sierpnia. Trzy córki brata, z których 
najstarsza liczy 20 lat, po wysiedleniu z gospo
darstwa poszły na służbę do Niemców, a rodzi
ców deportowano do Francji. Obecnie córki jego 
piszą, że znajdują się już na gospodarstwie. Po 
ucieczce Niemców, odebrały swoje krowy lecz 
koni nie mają, gdyż Niemcy je zabrali, żniwa 
sprzątnęły, lecz martwią się, że nie będą mo
gły zasiać na zimę z powodu braku koni i pro
szą rodziców, b jak najprędzej przyjechali. Do
noszą, że na gospodarstwach po Niemcach osie
dlono Polaków zza Buga, a miejscowych Pola
ków dużo pojechało na gospodarstwa po Niem
cach na ziemie zachodnie. 

P. Jędrzcjek Walenty z Coubandon (Allier) 
na list swój, pisany do Polski 7. sierpnia, o-
trzymał odpowiedź 4. września. 

P. Gorzkowicz Jan z Succieu Milliassiere (I-
sère) pisał do Kraju 2. sierpnia, odpowiedź z 
Markowej pisana jest 27. sierpnia. Matka p. 
G. pisze: 

„Władek z Anielą pojechał na gospodarkę 
za Odrę". „Szwagier Maciąg narazie jest w 
Markowej, ale też wyjedzie na zachód. Każdy; 
szuka jakiegoś kąta, to i my kochany synu, 
jak przyjedziesz, znajdzie się jakaś gospodar
ka i będziemy mogli pracować na swoim". 
P. Józef Urbański z Bruay en Artois, nadesłał 

nam list, pisany 21. sierpnia b.r. w Brwinowie, 
pod Grodziskiem Mazowieckim. W liście tym 
czytamy: 

„Narazie trochę staniało życie i mamy wol
ność. Gdzie chcemy, to sobie idziemy i nikt 
nas nie łapie, tak jak za Niemców. Siedziało 
się w lochach i kryliśmy się, by nie wywie
ziono nas do obozu. Gdyby Rosjanie weszli 
na drugi dzień, to by nas Niemcy wysiedlili 
i spalili nasze domy. Ale dzięki Bogu. że Ro
sjanie się pospieszyli i weszli o dzień wcześ
niej. Powstał okropny popłoch. Niemcy pod
palili tartak a potem mieli się brać za aas, 
ale pokrzyżowano im plany mordu i gra
bieży". 
P. Zawacki Benedykt z Oissel (Seine Inf.), 

donosi, że otrzymał odpowiedź z Pomorza, pi
saną 28. sierpnia. 
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Agencja w t.ens 
99, rue Thiers (Hotel Polonia) 

prsssssssssA 

I I*olska liasa Opieki s i 
1 SëJpieka nad majtkiem Wychodźtw 

S/Agencja DOLAI. 44, Rue de la Mairie 
(Café de l'Hôtel de Ville) — urzędowanie 
poniedziałki i czwartki od 9-12 i od 14-17 

S/Agencja VALENCIENNES 
40, Avenue du Commerce 

urzędowanie- wtorki i piątki od 9 do 12 
i od 13.30 do 16.30. 

S/ Agencja B R U A Y - en - A R T O I S 
14, Rue Jean Jaurès (za pocztą) 

urzędowanie: wtorki i piątki od 11—16.30 
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Ogłoszenia drobne 
T a r y f a  o g ł o s z e ń  d r o b n y c h  

Cena wiersza (linii - ok. 6 słów) wynosi FY. 50.— 
dla poszukujących rodziny, znajomych, Fr. 20.— 
dla poszukujących pracowników, robotn. Fr. 40.— 
dla poszukujących pracy Fr. 15.— 

SPRZEDAM MASZYNĘ elektr. do PRANIA. 
Zgłosz. na adres: ADAMIAK, 248, Cité du Bois 
Dion. OSTRICOURT (Nord). (894) 

PROSIĘTA wagi od 20—50 kg. po 150 fr. ży
wej wagi, NA SPRZEDAŻ. Zgłosz. na adres DKL-
VART, Cultivateur, MUREAUMONT (Oise). 

KUPIĘ WARSZTAT RZEŹNICKI z całym u-
rządzeniem lub na dzierżawę, najchętniej w o-
kolicy wśród Polaków. Za pomoc w odszukaniu 
wynagrodzę. — Zgłosz. na adres: Władysław 
ŚWIERK, à SAVANIAND par Pellegrue (Gi
ronde). (866) 

POSZUKUJĘ MALARZY - SZKLARZY do 
Lens i okolicy. — Zgłosz. na adres: Mr. THI-
RION, ANGRES (P. de C.) (881) 

Imprimerie tiL KWIATKOWSKI — LEN8 
Travaux exécutés par des ouvriers 
syndiqués : Travailleurs du Livre 

à la C.G.T. —: — 
Gérant; Làou 3ĄR3TKA — LENÏ 


