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Przeciw chrześcijańsko - demokratyczne
mu MRP., niektóre koła lewicowe podnio
sły zarzut klerykalizmu dlatego, ponieważ
stronnictwo swój program socjalny, zgodny
w tym względzie z programem socjalizmu,
czerpie nie z doktryny Marksa, ale z ewangelii, podobnie jak to czyni zresztą La
Quotidien démocrate pour ta défense des intérêts sociaux et culturels de l'immigration polonaise
bour Paity.
Zabrał wobec tego glos wybitny pisarz
katolicki, jeden z przywódców duchowych
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francuskiego ruchu oporu François Mau
riac i stwierdził, że każdy prawy katolik
jest tak, jak on wrogiem klerykalizmu i
że takim samym wrogiem klerykalizmu
jest M.R.P.
Ponieważ pewne koła stale robią katolic
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kim działaczom zarzut klerykalizmu, prze HiEiii
to przytoczymy poniżej artykuł jaki w tej
Przemówienie gen. de Gaulle
sprawie ogłosił wielki działacz chrześc. pod Lukiem Tryumfalnym
dem. Wojciech Korfanty, który podobnie
P a r y ż . — Z g o d n i e z p i ą t k o w ą u c h w a ł ą cy". Thorez zaatakował socjalistów, że ..bar
dziej leży im na sercu porozumienie się z MRP
jak Fr. Mauriac potępił wszelki kleryka Konstytuanty nastąpi na wtorkowym po niż
Podajemy główne ustępy z przemówienia
nasz wspólny program". — Na zakończenie
lizm.
siedzeniu Narodowego Zgromadzenia Kon Thorez dał wyraz niezadowoleniu, iż szef rządu gen. de Gaulle, wygłoszonego 11 listopada:
Oto co pisał Wojciech Korfanty:
stytucyjnego wybór szefa rządu, sprawują wczorajszego. ..który prawdopodobnie będzie ró
„Zmarli dla Francji, lecz tryumfujący po
szefem rządu jutrzejszego" nie przepro
,,Był czas, gdy u nas szerokie koła inte cego jednocześnie funkcję szefa państwa. wnież
wadził rokowań z przywódcami wielkich partii. dobnie jak ona, polegli na wszystkich po
ligencji uważały za rzecz poprostu niego Dotychczasowa sytuacja polityczna każe ulach bitew, gdzie, w świetle lub w cieniu,
•
dną człowieka wykształconego i ..postępo ważać za pewny wybór gen. de Gaulle i są Trzy zasadniczo zagadnienia rozgrywał się nasz los, sprowadzeni wszywego" zajmować się sprawami religijnymi. dzi się, że wybór nastąpi jednomyślnie.
Paryż. — Jako trzy zasadnicze zagadnienia stkimi drogami naszych cierpień i naszego
Uważano to za klerykalizm. Przyznam się
zwycięstwa, zmarli ci oto powrócili.
Duże wrażenie w kołach politycznych wy w sprawie utworzenia rządu, wymieniają:
1) Dojście 3 stronnictw do porozumienia w
szczerze, że i ja klerykalizm uważam pod wołało przemówienie gen. de Gaulle na uroLecz, podczas gdy na widok ich orszaku
wspólnego programu
względem duchowym, a jeszcze więcej pod czystościach 11 listopada, w którym wezwał i sprawie
2) czy gen. de Gaufle przy określeniu pro joczy nasze napełniają się łzami a serca
względem moralnym za rzecz w wysokim do braterskiego zjednoczenia się całego na- gramu rządowego uwzględni programy,
wysu wzbierają dumą, trzeba abyśmy żyjący sy
p
nięte poza parlamentem i z udziałem grup nie nowie i córy Francji zrozumieli lekcje, jakie
stopniu kompromitującą i szkodliwą. Nie rodu.
parlamentarnych ?
•wahałbym się powtórzyć pod adresem kleParyż. — Przerwane w sobotę i niedzielę ro
3) w jaki sposób nastąpi podział tek mini nam dali.
Trzeba, abyśmy zrozumieli, jak wiecznie
rykałów wszystkich wyzwisk i napaści, któ kowania między 3 stronnictwami podjęto w po sterialnych pomiędzy poszczególne stronnictwa.
niepewnym pozostaje bezpieczeństwo na
re kiedyś pod adresem duchowieństwa rzu niedziałek. Główne różnice istnieją między ko
•
munistami
a
MRP,
z
powodu
zastrzeżeń,
wy
szego kraju, skoro w ciągu jego historii
cał wielki wróg Kościoła, Voltaire.
Stanowisko komunistów
suwanych przez komunistów. W sobotę Thorez
Ludzie tacy, (jak wspomniano na wstę w przemówieniu w Ivry wypowiedział się za uParyż. — W odpowiedzi na list partii socja tylu potrzeba było ofiar, aby przezwyciężyć
pie)... stoją' pod wpływem przeżywają tworzeniem rządu tylko z komunistów i socjali listycznej. aby partia komunistyczna sprecyzo tyle niebezpieczefis t w. Trzeba abyśmy
wała swoje stanowisko, komuniści odpowie uznali. że dobro ojczyzny jest zawsze naj
cych się dzisiaj prądów umysłowych i zbu stów na podstawie programu ..delegacji lewi- dzieli
:
dowanych na nich partyj skrajnych, które
program rządowy: partia komunistyczna jest wyższym prawem i że wobec położenia, w
zdania, że programem rządowym powinien być : jakim stawiają ją twardy świat i ciężkie
nie uznają wartości duchowych i ich wpły
program krajowej rady oporu, uzupełniony przez i czasy, wszystko, tak ivszystko ustępować
C*>rflel Hull otrzyma!
wu na życie. Zwolennicy tych poglądów
delegację lewicy.
nagrodę pokojowy Nobla
wszelką religię przyrodzoną i nadprzyro
wybór szefa rządu: partia komunistyczna, cho ' winno obowiązkowi służenia jej.
Trzeba , abyśmy zgodzili złączyć się
dzoną uważają za pozostałości niekultural
Sztokholm. — Komitet nagród Nobla przyznał ciaż najliczniejsza, z powodu większości podwój
odpowiedzi ,.tak" w referendum, znajduje się bratersko, aby uzdrowić zranioną Francję.
ne, a stosowanie zasad religijnych w życiu nagrodę pokojowa b. amerykańskiemu sekr. dla nej
w
niemożliwości
wystawienia
własnej
kandyda
spr. zagr. Cordel Hullowi. jako głównemu au
zbiorowym piętnują jako wstecznictwo i torowi konferencji Zjednoczonych Narodów w tury. Partia komunistyczna jest zdania, iż gen. 1 Bratersko, to znaczy pomijając milczeniem
de Gaulle powinien być wybrany jednomyślnie. niedorzeczne sprzeczki, a zato postçpoxoaô
grzech śmie? teiny przeciw godności czło San Francisco.
tą samą drogą, tym samym krokiem, śpie
wieka, przeciw jego rozumowi, przeciw wie
wając tę samą pieśń.
dzy i ..postępowi". Czarujące słowo postęp
Podczas gdy zmarli ci zatrzymali się,
oznacza tyle, co walka przeciwko religii.
przed udaniem się na górę, z której na za
Ci- ludzie też roszczą sobie prawo do mono
wsze czuwać będą nad stolicą, podczas gdy
polu na demokrację, a zdaniem ich wierzą
na wszystkich punktach naszych ziem, z
cy katolik nie może być demokratą.
tej i z tamtej strony mórz, mężczyźni i ko
Fałszywi ci demokraci
popełniają ten
biety, żyjący pod naszym sztandarem, w
sam bład, co zwalczani przez nich zwolen
ma stanąć przed trybunałami wojsko skupieniu ducha wspominają naszą sławę i
Bialogród. — W odbytych w niedzielę działaczy
nicy dyktatur i rządów absolutnych. Grze
wymi. Min. spr. wewn., Georgesco oświadczył,
szą totalnością, jak zwolennicy omnipoten- wyborach wzięło udział ok. 85 proc. z u- iż cierpliwość rządu wyczerpała się i. że podej nasze smutki, wznośmy ku przyszłości spoj
cjt państwa. Dyktatury podporządkowują prawnionych do głosowania 8 milionów wy mie on energiczne środki w celu utrzymania spo rzenia nasze i serce wielkiego zjednoczone
_ Ponieważ zbliża się termin wyborów
go narodu .
całego człowieka, z duszą i ciałem państwu- borców. Dokładne wyniki znane będą w cią koju
należy się liczyć z dalszym zaostrzeniem się sy
Niech żyje Francja.
toogu, woli wybranego człowieka lub grupy gu wtorku. O 348 mandatów ubiegało się tuacji.
ludzi, utożsamiających się z wszechmocnym 739 kandydatów na wspólnej liście „fron
państwem. Fałszywi demokraci czynią to tu narodowego", łączącej zwolenników
samo, bo żądają by człowiek cały służył marsz. Tity. od komunistów do konserwa \ a 8
ideałom doczesnym, by cel swego życia wi tystów. Wynik wyborów zadecyduje, ile
dział w życiu samym, by czcił zamiast Bo mandatów będzie przydzielonych poszcze
ga ideały indywidualizmu, liberalizmu i gólnym grupom politycznym.
Grupy, stojące w opozycji do marsz. Tity.
prawdy ludzkiej, zmiennej zależnie od cza
su i miejsca. Tak jak zwolennicy omnipo nie wzięły udziału w wyborach, co uważa
Waszyngton. — Rozmowy prez. Truma- czeniu narad ukaże się oficjalny komuni
tence państwa nie uznają samodzielnego, się jako błąd z ich strony, mimo niezwykle
nadziemskiego życia duchowego, niezależ- trudnych warunków, w jakich musiałyby na z brytyjskim premierem Attlee i kana kat. streszczający wyniki spotkania.
W Waszyngtonie obraduje specjalna ko
nego od mocy doczesnych Dla nich leż nie toczyć walkę polityczną. Wyborcom trudno dyjskim premierem Mackenzie King toczy
istn'eje dziedzina życia duchowego, której było się bowiem uchylić od udziału w wy- ły się w ciągu niedzieli i poniedziałku, o- misja. badająca propozycje brytyjskie w
nikomu naruszyć nie wolno.
! borach, nie chcąc w ten sposób jawnie de- toczone całkowitą tajemnicą.
Wszystkie sprawie międzynai-odowej kontroli odkryć
Religia i stosowanie jej za^ad w życiu ' monstroWać swej opozycji przeciw obecne- doniesienia, jakie się dotychczas pojawiły i wynalazków z dziedziny wojennej.
We wtorek premier Attlee wygłosi prze
na tle przebiegu narad, są jedynie domy
nie jest klerykalizmem. Prawdziwie religij mu reżymowi.
mówienie przed Kongresem amerykańskim.
Wybory
odbywały
się
przy
różnych
wi
słami.
Oświadczono,
że
dopiero
po
zakońny człowiek jest przeciwnikiem klerykaliz
Waszyngton. — W kolach politycznych Wa
mu i musi go uważać za największego wro dowiskach. popisach muzycznych i śpiewa
szyngtonu sądzą, że nie dokonano żadnego po
ga religii i Kościoła. Co to jest kleryka czych itp.
stępu w kierunku nakłonienia Rosji do udzie
Niemcy odbudowują się...
lenia przez nią zgody na zwołanie ogólnej kon
lizm? Klerykalizmem nie jest religia, Koś
Położenie w BSumunii
Hainburg. — W Brunświku. w którym w wy- ferencji pokojowej, proponowanej przez Stany
ciół i jego dogmaty. Przeciwnie, kleryka
Zjedn.' na konferencji ministrów spraw zagra
n.iku
działań
wojennych
na
95
tys.
domów
tyl
Bukareszt. — Ostateczna liczba ofiar zajść z
lizm stanowi jedno z największych niebez
nicznych. To same stwierdza się w odniesieniu
przed kilku dni wynosi 11 zabitych i 85 rannych. ko 9 tys. pozostało nieuszkodzonych, odbudowa
do reprezentacji sowieckiej w komisji dorad
no
już
20W
domów.
Wielkie
zakłady
samocho
pieczeństw dla Kościoła, ponieważ jest on W
stolicy panuje spokój, lecz umysły są na
dowe Büssing zatrudniają kilka tysięcy robot czej dla spraw Dalekiego Wschodu.
nadużywaniem religii i Kościoła do celów pięte.
, . , ,,
Mówią także, że podczas konferencji londyń
ników. a kopalnie węgla brunatnego 15 tys. —
doczesnych ponieważ jest zdobywaniem ko ! Rząd Grozei zrzuca odpowiedzialność za zaj- Otwarto teatr miejski, a na politechnice wy skiej. Rosja miała domagać się baz wojskowych
ścia na opozycję narodowo-chłcpską i narodowona wyspach strategicznych Dodekanezu.
rzyści doczesnych pod płaszczykiem służe I liberalną, spośród której przeszło 100 wybitnych kłady rozpoczną się w ciągu mieeiąca.
nia dobru Kościoła.
Propozycje brytyjskie
Klerykalizm może objawiać się w róż- i
Waszyngton. — Donoszą, że przedłożone przez
ny.ch postaciach. Klerykałem mo^e być i
Attlee propozycje przewidują, iż St. Zjedn.. W.
katolik i zdeklarowany w~óg Kościoła Gdy
Brytania i kanada posiadane przez nie do
przed pół wiekiem, socjaliści rozpoczęli na
świadczenia w sprawie tajnych środków wo
jennych przedłożą wydziałowi bezpieczeństwa Or
Gôrnvm śląsku swoją agitację, przybyła na
Paryż. - Donoszą z Indochin że dowód- I ęwaltwne walki
ganizacji Zjednoczonych Narodów. Warunkiem»
élgsk miedzv innvmi takż znana ag'tator- ca wojsk chińskich, które w sile 1UU lys.
jev=it jednak, że wszyscy członkowie Zjcdnocz«z a j e tego przez komunistów.
k? Róż? Luksemburg, która w 1919 r. zo ludzi okupowały północne Indochiny, za- | s Ł aWedług
wiadomości z źródeł amerykańskich nych Narodów zapewnią, iż uczynią to samo.
walczące
rządowe,
stała zamordowana razem z Karolem Lieb- wiadomił dowództwo francuskie. iż woj- ! wojska komunistyczne
, ,
i wzdłuż granicy mandżurskiej, poraź pierwszy
Mackenzie King pośrednikiem
knechtem w Berlinie przez skrajnych pra ska chińskie wycofały
s ę z terenu indochin- j u ^yjy ciężkiej artylerii.
wicowców Ponieważ lud górnośląski wtedy skiego i, że Chiny nie mają żadnych rosz
między Anglosasami a Rosjanami ?
był na wskroś katolicki. Róża Luksemburg czeń terytorialnych w stosunku do Indo
Ottawa. — Na temat pogłoski, jaka krążyła
Ottawie, według której Mackenzie King ukoalicyjny na Węgrzech w
zagajała swoje zebrania katolickim poz chin. Pozostałe nieliczne siły chińskie zo
dałby się de Moskwy po konferencji w Wa
drowieniem: „Niech będzie pochwalony Je staną wycofane, skoro tylko ukończą swą
Budapeszt. — Partia lrdowa drobnych posia szyngtonie, oświadczała w kołach politycznych,
daczy mimo posiadanej bezwzględnej większości że nie było dotychczas o tym mowy. Tłumaczą
sus Chrystus". Nadużywała wiary do celów misję.
godzi się na utworzenie rządu koalicyjnego. jednak tę pogłoskę mówiąc, że premier kana
ziemskich. To był klerykalizm socjalistki.
ma się. składać z 7 ludowców, po 3 so dyjski uważany jest jako prawdopodobny po
Gwałtowne starcie pod Saigonem Rząd
Gdy przed 40 laty w Małopolsce rozpo
cjalistów i komunistów oraz z 1 przedstawiciela jednawca stanowisk Waszyngtonu i Londynu w
Saigon. — Na południowy zachód od Saigonu demokratów.
sprawie tajemnicy bomby atomowej. Nie. by
czął pracę wśród ludu w duchu chrześci
doszło do gwałtownego starcia między wojakami
łoby przeto nieprawdopodobnym, aby mógł zo
jańsko - społecznym i demokratycznym śp. francuskimi a uzbrojonymi siłami annamickiwezwany do odegrania tej samej roli mię
G zabitych w katastrofie lotniczej stać
ks. prałat Stojałowski, prześladowały go mi. Czołgi i artyleria brytyjska wspomagają
dzy mocarstwami anglosaskimi z jednej a Ro
na
Sycylii
sją z drugiej strony.
jako burzyciela nietylko władze austriac siły francuskie. — Krajowcy posiadają artylerię
japońską.
Palermo. — Samolot amerykański zawadził o
kie. piastowane przez Stańczyków, lecz nie
górski w okolicy lotniska w Bocca-di-FalStosunki angielsko-rosyjskie
stety także i niektórzy biskupi małopolscy
Wujissa doiasowa w OainaeSa szczyt
co i roebił się o ziemię. 6 osób poniosło śmierć.
Londyn.
— Na zapytanie jednego z posłów
prowadzili w kościołach przeciwko niemu
Czung-King. — Przedstawiciel partii komuni
I w sprawie różnic angielsko-rosyjskich, Noel Bacwalkę bezwzględną. Widocznie uważali rzą stycznej w Czungking-u oświadczył, że _rząd cen
Śmierć
za
znieważenie
Proroka
1
ker
odpowiedział
w im. rządu, iż nie należy
tralny zmobilizował 49 armij, czyli 127 dywizyj
dy szlacheckie i starościńskie w Galicji, lub
I
paryż. — Arab Ben Abd el Kader Ahmer, po- przesadzać w podkreślaniu tych różnic. Byłoby
milion ludzi.
poprostu
cudem,
gdyby wynikające z wojny
gnębienie i wyzyskiwanie ludu. za chrześ
Rzecznik komunistów chińskich wskazal. że dejrzany o zamordowanie Roberta Richarda, któ.ego zwłoki znaleziono owinięte w namiot, przed zagadnienia nie miały ujawnić pewnych różnic.
cijański porządek w świecie, a ks. Stojasędzia śledczym przyznał się do zbrodni. Arab Rząd brytyjski stosuje zwykłą drogę dyploma
łowskiego za niebezpiecznego wichrzyciela.
oświadczył, że po obiedzie, który spożył w swoim tyczną w rozmowach z Rosją, w duchu przy
^ l a r s z I .OOO rabinów
mieszkaniu wraz z ofiarą, w dniu Wszystkich mierza brytyjsko-rosyjskiego.
Stanowisko tych biskupów nosiło wszelkie
Świętych, Richard oskarżył go o kradzież ban
na Waszyngton
cechy klerykalizmu.
Nowy Jork. — Rabin Baruch Korff oświad- : knot u 1.000-frankowego, który miał w mai^marce.
Gdy przed 30 laty na śląsku śp. ks. kar
a:
dynał Kopp w listach pasterskich zakazy
b
PARYŻ. — Paul Mougnot, który należał do
wał ludowi śląskiemu głosować na kandy r t Ä o n Ä y y d 6 W europejskich i ,
odpowiedź PPF i Waffen SS skazany został na dożywotnie
datów polskich i zwalczał ruch narodowy,
Przed opuszczeniem miasta, 400 rabinów no- , Arab. uniesiony gniewemzadał mu ^
ciężkie roboty.
. . .
, •
LE MANS. — Podczas uroczystości w dniu
aczkolwiek ruch ten stał na stanowisku wojorskich przywdziało święcone szale i modliło ; n ^ . ktpra to
,,jcst konieczna na pomszczenie bluźnierstwa
11. listopada, 13-letni Roland Porchcron T Pontkatolickim, gdy wtedy niemieccy księża się na dworcu o powodzenie manifestacji.
Podobne manifestacje odbyły się w Bostonie, Ciało ofiary pozostało na miejscu aż do niedzieli vallain (Sarthe), odznaczony został krzyżem wa
odmawiali ludowi rozgrzeszenia w spowie- Baltimore
wieczora. Każdego dnia Ahmed modlił się przy lecznych.
„ \
, . . _
i Filadelfii.
nim. W nocy na poniedziałek zmył ślady krwi.
LYON. — Pośród górników zagłębia Loary pa
, dzi za to, że czytał gazety polskie, było to
związał zwłoki i wyniósł je na nasyp nad torem nuje pewne poruszenie. O ile nie dojdzie do u-»
nadużywanie religii i kościoła do rzeczy
Lord Rotschild członkiem
kolejowym do Villemomble.
goił v, grozi wybuch strejku w całym zagłębiu.
ziemskich, mianowicie do obrony interesów
MACON. — Stoki górskie w okolicy Macon
Partii Pracy
pokrył pierwszy śnieg.
niemczyzny. To było klerykalizmem. Gdy
PARYŻ.
—
Winston
Churchill
i
Leon
Biura
Londyn. — Lord.Rotschild, liczący 35 lat. je
WALENCJA. — Z powodu omyłki zwrotnlcwv»
wtedy ks. kard. Kopp i duchowieństwo nie- den z najznakomitszych uczonych brytyjskich, byli razem na śniadaniu w ambasadzie angiel go zderzyły się dwa pociągi na dworcu. SO-tą
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Konstytuanta wybiera szefa rządu
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Chwała jiołeylym —
wskazania żyjącym

Narady îl stronnictw Jeszcze trwają...

Sytuacja na Bałkanach

Wybory w Jugosławii, zwycięstwem lito

»okladzie jachtu, w

tagoiaiMig.y

Rozmowy Truman - Attlee - Mackenzie King

Chińczycy wycofali się z Indochin

Wiadomości krótkie

Y;

(DokoiiczcniQ na stronie 3-ciej).
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Kossak - Szczucka o stosunku Watykanu

Gniezno — kolebka państwa polskiego

do spraw polskich

w

Sprawa Konkordatu między Polską a Waty
kanem boleśnie poruszyła katolików polskach, übecnie w sprawie tej zabrała głos najwybitniej
dziś pisarka polska, Zofii* Kossak-Szczucka,
Jeden z korespondentów krajowych tak ulicy Bolesława Chrobrego, co przejściowo sza
która niedawno temu. jak donosiliśmy, przyD>ia
opisuje życie w obecnym Gnieźnie, uwol nosiła nazwę — Friedrichstrasse.
Kraju do Londynu. Pisarka uczyniła to w
Przez otwarte okna rozbrzmiewają po zformie
listu do „Kuriera Polskiego", w odpo
nionym z wroga germańskiego:
Wokół prastarej katedry na wzgórzu .bê całym mieście dźwięki fortepianów. Musi wiedzi na artykuł w sprawie Konkordatu, iresc
ich tu być wyjątkowo dużo, bo doprawdy listu brzmi jak następuje:

$M!»ai€2<ima katedry z grobem św. Wojciecha

cha daremnie oko szuka kramów z pierni
kami i lemoniadą. Ni śladu pielgrzymów.
Grób św. Wojciecha zalegają sterty mate
riału budowlanego.
W górze wypalonej świątyni wre praca
nad pokryciem dachu. Kikuty wież ster
czą ku niebu, jak nieme pomniki hańby
najeźdźców. Olbrzymi dzwon „Św. Woj
ciech" i drugi — „Wielkopolski Zygmunt
milczą. Uszkodził je szalejący pożar.
Kompletnemu zniszczeniu wojennemu
uległy też piękne organy główne, oraz ma
le organy w prezbiterium. Spaliły się ro*
wnież zabytkowe stale. Ocalały jedynie po
szczególne kaplice, relikwiarz z głową
gwiętego Wojciecha oraz słynne śpiżowe
wrota, na których nieznany artysta z pier
wszej połowy 12-go wieku uwiecznił sceny
z życia i męczeństwa świętego Apostoła
Słowian. Drzwi te spoczywają w tej chwili
w skrzyni, którą Kulturtraegerzy nie zdą
żyli wywieźć.
Pierwsze oddziały niemieckie, wkraczaiące do Gniezna we wrześniu 1939 roku uśunęły pomnik Chrobrego, na którego miej
scu wybudowano później fontannę i zbior
nik na wodę. Ręka niemiecka nie dosięgła
na szczęście pomników, okalających kate
drę. święta Kinga, jak dawniej trzyma rę
kę na tarczy, na której widnieje piastow
ski orzeł. Ten sam, na którego gniazdo
natknęli się przed tysiącem lat legendarni
słowiańscy bracia — Lech, Czech i Rus.
W mieście panuje wzorowy porządek.
Przy dźwiękach muzyki z megafonów odtywa się generalne wymiatanie śmieci nie
mieckiego ,,Ordnungu". Alumni semina
rium duchownego przewietrzją sale z ko
szarowych zapachów, mieściła się tu bo
wiem w czasie okupacji szkoła niemiec
kiej policji.
W kościach miejscowych
(naliczyłem
ich siedem), panuje prastary rygorystycz
ny zwyczaj, którego strzeże groźny dozor
ca, uzbrojony w gruby kostur, stojąc po
środku kościoła pilnuje, aby grupa męska
wiernych stojąca po lewej stronie, # oddzie
lona byłą od grupy niewieściej. Gniezno li
czy 40 tysięcy mieszkańców, z których je
dni przetrwali tu czasy „nur für Deutsche",
inni wrócili dopiero co z wygnania, z t.
zw. G. G. a jeszcze inni, to warszawianie,
wilnianie i kresowiacy. Spotkać ich można
i na ulicy Dąbrówki, która do niedawna je
szcze nazywała się Wilhelmstrasse, i na

$r.a*$sï3 prasy k r a j o w e j
Jednym z najsłabiej zaludnionych -wy
zwolonych terenów, jest okręg Mazurski.
Nie wygląda tam jednak dobrze. „Rzeczy
pospolita" donosi, że dochodzą z Mazur ,,alarmujące wieści".

Obszar rolny woj. olsztyńskiego wynosi w su
mie około 1.250 tys. ha. z tego przynajmniej 400
tys. ha winno być obsiane oziminami. Pomoc
wojska przewiduje uprawienie i obsianie 20 tys.
ha. Pozostałe 3S0 tys. ha przypadałoby na lud
ność miejscową (Warmiaków i Mazurów) oraz
repatriantów i przesiedleńców.
Przyjrzyjmy się więc tym możliwościom.
Dane statystyczne zaczerpnięte z prowizorycz
nych spisów ludności okręgu, przeprowadzonych
z końcem sierpnia r. b.. wykazują: repatrian
tów 37 tys.. przesiedleńców 75 tys., Warmiaków
j Mazurów około 45 tys., Niemców przeszło 130
tysięcy.
Jeśli do tego wliczymy procent ludności przy
byłej na Mazury w ciągu września, otrzymamy
w sumie około 300 tys. osób.
Liczba ta jćst wysoce niewystarczająca, zwa
żywszy to, że teren obecnego woj. olsztyńskie
go zamieszkiwało około milion ludności, w tym
co proc. rolniczej. Zniszczenia wsi mazurskiej
(budynki gospodarcze i mieszkalne) sięgają 20
X*roc. ; wyniszczenie inwentarza żywego i mar
twego dochodzi do S0 proc. Wszystko to są czyn
niki, których lekceważyć nie można, ale z dru
giej strony nie upoważnia nas to w żadnej mie
rze do bezradnego załamywania rąk".
..Brak skoordynowanego wysiłku, biurokraiyczne roztrząsanie szczegółów, nienależyte wy
korzystanie środków pozostających do dyspozy
cji — oto czynniki, które głównie komplikują
akcję siewny okręgu mazurskiego".

„życie Warszawy" w artykule „Wieczna
głupota" omawia szerzoną przez pewne elementy atmosferę niepokoju.

..W ostatnich dniach obserwujemy ciekawe
choć nie nowe zjawisko. ..Przezorne gospodynie"
ł-iegają od sklepu do sklepu bądź na targowi
ska i wykupują słoninę, konserwy i mąkę.
„Trzeba zrobić zapas, będzie nowa wojna" —
powiadają. — „U nas w kamienicy pracuje pe
wien kasjer, który mówił, że przyszła tajna in
strukcja, aby w razie nalotu nie opuszczać miej
sca pracy".
Naiwnych u nas nie brak. Wysłuchają takich
s podobnych bzdur, wykupują towary, powodu
jąc zwyżkę cen i przyczyniają się do siania pa
niki i zamętu".

Powolna lecz stała konsolidacja stosun
ków psuje interesy wszystkim żerującym
na nędzy ludzkiej.

„Zarobić dwa tysiące dziennie, to stanowczo
za mało. Był czas, kiedy zarabiało się 15 do 20
tys. Trzeba było wymyśleć coś. aby znowu za
robić. Konferencja Ministrów Spraw Zagranicz
nych nie dała rezultatów — to przecież nowa
wojna. Zapowiedź władz bezpieczeństwa o liItwidacji maruderstwa na terenach Polski — to
zapowiedź ni mniej ni więcej tylko... blokady
stolicy. Inni zaś otrzymali instrukcje w spra
wie mających nastąpić nalotów. Instrukcje na
turalnie widzieli na własne oczy. Inaczej by
głuptasy nie uwierzyli".

Pismo wzywa więc:

„W myśl dekretu o przymusie pracy, należy
.tik najszybciej odpowiednio zatrudnić „czaraogiełdziarzy" przy odbudowie zniszczonj'ch miast,
a „prorokami" spod wiadomego znaku, pragną
cymi czerpać zyski przez sianie zamętu, powinJ2y zająć się władze bezpieczeństwa".

nie ma miejsca, zaułka, skądby nic płynęła
muzyka. Z akordami Menueta Paderew
skiego zlewają się głosy chłopców, sprze
dających „Nowy Czas" — miejscowy dzien
nik, jedyne chyba w Polsce dzisiejszej cza
sopismo wychodzące w kolorze... seledyno
wym.
Ranni żołnierze rosyjscy ze szpitala wo
jennego śpiewają pięknym chórem w ro
mantycznym parku miejskim do późnego
wieczora. Od czasu do czasu w melodie te
wpada gwizd lokomotywy, głuchy łoskot
przetaczanych pociągów — rytm muzyki
wielkiego dworca. Gniezno bowiem jest
także ważnym węzłem komunikacyjnym
na drodze pomiędzy Warszawą, Poznaniem,
Gdańskiem i Wrocławiem.
Czekamy na swój pociąg. U wejścia do
tunelu, ktoś ubrany w dobrze już znany
nam pasiak obozowy pyta o połączenie na
Morawską. Ostraw,, tal, wymawia jf tę

okresie wojennym

uszczuplała w niczym rzecz prosta praw epi
skopatu polskiego, a zapewniała katolikom w
Wielkopolsce jaką taką opiekę. To te& nie małe
było zdziwienie w Kraju, gdy część prasy emi
gracyjnej napadła przy tej okazji na Watykan
przeinaczając intencje i fakta.
Kraj nie protestował jednak, by nie zdra
dzać przed Niemcami, że nominacja ks. Breitingetra dokonana była na jego żądanie.
Stare błędy, a wciąż żywe. ówczesne bezpod
stawne ataki emigracyjne odżywają dziś w po
ciągnięciach Rządu Jedności Narodowej, raniąc
tym boleśniej uczucia wszystkich katolików w
Polsce. Kościół nie będzie się bronił, nie lico
wałoby to z jego powaga, lecz rzeczą katolików
świeckich jest, zabrać głos dając świadectwo
prawdzie.
,
Panie redaktorze. Nie wątpię, że celem Fana
jest uczciwe i zgodne z rzeczywistością naświet
lania życia polskiego. Czy nie należałoby wobec
tego, gdy chodzi o sprawy katolickie zwracać
się po informacje do katolików jako jedynych
znających prawdziwy stan rzeczy? Artykuł
„Konkordat" robi wrażenie przedruku z nie
sławnej pamięci ..Nowego Kuriera Warszawskie
go", *) a napewno nie oto chodziło zarówno au
torowi jak redakcji.
Za umieszczenie tych paru słów serdecznie
dziękuję i pozdrawienie łączę.
Zofia KOSSAK-SZCZUCKA.

Szanowny Panic Bcdaktoizc.
W numerze „Kuriera Polskiego" z dnia 27
września umieszczony został artykuł p.t. ..Kon
kordat" w związku z którym pragnę skreślić
kilka słów. Biorąc żywy udział w życiu katolic
kim Kraju w ciągu ubiegłych sześciu lat, czuję
się powołana do sprostowania mylnych infor
macji, na których autor wymienionego artykułu
opierał swe wnioski.
Poczynając od września 1939 r. Stolica Apo
stolska okazywała Polsce szczególną zyczliwosć
i otaczała opieką. Zaczęło się od pamiętnycn
słów wypowiedzianych przez Ojca św. do piel
grzymki polskiej w październiku oraz do ustę
pu pomieszczonego w Encyklice „Sumni Pontificatus" wydanej w tymże roku. Obu odnośnych
ustępów nie przytaczam, by cytatami nie obcią
żać zbytnio niniejszego listu. Każdy ciekawy
jednak może je łatwo odnaleźć w akta Sedis Apostolica. Sa one bardzo wymowne. Od tego
czasu przez pięć lat bez przerwy, z Watykanu
płynęły nieustannie do Kraju to słowa otuchy,
*) pismo wydawane przez Niemców w okresie
to pomoc materialna (pieniądze, wino mszalne, okupacji.
sukno na sutanny itp.). Jeńcy polscy w opo zach iuamcuuui
niemieckich cieszyli ~.
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nazwę, że nie mamy żadnej wątpliwości co dowolećnie głosząc W
rtpk TV (szczególnie
fazr-zeeóinie v;
w NaclNad
w Rzeszy
renii), że papież jest polonofilem dbającym tyl
ko o Polskę-, a odnoszącym się obojętnie do ka
tolików niemieckich. Nie przeszkadzało to by
najmniej goebbelsowskiej propagandzie twier
dzić uparcie w gadzinówkach polskich, że pa
pież błogosławi faszystowskie wojska i jest zwo
lennikiem Hitlera.
W Kraju znajdowała ona posłuch tylko wśród
wrogów Kościoła. Katolicy posiadali dość do
wodów życzliwości Ojca św. Mówiły o niej prze
piękne listy, do śmiertelnie chorego arcybisku
pa Galla i do ks. metropolity Sapiehy skiero
wane. Pozostawały one bardzo tajne, nie mo
gła publikować ich konspiracyjna katolicka pra
sa, by nie zwrócić uwagi Niemców na , drogi
St. Zjednoczone ofiarują Rosji
którymi szły bezpośrednie kontakty duchowień
kilka bomb atomowych ?
stwa polskiego z Watykanem. Lecz dziś można
Londyn. — „Daily Sketch"' zapewnia, że Tin o tym pisać swobodnie.
man omówi z Attlec projekt podarowania rzą
Podobnie mylnie przedstawiona została spra
dowi .sowieckiemu kilku bomb atomowych.
wa rzekomego mianowania biskupa Niemca w
Podobne postanowienie byłoby apelem do Ro Poznaniu. Prawda wyglądała następująco : Po
sji. uważają w niektórych kołach londyńskich, nieważ Prymas Kardynał Hlond był nieobecny
a równocześnie zadowoliłoby Amerykę, pragną a jego sufragan ks. Dymek pozostawał w do
cą zachować tajemnicę fabrykacji bomby ato mowym areszcie — katolicy w Wielkopolsce
mowej.
oraz szczątki mienia kościelnego pozostawały
Sądzą, że rzqd sowiecki uważałby podobną de bez żadnej opieki — tajna rada kapłańska w
cyzję za dowód dobrej woli Aliantów.
Kraju zwróciła się przeto potajemnie do Waty
kanu prosząc o mianowanie administratora dla
Typ „samolotu rodzinnego"
obu diecezji. Jako kandydata wysunięto ks.
Nowy Jork. — W olbrzymim magazynie no Breitingera, który przed wojną był przy Pry
wości wystawiono na sprzedaż samolot „Er- masie rzecznikiem spraw katolików niemieckich
coupe", który możnaby nazwać samolotem ro w Poznaniu. Na tem stanowisku ks. Brei linger
dzinnym lub taksówką. Samolot ten jest bar dał się poznać jako uczciwy człowiek i gorliwy
dzo małych rozmiarów, rozwija szybkość 160 katolik, a jako Niemcowi nie groziło mu prze
km. na godzinę, a jego zasięg wynosi 700 km. śladowanie przez okupanta. Nominacja ta nie
Poza dwoma pasażerami może zabrać 25 do 30
kg. bagażu. Jest bardzo łatwy w kierowaniu,
nip wpada w „korkociągi".
Stan zbrojeń sowieckich
Gdy umie się jako tako kierować np. samo
Moskwa. — ..Prawda" donosi, że sowiecki prze
chodem 1 posiada znajomość posługiwania się
motorem i hamulcami, o wiele łatwiej jest na mysł zbrojeniowy pracuje wytężenie, aby za
uczyć się latać ,,Ercoupem", niż jeździć samo pewnić bezpieczeństwo kraju przed ewentualną
napaścią. Uchodzi za pewne, iż mimo przepro
chodem.
Cena aparatu wynosi tylko trzy tysiące dola wadzanej demobilizacji, pokojowe siły zbrojne

do jego narodowości. Tak — to Czech któ
ry kiedyś widocznie zrezygnował z niemiec
kiej „protekcji" i dlatego dzisiejszego wie
czoru wraca ze Stutthofu.
Lech, Czech i Rus. — Nie legendarni,
ale naturalni, najprawdziwsi bracia spoty
kają się razem w roku 1945 w Gnieźnie,
w połowie drogi między Odrą a Wisłą, Mołdawą a Dnieprem.

I Radiostezja

Już nieraz słyszeliście o różnego rodza
ju różdżkarzach, a przede wszystkim wy
krywających źródła wody, źródła ropy
naftoxoej czy też złoża rud metali.
Taki czuły nerwus, (niby różdżkdrz),
trzynia w garściach swój czarnoksięski
pręcik i drepce
spacerkiem po górach,
wertepach i innych nieużytkach. a gdy mu
pręcik zadrży, powiada: (ten od wody) —
woda, (ten od nafty) — ropa, (ten od met a lij — żelazo, ołów czy też inny metal.
1 rzadko który z nich popełnia omyłkę,
a jeśli... proszę Państwa, i koń ma cztery
yiogi, a też się potknie.
Na Lazurowym Wybrzeżu, w Juan les
Pins, żyje pewna wieszczka - różdżlcarka,
która z fotografii umie określić stan zdrowia każdego człowieka, wykryć każde je
go niedomaganie fizyczne.
Jej przyrządem do wykrywaniu nie jest
jakaś laska Mojżesza czy inny magiczyiy
pręcik, lecz jakiś cudowny kryształek.
W
nauce zdolność ta nazywa się ra->
diostezją.
że to jestem wścibski i ciekawski, po
słałem lazurowej wieszczce swoją maskę.
Co z nią robiła, nie wiem. Grunt, że po
wiedziała mi w liście na co niedomagam, a
na co niedomagam to moja rzecz. Poza
tym przysłała mi paczkę posiekanego lub
czyku, ale to chyba nie na kochanie, bo
się w okresie zimy
strasznie gorzki... i kazała pić ô&a razy
dziennie.
Jak eksperyment, to eksperyment.
Raz kozie śmierć!
Od trzech tygodni pijam to cudowne lestrefie brytyjskiej wydobycie węgla wzrosło w
październiku do 2. miln. 900 tys. ton, nie będzie 4 karstwo o smaku żółci z piołunem, wy
węgla na ogrzewanie mieszkań prywatnych.
krzywiam przytem twarz, jak hipopotam
Wreszcie Montgomery wypowiedział się za
jednolitą polityką we wszystkich strefach oku i czekam na rezultat.
Lustro powiedziało mi, że jestem taki
pacyjnych.
jak przed wojną, waga zaś, że ważę
(Ikispacja Niemiec może trwać 3sam
kilo więcej, bal u kupców, że mógłbym
krócej eiiż lO fisit Ï
nawet swinga tańczyć.
Berlin. — Marsz, żuków oświadczył dzienni
W ogóle... w ogóle mógłbym cytować je
karzowi amerykańskiemu, że okupacja aliancka szcze co mi to, a to powiedziało, ale że
w Niemczech może zakończyć się przed upły
wem 10 lat. o ile Niemcy zachowywać się bę jestem skromniaczkiem, powiem tylko, że
gorycz ziół rozpuściła ioe mnie wszystkie
dą odpowiednio.
osady
niewoli.
Majątek ziemski Bismarcka
I cote szczęście, że w tych ziołach nie
rozparcelowany
ma fiołków, które podobno lubią zakwitBerlin. — Majątek ziemski Bismarcka, „żelaz nać nieraz i w... głowie. A ja dzięki radionego kancJe-rza", został rozparcelowany między
100 rolników niemieckich. Majątek obejmował stezji zakwitam tylko... zdrotoiem.

z wybuchem rozruchów na terenie Niemiec

Berlin. — Przemawiał marsz. Montgomery, do
wódca brytyjskiej strefy okupacyjnej, który za
znaczył,, że wzmocniono siły wojsk brytyjskich
w Niemczech, licząc się z możliwością ew. wy
buchu rozruchów w okresie zimy. Jeżeli jednak
zimę tę Niemcy przejdą bez katastrofy, będzie
to w znacznej mierze zasługą wojsk brytyjskich.
Wojska te udzielają bowiem pomocy nietylko w
dziedzinie administracyjnej, wobec tego, że
wskutek wojny i zniszczeń całe życie w Niem
czech zostało zatrzymane.
Montgomery zaznaczył m. in., że chociaż w
Fenomen ludzki

Dożył wieku 127 lat...

Bombay. — W Indiach zmarł niejaki Haju
Ghulam Mohamed, który dożył 127 lat. Pozo
stawił on po sobie 32 dzieci, z których najstar
sze liczy 85 lat, a najmłodsze... 3 lata. Będąc
żonaty dziesięciokrotnie, pozostawił wdowę w
około 1.600 ha.
wieku 32 lat.
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Droga wiodła
I przez Narvik
— OPOWIEŚĆ
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W załączeniu był szkic ogniowy. Andrzej
odesłał inny, prosząc o ,.zajęcie się" w
szczególniejszy sposób ową kępą brzezin z
sągaini drzewa i dojściem do nich od stro
ny nieprzyjaciela. Wszystko to z jego sta
nowiska było typowym polem martwym,
niemożliwym do trzymania ogniowo. Sam,
dla własnej satysfakcji wykonał nowy szkic
sytuacyjny, z całym układem ogni, zmien
nością stanowisk ogniowych, ogniem zapo
rowym cekaemu, granatnikiem VB. Poka
zał Grudzie. Zaniósł do Michałka, który już
zaległ w kosówce i zlewał się z nią w mro
ku, przykryty naciętymi gałęziami. Potem
wrócił do reszty drużyny. Zapadająca noc,
oddalenie od reszty plutonu, poczucie, że
tam dalej nie ma żadnej łączności, nie po
działały najlepiej. Czeczel znał tę drużynę
jak żadną inną z całego plutonu, bo to była
w większości jego dawna drużjma. Wie
dział, że jeśli coś nie idzie, wszystko zaci
na się w milczeniu. Wolał zawsze przekłu

wać takie milczenia, wywołać nawet wy
buch, byle żale wylazły na wierzch. Tym ra;cm czuć było o co chodzi.
— Za parę godzin, — rozpoczął — jesz
cze w nocy, wychodzi nasze natarcie...
Wszyscy dostrzegli to dawno, z nieomyl
nych wojennych znaków, ale słowa zapadły
jak potwierdzenie czegoś w co się jakby
nie wierzyło.
— Natarcie — pokazał na góry — pój
dzie aż stamtąd, od granicy szwedzkiej, het
za tymi górami, i aż za tamtym lasem, pod
tamtą górką, z której wtedy — pamięta
cie? — tak nag grzali...
W bladym półmroku — noc przesycała
się mgłami — twarze nieruchomiały uwa
gi;
— Natarcie poprzedzi artyleria angiel
ska z gór za nami, z krążowników na
fiordzie. Zobaczycie dopiero jak takie coś
wygląda...
Znowu urwał. W Coetquidan, we Francji,
jego wykładowca z podchorążówki powia
dał słusznie, by nie mówić żołnierzowi ani
za wiele, ani za mało. Czeczel wiedział, że
według ocen polskich, objaśnia raczej za
wiele. Uważał jednak, że ci robotnicy z
Francji muszą wiedzieć więcej, że ta zapo
wiedź wiszącej w powietrzu ofensywy, w
tych rozmiarach, że wsparcie ogniem arty
leryjskim, podniesie ducha owej nocy chło
dnej.
— Teraz — podjął — co my robimy?
Sześcioro oczu znieruchomiało w jedna

Slawmond.

kowym spojrzeniu, jak przedtem ścięły się
twarze...
— My nie pójdziemy do natarcia. Nasze
zadanie jest zostać tu, tu, — powtórzył
znacząc ręką, aż obejrzeli się na pozycje za
nimi, — i tu trzymać. Trzymamy to ogniem
cekaemu podchorążego Steckiego z tamtej
górki. Trzyma to erkaem Michałka, który
tłuc będzie i tam i tu. Trzyma granatnik
kaprala Grudy, który obrzuci tamte drzew a — o! że niech! Trzymamy to — my.
W...
— Jest nas mało. Jesteśmy tu po raz
pierwszy.
— Dlatego trzeba dwa razy tak wypa
trywać oczy co zawsze.
,,Dlatego spać będzie tylko trzech. Wy
trzej pójdziecie teraz pod tamtą kolibkę.
Was się potem zwolni.
,,Kolibkę" tworzył załom skalny, przesło
nięty z jednej strony wielkimi gałęziami sośniny, widocznie zrąbanymi gdzieś dalej i
przyniesionymi tutaj przez ów zluzowany
pluton. Trzech wyznaczonych do służby roz
mieścił w prawo od erkaemu, ku stanowi
skom reszty plutonu. Najdalszy był o 40
m. Kiedy wszyscy pokładli się na owym
załamaniu terenu, było to tak jakby uchwy
ciły go podłużne brunatno szare szpony
niewidzialnego ptaka. Ustało ostatnie chodzenie po mchu, nieuniknione trzaskanie ga
łęzi, przytłumiony odgłos saperskiej łopat
ki Michałka, wkopującej się w jałowiec i
coraz to zgrzytającej o skałę.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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mieckie,
wbrew wszelkim przepisom koś
Leopolda w.
cielnym,
odmówiło
Wojciechowi Korfantesr«Mla
Łódź. — W Sądzie Okręgowym skazano na
Wzrost wydobycia węgla
Pojutrze
rok i 6 miesięcy więzienia Bolesława Grześ i a- mu ślubu małżeńskiego z pobudek politycz
Polski
przemysł
węglowy
osiągnął
w
paździer
Edmunda b.
kontrolera Wydziału wojskowego za nych, było to nadużyciem religii i Kościo
niku globalno wydobycie: 2 milicmy 935.750 ton, kowski ego,
Miejskiego w Łodzi, który w związku z ła do spraw doczesnych. Był to objaw kle
czyli przeszło 478.000 ton więcej niż we wrześ rządu
przeprowadzaniem
u Józefy Sławskiej
niu, przybliżając wydobycie do norm sprzed wojny uzależnił spijanie wywiadu
PRENUMERATA FOD OPASKĄ
protokółu od rykalizmu.
Przeciętna wydajność kopalń zagłębia ślasko- otrzymania od niej odpowiedniego
kwoty
50
zł.
Gdy w r. 1903 po śmierci Papieża Leona
50 fr. miesięcznie, — 140 fr. kwartalnie, Dąbrowsknego. która we wrześniu wynosiła 921
Poznań. — Oddano do użytku publicznego XIII, książę biskup krakowski śp. ks. kar
260 fr. półrocznie,
£>00 fr. roczn:e. kg. na dniówkę w październiku osiągnęła 948 kg.
tymczasowy nowy budynek dworca głównego.
dynał Puzyna w Rzymie w imieniu cesarza
#
*
Gość amerykański
austriackiego Franciszka Józefa wniósł
Do
Polski
przybył
korespondent
z
Chicago,
Poczt. Konto Czekowe: C.C.LILLE 16657. Sun Irving Brant, któiy zbiera materiał do ksią
przeciwko wybraniu papieżem kandydata
Tam — skąd de Gaulle w r. 1940 niemiłego
żki o Polsce. Wyraził on przekonanie, że Połs-ka
Austrii protest, za którym kry
chociaż bardzo zniszczona przez okupanta, szyb
odleciał do Londynu
ły się Niemcy, było to z jego strony nadu
ko odbuduje wszystkie dziedziny życia.
ECHA DNIA
Bordeaux. — Na lotnisku w Merignac - Beau życiem jego stanowiska i urzędu kościelne
Polsko _ rosyjska umowa w sprawie
Desert nastąpiło ub. soboty odsłonięcie płyty go do spraw doczesnych. Był to kleryka
pamiątkowej. Płyta przypomina, że w dn. 17
•fc Iva międzynarodowej konferencji
nafty
lizm, który słusznie przez Rzym został po
Rządy polski i sowiecki zawarły umowę, na czerwca 1940 r. gen. de Gaulle z tego lotniska
współpracy kulturalnej w Londynie angielktórej Rosja dostarczy Polsce znacz odleciał do Londynu, skqd w ciągu 4 lat kiero tępiony.
ski min. pracy, pani Wilkinson, słusznie podstawie
wał walką wyzwoleńczą narodu francuskiego.
Za polskich już czasów znałem pewnego
ne ilości nafty.
podkreśliia, że jedną z głównych przyczyn
posła sejmowego, który bardzo gorliwie
333
kina
w
Polsce
Siedziba
„Federacji
światowej
zatruwania atmosfery między narodami
chodził do kościoła i przystępował do Sa
dniu 1 października czynnych było w Pol
jest fałszowanie historii. Niestety, historię sceW 333
stałych kin dźwiękowych (450 stałych młodzieży demokratycznej" w Paryżu kramentów świętych. Chodził jednak zaw
iałszuje się nietylko w odniesieniu do in kin dźwiękowych przed wojną). Rozbudowa kin
Londyn. — światowa konferencja młodzieży sze do jednego kościoła, a zawsze do jedne
więc — mimo szalonych zniszczeń i
nych narodów, lecz jakże często także w postępuje
nadal odbywa w Londynie obrady. Delegatka go księdza do spowiedzi. Ksiądz ten stał na
braku technicznego sprzętu — stale naprzód.
francuska, Colette Jobard, przeprowadziła przy czele bogatej instytucji 'społecznej. Pewne
stosunkach wewnętrznych.
jęcie przez aklamację wniosku, domagającego
„Dobrany wójt" i jego przyjaciele
Zmarł ostatnio Wincenty Witos. Wiado
Krosno. — Aresztowano Aleksandra Pankie się ,,dla kobiet możliwości dostępu do wszyst go dnia ów poseł zwrócił się do tego księ
mo, jaka była jego rola w walce z dykta wicza, sołtysa gromady Dębowiec, który przy kich zawodów". Konferencja domagała się, by dza o znaczną pożyczkę z tej instytucji.
właszczył sobie 28.000 zł. zebranych przez po każda osoba, ukończywszy 18 lat, miała prawo Łatwowierny ksiądz
torskim systemem sanacyjnym.
nie mógł odmówić
trącanie po 50 zł. od każdej karty rozpoznaw wyborów i wybieralności. 600 delegatów z 63
Tymczasem paryski organ sanacji, za czej, składanej przy wymianie pieniędzy. Leo krajów zatwierdziło utworzenie nowej organi prośbie tak „wzorowego" katolika. Gdy
międzynarodowej młodzieży, pod nazwą „wzorowy" ten katolik otrzymał pożyczkę,
mieszczając krótkie wspomnienie o Wito pold Dobrowolski, Adam Pankiewicz i Wojciech zacji
oskarżeni zostali o to, że nakłonili A- .światowa federacja młodzieży demokratycznej". ksiądz go już nie widział w kościele, ale
sie, „kończy" karierę polityczna Witosa w Płukarz
Siedzibą
nowej federacji będzie Paryż.
leksandra Pankiewicza do popełnienia wymie
niestety instytucja społeczna nie zobaczyła
r. 1925. Ani słowa nie ma natomiast o tym, nionego przestępstwa.
też nigdy wypożyczonych mu pieniędzy. To
że Witos był premierem w tragicznych
Norwegia żąda od Francji
• Obroty czekowe w październiku w porów
jest przykład ohydnego klerykalizmu.
dniach maja 1926 r., że rząd jego musiał naniu ze wrześniem wzrosły o przeszło 120 proc.,
55
milionów
koron
wynosząc we wrześniu 2 miliardy 250 milionów;
Gdyby ksiądz katolicki dla uzyskania do
uchodzić z Warszawy przed bagnetami za w
październiku,
5
miliardów
złotych.
Paryż. — Rząd norweski wysunął pod adre brego probostwa lub nawet dla uzyskania
machowców, że później WTitosa zamknięto
sem
Francji
żądanie
otrzymania
odszkodowania
"Warszawa. — „Szabrownicy" w poszukiwaniu
do Brześcia, że skazano go na więzienie za łup-u nie liczą się z żadnymi względami, jak to w wysokości 55 miln. koron jako zwrotu za 22 subwencji dla parafii wstąpił do partii,
norweskie, skonfiskowane w swoim czasie grzeszącej przeciw zasadom katolickim, i
„podburzanie przeciw władzy" i że krwa miało np. miejsce w podziemiach Katedry, gdzie statki
został sarkofag Sienkiewicza.
otwarta przez rząd Vichy.
partii tej się wysługiwał, byłoby to nadu
wo prześladowano ruch chłopski, na któ rozbity
trumna i zwłoki również sprofanowane.
życiem Kościoła do celów ziemskich i kle
Gen. de Gaulle do żołnierzy
rego czele stał!....
rykalizmem.
Tak się fałszuje historię.
amerykaliskich :
P Fałszywych demokratów i postępowców,
Gré!»
Nioznanogo
Żołnierza
Lecz tak się jednocześnie odsłania swe
Nigdy was nie zapomnimy
którzy dążą do wyłączenia wpływów re
oblicze. Koła, które stoją, za wspomnianym
w Warszawie
Paryż. — Gen. de Gaulle skierował do żoł ligii i przykazań Kościoła na życie publicz
pismem, odżegnywują. się bowiem jakoby
Na b. placu marsz, Piłsudskiego w Warszawie nierzy amerykańskich, którzy wkrótce opuszczą ne, innymi słowy tak zw. laicyzm, katolicy
następujące orędzie:
miały cokolwiek wspólnego z sanacja. Mil spoczywa polski Nieznany żołnierz.' Z wielu po Francję,
żołnierze Wolnej Ameryki, spełniwszy swo muszą zwalczać jako niebezpieczeństwo dla
bojowisk zebrano tu ziemię,
składając ją w
czenie ich jednak o zamachu majowym, wspólną
porządku w
mogiłę. Grób Nieznanego żołnierza był je zadanie i odniósłszy zwycięstwo, opuszczacie Kościoła i chrześcijańskiego
milczenie o krzywdach, jakie system sana symbolem tych wszystkich bezimiennych, którzy ziemię europejską. Przesyłam wam serdeczne świecie. Twierdzę jednak, że daleko więk
życzenia od wszystkich żołnierzy francuskich i
krwią
swą
serdeczną
zrosili
pobojowiska
Buro
cyjny wyrządził Witosowi i przywodzone
wyrazy wdzięczności całego narodu francuskie szym wrogiem religii i Kościoła jest kle
o wolność Polski.
go. Nigdy o was nie zapomnimy. Pomyślcie rykalizm. Laicyzm jest błędnym przekona
mu przez niego^ruchowi ludowemu mówi pyNieznanemu
żołnierzowi nadany był krzyż czasami 6 nas. Walczyliśmy razem, cierpieliśmy
jednak wyraźnie, że koła te są nieodrodny ,,Vii-tuti Militari" i umieszczony został on na razem, tryumfowaliśmy razem. Kraje nasze win niem i fałszywym poglądem na świat. Kle
rykalizm zaś jest nietylko kłamstwem i omi synami sanacji i akcja ich dąży do na grobie.
ny iść ku przyszłości ręka w rękę.
Przed wojną Grób Nieznanego żołnierza oto
wrotu systemu sanacyjnego!
błudą, nadużywaniem rzeczy świętych do
czony był ogólną cz-cią. Doborowe jednostki gar
celów marnych, ale co więcej, jest często
W tych warunkach jest zrozumiałym, iż nizonu warszawskiego zaciągnęły u niego stałą
kroć świętokradztwem. Chrystus błądzą
wartę, bez przerwy dniem i nocą pło NADESŁANE.
sanacyjne pisma, wspominając półgęb honorową
nął u grobu wieczny ogień, znicz. Każdy woj
cych nawracał, ale kupczących w świąty
kiem o Witosie, nie mogą przypominać roli skowy od szeregowca do Wodza Naczelnego
Związek Uczestników
ni — z niej wypędzał.
zmarłego przywódcy chłopskiego w łatach przechodzący obok Grobu Nieznanego żołnierza
Polskiego Rnclm Oporu
był oddać mu honory wojskowe,
Chwała Bogu, że w Polsce mamy tylu
1926-39. Rola ta stanowiła bowiem linię zobowiązany
każda przechodząca oeoba cywilna musiała ob
księży, którzy są radykalnymi antyklery
„L,Ordre de la Resistance Polonaise"
podziału między sanacją a demokracją!
nażyć głowę.
Do szczegółów pobytu oficjalnych zagranicz
Do byłych członków P.O.W.N., Deporto kałami i mają odwagę wyznawać swój annych gości należało obowiązkowe składanie wień
wanych,
Jeńców, Inwalidów oraz żołnierzy tyklerykalizm publicznie".
ców na Grobie Nieznanego żołnierza. Praktyka
TO i OWO
z
Polskich
Jednostek walczących na tere
ta rzecz jasna była stosowana w całej Europie
i przetrwała ona do dzisiaj.
nie Francji.
Poszukiwania 1*. C. K.
Tradycję Grobu Nieznanego żołnierza trzeba
Podaję do wiadomości, że został powoła
•lesieiisa«» liście
odnowić. Będzie tam sikładana ziemia ze wszy ny do życia apolityczny Związek byłych
Sa poszukiwani przez PCK w Paryżu, 2 rue
stkich pobojowisk świata, na których bohater
Euler, Paris 8-e.
Pożółkłe liście, co w jesiennej słocie
sko walczył i ginął żołnierz polski. Będzie tam Członków P.O.W.N., Deportowanych, Jeń
Sapiński Jan, ur. 1920 r. syn Heleny i Karo-*
Płyną z drzew, ginąc w zaułków gdzieś
ziemia z Westerplatte, sipod Kutna, z Tobruku ców, Inwalidów oraz żołnierzy z polskich la dep. z Warszawy przez Pietrzyńskiego Ka
rola. Schaller Eugenia dep. z Warszawy przez
[wnęce, spod Lenino, spod Monte Casino, z Narwiku, Jednostek walczących na terenie Francji.
Schaller Helenę. Scharmach Maryla, córka Sta
tam będzie ziemia z warszawskich ulic
Zawsze nas grążą w dziwacznej tęsknocie złożona
Związek ten ma na celu zapewnienie nisława i Stefanii Poznańskiej z Nowaków dep.
ziemia przesiąknięta krwią powstańców, krwią
Za tym, co było i — nie ma już więcej.
swym członkom opieki moralnej, prawnej i z Warszawy przez Mirochnikoff Marylę. Sendak
warszawskiego ludu.
W jakim więc stanie jest dzisiaj ten obiekt? materialnej, a w szczególności załatwianie Jan z Warszawy przez Niewiadomskiego Tadeu
Nostalgia onych żałosnych uniesień
Zasadniczo zachował się on dobrze. Zniszczenia spraw pensji, odpraw pieniężnych oraz sza. Sidoroń Michał był w niewoli niem. pod nr.
4012 przez USFET Rear. Siwek Wanda Camp.
są minimalne, tak że grób da się łatwo odre
Przjrgnębiająco wpływa na człowieka
Zachowały się wszystkie tablice, wy wszelkich formalności związanych z poby Polonais de Stendal przez Charrot Pierre, fcliT gdy rok cały niósł mu żółć — to jesień staurować.
mieniające, z jakich miejsc pobrana jest ziemia tem Polaków na terenie Francji stosownie wowski Leopold ur. 1905 z Warszawy, syn Ed
Jeszcze pokaźniej mu żółcią dopieka.
zachowały się brązowe krzyże Virtuti Militari do Dziennika Ustaw J. O. Nr. 48 z dnia 10.- warda i Amalii przez śliwowskiego Edwarda.
Sochaczewska Rojza ur. Dauman, 14. 3. 1909 dep.
zachowała się w zupełności płyta nagrobka. Ale
z Marsylii przez Sochaczewskiego Samuela. So
aby ktokolwiek opiekował się Grobem Nieznane 6. 1944.
yv obecnych czasach zwłaszcza chłód
kołowski Józet ur. 1025, syn Józefa i Anieli w
żołnierza — tego niestety nie widać. Niewia
Biuro Związku mieści się w Paryżu (1er) 1943
[jesienny go
r. wyjechał z Aubervilliers do Niemiec na
domo, dlaczego nie istnieje tam dziś warta ho 36, rue de Richelieu.
pracę, był później w Buchenwald przez Soko
I te pożółkłe z drzew płynące liście
norowa, nie mówiąc już naturalnie o zniczu
łowskiego
Józefa Sosnowski Ryszard, ur. 3. 12.
W
sprawie
zapisów
na
członków
oraz
Przechodzący obok wojskowi nie zadają sobie
Reakcji skutek sprawują znamienny
syn Stanisława i Marii dep. z powst. war
trudu salutowania, a cywile ani myślą o uchy wydania legitymacji zatwierdzonych przez 1914,
I niosą żałość, jak nigdy, rzęsiście.
szawskiego
przez Sosnowska Irenę. Sosynowicz
laniu czapek. Dlaczego tak jest?
Władze Francuskie zostaną rozesłane w Hirsz ur. 1887 Sosynowicz Estera, ur. 1888 i Da
Grób
Nieznanego
żołnierza
jest
jedną
z
nie
wid
ur.
-.
9.
1919 z Warszawy przez Sosynowinajbliższym
czasie
odpowiednie
kwestiona
Bo ostatecznie, natury to sprawa,
licznych ocalałych w Warszawie pamiątek naro
crza Karola. Stella Ernestine, ur. I>reyfus, 1886
Że giną liście na prawo i lewo —
dowych, zawsze był on otoczony czcią i dzisiaj riusze.
z Drancy przez Stellę Innocent. Strzelecki TaPrezes Związku
zasługuje on na to tym bardziej, bo jako eym
Ale — dlaczego, rzecz to jest ciekawa,
deusz dep. z pow. warsz. przez Prudhommo
boi stał się on dla każdego Polaka jeszcze droż
Jacqueline. Strzeszewska Leokadia i StrzeszewDaniel . Zdrojewski
Ginie gdzieś dzisiaj tak samo i... drzewo? szy
i cenniejszy po tych ofiarach, jakie w osta
ski Jerzy z Warszawy przez Domańskiego Zyg
pułkownik.
R a h.
tniej wojnie złożył żołnierz polski.
J u t r o :

h
(Ciąg' dalszy)
Kto ponosi winę? Kto był odpowiedzial
ny? Cesarz w swoim zaślepieniu. Od tej
więc chwili Rudolf jął manewrować, ty otrzymać* prawo do śmierci — a czynił to z
odwagą, zimną krwią i zręcznością, jakiej
inny człowiek użyłby, dla obrony swojego
życia.
Fala myśli przesuwała się przez je^o gło
wę, podczas gdy cesarz mówił niesf"udzenie. Zakończył zdaniem, zapożyczonym z
codziennego słowniczka:
— A więc, jesteśmy, Rudolfie, \2bo sa
mego zdania.
— Pozostaje tylko jeden ounkt co wy
jaśnienia — rzekł arcyksiążę. przyjmując
świadomie ton cesarza. — Czy nie wolno
mi zobaczyć się raz jeszcze z panna Vetserą. Nie mogę jej dać dymisji jak ty któ
remuś z swoich ministrów. Byłoby to okrucieństwem.
Twarz cesarza rozjaśniała się. Za: grało
na niej coś w rodzaju uśmiechu, był ^umny istotnie z eleganckiego SD isob1!, w jaki
pozbywał się ministrów, którzy przestań mu
się podobać. Taki minister zdawał się być
po przyjacielskiej audiencji ü «zczycu łask.
Wróciwszy do domu, zastaw.-»,! list z dymi
Ï2)

sją, którą — nie było innego wyjścia —
musiał podpisać.
— Nie sprzeciwiam się temu, a^byś zo
baczył ja raz jeszcze.
— Sam?
— Jeżeli chcesz... lecz te widzenia są
zazwyczaj bardzo przykre. Zn«.rZhie rozsą
dniej jest unikać ich.
Rudolf, słysząc ojca mówiącego w ten
sposób, dał się unieść gniewowi.
— To moja rzecz — mrifi i:;ł
— Jak uważasz. Możecie si'; spotka* ale
niech to będzie po raz ostatni £ąda:n two
jego słowa.
— Daję ci je.
Cesarz wstał. Miał ochotę objąć swojego
syna serdecznym uściskiem. Lecz twarz Ru
dolfa była blada i zbolała, a oczy błyszcza
ły tak dziwnie, że Franciszek Józef ogra
niczył się na głębokim westchnieniu. Po
czym zakończył tonem formalnym:
— Możesz odejść.
VII.
Mayerling

W ową sobotę, dwudziestego szóstego
stycznia, roku 1889-go książę Henryk VII
Reuss wydaje w ambasadzie niemieckiej
najwspanialszy bal bieżącego sezonu.
Bierze udział w tej zabawie cesarska ro
dzina, obecni są następca tronu oraz jego
małżonka Stefania, arcyksiążęta i arcyksiężniczka, ciało dyplomatyczne, dwór,
wysocy dygnitarze, naczelnicy armii, bez
konkurencyjne piękności podwójnej monar
chii, toalety i mundury, bogate stroje, tu
niki haftowane złotem, rodowe diademy,
które wyjmuje się z kasetek trzy do czte

ry razy rocznie, brosze, spinające koronki
na starych dekoltach, perły, diamenty
naszyjniki, wisiory, kolczyki, bransolety
pierścienie •— ileż błyskawic, zapalających
się pod kryształowymi żyrandolami!
Orkiestra Johanna Straussa, jego najpowiewniejsze walce, chwila szału i odpoczyn
ku, zapomnienie i wytchnienie, luksus
rozkosz, oderwanie się od tej gorzkiej wal
ki — życia, uśmiech pośród tylu gryma
sów... bal.
Jedną z tych osób jest najpierwsza, naj
ważniejsza osobistość, która zaszczyciła
przyjęcie w ambasadzie: Jego cesarska i
królewska wysokość, następca tronu arcy
książę Rudolf; drugą — najpiękniejsza
najmilsza i najmłodsza ze wszystkich ko
biet — ma tylko siedemnaście lat — baro
nówna Maria Vetsera, która ukazuje się
pa raz pierwszy w wielkim świecie, jako
dorosła panna.
Maria Vetsera jest ubrana w blado-nie
bieską suknię. We włosach jej błyszczy
półksiężyc diamentowy, u sukni diamen
towa broszka, pierścień na palcu. Jest śli
czna, ujmująca, czaruje serca. Dziesięciu
mężczyzn, wytwornych, utytułowanych
bogatych pragnie ją poślubić. Lecz ona
wolała zaręczyć się tajemnie ze śmiercią.
Arcyksiążę Rudolf jest dzisiaj doskonale
usposobiony, śmieje się, żartuje i zaleca
do kobiet. Zamienia kilka słów z Marią
Vetsera, Wiele osób w tej chwili nie spu
szcza z nich oczu, wiecie czemu: tyle sza
blonowych rzeczy opowiada się o nich —
są to wierutne bajki! nie należy wierzyć
(Ciąg dalszy nastąpi).

munta. Suchomski Józef, ur. 1899, przed wojną
był w Paryżu przez Suchomskiego Boiesława.
Szibznik Chana vel Zilberman, ur. 1897 i Szibznik Rubin vel Zilberman, ur. 1893 dep. do
Drancy przez Zilberman Anitę. Temerson reży
ser filmowy przez Min. Spr. Zagr. W-wa. Ter-»
lecki Zbigniew ur. 1921 z W-wy przez Olbrysa
Jerzego. Toporowski Stanisław przez Toporowskiego Mariana. Turajczyk Kazimiera, Turajczyk
Jan i Turajczyk Stanisław - Kazimierz dep. z
Polski do Badenii przez Turajczyka Antoniego.
Tygier Stanisław ur 1913 syn Jana i Barbary
przez Grzędznelska Janinę. Tywonek Maria ur.
1911 dop. z Warszawy przez Chajkina Pawia.
Ulatowski Konstanty i Stefania z Warsz. przea
Ulatowska Irenę. Umiński Jerzy ur. 1908 dep. z
powst. warsz. prze? Rudowskiego Leonarda.
Wirska Olga deportowana z powstania warszaw
skiego. przez Sitkowskiego Tadeusza. Wiszniew*
ski Edward z Warszawy przez Niewiadomskiego
Tadeusza. Wodożyk Kamil ur. 1916 był jeńcem
franc, w Niemczech. Wójcik Szczepan, ur. 1911
syn Grzegorza i Konstancji przed wojna był we
Francji przez Wójcika Jana. Wolski Józef ur.
1892 syn Tomasza i Aleksandry *i Wolska Ire
na 1900 córka Zofii i Aleksandra byli w oboziô
pod Strasburgiem przez Wolskiego Andrzeja.
Wysocki Romuald, ur. 1910 syn Wiktora i Leo
kadii dep. z Warszawy, przez Wysockiego Ale-1
ksandra. Wojtkowiak Piotr. ur. 1895 dop. z
Compiegne do Buchenwaldu, przez Wojtkowiak
Rozalię. Złotowski - Adamski Stanisław, wyj. z
ob. Connantre przez Adamskiego Zygmunta
(brat), żółty Jacques dep .z Francji, żółta Louise dep. z Drancy. Zołty Szmul dep. z Francji.
Szymańska Emilia i Włodzyński Jerzy proszę«
ni sa o podanie swego adresu.

Założenie Komitetu Opiekuńczego
przy Delegaturze P.C.K, w Paryżu
W niedzielę dnia 4. listopada br. odbyło się w
lokalu P.C.K, w Paryżu zebranie konstytucyjne
Komitetu Opiekuńczego przy Delegacie Okręgo*
wym P.C.K, w Paryżu. Po przemówieniu ob. H.
Birecklego o zadaniach pracy P.C.K., obecni na
zebraniu przedstawiciele organizacyj polskich uznali utworzenie Komitetu Opiekuńczego sa ce
lowe i weszli w jego skład.
Następne zebranie odbędzie się dnia 9 n.-to
pada br. o godz. 20-tej w lokalu YMCA w Pa-*
ryżu, 23, rue Taitbout.

^

Kącik lekarski

|T Wiadomości miejscowe z różnych stron
Polonia Dourges w PZPX-ie

KS. Polonia Dourges, jedna z najlepszych druftyn polskich na emigracji przed woj na. ^ która
podczas o«kupacjł była zmuszona zawiesie swa
działalność, po zreorganizowaniu klubu, przy
stąpiła na nowo do PZPN-u i już w najbliższym
czasie weźmie udział w grach o mistrzostwo
PZPN-u Okr. III.
W związku z tym, zarząd PZPN-u komuniku
je. że z dniem 25. listopada wejdzie w życie no
wy kalendarz gier, uwzględniający w niej drufcynę Polonii.
Na niedzielę 18. bm. wyznaczono tymczasem
następne gry:
Gwiazda Bully — Naprzód Rouvroy sędzia
Delplace; Urania Lens — Legia Fouq. sędzia
Thoman Jerzy: Wisła Sal. — Warta Noyelles
sędzia Darczyński; Kurier Harnes — Rapid
Lens sędzia Sîodowski; Diana Lievin — Rapid
Ostricourt sędzia Mikusiński; Polonia Dourges
jest wolna.
W niedzielę 25. bm. kluby otrzymają nowy
podział gier. Początek gier o godz. 15-tej. .
Makowiecki Jan.
*

Wyniki w II. lidze zawodowców
Grupa północna: — Troyes — Besançon 3:1;
Amiens — Angers 1:0: Mulhouse — Colmar 2::2;
Douai — Ango-uleme 2:2; Nancy — C.A. Paris
9:2; St. Français — Valenciennes 3:1; Nantes—
Le Mans 1:0.
Grupa połndniowa: — Brive — Toulon 1:4;
Vichy — Antibes 2:0; Toulouse — Perpignan
4:1; Grenoble — Clermont 2:2: Beziers — Nice
0:2; Montpellier — Avignon 5:2; Ales — Nimes
0:1.

I. LIGA
Saint-Etienne 18 pkt., Li^le 16 pkt.. Lens i
Red SUr po 15 pkt., R.C. Paris. Bordeaux. Ren
nes'po 14 pkt., Reims 12 pkt., C.O.R.T., Rouen,
Strasbourg, Marseille i Cannes po 11 pkt., Lyon
10 pkt., Sete i Socha ix po 9 pkt., Le Havre 8
pkt,, Metz 5 pkt.
II. LIGA.
Grupa północna: Nancy i Stade Français po
19 pkt., Angers 14 pkt., Angouleme 13 pkt.,
U.S.V.A. i Amiens pô 12 pkt., C.A. Paris. Be
sançon. Nantes i Troyes po 10 pkt., Colmar i
Douai po 9 pkt., Le Mans 4 pkt., Mulhouse 3
punkty.
Grupa południowa: — Montpellier 20 pkt.,
Toulouse 18 pkt., Nimes i Grenoble 14 pkt., Tou
lon. i Nice po 13 pkt., Antibes i Clermont po 12
pkt... Aies 11 pkt., Avignon 9 pkt., Vichy 7 pkt.,
Brive 6 pkt., Perpignan 4 pkt.. Beziers 3 pkt.
doszukiwania
Antoniego NIKODEMA, który wyjechał z Metzu (Moselle) do dep Maine, dn. 10. 10. 1945 r.,
ostatnia wiadomość ? dnia 16. 10. br. POSZU
KUJE żona Elżbieta NIKODEM, Mon toy - Flanville, 13, NOISSEVILLE (Moselle).
Ojca Mikołaja, braci Stanisława i Eugeniusza
oraz siostry Stefanii DUTKIEWICZÓW, poszu
kuje Michał DUTKIEWICZ, ze wsi Busziw, po
wiat Sokal, obecny adres: 1917 Labor C.U.P.C.
Q... 114 Lab. Ser. Center, A.P.O. 758, U.S. Army.
(1385)
Ignacego NIELICZNEGO, zam. przed wojną
od dłuższego czasu w północnej Francji, PO
SZUKUJE Mieczysław JANICKI z Roguska.
woj. Poznańskie, obecny adres: Headquarters,
1201 Labor Superv. Co. 113 A.P.O., U.S. Army.
Michała LAG A J A, Piotra KUBCEBY i Micha
ła STELMACHA ze wsi Peszkowice, woj. Tarno
pol, zam. w ok. Paryża od 1920 r. POSZUKUJE
Mikołaj «NATKEB1AK, ze wsi Peszkowice, obec
ny adres: 1743 L.S.C. Polish Det., 172 L.SC
A.P.O. 513 U.S. Army, Château - Thierry (Ai® n e >(1388)
Brata Stanisława PIETRZAKA, syna Wojcie
cha i Michaliny z Wardyńskich, zam. we Fran
cji od 1920 r. POSZUKUJE Piotr PIETBZAK
Camp des Polonais à ST. SYMPHORIEN (Gi
ronde).
Klemensa WARDZIŃSKIEGO z żona Włady
sławą z d Gajkowska z miejsc. Tuszyńsk, pow
świecie (Pom.), zam. we Francji od 1932 r oetatnio w Harnes (P. de C.). POSZUKUJE kpi
^ ^

DepÔt

z n a j o m y c h z Starogardu Pom.
, G e r i i r d T MANIKOWSKI, Camp

Gardes Polonais, LANDRES (M-et-W)

POdes

Krewnych Józefy i Michała DĄBROWSKICH
zam przed wojną we Francji. POSZUKUJE WłidysJaw CYMBALISTA, Biuro poszukiwań P.C K
2, 2*U8 Euler, PARIS (8-e).
(^57)
Biata Władysława GÓRKĘ, przebywającego
"we Francji, POSZUKUJE Franciszek GÓRKA
Camp des Gardes Polonais, LANDRES (M-et-M)
Siostry Władysławy GĘDŁEK, zara w Pół
1 9 3 0 w OSZUKUJE
fiLUSAIr7Y C ł
Julian
7™
?
' Camp ..Warszawa", SILLERY
'(Marnc)(1354)
STRYJA, zam. we Francji od lat 20, POSZU
KUJE Bronisław ORŁOWSKI z Grudziądza o-

na
B
^ OBŁO
w S ki U chez
rh W 4 Mr.
M ancProksa
i' ? S , o s z -BROTT^^ihk
adre*
i>r.
ukłuhski,
par MOLIERE SUR CEZE (Gard)
(ifffj

Cioci Anny SUŁYM (nazwisko panieńskie) z

POWSZ&ER&1,TSHl!lPKt<^W?;M]'
lana 'S'Ä at**?™' des GardoS Po "
Stefanii KRZANOWSKIEJ, ze wsi NiemadńwPOSZUKUJE^T^' s w n w J r ®. F r a» c Jl od 192S V
Ä S n Ä (M B euse I ) 0 W S K I ' 1 3 ' r u '

P. 31. BIERNAT La Poterie de Pilłać nar
raWtoń?« (Charente) uprasza p. Smusia z Roye o
podanie mu swego adresu.
^
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28.822 jeńców niemieckich jest zatrudnioneyh
w departamentach Nord i Pas de Calais. Z tego
15.844 pracuje w kopalniach węgla, reszta jest
zatrudniona
w rolnictwie, fabrykach, odbudo
wie zniszczonych miast oraz odminowaniu tere
nów.

Dziki w lesie Mormal

Le Quesnoy. — Plaga dzików daje się we zna
ki mieszkańcom wiosek przyległych do lasu Mor
mal. Dziki niszczą pola a nawet zapuszczają się
do wiosek. Ostatnio mieszkaniec wioski Vülereau ubił dzika wagi 100 kg.

Związek Polskich Artystów i Plastyków
we Francji

Polscy artyści, malarze, rzeźbiarze, graficy i
dekoratorzy mieszkający we Francji. powzięli
myśl założenia Związku, któryby bronił ich inte
resów zawodowych.
Onegdaj odbyło się w sali (domu pracy artystyczno - naukowej) na rue Lemandé 15 Paris
17 walne zebranie nowopowstałej placówki, która
przyjęła nazwę Zawodowego Związku Polskich
Artystów Plastyków we Francji.
Siedzibą Związku jest (dom pracy artystyczno - naukowej), na rue Lamandé 15, Paris 17.
Sekretarz Związku artysta malarz Stanisław
Grabowski udziela wszelkich informacji i przyj
muje zgłoszenia. Wszystkich polskich artystów
plastyków pracujących na terenie Francji za
prasza nowopowstały Związek. .

Otwarcie szkoły muzycznej w Lens

+

Klasyfikacja mistrzostw zawodowców

PEEBLE^( Scotland L ''

28.822 jeńców niemieckich
zatrudnionych w półn. Francji

Misuse

Jak najlepiej przyrządzić szpinak *
— pyta p. Z. z Avion.
Szpinaku, po opłukaniu go w kil
ku wodach nie nalewa się woda.
gdyż zawiera dosyć wody własne/
Gotować na wolnym ogniu od chwi
li zagotowania, nie dłużej, jak sie
dem minut. Długie gotowanie zmie
nia smak i kolor. Szpinak nie przyj
muje dużo soli. Należy
posolić po
odcedzeniu. Posiekać, dodać masła,
2 łyżki śmietanki (niekoniecznie)
wymieszać i podać gorący.

Dr. H. ŁYZIŃSKi

Odra

CRECY en Ponthien (Somme). — Dnia 8. 11.
odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne za
wszystkich poległych i zamordowanych Polaków
w czasie ostatniej wojny. Polacy ze wszystkich
okolic pospieszyli jak kto mógł. pieszo, rowe
rem, lub pociągiem, by oddać dług wdzięczności
ukochanym naszym rycerzom walczącym za Wa
szą i Naszą wolność na wszystkich frontach
świata.
Wszyscy zebrani Polacy ślubowali wobec Bo
ga i Grobu Nieznanego żołnierza iść ich ślada
mi choćby im przyszło krew przelać..
Uroczystą Mszę żałobna odprawił ks. Hubert
Dałkowski, który również wygłosił piękne ka
zanie patriotyczne. Absolutorium u katafalku do
konał przew. ks. dziekan z Crecy. wielki przy
jaciel Polaków.
Chcielibyśmy tu podziękować naszym Przyja
ciołom
Francuzom,
którzy
przyczynili
się
do upiększenia tej uroczystości, przez udekoro
wanie kościoła barwami polskimi i przysłanie
nadwyczaj dobrze wyćwiczonego chóru i mistrza
muzyki.
Uroczystość ta zacieśniła jeszcze więcej przy
jaźń polsko - francuską a zarazem nielicznym
patronom obojętnym dała nauczkę, by nie ża
łowali tak bardzo pół dnia pracy i pozwolili na
przyszły raz przyjść wszystkim Polakom na ich
uroczystości narodowe tak rzadkie w tych oko
licach.
A. St.
PARYŻ. — (Bezpłatne lekcje tańca). — Tow.
Rzem. i Robotn. Polskich im. Marsz. J. Piłsud
skiego. 32 rue Basfroi metro Voltaire udziela
bezpłatnie lekcyj tańca we wtorki i piątki, każ
dego tygodnia o godz. 8 wieczorem. W progra
mie tańce polskie. francuskie. nowoczesne,
swing. Lekcje prowadzą wykwalifikowane siły
fachowe.
J. Słowiński, kier. kursu.

W poniedziałek 12. b m. nastąpiło uroczyste
PARYŻ. — Zebranie Rzem. i Bobotn. Polsk.
otwarcie miejskiej szkoły muzycznej. Z braku im.
M. J. Piłsudskiego, 32 rue Basfroi. odbędzie
własnego gmachu, który został zniszczony pod
się
niedzielę 18. .listopada o 15-tej. Po zebra
czas wojny, nauka będzie się odbywała tymcza niu wAkademia
11-go listopada. .
sowo w przedszkolu oraz szkole Carnot.
Dyrekcja przyjmuje jeszcze zapisy w gmachu
TROYES (Aube). — W niedzielę. 18. 11. o go
przedszkola, do 16. bm. włącznie.
dzinie 3 po poł. odbędzie się zebranie Tow. Po
mocy Ośw. w siedzibie, 25 rue R. Poincare. Po
Okręg I. Zw. Komb, i Rez. Polskich
cząwszy od tego zebrania, takowe odbywać się
urządza zebranie okręgowe w niedzielę 18 listo będą co traeoią niedzielę w miesiącu. Ponownie
pada o godz. 10 rano w ,,Cafe Jean", rue de la zarząd podaje do wiadomości, że sekcja teatru
Republique w Bruay en Artois.
P.O. pod kier. reżysera p. Procha Mieczysława
pracuje nad swym repertuarem. W związku z
LENS. — Tow. Polek im. Heleny Paderew- tym Zarząd P.O. zaprasza do udziału w tych
skiej odbędzie zebranie w środę 14. listopada pracach wszystkich zwolenników teatru. Zapisy
o godz. 4-tej, w YMCE.
przyjmuje się co próbę we wtorek i piątek wie
LIEVIN. — Pierwszy seans artystycznych czorem w siedzibie P. O.
haftów dla druhen z KSMP i dla dziewcząt spo
TROYES (Aube). — (Biblioteka polsku). —
za stowarzyszenia odbędzie się w sali p. Iwa
nowskiego w Lievin w czwartek 15. bm. od 18.30 Centralny Związek Polaków we Francji Okręg
Troyes
- Aube podaje do wiadomości, że Biblio
wieczorem. Druhny powinny przyjść na pierwszy
teka Polska jest czynna w polskiej świetlicy
seans w mundurkach..
Ks. Karliński.
YMCA przy 18, rue Neuv Charmilles, w Troyes.
OSTRICOURT. — Zarząd Weteranów Pracy
Wypożyczenie książek odbywa się w każdą nie
Wdów i Sierot. Prezes: Prałat Jan, Cite St. Eloi dzielę od godziny 15—16-tej.
148; sekr.: Tasiemski Michał, Cite St. Eloi 152;
CALVADOS. — (Osobiste). — W Potigny od
skarbnik: Blachuter.
się ślub panny Janiny Fudalerówny z panem
CONNANTBE. — (Dzień „Osadnika Polsk. we był
Władysławem Ginterem, długoletnim miejscowym
Francji). — W nieazielę 30-go września obóz pol nauczycielem
polskim, który w okresie okupacji
ski w Connantre (Marne) był świadkiem niezwy przebył przeszło
2 Uta w głośnym niemieckim okłej uroczystości. Oro staraniem miejsc, koła o- bozie koncentracyjnym.
światowego urządzono tu obchód ku uczczeniu Parze ,,Szczęść Boże !" Oranienburg. — Młodej
Osadnika Polskiego we Francji .korzystając ze
Zjazdu Rodaków z dep. Marne, zaproszonych
przez tut. ..Qaritas" dla omówienia sprawy po
OD RED. — Helena Thilmany, Paryż. — Do
mocy odziézowcj Polonii amerykańskiej. W zjeź Polski wysyłać można paczuszki ..échantillons"
dzie brało udział okr.'o stu przedstawicieli starej do wagi 500 gr.
emigracji z Chalons. Epernay. Sezanne, Vitry-leFrançois i z kilkunastu innych miejscowości.
Uroczystość zaczęła się nabożeństwem, odpra r*
wionym w intencj: Zjazdu, w kościele* parafial
t*oi«ki ZEGARMISTRZ i JUBILER
nym. Było to prawdziwe polskie nabożeństwo z
polskimi pieśniami W czasie nabożeństwa od
Loon WOLLNEK
mówiono też modlitwy za spokój dusz zmarłych
4, Av. Wagram — P A 12 I S
we Francji osadników polskich.
Métro Etoile
Po nabożeństwie uczestnicy Zjazdu udali się
vVielki wybór zegarków szwajcardo miejscowej, gustownie przez YMCA urządzo
• •
(»kich i biżuterii
nej świetlicy obozowej.
Ciekawe okazje
Ceny przystępne
Zebranie w świetlicy miało charakter nad wy
Przyjmuje reparacje zegarków
(1225)
raz podniosły. Po odśpiewaniu hymnu państwo
wego pierwszy przemówił gospodarz obozu, kie
rownik PCK Stradecki. witając serdecznie gości.
Po powołaniu Prezydium Zjazdu spośród przy
y////////>EBMBiia //////////i
byłych Osadników polskich, prez. Sobczak wy
głosił referat ideowy na temat: ..Wychodźca a
BA\2i
Ojczyzna". Po czym miejsc, kierownik PCK za
1
znajomił zebranych ^ działalnością PCK na tere
nie dep. Marne. Sprawy duszpasterskie i chary iNilskaliasa^ßieki s %
tatywne omówił kapelan obozu i ośrodka wy
chodźczego ks. Wojtusiak. Działalność szkolną i
Ageneja w Lens
oświatowa wśród miejscowych uchodźców i emi
99, ru,- Thiers (Hotel Polonia)
grantów przedstawił kierownik świetlicy YMCA
Wodzyński. Słowa sprawozdawców uczyniły na
S/Agencja DOI Al. 44, Rue de la flfairie
obecnych głębokie wrażanie.
(Café de l'Hôtel de Ville) — urzędowanie:
Następnie omówiono sprawę pomocy polsko poniedziałki i czwartki od 9-12 i od 14-17
amerykańskiej. Ns zakończenie odśpiewano ..Bo
że coś Polskę". Po czym urządzono dla wszy ^ S'Agencja V A L E N C I E N N E S ^
stkich uczestników Zjazdu skromny, obozowy o- ^
40, Avenue du Commerce
Sy
biad.
Uczestnik.
V urzędowanie wtorki i piętki od 9 do 12
od 13.30 do 16.30.

r

i

Znów dużo wolnych ławek w szkole i du
żo zmartwień w domu, bo odra (po fran
cusku ,.Rougeole") wraz z jesienną niepo
godą wtargnęła do domów górniczych.
Odra należy do najbardziej rozpowszech
nionych chorób zakaźnych, występuje naj
częściej u dzieci. Dorośli, którzy nie choro
wali w dzieciństwie, zarażają się niekiedy
w latach późniejszych. U niemowląt odra
występuje dopiero od czwartego miesiąca
życia, przez pierwsze cztery miesiące chro
ni je bowiem odporność odziedziczona po
matce.
Zarazek odry jest nieznany.
Choroba
szerzy się przez zakażenie kropelkowe i
przez zetknięcie bezpośrednie, wyjątkowo
tylko zarazić się można za pośrednictwem
przedmiotów świeżo zakażonych. Po okre
sie wylęgania zarazka, trwającym przecięt
nie 10 dni, podczas których nie ma żadnych
obiawów anormalnych, następuje okres
zwiastunowy z mocnym katarem, z gorącz
ką, drapaniem w gardle, kichaniem, kasz
lem, chrypką, łzawieniem i światłowstrętem.
Po 3 — 4 dniach, natężenie gorączki
wzrasta do 40 stopni a na skórze zjawia
się wysypka w postaci drobnych plam, nie
kiedy lekko wzniesionych, wielkości ziarn
ka prosa lub soczewicy o barwie ezerwonobrunatnej. Plamki te zlewają się, tworząc
większe plamy o nieregularnych
kontu
rach. Wysypka ukazuje się najprzód przed
i za uszami, na brodzie i przy kątach ust,
a potem zajmuje twarz i tułów. Kiedy po
dwóch dniach wysypka dociera do kończyn
dolnych to na twarzy zaczyna blednąc. W
okresie wysypki objawy chorobowe przy
bierają na sile, występują bóle głowy, nie
pokój i bezsenność, a nieżyt błon śluzowych
nosa, spojówek, gardła, krtani i tchawicy,
bardzo się wzmaga.
Mniej więcej po 5
dniach od pojawienia się wysypki, gorączka
nagle opada i inne objawy choroby stop
niowo w ciągu mniej więcej tygodnia zni
kają. Łuszczenie skóry typu otrębkowego
trwa mniej więcej 5 — 7 diii po spadku
gorączki.
Odra nie jest chorobą ciężką, natomiast
mogą być bardzo niebezpieczne powikłania
jakie często powoduje. Do powikłań tych
w pierwszym
rzędzie należą, schorzenia
dróg oddechowych, poczynając od nieżytu
drobnych oskrzelików a kończąc na zapa
leniu odoskrzelowym płuc. Dosyć często
występuje w odrze zapalenie ucha środko
wego, które jednak po perforacji bębenka
zagoi się zupełnie i tylko w rzadkich wy
padkach przechodzi w stan chroniczny. Do
niezbyt częstych ale ciężkich powikłań na
leży wreszcie zapalenie mózgu i opon móz
gowych.
Zasadniczą charakterystyką
zakażenia
odrowego jest fakt, że rozbraja ono na pe
wien czas organizm, czyniąc go niezdolnym
do obrony w stosunku do wszelkiego ro
dzaju innych chorób i tak na przykład po
przebytej odrze, budzą się często utajone
ogniska gruźlicze, a samo zakażenie przy
brać może formę galopującą.
Błonica i koklusz, na które niekiedy za
padają dzieci po przebyciu odry, mogą
przybrać formy bardzo ciężkie, zagrażające
życiu. Rokowanie w zakażeniu odrowym
jest na ogół dobre, zwłaszcza u dzieci po
nad trzy lata. utrzymanych w odpowied
nich warunkach hygieny. śmiertelność wa
ha się od 1 do 3 procent.
Prawidłowy przebieg odry nie wymaga
wielkiego leczenia, natomiast należy trzy
mać się ściśle całego szeregu
przepisów
hygieny. Chory powinien być trzymany w
łóżku 8 dni, w razie komplikacji o wiele
dłużej.
Pierwsze wyjście, jeżeli choroba
przebiega normalnie, nastąpić może dopie
ro po upływie dwóch tygodni. Pokój cho
rego o temperaturze od 16 do 18 st. C. po
winien być często wietrzony i nieco przy
ciemniony. Należy unikać za mocnego okrywania dziecka pierzyną lub kołdrami.
Podczas całego okresu gorączkowania na
leży dawać dietę płynną, mleko czyste, lub
małą ilość kawy, kakao, lekką herbatę,
kwiat lipowy, bulion z jarzyn, oranżadę al
bo słodką wodę. Później zupy i dama mą*
czne, kompoty itp.
Do każdej dziurki od nosa należy wpuś
cić 3 razy dziennie po kilka kropli olejku
dezynfekującego.
Oczy przemywa się rano i wieczór ru
miankiem. W razie silnej chrypki ciepłe
kompresy dookoła szyi. W wypadkach za
palenia oskrzeli kataplazmy z mąki lnianej
na piersi. Wielkie niepokoje dziecka zwal
cza się kąpielami o temperaturze 36 lub 37
st. trwającymi do 10 minut i które można
robić 2 do 3 razy dziennie. Leczenie wew
nętrzne jest zadaniem lekarza, który w
każdej formie choroby zwłaszcza w posta <
ciach ciężkich, o których tutaj nie wsponiałem, wskaże odpowiedni sposób postępo
wania i przepiszę potrzebne lekarstwa.
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lî, Rue Jean Jaurès (za pocztą)
v
Avion. — Policja aresztowała niejakiego A. V urzędowanie, wtorki i piątki od 11—16.30 S
Smarzika, który trudnił się pokątną sprzedażą j
^
węgla.
Mericourt sous Lens. — Pięciu jeńców nie Süjp eka naö ma ątfc sm ^yciioüziws ^
mieckich zbiegło z miejscowego obozu, żandar
meria dwóch już ujęła a za pozostałymi trzema V/////////
prowadzi poszukiwania.
Saint .- Omer. — Pan. Vaugin z Longuenesse r
T
>
świeżo ukazały się
wydała na świat trojaczki. Matka i dzieci czują !
się zdrowo.
LISTY SIP®!>
Calais. — Pożar zniszczył suszarnię cykorii w
Guemps. Straty wynoszą milion franków.
GUSTAWA MORCINKA
Boulogne. — W Loon Plage skonfiskowano
najbardziej wstrząsające opisy tragedii w
wagon z 8000 kg. groszku, przeznaczonego na
Sachsenhausen • Dachau, skreślone przez jed
czarny handel. Winnych niedozwolonego handlu
nego 7 najwybitniejszych pisarzy polskich,
odszukano i aresztowano.
który przebywał blisko sześć lat za kolcza
Hazebrouck. — Aresztowano tu i osadzono w
stymi drutami obozów niemieckich. KSI/Jfcwięzieniu pod zarzutem nadużyć, Jerzego DeKA MORCINK \ je *t pierwszym naprawdę
schód t'a i Andrzeja Debuqueta.
wartościowym dokumentem martyrologii pol
Lille. — Trzech niebezpiecznych włamywaczy:
skiej, pierwszym głębokim odtworzeniem sta
18-letn.iego Augusta Maitre, 20-letniego Caudrona
nów psychologi'<:nych jeńców nieludzko gnę
Marcelego i pewnego 17-letniego Norwega, unie
bionych, pierwszym i jedynym dotychczas
szkodliwiła policja lillska.
dziełem posiadającym walory literackie. —
Paryż. — Komisja dziennikarska przyznała
Cena fis. J10.— (z przesyłką i zaliczeniem
4.317 dziennikarskich kart tożsamości, w czym
pocztowym 120 frs.)
1.107 dla praktykantów.
wysyła:
(1365)
Paryż. — W dniu 15 listopada zostanie wypu
KSIĘGARNIA POLSKA W PARYŻU
szczony w obieg 50 frankowy znaczek serii lon
123, Bid. St. Germain — P A R I S (-e)
dyńskiej.
J
Bennes. — Sąd w Rennes skazał spółkę wy V
dawnicza ..La Presse de Basse Bretagne" na
rozwiązanie i konfiskatę 1/5 jej majątku.
Angonleme. -— Uczniowie szkoły w Tusson
aüreisBie
(Charente) zastrejkowali na znak protestu prze
Tarifes ogłoszeń tlrobnych
ciw powrotowi swego b. nauczyciela, któremu
zarzucają, iż niedostatecznie obciąża ich pracą Cona wiersza (linii - ok. 6 słów) wynosi Fr. 50.—
szkolną.
poszukujących rodziny, znajomych, Fr. 20.—
Laventie. — Policja aresztowała 46-letnią Ga dla poszukujący«^
pracowników, robotn. Fr. 40.— OD ADMINISTRACJI.
brielę Vangheluve, która usiłowała zabić panią dla
dla
poszukujących pracy
Fr. 15.—
Dassonville.
Pani Lewandowska — poprzedni adres: chez
POTRZEBNA zaraz GOSPODYNI od lat 30 do Mr. Mon teil Vigevis (Corréze). jest proszona po
50 dla polskiego księdza w dep. Sâone et Loire. dać do Administracji ,,Narodowca" swój nowy
Z SADU.
Praca lekka lecz znajomość kuchni i
języka adres.
francuskiego konieczna. Wynagrodzenie według
Sąd w Dijon skazał Karola Sturm, lat 39, któ umowy oraz wolne mieszkanie i utrzymanie. —
ry podczas okupacji był tłumaczem Gestapo w Zgłosz. do ,.Narodowca" pod nr. 1386.
Imprimerie M. KWIATKOWSKI — LEN 3
Chaumont i uczestniczył w wyprawach przeciw
M&Ë&yû
Travaux exécutés par des ouvriers
,,maquis", na śmierć.
KAWALER w średnim wieku, zdemobilizowa
syndiqués : Travailleurs du -Livre
Rozalia Thaz z Wingles. która podczas oku ny, pod-inżynier, miłego usposobienia i charak
à la C.G.T.
—:
pacji niemieckiej denuncjowała patriotów pol teru, poślubi PANNE o podobnych walorach,
skich. została skazana zaocznie przez sąd
w nieodmawiającą wyjazdu do Californii (U.S.A.) Le Gérant ; Uon G A R S T & A ^
Beth une, na 20 lat ciężkich robót.
Zgłosz. do „Narodowca" pod nr. 1382.
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