
Tragedia nieufności 
fTncuskim Zgromadzeniu Narodowym 

Wygłosił imieniem M. R. P. poseł Ernest 
Pezet przemówienie, które słusznie nazwa
no odważnym. Nazwał bowiem rzeczy po 
imieniu. 

,,Narody — mówił — żyją obecnie w pewnego 
rodzaju pokoju denerwującym, który przypomi
na wojnę nerwów. Przeczuwa się zderzenia im-
perlalizroów. Niepokoi się naród, te mu się nie 
mówi prawdy. Widzi także różnice między tym, 
co jest obecnie, a co mu mówiono podczas woj
ny. Cóż stwierdza się? Że to, co przyrzekano 
wówczas, zdaje się było wymysłem. Naród sądzi, 
&e wprowadza go się w błąd, ponieważ świat 
prMftywa tragedię nieufności". 

Nie można było trafniej w kilku zdaniach 
scharakteryzować międzynarodowego poło
żenia. 

Stosunki wśród Wielkiej Trójki nie sto
ją ~)od znakiem ufności. Widzimy jedynie 
wytrwałe wysiłki, by nieufność tę etapami 
I od wypadku do wypadku kompromisem 
przezwyciężać. Chociaż udało się to dotych
czas na szczęście, to jednak nie ma gwa-
rąncyj, że udawać się będą stale także na 
przyszłość. Wskutek tego wytworzyła sięv 

sytuacja, którą organ najwpływowszych 
sfer finansowych i handlowo - przemysło
wych W. Brytanii „Economist" scharakte
ryzował jako życie w atmosferze pośred
niej między wojną a pokojem. Wynurzenia 
dotychczasowe brytyjskiego ministra spr. 
zagr. Bevina wykazują, że ocenia on podo
bnie położenie rzeczy. Wspomniany tygod
nik brytyjski nazwał ten stan rzeczy nie-
tylko niezgodnym z marzeniami żywionymi 
pę>dczar wojny o nowym porządku świata, 
ale także całkowicie niezadawalającym. A 
poseł Pezet scharakteryzował go jako tra
gedią. nieufności na światową skalę. 

* « Ą 
Jeżeli tak osądza się sytuację w krajach 

znajdujących się w stokroć lepszym poło
żeniu politycznym, gospodarczym, finanso
wym, geograficznym, socjalnym i jakim 
kto chce, niż Polska, to cóż powiedzieć o 
położeniu rzeczy - punktu widzenia polskie
go? 

"Nie jest i nie może być dobrze w Polsce 
po takim planowym wyniszczeniu Polski, 
jakiego dokonali Niemcy przez 6 prawie lat 
1 wobec którego maleje najzupełniej wszy
stko, co Polska przeszła 350 1. temu podczas 
szwedzkiego potopu, który uchodził dotych
czas za największą katastrofę Polski i za 
Wstęp do jej rozbiorów. Niemcy zapowia
dali zawsze, że naród polski musi zginąć, 
ponieważ im zawadza. Przez 6 lat pragnęli 
przeto tak zniszczyć wszystkie główne siły 
naród" aby się już więcej nie podniósł. To 
też przed narodem polskim stanęły dziś za
dania tak ogromne, jak nigdy przed tym 
w- jego historii. Do spełnienia ich potrzeba 
Zjednoczenia wszystkich sił narodowych i 
długich lat pokoju. 

Pokojowi temu zagraża dziś tragedia 
nieufności wiszącej nad światem. Nieufność 
ta zagraża w pierwszym rzędzie Polsce. 
Rosja żywi nieufność nie tylko w stosun
ku do Anglosasów, ale także w stosunku 
do społeczeństwa polskiego, jak to wykazu
ją zgodnie raporty sprawozdawców zagra
nicznych, choćby o nastrojach żołnierza ro
syjskiego w stosunku do Polaków. 

Nieufność tę usiłował rozproszyć wszel
kimi si ami gen. Sikorski. Przyjaciele i pa
choł. :i polityki Becka zrobili wszystko, aby 
temu nietylko przeszkodzić, ale także zep
suć. co się dało os5 ^gnąć Sikorskiemu. To 
samo zrobiono wobec polityki Mikołajczyka, 
kiedy tenże pragnął uratować dla Polski, 
co się dało z ruin, które spowodowała ger-
manofilska polityka Becka i kliki sana
cyjnej. 

Dla każdego Polaka powinno być przeto 
rzeczą jasną, że nie umniejszając w niczym 
praw i obowiązków do obrony interesów na
szych, jednak najżywotniejsze interesy 
Polski i narodu polskiego w^ymagają, aby 
owej nieufności nie zwiększać. Sikpr&rl 
przeto, broniąc Polski, równocześnie mówił 
0 Rosji zawsze przychylnie, bo chciał, rzecz 
jasna uniknąć, aby Rosja za politykę kliki 
sanacyjnej, mściła się na Polsce. 

Natomiast deklamacje antyrosyjskie 
Sosnkowskich, Andersów, Bieleckich, Mac
kiewiczów, Arciszewskich i Pragierów, mia
ły łącznie z świeżej pamięci polityką Becka 
1 3anacj jedynie fen skutek, że Rosja So
wiecka mogła oświadczyc W. Brytanii i 
Stanom Zjednoczonym mniejwięcej co na
stępuje 

Hosja zgodziła się na odbudowę Polski silnej i 
niepodległej, ale wy, Stany Zjednoczone i W. 
Brytania, zgodziliście się także na warunek, że 
rząd nowej Polski nie może być wrogiem Rosji. 
Lös polityki zapoczątkowanej przez Sikorskiego 
i prowadzonej przez Mikołajczyka wykazał, że w 
kołach polskiej emigracji londyńskiej naiwie-
ksze wpływy mają sanacyjni przyjaciele polityki 
Becka, który był wrogiem Rosji, a pr/yin. 
Niemców. Rząd rosyjski usiłował jeszcze dogadać 
Sie z emigracyjnymi działaczami społeczeństwa 
polskiego z poza kół londyńskich i zaprosił prof. 
Langego i ks. Orlemańskiego. Los ich starań i za
leceń wykazał, jaką przewagę wpływów mają 
ludzie sanacyjni. Jeżeli więc wy Stany Zjedno
czone i W. Brytania zgadzacie sie, iż w Warsza
wie nie może być więcej rządu nieprzyjaznego dla 
Rosji, to Rosja ma dowody, że poza polską par
tią komunistyczną i tymi. którzy z nią się poro
zumieli. czyli tak zw. Lubllniakaml, niema pra
wie w kierowniczych warstwach polskich ludzi 
rozumiejących potrzebę przyjaznego stosunku do 
Rosji. Trzeba się więc zgodzić na to. by komitet 
lubelski stał się rządem polskim 

Fakty ostatnich kilku lat mówią jasno, 
że takie były wywody i stanowisko Ros.ii w 
sprawie polskiej wobec W. Brytanii i Sta
nów Zjednoczonych, i że polityka Raczkie-
wicz-Arciszewski zmusiła kraje te ostate
cznie dc przychylenia się do stanowiska Ro-
B.i. Mogły starać się jeszcze tylko o obronę 
polskich stronnictw antysanacyjnych, a 
mianowicie P. S. S. Mikołajczyka i Str. 
Pracv W. Korfantego. 

* * 

Jest zupełnie inną rzeczą, czy Rosja ma 
rację czy nie, że tak wielką wagę przypi
sała słowom i czynom politycznym Ander
sów, Sosnkowskich, Bieleckich, Raczkiewi-j 
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2V« Zgromadzeniu O. Z. ZV. w Londynie 

min.Rzymowski o warunkach trwałego pokoju 
LONDYN. — Mówcą, który wyróżnił się 

na środowym posiedzeniu O. Z. N. był min. 
spr. zagr. K. P. Rzymowski, który szczegól
nie podkreślił konieczność współpracy mo
carstw jako jedynego środka przeciw 
ponownemu odżyciu faszyzmu, oraz pod
kreślił, iż trwałość pokoju jest zależna od 
zrównania gospodarczego w świecie. 

Głównym wydarzeniem czwartkowym po

siedzenia będzie przemówienie min. Bevina. 
Rada Bezpieczeństwa odbędzie swo pier

wsze posiedzenie, które będzie jednak mia
ło charakter formalny. 

Wreszcie uwaga skupia się na delegacji 
perskiej, która otrzymała z Teheranu pole
cenie przedłożenia O. Z. N. sprawy zatargu 
persko - rosyjskiego. 

Prasa angielska określa pierwsze siedem 

Drugi dzień obrad nad fraiVc« polityką zagrań, potwierdził 

jedność Francji w sprawie Niemiec 
i  w stosunku do Wielkiej Trójki 

Pary,. — Także drugi dzień obrad nad 
polityką zagraniczną Francji, stał na wy
sokim poziomie i wykazał dążenie wszyst
kich stronnictw, by zwiększyć wagę głosu 
Francji w stosunkach międzynarodowych i 
w stosunku do polityki Wielkiej Trójki. 

Poseł Palowski (M. R. P.) stwierdził, że 
polityka odgrodzenia się od reszty świata 
prowadziłaby do nędzy i utraty niezależ
ności, więc Francja słusznie bierze udział 
w umowach międzynarodowych i raty
fikowała umowę z San Francisco i z Bret
ton Woods. 

Poseł Mutier z Jedności Republikańskiej 
skarżys się, że Francji nie zaproszono na 
10 konferencyj, zorganizowanych przez 
Wielką Trójkę. 

Poseł Cot oświadczył, że Francja winna 
uzgodnić się z polityką Wielkiej Trójki. 

Posei Heriot zajął się zagadnieniem nie
mieckim. Tylko ogromne zapasy węgla 
Ruhry pozwoliły Niemcom przygotować a-

gresję z r. 1939. To też zagadnienie węgla 
jest najpoważniejsze. Jeżeli się go nie roz
wiąże, bezpieczeństwo Francji nie będzie 
zapewnione. Zagadnienie Nadrenii winno 
być załatwione z uwzględnieniem interesów 
Francji. 

Poseł Louis Marin wykazywał, że napaść 
na Francję ze strony Niemiec stała się mo
żliwą dopiero po wkroczeniu wojsk nie-
mieckicli do Nadrenii, które są bazą nie
mieckiego ataku przeciw Francji. Podobnie 
jak Rosjanie znieśli niemieckie bazy agre
sji na Wschodzie, trzeba znieść bazy nie
mieckie: agresji na Zachodzie. 

Następnie poseł Marin krytykował zmia
nę nastrojów w Ameryce wobec Niemiec i 
dążność do zmniejszenia wagi napaści i 
zbrodni niemieckich. 

Kiedy poseł Marin przypisywał to na
iwności i dobremu sercu Amerykanów, 
gen. de Gaulle w okrzyku wyraził wątpli
wość, czy chodzi tyli* o naiwność. 

Zatargi zarobkowo w Ameryce 

Stanom Zjednoczonym grozi brak mięsa 
Waszyngton. — Oświadczają tu, że jeśli strejk 

335 tys. robotników przemysłu mięsnego prze
dłuży się ponad 14 dni, Stanom Zjednoczonym 
grozi brak mięsa. Również trzeba będzie wstrzy
mać zapowiedziane wysyłki mięsa do Europy-
UNRRA przewidywała wysłanie w najbliższym 
cza^e 140 milionów kg. mięsa do krajów europej
skich. Pod znakiem zapytania stanie również za
opatrzenie w mięso wojsk amerykańskich zagra
nicą. 

Po dołączeniu się do strejku 200 tys. robotni
ków przemysłu elektrotechnicznego, ogólna licz
ba strejkujących wynosi milion. 

Prezydent Truman czyni wielkie wysiłki, aby 
nie dopuścić do zapowiedzianego na przyszły po
niedziałek wybuchu strejku 700 tys. robotników 
przemysłu metalowego. Prezydent wydał odezwę, 

Pierwsza rocznica 
wyzwolenia 
Warszawy 

Warszawa. — Z okazji przypadającej w 
dn. 17 stycznia r. b. pierwszej rocznicy wy
zwolenia Warszawy przez wojska radziec
kie i polskie, organizuje się tu odpowied
nie uroczystości, z * działem przedstawicieli 
najwyższych władz państwowych. 

Prasp zamieszcza szereg artykułów, po
święconych omówieniu rocznicy. 

Churchill o ciężkim położeniu 
Wielkiej Brytanii 

Nowy Jork. — Churchill oświadczył w wywia
dzie prasowym ,że Anglia znajduje się w nie
zwykle ciężkim położeniu finansowym. Nawet w 
krajach zniszczonych obciążenie podatkowe lud
ności nie jest tak wysokie jak w Anglii. 

czów, Matuszewskich, Łukaslewiczów, Ar
ciszewskich i Pragierów. Można nad tym 
ubolewać i uważać to za całkowicie niesłu
szne, gdyż sami Niemcy twierdzili, że 95 
proc. społeczeństwa polskiego było przeciw
nikiem sanacji. Atoli wszystko składa się 
na dowód, że słowa i czyny polityczne An
dersów Sosnkowskich i ich przyjaciół przy
czyniły się walnie do tego, że Rosja mogła 
przekonać W. Brytanię i Stany Zjednoczo
ne, iż należy tak urządzić rzeczy w Polsce, 
ja' się to rzeczywiście stało. 

Ci, więc, którzy na wpływowych stano
wiskach polskich zrobili wszystko, aby 
Rosji dostarczyć materiału do uzasadnienia 
swojego stanowiska nieufnego w sprawie 
polskiej, popełnili zbrodnię wobec Polski i 
jej przyszłości, jak to im również udowad
niał Churchill. 

W ten sposób do tragedii nieufności w 
świecie, o której mówiono w franc. Zgro
madzeniu Narodowym we wtorek, doszła 
największa dia nas jej część: tragedia nie
ufności w Polsce i joj skutki, M. R. 

wzywającą do szukania porozumienia, afcy unik
nąć szkodliwego dla kraju strejku. 

Wrzenie w Palestynie 
Jerozolima. — Wskutek kradzieży amunicji w 

magazynach wojskowych przeprowadzono na te
renie Palestyny liczne rewizje. Znaleziono dużo 
amunicji, broń oraz broszury agitacyjne. 

> • 

Stanowisko Ligi Arabskiej 
Kair. — Król arabski Ibn Saud oświadczył, że 

Palestyna musi pozostać arabska Król określił 
cel Ligi Arabskiej jako obronę interesów ludó' 
arabskich. 

Statek — klinika dziecięca 
Waszyngton. — Z Nowego Jorku odpłynął do 

Southampton statek ..Argentina",. Statkiem przy
jadą do Stanów Zjedn. Angielki (600). które wy
szły za żołnierzy amerykańskich. Statek został 
wyposażony w wlolką ilość łóżeczek dziecięcych 
1 innych urządzeń oraz w odzież dla niemowląt. 

Gwałtowna wichura w Szwajcarii 
Berno. — Nad . Szwajcarią przeszła gwałtowno 

wichura. Aparaty lotniska genewskiego Colntrin 
stwierdziły szybkość wiatru 130 km. na godzinę. 
Na jeziorze lemańsklm wichura zerwała kilka ło
dzi. Zanotowano jeden wypadek śmiertelny. 

dni Zgromadzenia jako pozytywne. Zda
niem prasy, położono dobre podstawy, na 
których będzie można zładować pokój. 
Mowa min. Rzymowskiego 

Minister przypomniał nasamprzód Zgro
madzeniu straszliwe przejścia Polski w o-
kresie wojny i zniszczenia, jakie wojna po
zostawiła na terenie Polski. Przechodząc 
do omówienia utrwalenia pokoju w świecie. 
Ministe, jako trzy główne zasady pokoju 
wymienił: 

1) Faszyzm musi być całkowicie wytę
piony w świecie; 

2) musi być zapewniona ścisła współpra
ca wielkich mocarstw; 

3) musi nastąpić zrównanie w świecie 
poziomu cywilizacji i dobrobytu. 

Trzeba sobie zdać sprawę, że zarówno 
w życiu narodowym, jak i międzynarodo-
wym zaistnieć winna niepodzielność dobro
bytu wśród jednostek i społeczeństw, tak 
jak się mówi o niepodzielności pokoju. 

Min. Rzymowski podkreślił szczegółowo 
szkodliwość, jaka wynika z wpływu kapi
talizmu na politykę zagraniczną niektórych 
krajów. Między dwoma wojnami, koła te 
pomagały w odbudowie gospodarczej Nie
miec. Błędów przyszłości nic wolno obecnie 
powtarzać. Dlatego trzeba wyrwać wszę
dzie korzenie faszyzmu i uniemożliwić raz 
na zawsze odrodzenie się imperializmu nie
mieckiego. Aby to przeprowadzić, trzeba 
stale kontrolować źródła tego imperializmu. 

* 

Iran zwraca się 
do O. Z. N. 

Londyn. — Delegacja perska otrzymała pole
cenie od swego rządu przedłożenia sprawy zatar
gu z Rosją Organizacji Zjednoczonych Narodów. 
Dotychczas jednak delegacja nie poczyniła w tej 
sprawie żadnych kroków. 

Nie jest jeszcze ustalone, czy zatarg będzlo 
przedłożony Radzjc Bezpieczeństwa czy też peł
nemu Zgromadzeniu. Podnoszą się głosy, że by* 
łoby nieostrożnością obarczać Zgromadzenie tak 
skomplikowana sprawa, kiedy O.Z.N. jest je
szcze w stadium organizacji. Inni twierdza znów. 
że uchylenie się Zgromadzenia od rozpatrzenia 
zatargu podważyłoby zaufanie małych narodów. 

Kierownika delegacji sowieckiej, Wyszyńskie
go, oczekuje się w Londynie w piątek. Dotych-. 
czas jednak delegacja sowiecka nie zapisała się 
do głosu. 

• 
Dwa niebezpieczeństwa czyhają 
na Organizację Zjedn. Narodów 

Korespondent ,.Liberation" R. M engin pisze 
z Londynu na marg'nesie obrad O.Z N., w związ
ku z przemówieniem delegata Persji: 

,,Głębokie znaczenie dzisiejszego posiedzenia 
tkwiło w tym. że jednocześnie z nadziejami, ja--
kie łączą się z O.Z.N. ujawniły się jaskrawo dwa 
niebezpieczeństwa, które jej grożi}: pierwszym jeat 
ambicja, drugim hipokryzja. Ambicja t. zn. wzię
cie na siebie zadania zbyt trudnego; hipokry
zja t. zn. zaprzeczenie istnienia tych zadań, pod 
pozorem, że nie można Ich wypełnić". 

Po przytoczeniu głównych wywodów delegata 
Persji, t. j. udziału Iranu we wspólnej walce 
oraz że raz jeszcze Iran wstrzymał się od przed
stawienia zatargu z Rosją zgromadzeniu O.Z.N., 
korespondent dodaje: 

..Kiedy delegat zeszedł z trybuny, dolegacł 
Francji i Anglii znajdowali się między nieliczny
mi delegatami, którzy klaskali. Nad zgromadze
niem unosiło się niemiłe uczucie. Trybuna pra
wa ,.wybitnych gości" była prawie pusta i nie 
ujawniała jakiejkolwiek reakcji. Twarze w prze
pełnionej trybunie lewej dla ..publiczności" wy
rażały zaś niespodziankę i zawiedzenie. Nato
miast stanowisko większości delegatów nie uja
wniało niespodzianki lecz zażenowanie. Wydaje 
się. że żaden z delegatów nie był dumny, iż 
słyszał żale Iranu a nic nie może mu pomóc". 

Z procesu w Norymberdze 

Seiss - Inquart pierwszym Quislingiem 
Norymberga. — Na środowym posiedzeniu o-

skarżyciel amerykański przeprowadził oskarże
nie indywidualne przeciw Schirachowi, Selss-In-
quartowi I Frickowl. 
TRUCICIEL MŁODZIEŻY 

W sprawie Schlracha podkreślono, iż jako bli
ski Hitlera znał wszystkie szczegóły spifku. bio
rąc w nim udział. Dusze młodzieży niemieckiej 
zatruł ideologią hitlerowską i przygotowywał do 
wojny zaczepnej. Młodzież ta zasilała następnie 
szeregi SS, wyróżniając się swą okrutnością. 
PIERWSZY QUISLING.... 

Seiss-Inquarta, nasomprzód gauleltera Austrii, 
a później Holandii oskarżyciel nazwał ..pier
wszym Quislingiem w Europie". Inquart Już w 
r 1928 zaczął działać na rzecz przyłączenia Au
strii do Niemiec a w r. 1931 wstąpił do ruchu hit
lerowskiego. 

Oskarżenie obciąża m. in. Seiss-Inquarta wyda
niem Gestapo 17 tys. żydów w Holandii, których 
następnie wysłano do obozów śmierci w Polsce, 
oraz deportowaniem do Niemiec na roboty przy-

ZlfflA... 

Lens. — W czwartek o godz. 6 rano zanotowa
no w mieście 6 do 7 stopni mrozu, wobec czego 
należy przyjąć, iż poza miastem, na wolnych 
przestrzeniach, było 7 do 9 stopni. Jest to naj
niższa temperatura zanotowana dotychczas pod
czas tej zimy* 

musowo około 400 tysięcy Holendrów. 
OSKARŻENIE FRANCÜ3KIE 

Oskarżenie przeciw Hessowi, Boimanowl l 
Fritschemu odłożono, aby dać możność w czwar
tek dojścia do głosu oskarżeniu francuskiemu. 

Oskarżenie francuskie obejmuje pkt. III i IV 
oskarżenia, a mianowicie zbrodnie popełnione w 
zachodniej Europie oraz zbrodnie przeciw ludz
kości. Oskarżenie wniesie b. min. sprawiedliwo
ści de Menthón, który odegrał wybitną rolę w 
ruchu oporu. 

Wiadomości krótkie 
PARYŻ. — Rozpoczęto tu przesłuchiwanie gen. 

SS Oberg» .byłego dowódcy niemieckiego w sto
licy Francji, zwanego ,,rzeźnikiem Paryża". 

LONDYN. — W piątek po południu nastąpi w 
porcie szkockim Greencock odsłonięci« pomni
ka dla uczczenia pamięci żołnierzy francuskich, 
poległych w bitwie atlantyckiej. 

CZUNKING. — Rząd chiński ulegnie zmianlo 
w zwlrzku z zawartą ostatnio umową z komuni
stami. 

OTTAWA.— Zamienienie gen. SS Mayerowi ka* 
ry śmierci na dożywotnie więzienie wywołało w 
całym kraju liczne protesty. 

BOMBAJ. — Tysiące osób oblegało okienka 
Federal Reserve Bank" celem złożenia zgodni© 

c zarządzeniem władz banknotów od 500 rupij po
cząwszy. Zarządzenie zostało podyktowane chęci% 
walki z czarnym handlem. 
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Fracs nad ncw§ konstytucji Francji 
Do maja roku bieżącego Zgromadzenie 

Narodowe Francuskie ma spełnić obowią 
zek nałożony na nie przez wyborców i u 
chwa.ić nową konstytucję, którą nasLępmi 
nowe głosowanie powszechne ma zatwier 
dzić lub odrzuc.ć. Na razie nad konstytu 
cją pracuje Komisja Konstytucyjna. TJ 
cnwały jej mogą ulec zmianom podcza 
obrad na pełnym zebraniu Zgromadzenk 
Narodowego. Jednakże już obecnie uchwa 
ły te choć jeszcze nie prawomocne są roz
patrywane i dyskutowane w prasie. 

,,Le Monde" niedzielny omawia krytycz
nie usiłowania partii komunistycznej, b} 
razem z partią socjalistyczną ułożyć nową 
konstytucję z wykluczeniem M.R.P. Jak 
wiadomo partia socjalistyczna me poszła 
na te propozycje. 

Dotychczasowe uchwały Komisji Kon
stytucyjnej omawia także londyńskie „Ju
tro Polski" i pisze m. in.; 

„Jak dotąd ustaliła ona już zasadnicze 
zręby tej konstytucji, aczkolwiek nie bez 
namiętnych walk, zagrażających już silnie 
spoistości trzech dużych s-ronnictw. 

stanowisko prezydenta ma być czysto 
reprezentacyjne. Wyboru dokonuje parla
ment na lat 6 z możliwością jednej tyiko 
reelekcji tej samej osoby. Jedyną istotną 
funkcją prezydenta poza podpisywaniem 

umów międzynarodowych byłoDy przewod-
iLciwo w ladzie sądowniczej, powołanej 
weckug wspomnianego projektu do m»ano-
wan»a wszystkich s^dz*ow. 

x^a* lament ma byc jednoizbowy, z czte
roletnią kadencją. Parlament powołuje, 
według projektu, premiera większoscią 
gipsów. Premier tworzy rząd odpowiedzial
ny wobec parlamentu, którego prawo oca
lenia rządu jest jednak ograniczone. Oba
lić iząd wolno jedyme na zawczasu zapo
wiedzianym pos.eozeniu na podstaw.e zgło
szonego w pi-zepisowym termune wniosku. 
1 lana jednaK procedura dopuszczalna jest 
tyiko jeden raz w ciąga kauencji. Ooaleme 
rząuu po raz drugi jest równoznaczne z 
ruZvVią^aniem izby. To jest mocny hamu
lec na znaną snłonnosć parlamentarzy
stów irancusKich do oDaian.a premieiów. 

^as.yc&ną mnowac^ą jest pi-zep*s o po-
zbaw.eruu mandatu czionna izby w razie 
je0o wykluczenia ze stronnictwa, z które
go listy był wjbrany. Ma 10 zapobiec roz
bijaniu stronructw, Przymus głosowania 
(p~d odpowiednią sanKcją kam4j ma za
bezpieczać „wolę narouu''. (Przymusowi 
spięciwiaj.j. s.ę Komamści). 

^ozua wierne wtize<u*e> władzy głowy 
pansewa je*t na ogór zgodne z kierunkiem 
ewolucji prawdziwych uemoKtacji europej
skich w ostatnim okresie. Tani, gdzie król 
hio prezydent jeszcze „powołuje rządy", 
jest 10 c^cz^ dekoracją, gdyż w istocie de
cyduje unład stronnic v w w parlamencie. 
0 mały wio* zresztą me przeszedł wmo-
se* o połączeniu guunoâci prem.e.a i pre
zydenta — na wzui' amerykański. Trzeba 
jednak pamiętać, ze prezydenta w Amery
ce wyb.era naród bezpośrednio i tym sa
mym umezaie/Jiia jego rząd od parlamen
tu, chociaż konieczność uchwalania ustaw 
zmasza go do współpracy z parlamentem. 
ULudnierue obalania rządów jest n^to-
imast wzmocnieniem i to konkretnym wła
dzy wykonawczej. 

opór, czy uemokracja lepiej wychodzi na 
^eui.oizbowym czy dwuizbowym parlamen
cie, jest stary jak demokracja. Irwa rów
nież 1 spór, czy ideałem są dwie partie, 

W y j a z d  ż o ł n i e r z y  

polnhieh z. Angl*i 

Do Gdańska przyu>., juk juA donieśliśmy, 
pierwszy transport 2 tys. żołnierzy z szeregów 
polskich sil zbrojnych w Wielkiej Brytanii. 

Odjazd transportu nastąpił w sposób uroczy
sty z portu Tillburry, u ujścia Tamizy, &oł-
n.erze odjechali transportowcem francuskim 
„Bantord", wyporności 12 tys, ton. 

Celem pożegnania odjeidaaiącyeh iółnierzy 
przybył w im. armii angielskiej gen. maj. Lund 
w towarzystwie 8 brygadierów i szeregu ofice
rów. — Ze strony polskiej był obeeny amb. 
Strasburger. 

W im. armii angielskiej wygłosił pożegnalne 
przemówienie gen. Lund, który powiedział m. 
in. : 

„Towarzysze broni, żołnierze Polacy! Dzień 
dzisiejszy jest d)a Was dniem rozpoczęcia po
dróży, której oczekiwaliście przez 6 lat. Dla Was 
1 dla Waszych brytyjskich kolegów, w których 
Imieniu składam Wam w tym miejscu życzenia 
szczęśliwego powrotu, długie lata zmagań z 
Niemcami i Włochami dobiegły końca i nasz 
wysiłek został nareszcie 1 wieńczony wielkim zwy
cięstwem. Polskie Siły Zbrojne brały udział w 
akcji w Afryce, w teatrze operacyjnym Morza 
śródziemnego, w Europie północnej — ramię w 
ramiś z ich brytyjskimi towarzyszami broni. 
Wojna zakończyła się ale to h»*«#eri»twe ni 
pozostało i bardzo jesteśmy dumni z niego. 

Długo przetrwa ono w sercach ^mier^ scy
tyjskiego, w sercach narodu brytyjskiego, który 
poznał Was tak dobrze w ogniu próby wo
jennej,.." 

Po przypomnieniu udziału Polski J Anglii w 
walce przeciw napaści niemieckiej, gen. Lund 
zaznaczył : 

..Jesteście pierwszymi żołnierzami polskimi — 
ciągnął generał — spośród tych tysięcy wraca
jących z W.. Brytanii. 

Teraz, kiedy rządy nasze pomyślnie zakończyły 
przygotowania, mam nadzieję, że wkrótce w ślad 
za Wami pójdą dalsze tysiące rodaków". 

..W imieniu* waszych brytyjskich towarzyszy 
broni składam Wam hołd i życzę wszystkiego 
najlepszego. Niech Was Bóg prowadzi!" 

Żołiiierzo polscy, którzy nie 
wracać do kraîu osiedleni 

na Orkadach 
— Na Orkady (gru^a 67 wysp na pół

noc od Szkocji na morzu północnym) przybył 
transport 700 żołnierzy polskich Jak donosi pra
są angMHska, tram-vport Jest awangardą kilku ty-
BJęcy ż^łnierfcy polskich, którzy odmówili powrotu de kraju. 

czy też lepiej mieć ich więcej. Wiele moż-
ia pow.edzieć w tej sprawie pro i contra. 
Jczy wiście pełna demokiacja wymaga dla 
-wentualnej izby wyższej, aby by i a wy
żerana analogicznie do wyboru izby niż
szej. 

W Ameryce senat ma ogromną władzę i 
połączony jest z istnien.em odrębności sta
nów, z których każdy jest okręgiem wy
borczym do senatu. 

W Jugosławii marsz. Tito istnieje obok 
jejmu Kada Związkowa (narodowości), 
. eprezentująca poszczególne autonomiczne 
kraje tej federacji. Jakkolwiek bądź, wia
ra w potrzebę izby wyższej, opar.ej o in
ne kryteria wyborcze niż izba wyższa, jest 
nadal bardzo żywa wśród demokratów". 

„Normandia" i „Europa4' 
.sprzedane na złom 

Transatlantyk ..iSormandia" po poiarze, któ
ry go zniszczył w r. 1942 stoi dotąd opuszczony 
w Brooklynie. Obecnie Komisja Marynarki Han
dlowej ogłosiła oficjalnie, że statek ów będący 
chlubą marynarki francuskiej będzie zniszczony 
i sprzedany na złom. 

Ten sam los spotka statek niemiecki „Europa", 
którego odrestaurowanie byłoby zbyt kosziow-
ne. 

Siła amerykańskiej floty wojennej 
Waszyngton. — Amerykańska marynarka wo

jenna zatrzyma 819 statków bojowych na wszyst
kich terenach operacyjnych oraz 760 w rezerwie, 
których zadaniem będzie ewentualne podtrzy
mywanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczo
nych. 

Nowy kanclerz Austrii 

Nowv kanclerz Ai strii, dr. Leopold Figi jest 
przywódcą katolickiei partii ludowej i M czy 43 
lata. Od najmłodszych lat głównym przedmiotem 
jego zainteresowań było rolnictwo. Po ukończe
niu wyższej szkoły rolniczej w Wiedniu wstąDił 
do Ligi Rolników Dolnej Austrii i wkrótce zo
stał dyrektorem Ligi. W roku 1935 wybrano go 
głównym dyrektorem Narodowej Austriackiej Li
gi Farmerów, obejmującej całą Austrię. 

Po zagarnięciu Austrii przez Niemców został 
niezwłocznie zaaresztowany przez Gestapo i był 
trzymany w więzieniu do maja 1943 r. Wkrótce 
po uwolnieniu rozpoczął organizowanie podziem
nej akcji rolników, co spowodowało powtórne 
aresztowanie Jego. Uwięziono go w obozie kon
centracyjnym w Mauthausen, pod zarz tem zdra
dy stanu. Oczekiwał tam sądu, który według 
przewidywań miał go skazać na śmierć. Na uz> 
godziny przed przywiezieniem go na rozprawę 
sądową został uwolniony przez wojska amery
kańskie. 

W utworzonym na wiosnę 1946 r. tymczaso
wym rządzie A. strii objął stanowisko sekreta
rza stanu. Pi'zedostatnimi wyborami stanął na 
czele nowo utworzonej partii ludowej, składa
jącej się głównie z elementów katolickich Au
strii a w szczególności z posiadaczy drobnych 
gospodarstw rolnych. Partia ta odniosła duży 
sukces w wyborach i jej przywódca stanał teraz 
na czele rządu Austrii. 

Prezydentem Austrii został —• jak wiadomo — 
socjalista dr. Renner, a przewodniczącym parla
mentu p. Kunsehak, przywódca chrześcijańskich 
zw. zawodowych. 

Nazistowski rra^li 
przyhfer 

Berlin. — Podziemna robota hitleryzmu w 
Berlinie przeorganizowuje się i rozszerza. Cora^ 
więcej są rozpowszechniane ulotki, że ..narodo
wy socjalizm nie śpi". Ani autorów ulotek, ani 
Ich kolporterów dotąd nie zdołano wykryj. 

Niedawno — o czym zresztą już donieśliśmy — 
żołnierze amerykańscy zmuszeni byli otworzyć 
ogień na bandę Niemców, którzy prze,brani za 
żołnierzy sowieckich, zaatakowali pociąg i żyw 
nością. Poza tym zdarzają się wypadk- ałak^wa-

To kapitan Roefcm podpalił Reichstag. ft m 

Monachium. — Oficerowie alianccy służby wy
wiadowczej wykryli kopię listu adresowanego do 
marsz. Hindenburga przez niejakiego Ernesta 
Kruse .zapisanego na liście SA pod nr. 134.522 i 
przedstawiającego się aa ordynansa kapitana Er
nesta Roehma. Do-kument ten jest dowodem, że 
podpaleniem Reichstagu w nocy a 27 na 23 lutego 
1933 dowodził osobiście Roehm. 

Do akcji tej .przeprowadzonej za zgodą Goe-
ringa i Goebbelsa .użyto 22 ludzi z Roehmem na 
czele, który w 18 miesięcy później, podczas prze
prowadzonej czystki w czerwcu 1934 r. zginął ja
ko jeden z pierwszych. W nocy .kiedy palił się 
Reichstag, Roem znajdował się w piwnicy re
zydencji Goeringa, która miała podziemne połą
czenie z Reichstagiem. 

Aliancka służba wywiadowcza szukała Kruse'go 
w całej Europie .niestety, bez pomyślnego wyni
ku. I nic dziwnego, że Kruse przepadł, jak ka
mień rzucony w wodę .zresztą o to z całą pew
nością postarała się niemiecka Gestapo, aby znik
nął kompromitujący świadek. 
PODPALACZE 

Wspomniany list był pisany w Szwajcarii 18 
lipca 1934 r., a więc w niespełna trzy tygodnie 
po straceniu Roehma. Oto jego treść: 

..Jestem Jedynym z żyjących, którzy brali u-
dział w podpaleniu Reichstagu. Bez protekcji mo
jego szefa Roehma .który mnie trzymał w swym 
najbliższym otoczeniu, byłbym iuż napewno roz
strzelany. jak wszyscy moi koledzy". 

Wśród nazwisk wymienionych przez Kruse'go 
figuruje także nazwisko Van der Luebbe'go. któ
ry Jednym z najambitniejszych członków w 
otoczenir Roehma. Jemu to właśnie Roehm na
kazał wejść do Reichstagu i podłożyć ogień w 
przedpokojach .podczas gdy większość bandy pod 
dowództwem Roehma mia 
siedzeń. 

miała zapalić salę po-

Dwaj adjiłtanci Roehma .niejaki Heines i Ernst, 
kierowali przedsięwzięciem pod rozkazami Roeh
ma. Dalsze nazwiska wymienione przez Kruse'go 
?ą nar-tę pojące: Braem. Stettman, Fagel. Sirop i 
Schmira 

..Nie przypominam sobie dokiadnie — pisze da
lej Kr- se — w jakim momencie, gdyśmy się Już 
znajdowali w piwnicach pałacu prezydenta (Goe
ringa). powiadomiono nas. że Van der Luebbe 
znaiduje się już w Reichstagu. Każdy z na.« po
siadał worek celofanowy, napełniony lekkim 
proszkiem i taśmami celuloidowymi Nie powie
dziano nam co to jest za proszek Każdy z nas o-
trzymał rozkaz, aby położył 3wój worek w miej
scu z próry przeznaczonym, potem mieliśmy po
szczególne worki połączyć ze sobą przy pomocy 
taśm celuloidowych i końce taśm przeciągnąć do 
drzwi piwnicy" 

..Tam znajdowali eię Ernst i Heines. Gdyómy 

Zarobki i wydatki artystów 
Nowy Jork. — Znany francuski śpiewak bul

warowy Maurice Chevallier za występy w pew
nym lokalu nocnym zażądał tygodniowo 12 tys. 
do'arôw. czyli ok. milion 4*0 tys. fr. 

Była mistrzyni jazdy na łyżwach a obecnie ar
tystka filmowa Sonia Henie wydała przyjęcie, 
które ją kosztowało 2 miliony 400 tys. fr. 

Kolekta odzieży w Nowym Jorku 
dła Europy 

Nowy Jork. —- W mieéc-> przeprowadza się 
zbiórkę odzieży przeznaczonej dla ludności w 
Europie. Zarząd miasta oddał do dyspozycji ko
mitetowi zbiórki 200 samochejrtw ciężarowych, 
które zajmą się zwiezieniem odzieży. 

zjawili się przed drzwiami piwnicy no rozkaa 
Roehma zapalili oni tośmy ,lecz Roehm przed
tem upewnił się ,że Van der Luebbe ,,guzdra" 
się ciągle w sąsiednim pukoju. Ogień wybuchnął 
nagle we wszystkich kierunkach 1 słyszało si§ 

TJciefcali-
.słabe trzaskanie desek, które poczęły się zwę-

fiać. Powietrze napełniło się dymem. 
my. Misja nasza została dokonana". 

ÖMIER45 ROEHMA 

Według Kruse'go zapalenie Reichstagu było 
spiskiem politycznym, szantażem przeciw komuni
stycznym i tego również zdania są Alianci. Kru
se podkreśla ,że spisek ów dojrzał w chwili, gdy 
zawrzała walka na śmierć i życie pomiędzy S.A. 
i S.S. W chwili .gdy SS zaczęła przeważać, 
Roehm zagroził wyjawieniem wszystkich faktów 
związanych z podpaleniem Reichstagu, jeśli SS 
nie przerwie likwidacji SA. To — jak mówi Kru
se —kosztowało go przypłacenie życiem, jak rów
nież tych ,którzv brali udział w akcji podpalenia. 
Hitler przyrzekł Roehmowi dokładną odpowiedź 
co do losów SA. Odpowiedź ta miała nastąpić w 
południe 1 lipca, lecz przedtem nadeszła fatalna 
dla wielu noc 30 czerwca 1934 r. 

Ernsta zatrzymano na pokładzie statku, na 
którym wraz z żoną m la) się udać do Ameryki. 
Ożenił się on kilka dni przedtem, a Hitler byl je
go świadkiem. Ernst jednak został rozstrzelany 
w Berlinie. Roehm i Heines oraz setki innych 
członków ówczesnego SA ponieéli śmierć przea 
rozstrzelanie w początku lipca. 

W końcu listu Kruse dodaje, że jemu udało się 
przedostać do Szwajcarii, po prawdziwym polo
waniu urządzonym na niego przez Gestapo. 

Służba wywiadowcza nie podaje v jaki sposób 
zdobyła ów ważny dokument, zapewnia jednak. Û 
jest on autentyczny. 
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Fenomenalni sptr:ow:y 

ZainJknięcie „wesołej dzielnicy" 
w stolicy japońskiej 

Tokio. — Z polecenia gen. *To.e Arthura zam
knięta została słynna wesoła dzieinlea Tokio, Jo-
sziwara, a właściwie tylko te-domy. które po
zostały po zbombardowaniu miasta. W domach 
tych trzymane kobiety były na ogół traktowane 
jak niewolnice. Obecnie zostało zwolnionych 300 
kobiet, które zapewne powiększą tajną prosty
tucję w stolicy japońskiej, która z chwilą przy
bycia żołnierzy amerykańskich, dysponujących 
nietylko pieniędzmi lecz i rzadkimi towarami, 
poważnie wzrosła. 

«ä>gs«M*8B w Mer!ess*«» 

a sza «ile 
nia i '/.łupienia angielskich samochodów ciężaro
wych na autostradzie hannower.skiej, dostarcza-
Jących żywność dla ludności Berlina. 

Jeden z oficerów policji niemieckiej oświad
czył, że organizae.ja amerykańskiego kontrwy
wiadu jertt niedostatecznie silna, aby się prze
ciwstawić rozszerzającej się robocie podziemnej 
nazistów. Oficer ten zakwalifikował członków taj
nej policji Stanów Zjednoczonych na terenie Nie
miec, jako ,.młokosów pogrążonych w biurokra
cji, którzy jednym okiem spoglądają na c-kręt. 
który ma ich odwieźć do domu a drugim na nie-
mioekie Gretchen". 

,,Ogólnie powiedzlwszy — dodał ów oficer nie
miecki — cała organizacja amerykańska, prze
znaczona do walki z podziemnym ruchem nazi
stowskim. jest godna płacioj!" 

Lekarz Hitłcra powiesił się 
Norymherjęa. — Dr. Leonard Conti, lekarz oso-

bi.*ny Hitlera .powiesił się w swojej celi wię
ziennej. Przez Aliantów uważany był za prze
stępcę wojennego. 

Conti brał udział w opracowaniu dekretu, po
zwalającego pozbawić życia nieuleczalnie cho
rych. 

W Stanach Zjednoczonych dzieją się za
wsze rzeczy najbardziej niezwykle, na?~ 
bardziej rekordowe we wszystkich dziedzi™ 
nach. Wiadomo: Europa się starzeje, mar
szczy, kurczy, gdy tymczasem Ameryko 
staje się coraz to młodszą ciocią, zdolną do 
najbardziej ekstrawaganckich ekstrawa
gancji, Lecz Europa może się poszczycić 
takim rekordem, na który amerykańskie 
Stany Zjednoczone nigdy się nie zdobędą: 
Największą ilością wojen! 

Pod tym względem Europę może pobić 
jedynie Ameryka Uiciftska ze swymi burz* 
livjymx republikami! 

Nigdy Ameryka Północna! 
A teraz słów kilka o sporcie. 
jyNews Chronicie)} donosi, że 21-ietni in~ 

walida toojenny Lwry Toscane, pomxmo 
sztucznej nogi, przeoiegi etumetrówkę w 
13 sekundach... i to na drodze cementowej. 
Wynik został oficjalnie zanotowany. 

Wyobraźcie sobie coby było, gdyby Lar
ry miał obydwie nogi zdrowe!.. Rekord 
évAatowy w tej konkurencji to b-yłby dla 
niego jeden skok. 

A może byłoby odwrotnie f.. Może właś
nie ta sztuczna kauczukowa noga daje mu 
taki pęd i 

Ten sam dziennik wymienia również in
nego inwalidę wojennego, który mająo 
sztuczną nogę cały sezon kopał piłkę na 
boiskach... i to bez najmniejszego wysiłku. 

7 cóż na to po-wiedzą nasi dzielni „pe-
zetpenlacy" f A szczególniej ci z piłkarzys 

którzy po jednym meczu „bańczeją"t 
W ogóle... w ogóle Amerykanie to nie

zwykły naród. Kto wie czy już wkrótce n%e 
zorganizują drużyny zawodotoej z samych 
„lcuśtyków". Obawiam się tylko jednej 
rzeczy, że gdy taka drużyna zacznie od
nosić sukcesy, to wszyscy mierni piłkarze 
gotcnci będą poodrębywać sobie po jednej 
nodze... a może i po dwie i dalejże na bo
iska z „kauczukowymi kopytkami"! 

I jeszcze jedna wygoda z takich nóg. W 
razie zajścia można nogę odwiązać 4 ze* 
ptać sędziego. 

Sławmond. 

loiia KOSSAK %M\ 
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ö) (Ciąg dalszy) 
— Pochwal się i ty... Nłc nie powiem... 

•— odciąi się W*t. 
Milczący dotychczas ojiriec otoczył dło

nią ucho. 
— O czyni mówicie? — zapytał. 
Obaj synowie zamilkli. Kapelan podniósł 

głos: 
Nic wielkiego, wasza wielmożność, 

młodzież gwarzy, jak to młodzież... 
— O czym? — nalegał stary. 
— O... łowach... 
— Łowy powiodły się ? hm ? 
Coś mu tam poczęli prawić o grubym i 

drobnym zwierzu. Benigna złożywszy ręce 
patrzała na synów. Tak, Bertrand b edaczy-
sko nie mógł się chwalić urodą. Wszystko 
przez ten nieszczęsny wypadek, co go u-
czynił kaleką. Choć nie był całkiem ułom
ny, posiadał długą twarz garbusa i wysoko 
podniesione ramiona. Wzrostem nie sięgał 
braciom nawet do ramienia. B edaczysko ! 

Przeniosła wzrok na młodszego z uczu
ciem z jakim przechodzi się z mroku w 

31 o/iee. Istotnie, czyż jakakolwiek kobieta, 
ziemianka lub wróżka, zdolną byłaby po
krzywdzić tegx> cudnego chłopaka? Beni-
gnę, ilekroć patrzyła na syna, przenikało 
uczuc.e dumy i rozkopy. Z jej żywota zro
dził się len wspan.ały mężczyzna; jej ło
no, dziś już zwisłe i niekształtne, nos.ło w 
sobie te wyniosłe barki, smukłe lędźwie, 
proste plecy... Bezwiednie twarz jej zmię
kła, usta złagodniały, gdy rozpatrywała 
każdy szczegół najmilszej postaci. Prześl:-
czne usta., nie osłonięte zarostem, elenki 
paüski nos, wysokie łuki brwi, dziecinne, 
błękitne oczy... Zęby niepokalanie biaie, ró
wne, lśniące... 

W.t przerywając zabawę z psem, który 
pchał mu się na kolana, podniós> głowę i 
odwzajemnił matce spojrzenie uśmiechem. 
W uśmiechu był jeszcze piękniejszy. Po 
prostu archanioł — pomyślała Benigna — 
aichanioł Gabriel... Ńa królewskim dworze 
jego m.ejsce, n.e tu..,. 

Psy warknęły. Drzwi wchodowe uchyliły 
się: wszedł strażnik bijamy. 

— Wasza wielmożność, jakiś obcy koła
cze do wrót... 

— Czego? Głośniej! Co on mówi? — 
dopytywał Hugo Brunatny. 

— Obcy kołacze! 
— No, to puścić. 
— Nigdy w życiu! — zaprzeczyła mał

żonka. — Każdego włóczęgę wpuszczać? 
Skąd jest? 

— Powiada, że ze Ziemi fiwiętej. 
Podn e6ii głowy ciekawie. Lecz Bertrand 

) roześmiał się drwiąco. 

— Każdy tak mówi, byle mu wrota od
tworzyć, jeść dać, a potem okazuje się, ze 
da ej niż w Poitiers me był... Mało juź 
takich było? 

— Słusznie mówisz — potwierdziła mat
ka. — Nie wpuszczamy obcych. N.ech idzie, 

S.rażnik wyszedł. Zimny pr..d powietiza 
pow.ał od drzwi, owinął się chłodem wkoło 
nóg. 

— ...Włóczy się tych łazęgów, a każdy 
powiada, że powrócił z Ziemi Świętej... Mo-
i.na by myśleć, że nie ma już mkogo, co 
by tam nie był... 

— Bo też, wasza wielmożność,. temu kil
ka rok ów nazad wędrowali tam wszyscy, 
jakby tu zabrak o miejsca na poehowek... 

— Podatki na walkę, z Saladynem biskup 
srogo śc.ąga— Nie wie<Izieć, na co te pie
niądze idą.. Czy nie na tę szara/iczę, co się 
snuje tam i nazad bez pożytku dla nikogo? 

Drzwi skrzypnęły, strażnik wracał. 
— Wasza wielmożność, on powiada, że 

ma list od panicza... 
—Od Amalryka? List! Dawajcie go sko

ro! -• krzyknęła pani Benigna zapomina
jąc o n.echęci ku wędrowcom z Ziemi 
6więcej. 

— Listy są? — kiwnął głową stary pan. 
Cienkim jak włos ostrzem puginału dłu

bał w zębach wyciągając resztki m ęsa. 
Przezorna małżonka wyjęła mu wpierw mi-
zerykordię z ręki, by s ę nie skaleczył pod 
wpływem wrażenia, po czym obwieściła w 
ucho: 

— List podobno! Od Amalryka! 
(Ciąg dal»»# nastąpi) 



Piątek 

D z i ś :  
Katów. św. Piotra 

J u t r o :  
Henryka biskupa 

P o j u t r z e :  
Fabiana 

PRENUMERATA POD OPASKĄ 
50 fr, miesięcznie, — 140 fr. kwartalnie, 
260 fr. półroeznie, Ö00 fr. roczne. 

* * * 
Poczt. Konto Czekowe: C.CJLLLJLE 16^57. 
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^ W tych dniach ogłos'£ono urazowo, te 
w województw.e lódzk.m rolnicy wypełn*L 
dop.ero w 40 proc. &w*adczeiua rzeczowe. 
Poczyni się więe odpowiednie starania o 
petite spetn.enie éwtedczet âtd. 

Sm wierny, l jak»ch przyczyn rolnicy w 
w o je w. Łódzkim uue d os lor czyii nawet polo-
wy tego co mieii dostarczyć. Lecz niedawno 
czytaliśmy sprawozdan.e z przebiegu zjaz-
qu wojewódzkiego Str. Ludowego (grupa 
Baranowskiego), na którym w*. j~woda ióaz-
ki Oąo-ttocioł (znowa naśladowanie sana
cyjnych dygn.tarzj, którzy swoje nazwiska 
przez jakiś dodatek czynili bardz.ej ...szia-
eneckimi) ostro i me bardzo wybrednie a-
takował Polskie Stronnictwo Ludowe. Wo
jewoda Dąb-Kocioł został wybrany preze
sem wojewódzkim swej partii 

.\awet przeciwnicy PSL w Polsce przy-
Anają, ze ogrouuia w.ększość chłopów pol
skich jest zorganizowana w PSL, podczas 
kiedy „Sronn.ctwo Ludowe" wiedzie nader 
skromny żywot. Z tyeh właśnie przy
czyn wybiera się urzędującego wojewodę 
prezesem, aby w masach wywołać wrażenie, 
że dziatan.e przeciw ^Str. I^ud." to wystę
powanie przeciw... władzy! 

Lecz jaki autorytet mogą mieć wezwania 
Wojewody do rolników o zwiększenie świad
czeń, je&ll ci rolnucy muszą w ium widzieć 
poetyka partyjnego?! W dodatku ataki na 
ich Stronnictwo zapału km nie dodają w 
wysłuchaniu nawoływań Wojewody - pre
zesa partyjnego. 

OzyZ można się wtedy dziwić, że świad
czenia rzeczowe w wojew. L0dzk.cn dały do
tychczas tak marny rezultat? I wydaje się, 
że przydałoby s*ę pow>edzen e rządu pod a-
dresem Wojewody: albo obywatel będz«e 
wojewodą aibo kłóćae>m się z przeciwnika
mi działaczem pol.tycznym. Obydwie unk-
cje w jednym kotle nie zmieszczą się bo
wiem... 
P.* 
TO i OWO 

•>n 

Testament Slltlerss 
Hit.er nie zgrzeszył na brak przezorności, 
Choć tak nagle porwał wojny zamęt — 
Wszystko, co zdziałał, to dla potomności 
Przekazał sprawnie przez znany testament. 
A nawet, "aby los swych miłych dziatek 
Na szeiszą jeszcze zabezpieczyć skalę — 
To im do spadku dodał, na dodatek 
Rząd, sformowany iście prze wspaniale. 

Bajeczne!... Lepiej już Adolf - nieboże 
Nie mógł postąpić przed zamknięciem 

źrenic ! 
Z racji tej każdy szwab dumnym być może 
A już najbardziej, to — admirał Doenitz!... 

P.ękny testament. Lecz, co za przypadek! 
Jedną usterkę w n.m jednakże stwierdzę: 
— Hitler zapomniał zaznaczyć, że spadek 
ów- cały po nim leży w... Norymberdze J... 

Rach, 
1 • • ••• 

WIEŚCI z  POLSKI 
Wielha MnanifesUwja kaloiiekn w Poznaniu 

Prymas Hlond xa państwem ludowy«» 
W Poznaniu odbyła się z okazji t święta Cbry-

st.usa-Króla olbrzymia manifestacja katolicka 
przy udziale przedstawicieli władz, organizacyj 
społecznych oraz ok. 100 tysięcy wiernych. Do 
zgromadzonych przemawiał ks. Kardynal-Prymas 
Hlond, który powiedział m. in., że narody polski 
i żydowski przeżyły niesłychany w historii świa
ta okres terroru i prześladowań. 

,,Obecnie chcemy dać swój wkład — powiedział 
kardynał Hlond — w budowę nowego lepszego u-
stroj^ społecznego i politycznego. 

Odwiecznym dążeniem polskiego ludu katolic

kiego było ludowe państwo polskie, nietolerujące 
żadnych przywilejów, operte na sprawiedliwości i 
wysokiej moralności". 

Prymas mówi! również o obecnych trudnościach 
powstających na tle konfliktu między chrześci
jańskim poglądem na świat a doktrynami mate-
rialistycznymi. 

W czasie przemówienia padały okrzyki: „chce
my Polski katolickiej". Niezwykle wzruszającym 
momentem było wspólne odmówienie „Wierzę w 
Boga " 

Wytyczne polityki szkolnej 
Na niedawnym zjeździe R.Z.N.P min. oéwia-

ty Wycech zasady polityki szkolnej określił w 
taki sposób : 

1) dążyć do zapewnienia dzieciom jednakowe
go startu życiowego przez stworzenie powszech
nej sieci instytucji wychowania przedszkolnego, 
2) dążyć do zrealizowania powszechnego kształ
cenia ogólnego na poziomie początkowym i śred
nim w ośmioletniej szkole powszechniej i w 
trzech rodzajach szkoły średniej 

3) dążyć do zrealizowania powszechnego kształ
cenia młodzieży poprzez szkoły zawodowe stop
nia zasadniczego oraz praktyczna naukę w szkole 
średniej, 

4) dążyć do szerokiej rozbudowy pozaszkolnej 
drogi kształcenia, 

6) rozszerzyć i udostępnić dla całej młodzieży 
najwyższe szczeble drabiny szkolnej przez szkol
nictwo wyższe, 

6) dąiye będziemy do rozbudowy instytucji i 
upowszechnienia kultury. Reformę, odbudowę i 
samo funkcjonowanie systemu oświaty należy po
wiązać jak najściślej z systemem gospodarki na
rodowej". 

Pożyczki na budowę mieszkań 
12.000 zł. na izbę pożycza B.G.K, dla domów 

odbudowujących się w Warszawie. 9.000 zł. w 
Poznaniu, Gdyni i Gdańsku, a 7.500 zł. w pozo
stałych miastach. Pożyczka może wynosić 4.5 
proc. wartości budynku. 

Niedostateczna liczba kin 
Z 1200 kin, jakie istniały przed wojną w Pol

sce, ocal do tylko 250. Obecnie liczba ich ule
gła pewnemu zwiększeniu, lecz jest jestzeze bar
dzo (iaieka od stanu przedwojennego. 

Odbudowa Warszawy 
Tramwaje, — Uruchomiono 11 linii tramwajo

wych, przed wojną kursowało 39 linü. 
Mosty. — Wybudowano wysokowodny most: 

prace nad budową mostu Poniatowskiego trwają. 
UlUse. — Naprawiono 172.000 ma nawierzchni 

oraz 117.000 m2 chodników, ponad to wykonano 
10 4.000 m8 robót ziemnych. 

Budyukl. — Ukończono 2.337.000 m* czyli 21.370 
izb; w robocie jest 8.361.060 ra#. Wykończono 
6.000 domków. 

Sskoły. — Oddano do użytku 57 szkół co sta
nowi 300.000 m3. w robocie jest około 750.000 m». 

Szpitale. — Unichomiono 127.000 m8 szpitali i 
ośrodków zdrowia; w robocie jeet 207.(XX) ma. 

Kultura. — Wykończono Teatr Polski i kilka 
kin oraz szereg kościołów i budynków zabyt
kowych-. 

KozJńórka, — Rozebrano 1.150.000 m* budyn
ków, oraz wywieziono 356.000 m3 gruzu. 

Pomysłowy wynalazek robotnika 
łódzkiego 

tód». — W Państw. Zakładach Aparatów B-
lektrycznyeh robotnik Hański Wacław zaprojek
tował i wykonał przyrząd automatyczny do po
dawania materiałów przy maszynach „rewolwe-
rówkaeh". Tym ulepszeniem technicznym przy
czynił się wydatnie do ułatwienia pracy, uzy
sk. jąc jednocześnie oszczędność w czasie około 
33% — czyli dając możność zwiększenia pro
dukcji o 1/3. Wykonawca otrzymał nagrodę w 

Statut górniezy 
zatwierdzony przez rz«|d 

Paryż. — Rząd zatwierdził opracowanie 
projektu statutu górniczego, który obecnie 
będzie przedłożony Konstytuancie. Piojekt 
ustawy zawiera jeden tylko paragraf, 
stwierdzający, iż robotnicy przemysłu wę
glowego i przedsiębioi s w z tym przemys
łem związanych, otrzymają statut, które
go treść zostanie ustalona przed 10 lutego 
r. b. przez rząd, na podstawce porozumie
nia z organizacjami zawodowymi. 

postaci premii specjalnej, w wysokości uzyska
nej dzięki jego wynalazkowi. 

Uruchomienie największej fabryki 
porcelany 

Wroclaw. — Na dolnym śląsku ruszyła naj
większa w Polsce fabryka porcelany, Zakłady 
Tielsche. 

Warszawa. — Zarząd Miejski we Włochach 
miał dużo kłopotów z licznymi potajemnymi go
rzelniami, które ulokowały swe „warsztaty pro-
dukcyjne,J na terenie pod warszawskiego osiedla. 
Mimo energicznej akcji, nie można było nic zro
bić. Wreszcie do Włoch przybył silniejszy oddział 
M.O*. który w ciągu kilku godzin zlikwidował 
aż 32 gorzelnie, a ponadto tajny dom gry, niele
galną rzeźnię i odnalazł konie pociągowe, skra
dzione niedawno warszawskiemu ..Agrilowi". 

Lódi. — Do Lodzi przyłączono Rudę Pabia
nicką. 

I>abrowa Górnicza. — Ostatnio odbyła się u-
roczystość przemianowania dotychczasowej kopal
ni „Paryż" na kopalnię imienia generała Za
wadzkiego. 

W przemówieniu swoim gen. Zawadzki.obecny 
wojewoda śląski, podkreślił silne węzły, jakie 
łączą go z tą właśnie kopalnią, z której wyszedł 
przed 22 laty, poznawszy trud górnika. 

Kraków. — „Strzępy Okupacji", zbiorek wier
szy wojennych Witolda Zehentera wyszedł na
kładem księgarni 8. A. Krzyżanowskiego. 

Nowy 8ąc*. — W Piwnicznej otwarto w tych 
dniach dwugatrowy tartak, zniszczony przez wy
cofujących aię Niemców oraz elektrownię miej
ską. 

list <8 «g NaezeEua £4 opiec twa 
Polskiego 

<lo Ktipeów i ftaeiuieslników 
Polskiefla we Francji 

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupieckich Rzeczy
pospolitej" PoOskiej do Związku Kupców i Rze
mieślników, na ręce sekretarza p. Jana Warchoła 
w Denain (Francja). 

W czerwcu prasa polska sygnalizowała tak mi
łą wiadomość, jak przyjazd Delegacji Związku 
do Poiski. 

W sierpniu br. otrzymaliśmy za pośrednictwem 
Ministerstwa Przemysłu kopię pisma Związku 
z dnia 22. V. 45. Nie wiemy czy dotarł do Pa
nów nasz apel skierowany za pośrednictwem Ra
dia Polskiego jeszcze w dniu 28. VI. 45. Z praw
dziwą radością przyjęliśmy do wiadomości, iż 
zgłosiliście Panowie swój akeea do pracy nad 
odbudową gospodarczą Polski. Zapraszamy z ca
łego serca — i dziś już do naszego grona Was 
zaliczamy. Wasz współudział w tym wielkim 
dziele historycznym — jest niewątpliwie pożą
dany, będzie cennym i pożytecznym wkładem 
do gigantycznej pracy, która jest przed nami, 
której od,nas oczekują sprzymierzone narody — 
i od wyniku której zależy nasz byt i kształto
wanie się nowego oblicza naszego Państwa. 

Izba Przemysłowo-Handlowa jak i Izba Rze
mieślnicza od 1. X. 45 r. znajdują się w War
szawie. 

Prosimy uprzejmie o wczesne powiadomienie 
nas o dmu przybycia i składzie Delegacji, abyś
my mogli poczynić odpowiednie przygotowania. 
Zapewniamy, iż jak najchętniej udzielimy Dele
gacji wszelkich potrzebnych informacji i wska
zówek przy nawiązaniu kontaktu z polskim ku-
piectwem i rzomleślnikami, którzy wspólnie z 
przemysłem wnoszą dziś swój wkład w dzieło 
odbudowy gospodarki narodowej, zniszczonej 
przez okupanta niemieckiego. 

Rada Naczelna Zrzeszeń Kupieckich R.P. 
Dr. Pacyńeki 

• • » 
Jak wiadomo, w tych dniach wyjechała do 

Polski delegacja tut. Kupców i Rzemie-śln. Pol
skich, na zaproszenie Polskiej Rady Kupieckiej. 
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W pogoni 
za mężem 
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18) (Ciąg dalszy) 
— A jeżeli nie będzie chciała wrócić? — 

zrobił uwagę Marcyé. 
— To my po nią pojedziemy — i-zekł pro

boszcz. 
Małżonkowie uszanowali groźbę, a. dodat

kowo Ewcla, dziwiąc się rozumowi brata 
jegoiności, pochwyciła jego rękę i pom osła 
do ust. 

Ol. 
Magdusia dumna powodzeniem i odniesio

nymi tryumfami na jarmarku w Tuchowie, 
wróć Ja do Białej. 

Przebaczyła braciom ich szorstkość, bra
towej wdziewanie rękawiczek w chwili, gdy 
ona stała w krzakach leszczyny. A co do 
ubliżenia jej p.ękności, zawołała: 

— Albo oni się znają! 
Wykrzyknik ten uspokc.ł ją. Pewna by

ła swego. Oficery, nżyn.ei i Ryfka. ci wi
dzieli coś na świecie i mają gust. 

— Mają gust! mają gust! — powtarza
ła, patrząc w lustro, wysuwając spoza 
w.śniowych grubych ust szereg białych zę
bów. 

Przed matką nie wspomniała o konkuren
cie, z obawy, aby jej nie odesłała z powro
tem. 

— Jeżeli pójdę za ni?go — myślała o 
Franku — to pierwej nr si się naprosić. 
napłakać, nazałamywać rąk, przyjeżdżać 

tu, klękać. Jeżeli nie uklęknie, to niech się 
wynosi. Chociaż n.e mam pieniędzy, przy
najmniej mam swoją, ambicję. 

Rada była ze swojej ambicji, z powrotu, 
a nawet z powrotu do pracy, która na nią 
czekała. 

W Białej nie było tak wesoło i swobod
nie, jak u brata w Zalasowej. Za to miała 
Magdusia śmiejące się lówieśniczki i przy
jaciółki, spacer, wystawy cKlepów, duże ka
mienice i kościół, w którym co niedziela 
ukazywała s.ę w jedwabnym białym kape
luszu welonem, spadającym do kolan. 

W tydzień po przyjeździe do B.ałej, wra
cając z fabryki, przechodziła most rzucony 
na rzece Białej, dzielący Galicję od Śląska, 
a miasto Białą od Bielska. Z przeciwnej 
strony szedł m ody człowiek, brunet, z czar
nymi wąsami i czarną, niewielką, kręcącą 
Się brodą. Oczy również miał czarne, jak 
węgiel, wysoki był i barczysty. Magdusi, 
nie wiedz.eć dla czego, serce bić zaczęło, 
gdy przechodziła około oruneta. Uczuła, że 
krew uderza jej do głowy, i oczy przysło
niła rzęsami. Brunet wpatrywał się w nią 
ciekawie. 

Magdzia, zaledwie uszła parę kroków, o-
bejrzała się. Brunet, zwtócony ku niej, stał 
i patrzył. Zawstydzona dziewczyna przy
spieszyła kroku. Przeczuwała, że brunet 
idzie TA nią, lecz obejrzeć się nie śmiała. 
Dopadła do domu i atki, przebiegła s.eó, 
wpad a do pokoju, i ukryta za firanką i 
kw.atkami w doniczkach — patrzyła. 

Brunet o kilkanaście kroków pi zed do
mem stanął, patrzył i zdawał się namyślać. 
Miał na głowie cylinder, na rękach ręka
wiczki »trzymał żółt^ laskę w ręku. 

— Ach! jaki ładny! — szeptała Mag
dzia 

Mimowolnie nasuwały się jej na myél po
równania nieznajomego z Frankiem. 

— Przecież to kawał mężczyzny. Nie ta
ki plaski, jak tamten, nie taki płowy. Ja
kie włosy, bioda, figura-!'... panicz, żeby to 
z nim pod rękę przejść się po ulicach Bia
łej, a lepiej jeszcze po Tuchowie na jarmar
ku. 

Westchnęła. Ognie na twarz jej buch
nęły. 

Brunet, rękawiczki, oczy, broda, lasRa. 
To on, ten sam! O nim myślałam i byiam 
pewna, że się zjawi, że go zobaczę, że 
pi zyjdzie... 

Odsunęła firankę, i nachylając się ku 
kwiatkom, zarumieniona spojrzała. 

Brunet ukłonił się kape'uszem; odkłoniła 
się i zawstydzona, schowała się za firankę. 

— Skąd się tu wziął? czym jest? co 
robi? Magdusia znała wszystkich kawale
rów w B.ałej, a przede wszystk.m wszyst
kich brunetów, nie znała tylko tego jedne
go — najpiękniejszego. 

Brunet stał dość długo, patrzył, dumał, 
a nie mogąc się doczekać, aby Magdt sia 
raz jeszcze ukazała się w oknie, odszedł. 

Wieczorem wróciła do domu matka. Ma
gdzia poczę'a ją wypytywać o btuneta z 
czarną brodą. 

Napróżno obie zacrckały się w domysłach. 
Zgodzono się, że musi to być obcy, prze
jezdny. Matka i córka, każda ze swej stro
ny ro.ły o stanowisku bruneta wielkie rze
czy, lecz obie milczały. 

— Magduś. mówisz, że miał rękawiczki? 
— zaczęła matka. 

— Granatowy żakiet, popielate pan talo
ny i żółtą laskę ze złotą gałką w ręku, — 
kończyła Magduj=ra 

— Skądże wiesz, że złotą? 
— Świeciła się na słońcu, że aż łuna od 

niej biła 
d&J&zy nastąpi) 

Kącik lekarski 
Dr. ŁiYZJŃSKl 

LECZENIE 
Listy jakie otrzymuje od rodaków ztur^ieszka-

łych w różnych częściach Francji, a pragnących 
porady lekarskiej od lekarza Polaka ,,z którym 
można się rozmówić", wprawiają mnie w praw 
dziwy kłopot. Opis cierpień najczęściej jest bar
dzo niedoKłodny i porady jakie na podstawie ta
kich danych mógłbym udzielić nie przedstawia
łyby wielkiej wartości i w miejsce pomóc mógł
bym szkodzić. W pogadance dzisiejszej pragnął
bym poruszyć ogóluie sprawę leczenia. 

Leczenie chorych, uśmierzanie bólu jeat tak 
stare iak stary człowiek. Sztuka lekarska prze
chodziła przez różne koleje w historii ludzkości. 
Uprawiali j.-} wróże, znachorzy, astrolodzy, kapła
ni i otaczała się ona wówczas wielka tajemnicą. 
Ból i choroba zsyłane na człowieka przez jakieś 
złośliwe, tajemne siły, lecaone były a raczej za
klinane lub zażegnywane przez ludzi posiadają
cych jakąś nieznaną moc uzdrawiania. Z biegiem 
jednak czasu kiedy człowiek coraz dokładniej po
znawał budowę świata organicznego, a ruouycyua 
stawała się prawdziwa nauką, zmieniły siv rów 
nież metody leczenia. Obecnie żaden lekarz nie 
ma najmniejszej pretensji cuda czynić. Po dłu
gich teoretycznych i praktycznych studiach pole
gających na możliwie najgłębszym poznaniu praw 
nat ralnych, rządzących każdym organizmem ży
wym, oraz po zapoznaniu się z całym szeregiem 
nauk jak fizyka, chemia, biologia, zadaniem le
karza w dziele leczenia chorych je«t ścisła i 
świadoma współpraca z natura, tam wszędzie 
gdzie harmonijna gra praw naturalnych została 
naruszona 

Lekarz więc nie zaklina .nie zazegnuje, nie zga
duje choroby .natomiast bada .obserwuje, wnika 
w stan fizyczny, ale również i moralny swego pa
cjenta. a kiedy mu Bię zdaje, że stan ton wystar
czająco poznał i wyczuł, wtedy sięga po sposoby 
jakie mu dostarczają nauki medyczne, jego do
świadczenie i jego zdolności osobiste 1 stara się 
pc^cierować organizm chory sposobami naturalny
mi na drogę zdrowia. Akt leczenia me jest w;ęc 
aktem nagłym, nie ma on najmniejszego podo
bieństwa z cudem lub z zaklęciem, polega on na 
świadomym wpływie człowieka, który wie. na 
człowieka bezradnego potrzebującego pomocy. 
Działanie to jest fizyczne przy pomocy środków 
leczniczych, i psychiczne wynikające z wpływu o-
sobistego lekarza na pacjenta. Medycyna 1 dzka 
tym bowiem różni się od zwierzęcej, że cierpie
niu fizycznemu człowieka zawsze towarzyszy 
mniej lub więcej głęboki- cierpienie moralne. 
Chory zdaje sobie sprawę. 4e "os anormalnego r 
nim się dzieje, że to eoś powoduje bóle. i© 
skończyć się może powolno a'bo nagłg śmiercią, 
że śmierć ta wreszcie może wtrącić jego najbliż
szych w nędzę. Cały instynkt samozachowaw
czy chorego b ntuje się przeciwko tej sile de
struktywnej. która grozi pozbawieniem go rzeczy 
najdroższej dla człowieka żyjącego: życia 

Trawiony obawą, niepewny losu jaki co czeka, 
wystawiony na sprzeczne rady znajomych, któ
rzy .Już to samo mieli" chory udaje się do le
karza szukając u niego w pierwszym rzędzie wy
jaśnienia sytuacji, zaczorpnięcia choć trrwhę o-
tuchy któraby mogła odmówić i spotęgować moc
no nadszarpniętą wiarę w swoje własne siły i w 
możliwość rychłego wyleczenia. Pamiętając jed
nak o tym. że wszelkie leczenie choroby polega 
na ścisłej współpracy chorego z lekarzem, pa
cjent powinien w miarę możności pomagać leka
rzowi w jego zadaniu. Pomoc ta wyrażać się mo
że w różny sposób i tak na przykład: z chw+lą 
kiedy chory, nie przymuszony t z własnej inicja
tywy zwraca się do lekarza, to tym samym skła
da świadectwo, że lekarza tego uważa za czło
wieka godnego zaufania. Nie należy przeto tego 
człowieka prosić o pisanie fałszywych świadectw 
lekarskich 1 b o czynienie zakazanych zabiegów,, 
bo przecież je«t tylko jedna moralność ebowłazu-
jąea lekarza, tak samo w stosunku do władz. Jak 
i do pacjenta, a pacjent przecież nie ^bcialbv być 
oszukiwanym. Przychodząc do lekarza należy 
zawsze dać dokładne dobrze przemyślane odpo
wiedzi na wszystkie pytan:a, przypomn'eć sobie 
wszys-tkie przebyte choroby i odbyte leczenia, 
przynieść, jeżeli się posiada recepty, radiografie, 
rezultaty poprzednich analiz .gdyż to wszystko 
pozwoli lekarzowi wn'knąć w sytuację \ oszczę
dzi pacjentowi nowych wydatków na badania, 
które już zostały wykonane. 

Istnieje kategoria chor y cli wśród wychodztwa, 
którzy przekonani są o tym. że lekarz albo zgad
nie albo* nie zgadnie choroby. W pierwszym wy
padku choroba odrazu się polepsza, w drugim 
zaś wypadku należy udać się do innego lekarza, 
któremu się może uda sgttJna*. Naturalnie nie ma 
potrzeby tego podkreślać, że podejście takie jest 
fałszywe ,gdyż nic daje ono lekarzowi szansy 
bliższego poznania pacjenta 1 jego choroby, oraz 
postawienia po pewnym czasie obserwacji do
kładnego rozpoznania i zastopowania odpowied
niego leczenia. Chory, który tak podchodzi do 
pprawy. zwłaszcza jeéeli cierpi na chorobę wy
magającą dłuższej obserwacji, chodzi, od jednego 
do drugiego lekarza, każdy z nich w swoisty 
sposób zaezyna leczenie, ale nie może go skoń
czyć, bo chory j ż na drugą czy trzecia wizytę 
się nie zjawia Élan fizyczny chorego w ten spo
sób coraz bardziej się pogarsza, a moralnie pa
cjent gorzknieje, nabiera wstrętu do leczenia, 
traci zaufanie do lekarzy 1 wpada w niepowołane 
ręce. 

Kończąc tę pogadankę, chciałbym wreszcie, 
zwrócić uwagę czytelnika na fakt. że istnieją dwa 
rodzaje leczenia, jedno tak zwane leczenie symp
tomatyczne albo obi a wo we, stara się zwalczać 
obławy chorobowe, drugie przyczynowe, dgży do 
Usunięcia przyczyny choroby. Najczęściej obie to 
metody używane są razem i tak na przykład, le
karz zawezwany do chorego cierpiącego na kolkę 
wątroby, wpierw usuwa przy pomocy zastrzyku 
nieznośny ból. to znaczy obiaw choroby, a potem 
dopiero przystępuje do właściwego leczenia wą
troby. Lekarstwa usuwające natychmiastowo ból 
chorego cierpiącego na w:-zód żołądka nie zawsze 
leczą sam wrzód. Leczenie przyczynowe wrzodu 
żołądka o wiele mniej efektowne, często bardzo 
mozolne, trwać może miesiącami zanim doprowa
dzi do zagojenia się wrzodu. Tak samo dzieje .się 
z kassełem Jest on obiawem podrażnienia pew
nych odcinków błony górnych dróg oddechowych. 
Znieczulając za pomocą specjalnych lekarplw 

centra kaszli' można go zatiiytoać. to nie ozna
cza jednak wyleczenia, często nawet w ten spo
sób pogarsza się stan chorego. Dopiero usunię
cie przyczyny .powodującej podrażnienie centrów 
kaszlu sprowadza wyleczenie. Najważniejsze a 
zarazem i najtrudniejsze, często długotrwajace, 
jest leczenie przyczynowe, ono jetfnak jest Jedy
nie zdolne, usuwając przyczynę choroby wyleczyć 
definitywnie chorego. Leczenie obiawowe ma tyl
ko wtedy znaczenie, jeżeli w ślad za nim wpro
wadza się leczenie przyczynowe. Stosowane samo 
tylko odwleka chorobę, pozwala się jej bardziej 
rozwinąć i opanować całkowicie organizm. 

Ograniczenia w zużycia priait» 

nic będą /Jagód^jone przed lutym 
Przed kilku dniami minister prod koji przemy

słowej zapowiedział, że przed początkiem lutego 
nie będzie złagodzenia w ograniczeniu prądu e-
lektrycznego. 

Tymczasem skądinąd donoszą, że już od pew
nego czasu obfite deszcze padają w Masy wio 
Centralnym, zasilając spiętrzenia wód' do wy
twarzania energii elektrycznej oraz że dla elek
trowni i central termicznych nadeszły takie za
pasy węgla, iż nie ma ich gdzie aładowywać. 

W związku z tym prasa d^-maga się zniesienia 
wzerlednte zlae^dzen'a zarz^^-eń ograniczających 
»używanie prądu elektrycznego. 
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AVION. 
Fleuri (w--»*:). 

AUCHY LES 
O 14 " v 

ie\{$ 2Q* Ï. 

-cy o 14 w sali CMos 

__ Bada Rodzicielska 
' ne). , „ 
fcór kościelny „Harmonia w 

i;,. - tżu — Nie podano godz. 
liKR^HltuUBT. — Tow. Polek im. W. 

słctyńskicj o 16 w ochronce (walne — rew. o 

6>AUBY. — Stow. Wet. Tracy o 15 u p. Pa-
W AN ICI IE. — O.P.O. o 10 w merostwie (walne) 

ANZIN. — Stow. Be*, i b. Wojsk. O 15 w lo
kalu POWN w Valencionnea (walne). 

ABSCOX. — Kolo teatralne „Polska Sztuka 
w siedzibie (walne). — W komunikacie nie po
dano godziny. . ' 

ABSCON. — Tow. Polek lin. kr. Jadwigi O 15 
U p. Miki (walne). 

ABSCON. — O.P.O. o 10 u p. Deglave (walne). 
BILLY MONTIGNY. — Kolo Inw. Woj. B.P. 

O 10 u pani Ryńskiej (walne). 
BILLY MONTIGNY. — Kolo muz. „Chopin 

O 11 u p. Danel (reorganizacyjne). 
BILLY MONTIGNY. — Bada Bodzlcielska o 

14.30 u p. Ryńskiej. 
BILLY MONTIGNY. — O.P.O. 0 10 u pani 

Ryńskiej (walne). 
BAKLIN. — FR i EP o 14 w sah polskiej 

(walne). 
BAKLIN. — Bractwo Bóż. ty w. o 15 na sali 

polskiej < walne). 
BRUAY en Artois. — Tow. hodowlane „Szam-

pion" _ o 14.30 w Barze polskim. 
BRI AY EN ARTOIS. — KSMP-M. O 14.30 U p.. 

Kukiełczyńskiego (walne). 
BBUAY EN ABTOIS. — Tow. Wzaj. Pomocy 

O 15 w Barze polskim. 
BBUAY EN ABTOIS. — Kolo Przyj. Ilarcerzy 

O 14.30 u p. Kukiełczyńskiego (walne). 
CALONNK LIE VIN. — Bada Rodzicielska o 

15 w Ochronce (walne). 
CALONNE LIE VIN. — O.P.O. o 10 u p. Allard 

(walne). 
CALONNE LIEVIN. — KSMP-Ż. O 14 u pani 

Maćkowiakowej (walne). 
CALONNE BICOUABT. — POWN o 9 U p. Po-

kojąkiej 
CALONNE BICOUABT. — Stow. Młodzieży 

„Grunwald" o 10 u p. Dulota (walne). 
CAB VIN 4. — Tow. ńw. Barbary o 14.30 w 

sali kopalnianej (walne). 
DIVION — Sekcja CGT. — o 11 u p. Croena 

(wain»- — rew. kasy o 10.30) 
DO l'KG ES. — KSMP-ż. o 15 w patronażu 

(walne). 
BOURGES. — POWN o 16 u p. Katarzyńskiego 

(walne). 
BOURGES. — Tow. Polek „Dąbrówka" o 16 

w patronażu (walne). 
BOURG ES. — O.P.O. u p. Ciszewskiego (wal

ne).. — W kom. nie podano godziny. 
BOUAI-CLOCHETTE. — Tow. Wzaj. Pomocy 

O 15 u p. Wawrzynowicza (walne). 
BO U Al. — Kolo Powst. WLKP. o 11 w Cafe 

André, rue des Ecoles. — Członkowie nie po-
Bladający legitymacji przynoszą fotografio. 

BOUAI. — O.P.O. o 10 w sali „Alex", 44, rue 
de la Mairie (walne). 

BEN AIN. — POWN o 15 w sali zebrań, rue 
Emil j Zola. 

BEN AIN. — Stow. Rez, i b. Wojsk, o 15 w 
siedzibie. 

BEN AIN. — O.P.O. o 15.30 w sali Colombo
phile (walne). 

< ESC A UB AIN. — POWN. - o 15 u p, Lebon 
(walne). 

ESCAl'DAIN. — Tow. giwn.. Sokół — 0 11 u 
pani Velnie (walne). 

ECAILLON. — FR l EP o 16 u p. Ciesielskiego 
(walne). 

FEN AI N. — FR 1 EP o 11 u p, Marcińca 
(walne). 

HARNES. — Koło Inw. Woj. RP. o 14 U p. 
Gruchały (walne — rew. kasy o 13.30) 

HARNES. — Stow. Bez. i b. Wojsk, o 16 U 
p. Gruchały (walne — rew. kasy o 15.30). 

HULLUCH. — CGT ora* FEP o 10 u p. Gur-
boda. fosse 13 (walne). 

HENIN LIETARB. — Sekcja CGT o 15 w 
sali Calonne (walne). 

IIAILLICOURT 2-bis. — O.P.O. o 14 w kan
tynie (walne) 

HAILLICOURT 6. — Klub Mandollnistów „Ce
lesta" o 14.30 u p. Bercala (walno — rew. kasy 
pół godz. wcześniej). 

HOUBAIN. — R.N.P. o 15 u p. Majchrzaka. 
HOI BAIN. — Koło teatr. „Gwiazda Jednońel" 

14 30 U P Paw*owsk'°£° (walne — rew. kasy o 

HORNAING. — O.P.O. o 10 u p. Tiefcnbacha. 
LENS 12-14. — O.P.O. o 10 u p. Perko (walne) 
LENS 12-14. — Komitet Tow. Miejsc, o 14 w 

sali ,,Familia" (walne). Rew. kasy o 13.30) 
LENS 2. — R.N.P. o 14.30 u p. Chopin (che

min Vert) — walne. 
LENS 11. — P.K.W.N, o 15 w Café Ledonc. 
LENS 9. — Sekcja CGT o 15 u p. Jakubiaka 

(wa)ne). 
LENS 3 LIEVIN. — Tow. Gimn. „Sokół" o 15 

U p. Porzucka (walne). 
LIEVIN 3. — Tow. Kult. 06w. o 15 U p. Iwa

nowskiego (walne). 
LIEVIN 3. — O.P.O. o 14 w siedzibie (walne) 
* M.R.N.P. o 14 w sali „Olimpia". 
LEIOREST. — Tow. 6w. Barbary po nabo

żeństwie w sali naprzeciw kościoła. 
LIBERCOĆJRT. — Stow. Res. 1 b. Wojsk, o 

15 u p. Kamalsklego. 
LIBERCOURT. — O.P.O. o 10 w sali św. Ka

zimierza (walne). 
LILLE. — Rada Rodzicielska o 16 w sali Eu

ropa" obok dworca (walne). 
LILLE. — Stow. św. Józefa o 15.30 w szkółce 

?jŁ?r7'f;ciw kaPll°y polskiej przy rue 1'Hopital 
Militaire. 

¥***' * b* w°isk- o 15 na rue Faidhf-rbe, 20, II piętro. 
LOURCHES. — Tow. Polek kr. Jadwlirf o 15 

w patronażu (walne). 
LOURCHES. — OPO o 10 w sali „Alcazar" 

(walne). 
MERICOURT SOUS LENS. - Stow. Rez. 1 b. 

Wojsk, o 15 w domu społecznym (walne — rew 
kasy o 14.30). 

MONTIGNY EN GOHELLE. - Stow. Rez. i 
b. Wojsk, o 14 w Domu polskim (walne) 

MONTIGNY EN GOHELLE. - Sekcja CGT o 
14 u p. Lemaire a (walne) 

E5 GOHELLE. - Tow. fjimn. 
„Sokoł o 11 w Domu Polskim (walne) 

MONTIGNY EN GOHELLE. - Koto Polek im. 
w 000111 Polskim (walne). 

MAZING ARBĘ 7. _ OPO — o 14 u pani Ma
tuszyńskiej (walne). 

MAZINGARBE 7. — Bractwo Róż. żyw o 15 
U pani Matuszyńskiej (walne) 

PARLES LES MINES. — POWN o 10 u p 
Michalczaka (walne). 

MAKLES LES MINES. — Stow. Bez. I b. W 
O 10 u p. Lisa (walne). 

PARLES LES MINES. - Tow. Św. Francisz
ka o 14.30 w siedzibie: 52, rue de Marseille, (walne). 

t^.?YF^ŁES ssi;s lk-vs- -Tow-cimn ..s«-kół o 15 u -p. Delcourta (walne). 
NOYELLES sons Lens. — Klub mand. .Trio" 

O 10 u p. Szymurskiego (walno). 
sors LENS. - Sekcja COT i 

FEP o 10 u p. .Delcourt (walne). 
NOEUX LES MINES. - O.P.O. 0 14 u p. Li

sieckiego (walne). 
NO EUX LES MINES. - Klub Mand. „Wisła" 

O 9 u pani Drzewińsklej. — Lekcje odbywają sie 
co niedzielę o 9-tej. . 

NOEUX LES MINES. - Tow. Św. Barbary o 
15 w sali polskiej. 

NOEUX LES MINES. - Koło Powst. WLKP. 
o 14 u p. Lisieckiego (nadzwyczajne). 

OIGNIES. — Sekcja CGT o 10 w sail Św. Sta
nisława (walne — rew. kasy o 9.30) 

OSTRICOURT-OIGNIES - Tow. Św. Barbary o 14 w Patronaiu (walno). 

£ Wiadomości miejscowe z różnych stron J 
52O.IBO t. węgla wydobyto w nb. tygodniu w Nord i P. de C. 

Wydobycie dzienne wzrosło z 84.128 ton na 88.082 tony 
Lille. — Wydobycie węgla w kopalniach zagłę

bia Nord i Pas do Calais wzrosło z 420.638 ton 
poprzedniego tygodnia na 528.490 ton w okresie 
od 7 do 12 stycznia. 

Wydobycie dzienne wynosiło 88.082 tony, do 
84.128 t. w tygodniu od 31 grudnia do 6 stycz
nia. 

średnie wydobycie węgla przypadające na każ
dego górnika wykazywało 827 kg. i było wyż
sze od wydobycia z poprzedniego tygodnia o lo 
kg- -, 

Liczba górników, łącznie z jeńcami wynosiła w 
tym okresie 130.363, w czym 23.094 jeńców. 

Statystyka nieobecności wykazywała 18.90 proc. 

Gwałtowny pożar w Lyonie 
Straty wynoszą. 30 milionów fr. 

Lyon. — W miejscowej odlewni aluminium 
powstał w godzinach popołudniowych pożar. Pod
sycany silnym wschodnim wiatrem, znajdując 
materiał łatwopalny, rozszerzył się szybko na 
przyległe składnico. , . . 

Straż pożarna przybyła natychmiast na miej
sce i z narażeniem własnego życia, przystąpiła 
do gaszenia rozhukanego i niszczycielskiego ży
wiołu. Wreszcie po 3 godzinach uporano się z 
ogndem. . _ , , 

Straty obliczono na 30 milionow franków. 

Katastrofa angielskiego samolotu 
transportowego pod Marsylia 

Marsylia. — Podczas ostatniej śnieżycy rozbił 
się o górv w Callelongue (szczyt Marsellle-Veyre) 
o 13 km. od Marsylii, angielski samolot transpor
towy .przewożący do Ajiglii uwolnionych z nie
woli japońskiej b. jeńców angielskich. Z 26 pion
ków załogi i uwolnionych żołnierzy .zginęło 22. 
Pozostali ranni, zostali umieszczeni w szpitalu w 
Marsylii. 

Straszny wypadek na przejeździe 
kolejowym w Riache pod Arras 

Arras. — O godz. 6.15 nad ranem wydarzył 
się na przejeździe kolejowym straszny wypadek. 
Samochód ciężarowy firmy Neveu Kemarec z 
Paryża z ładunkiem dla fabryk w Biache St. 
Vaast. musiał się zatrzymać na przejeździe ko
lejowym na skutek defektu w motorze. W tym 
nadjechał parowóz nie-iygnalizowany. Samochód 
został rozbity i szofer jego C-ulseppe Marchetti 
oraz pomoćnik Henryk Masseron, zabici. 

LENS. — (Pogrzeb śp. Ludwika Kozłowskiego) 
—- Pogrzeb śp. Ludwika Kozłowskiego, znanego 
działacza syndykalnego, męża naszej współpra
cowniczki p. Stanisławy Kozłowskiej, zgromadził 
wielu rodaków 1 współtowarzyszy sprawy społecz
nej, którzy przybyli oddać ostatnia usługę Zmar
łemu. Wydawnictwo nasze reprezentował wydaw
ca p. M. Kwiatkowski. Obecny był również sze
reg osób francuskich, m. in. dyrektorka gimna
zjum St. Ide, p. Lary, na czele uczennic jednej z 
klas. Syndykat dziennikarzy reprezentowali p. 
Desplanque i Mahieu oraz inni. Kondukt udał się 
do kościoła St Leger. Ks. prob. Przybysz w asy
ście odprawił nabożeństwo żałobne, po czym u-
dano się do Lievin, gdzie śp. Ludwik Kozłowski 
został pochowany. 

ZE ZW. POLSKICH WET. PRACY 
Zebranie Związków Polskich Weteranów Pracy 

odbyło się w Douai przy udziale 28 delegatów z 
19 miejscowości. Przewodniczył prezes podokrę-
gu p. Rudnik a referat wygłosił p. Kasprzak. 
Następnie zebrani jednogłośnie wyznaczyli p. 
Rudnika na stałego delogata do Rady Narodo
wej Polaków we Francji, po czym przyjęto na
stępująca rezolucję: 

1. Popieramy Rząd Jedności Narodowej w kra
ju i prosimy o lepszą opiekę. 2. Prosimy Radę 
Nar. Pol. we Francji o łaskawe przyjęcie przed
stawiciela do wspólnej pracy. 3. Chcemy praco
wać wspólnie ze wszystkimi organizacjami de
mokratycznymi dla dobra kraju i narodu i w 
zgodzie i jedności z polską emigracją we Fran
cji. 

Zarząd Podokr. Zw. Pol. Wet, Pracy: 
Budnik Adam, prezes. Konieczka Feliks, sekr. 
OKR. BRUAY KOMITETÓW TOWARZYSTW 

odbędzie zebranie 20 bm. o 14.30 w sali p. Ku
kiełczyńskiego w Bruay en Artois. 

CALONNE - RICOUART. — K.S. Ocean urzą
dza zebranie 20. bm. w sali p. Pokojskiej. Po
czątek o godz. 10-tej rano. 

ANICnE. — OPO urządza 20. bm. zabawę w 
sali m eros twa. Początek o 16.30. Dochód będzie 
przeznaczony na naszych starców I 3ieroty w 
Polsce. 

Wydarzenia dnia 

Pary*. — Na dworcu w Nogentsur Marne pro
testowało około 1.000 podróżnych przeciw złej or
ganizacji ruchu kolejowego. 

Strasbourg. — Gen. Gurot-Langlade, nowy gu
bernator wojskowy Strasburga, objął urzędowa
nie. 

Nantes. — Na skutek gwałtownej burzy, fale 
morskie wyrzuciły na plaże Cote d'Amour i Baul-
le. wielką ilość min. Dostęp do plaż został wzbro
niony. 

Lyon. — Czterej młodzieńcy zamordowali kup
ca, armeńczyka Sarkls3 Tczobamadjikakiana. 

Hesdin. — Zmarła tu Zofia Briois Leroy, która 
niedawno ukończyła 100 lat.. 

Douai. — Sąd przysięgłych skazał niejakiego 
Vandesplasta z Lille, za zabójstwo kochanki, na 
karę 8 lat ciężkiego więzienia. 

Valenciennes. — Podczas rewizji przeprowa
dzonej w mieszkaniu i zabudowaniach właściciel
ki kawiarni ..Cafe du Port", p. Levarde, znale
ziono amerykański samochód wojskowy, różnego 
rodzaju produkty, odzież, itd. ...pochodzenia woj
skowego. Levarde, ze względu na chorobę, po
zostawiono na wolności. 

Cambrai. — Robotnik budowlany Julian Do-
raont z Rumilly en Cambres is. spadł podczas 
pracy z rusztowania i doznał tak ciężkich okale
czeń, że zakończył życie w kilka chwil po umiesz
czeniu w szpitalu. 

Dunkierka. — Połowy śledzi są bardzo obfite. 
Codziennie odchodzą wielkie przesyłki w głąb 
kraju. 

Hćnin - Lietard. — Raoul Gallez i Edward Mar-
llere, oraz szofer Karol Bultez, zostali areszto
wani za usiłowanie przekupienia urzędników • 
Zatrzymani na drodze przez policjantów gdy 
wleźli zdobycze czarnego rynku, zaofiarowali 
stróżom bezpieczeństwa okup, którym chcieli się 
uwolnić z nieprzyjemnego położenia. 

OSTRICOURT. — O.P.O. o 10 na sali zebrań 
(walne). 

ROUVROY. -— Bractwo kurk. „Dobry Strzał" 
o 15 u p. Woźniaka (walne — rew. o 14 30) 

ROUVROY NOUMEA. — Zw. Wet. Pracy — 
o 14 u p. Zakrzewskiego (walne — rew. kasy 
o 13.30). 

ROUVROY. — TUR o 15 u p, Zakrzewskiego 
(walne) 

SALLAUMINES. - Stow. Re*. 1 b. Wojsk. — 
o 10 u p. Zająkały (walne) 

SABATIER. — Związek Starców i Wdów — 
o 14 u p. Wachowiaka (walne). 

TUB Okr. Billy Montigny — o 10 u pani Ryń
skiej w Billy Montigny. 

WINGLES. — Sekcja CGT. o 15 u p. Gruchały 
(walne). 

WINGLES. — Tow. św. Barbary o 18 na ple
banii (walne). 

LENS. 
Z okazji 27-ej rocznicy powstania Wielkopol

skiego, zostanie w niedzielę 20 bm. o godz. 10 
rano w kaplicy św. Elżbiety odprawiona Msza 
Św. za poległych i pomordowanych Powstańców 
Wielkopolskich. O godz. 11-tej odbędzie się wal
ne zebranie. Koła u p. Goldmana. Członkowie 
nie posiadający legitymacji, winni przynieść po 
jednej fotografii. Za Zarząd: Marczewski. 

KOMUNIKAT ZW. INW. WOJ. R. P. DOUAI 
1. Wszyscy koledzy inwalidzi, którzy posia

dają książeczki inwalidzkie, winni takowe zło
żyć w zarządzie Koła względnie przesłać wprost 
do sekretarza Związku w celu przeprowadzenia 
rejestracji. Książeczki zostaną natychmiast po 
załatwieniu zwrócone. 

2. Wszystkie zarządy Kół winny natychmiast 
nadesłać dokładny spis zarządu z adresami (żą
danie komisariatu specjalnego). 

3. Zarząd Związku wzywa tą drogą Koła 
Wschodniej Francji jak Mcrlebach, Freymlng i 
Stiring Wendel o podanie swoich adresów, po
nieważ korespondencja nie dochodzi. Również 
Koła Barlin i Bully les Mines powinny podaó 
powody nie odpowiadania na pisma. 

4. W sprawie zaopatrzenia inwalidów poza 
granicami państwa nie wyszło jeszcze żadne roz
porządzenie. wobec czego nie należy dawać po
słuchu żadnym doradcom. 

5. Adres sekretarza: Szymański Stanisław, à 
Wazicrs, Cite N.-D. Allée F. 75. 

AULNOYE. — C. J. Komunikaty o zebra
niach, uroczystościach, sprawozdania a życia or
ganizacji są wolne od opłaty. 

IIAUTMONT. — W niedzielę, 20. bm. o 15-tej 
odbędzie się walne zebranie OPO w sali p. Pou
lain rue Sadi Carnot o godz. 15-tej> 

150 miln. fr. obrotu w 6 miesiącach 
wielkiej bandy handlarzy złotem 

Paryż. — Jak donosiliśmy, policja po dłuż
szych poszukiwaniach, położyła kres dobrze zor
ganizowanej bandzie handlarzy złotem. Banda w 
składzie 5 osób ..pracowała" od lipca 1945 r. 
Niej. Alfred zakupywał w Belgii złote monety 
szwajcarskie i przemycał je do Paryża. Na każ
dej sztuce zarabiał po 300 fr.. a jak się oblicza, 
banda w ciągu 6 miesięcy miała ok. 150 miln. 
franków obrotu. 

W skład bandy wchodzili Lazar Litwak. za
mieszkały w Nimes, Wolf Langenauer (obywatel 
polski), zamieszkały w Lyonie, Flamin Mayer ł 
zięć jego Granet. obydwaj z Paryża. Obecnie 
wszyscy siedzą. 

Zasiłki inwalidzkie 
Sekretariat Generalny Związku Inwalidów 

Wojennych R. P. w Paryżu komunikuje, że na 
posiedzeniach w dniu 10., 12. 1 15. bm. Komisja 
Inwalidzka Polskiego Czerwonego Krzyża roz
patrywała wnioski i przyznała zasiłki inwalidz
kie następującym kolegom: 

Pasiecznik Piotr, Płóciennik Andrzej, Kotula 
Bronisław, F. ichta Henryk. Przypek Piotr, Re
nes Piotr, Samiec Piotr, Sllezin Jan. Skroński 
Michał, Składkowski Oswald. Stopyra Franci
szek, Szylin Wacław. Wesołowski Antoni. We
sołowski Marian, Wilczyński Stanisław, Głowac
ki Jan, Waluga Stanisław, Hancyk Józef, Je
sionka Jan, Głowacz Kazimierz, Kufel Franci
szek, Lylyk Jan, Kaczmarek Leon, Antkowiak 
Jan, Zakrzewski Kazimierz, Machaj Franciszek, 
Cytryn Józef, Błażek Brunon. Kurek Józef. Bu-
szyc Leon, Brozyna Adam, Czapik Jan. Chęciń
ski An ton i. Duczmal Józef, Dudziak Stefan. Fie
dorowicz Józef, Franczak Wacław, Fudala Fran
ciszek, Garan Piotr, Garncarek Józef, Haczkie-
wicz StanLsław, Hnatyszyn Michał, Hoszowski 
Jan. Cleślińskl Edmund, Stępień Józef, Bolem-
bach Piotr, Domagała Józef, Kania Jakób, Ka
miński Michał. iCazwro Julian. Kociński Włady
sław, Komorowski Eugeniusz, Kopczyński Piotr. 
Korczyński Stefan, Korobowlcz Józef, Kozioł 
Wawrzyniec, Kuśmlrek Antoni, Lebledzlński 
Stanisław. Lopech Piotr, Leplonka Albert, Łu
kaszewicz Nikodem, Maćkowiak Antoni, Micha
lak Józef, Mordko Józef. Nadolskl Jan, Naple-
racz Jan, Ogórek Władysław, Olejniczak Teo
dor, Paluszkiewicz Walenty, Papuga Edmund. 

Bliższe szczegóły udzieli sekretariat Związku 
Inwalidów Wojennych R. P.. 7 rue Crillon, Pa
ris 4, piśmiennie, za nadesłaniem znaczka pocz
towego na odpowiedź. 

Prezes syndykatu rzeźników 
paryskich aresztowany 

Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa rolnictwa, 
prefekt polićji nakazał aresztować prezesa syn
dykatu rzeźników paryskich Drugborta oraz wi
ceprezesów syndykatu, za dążenie do podniesie
nia cen i pozbawienie ludntfści świeżego mięsa. 

Aresztowani zostali internowani. 

Nabożeństwo polskie w Marines 
(S. et O.) 

Dnia 20 .stycznia 1946 r. odbędzie się w Mari
nes o godz. 12-tej nabożeństwo polskie z ka
zaniem. 

W sobotę dnia 19. stycznia br. o godz. 8-mej 
wieczorem urządza Miejscowy Komitet Pomocy 
Sierocińca Polskiego w Osny bal nocny. Czysty 
zysk całej Imprezy przeznacza się na Sierociniec 
Polski- w Osny 

TROYES. — (Nauka języka polskiego). — 
Zarząd Polskiej Opieki Rodzicielskiej podaje do 
wiadomości, że od piątku 18. bm. od godz. 7-eJ 
wieczorem rozpocznie się nauka języka polskie
go przez miejscowe nauczycielki w dwóch punk
tach. a to: w sali nr. 11 w Bourse du Travail i 
na 6 rue Edmond Fariat Godziny rozpoczęcia 
nauki ustalone będą w porozumieniu z uczestni
kami. Zgłoszenia w piątki przed rozpoczęciem 
nauki w tychże punktach. Nauka bezpłatna. 

DIJON. — Podaje się do wiadomości Polakom 
z Dijon 1 okolicy, że dnia 20. stycznia o 14 w sa
li związku 11-bis rue Florens, odbędzie się nad
zwyczajne zebranie OPO. Wybory nowego za
rządu. 

Za/obil 150.000 franków 
na 40 tonach ziemniaków 

Tuluza. — Z polecenia wydziału wyżywienio
wego aresztowano b. dyrektora wydziału owo
cowego przy ministerstwie Vichy, Feliksa La-
fore. B. kierownik wydziału zaofiarował spół
dzielniom pewnej paryskiej fabryki samochodo
wej. ziemniaki po 10.50 fr. kilogram, sam naby
wając je v/prost u rolników po 6.75 fr. 

Lafore przyznaje aię do sprzedaży 40 ton. Do
chodzenia trwają w celu wykrycia współwin
nych. 

Akademia Dąbrowszczaków 
w Paryżu 

W ubiegłą niedzielę 13 stycznia odbyła się u-
r oczy s ta akademia, pod protektoratem ambasado
ra R.P. dr. Skrzeszewskiego. Akademia poświę
cona była ochotnikom, którzy walczyli po stronie 
Hiszpanii Republikańskiej. Organizował akade
mię Związek im. Dąbrowskiego, Polska Sekcja O-
chotników. 

Wielka sala Adgar przy Square Rapp wypeł
niona była po brzegi. Uroczystość podzielona by
ła na dwie części. Przemówienia i sprawozdania 
oraz wyświetlenie najnowszych filmów polskich. 

W pierwszej części akademii. Ambasador R.P. 
w przemówieniu podkreślił" ofiarność Dąbrow
szczaków, dla których stara prawda, że tam 
gdzie toczy się walka o wolność, nigdy nie brak
nie Polaków, była przez nich realizowana czynem 
i krwią. Dalej Ambasador zapewnił Dąbrow
szczaków, że w przeciwieństwie do dawnych rzą-
dów, Rząd Jedności Narodowej otoczy ich naie* 
żytą opieką i stawi w pierwszym rzędzie obroń
ców Ojczyzny. 

Kolejno przemawiali delegaci Dąbrowszczaków, 
którzy wrócili z ELraju. Przedstawili oni wysiłek 
narodu polskiego w dziele odbudowy Kraju. 

Wzruszająca była chwila dekoracji Krzyżem 
Grunwaldu poległych za wolność Dąbrowszcza
ków. Odznaczenia wręczono członkom rodzin po
ległych ochotników. 

Akademii przewodniczył p. Eisner Wiktor. 
W drugiej części programu były filmy o wal

kach żołnierza polskiego, o bestialstwie niemiec
kim w Polsce, a w końcu o wysiłkach narodu nad 
odbudową Kraju. 

W akademii wziął udział również szef misji 
wojskowej płk, Naszkowski. 

Ciągnienie Loterii Narodowej 
TRZYDZIESTA ÓSMA TRANSZA 

Numery 
wygrywające SERIA A SERIA S 

8 200 300 
10 400 600 
74 600 900 
25 800 1.500 

357 5.000 8.000 
355 10.000 15.000 

0.360 20.000 25.000 
1.507 50.000 30.000 
0.262 80.000 40.000 

60.737 100.000 50.000 
39.737 100.000 50.000 
90.659 100.000 50.000 
45.802 100.000 50.000 
40.426 120.000 60.000 
86.709 140.000 80.000 
83.473 160.000 90.000 
20.042 180.000 120.000 

235.440 500.000 200.000 
039.444 500.003 200.000 
098.677 1.000.000 300.000 
195.454 1.000.000 300.000 
168.062 6.000.000 2.000.000 
(Z zastrzeżeniem wszelkich ew. omyłek) 

Przyszłe ciągnienie 23-go stycznia br. 

Poszukiwania 
Narzeczonego Szczepana STASIKA, ostatnio 

gam. w ok. Lille (Nord), POSZUKUJE Kata« 
rzvna KUZIN, Polish D. P. Personnel, 1967 Lab. 
Siiperv. Co. A.P.O. 757, U.S. Army, Frankfurt 
a/Main. (116) 

Braci Bronisława ł józefa CWYNARÓW, ur. 
we wsi Nastasów, pow. Tarnopol, jeńców wojen
nych z 1939 r. POSZUKUJE Michał CWYNAB, 
deport, do Niemiec, obecny adres: Camp „Pu* 

i łaski" Co. ,,B", rue des Clauzets, REIMS (Mar
ne). (132) 

Wujka Franciszka MARKIEWICZA z żoną Jó-
zafą, ur. we wsi Wybranówka, pow. Trembowla, 
zain. we Francji. POSZUKUJE Józef MARKIE
WICZ, deport, do Niemiec, obecny adres: Camp 
,,Pułaski" Co. ,,B'\ rue des Clauzets, REIMS 
(Marne). (133) 

Do był. deportowanych z obozu Buchenwaldu: 
Kto by wiedział o losie Franciszka i Tadeusz» 
OLSZEWSKICH, proszony jest o przesłanie wla-

, domości do „Narodowca" pod nr. 137. 

ZNAJOMYCH ze wsi Llpin od Pilzna, pow. 
' Dębica, zam. We Francji, POSZUKUJE Jan PLA-
• CEK à GUITRY par BERNON (Eure). (1765) 

I Kuzyna Władysława MRÓWKI, zam. od 1926 
i r. we Francji oraz Piotra BANYSIA i Juliana 

MRÓWKI, zam. od 1931 r. we Francji, POSZU
KUJE Leon MRÓWKA, Headquarters, 1201 st, 
L.S.Co., A.P.O. 513, U.S. Army. (138) 

' Władysława WŁADYKA, ostatnio zam. w St-
Denis lea Sens (Yonne) POSZUKUJE Michał 

i KORNAŁOWSKI à LERNE (Indre-et-Loire) 
I (141} 

Michała DRAGANA, zam. we Francji. POSZU
KUJE Stnnisław JAMROŻ, S.A.R.L.E.C. à MAR-
CHESIEUX par CARENTAN (Manche). (142) 
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Ogłoszenia Urzędowe 

Publications Légales 
Extrait des Minutes 
reposant au Greffe 

de la Cour de Justice 
do Valenciennes-Avesnes 
ce qui suit: 

D'un arrêt par contu
mace prononcé à l'au
dience du 8 Janvier 1946 
par la Cour de Justice 
de Valenciennes-Avesnes, 
contre : 
contre : KO MASA Fran
cois, 22 ans, étudiant, 
Dt. à Petite-Forêt, rue 
E. Vaillant, né le 3 sep
tembre 1923 à Linden 
(Allemagne) fils de 
François et de Marie 
HOSA — célibataire. 

Accusé d'intelligences 
avec l'ennemi. 

U a été extrait ce qui 
suit : 

Condamne KOMASA 
François fils à la peine 
de mort par contumace. 

Prononce la confisca* 
tlon de ses biens pré- . 
sents et futurs. 

Le condamne aux dé
pens. 

Pour extrait certifié 
conforme délivré à Mon
sieur le Commissaire du 
Gouvernement, sur sa 
réquisition ; 

Le Greffier- : 
BELLINGUER. 

Vu par nous. Commis- . 
sairc du Gouvernement, 
près la Cour de Justice 
de Valenciennes. 

Signé: MARRAUD. 
(139) 
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