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3 Pozostać obojętnym wobec pro- ;
■ wokacyj *  zewnątrz jak 1 *  w*-s
■ wnątrz, mieć zaufanie do swego g 
; przeznaczenia, pozostać panem ab- £ 
j  solutnym swych postanowień 1 czy- » 
a nów, umieć o gran | cza ć swoje ambl- . 
" oje a nie ograniczać swego wysiłku,. 
!  nic sprzeciwiać się prawom rzeczy- 5
■ wistoścl, które odwiecznie rządzą .  
I światem, strzec się przed formuła- - 
|mi I słowami, odrzucać tabliczko* 
; mnożenia jako oznakę reakcyjnofici« 
j a  demagogię jako postęp społecz-; 
5 ny —* oto rfeguly prowadzenia s ię ,; 
;  które obowiązującymi są zarówno ;  
!  dla wszystkich jak t dla każdego,; 
S dla państw jak i  dla jednostek. Z

Kok X X X I. W torek . 3 Htyrznla 193* r . — ŁENS (P . dc C.) — M a r  d l. 3 J a n y le r  1939. Jfr. 2.1
„L e  Matin” .

Opinię niemiecką przygotowuje się 
do nieuniknionej wojny z An g lią !...

(K o re s p o n d e n c ja  własna ,J V a ro ilo iu ca ’ f)

Berlin, w grudniu]__
Przed wielkim kinem UFY na Zoo 

spostrzegliśmy kilkadziesięciu żołnie
rzy niemieckich, którzy, po pokazaniu 
kartek, byli wpuszczani do środka. 
Rzuciliśmy okiem na tytuł filmu: JProj 
Menioriain" (ku pamięci). Domyśliw
szy się, iż ma on na celu propagandę 
obecnego reżimu, skosiliśmy się, by 
również film obejrzeć.

Przypadkiem trafiliśmy na praw-; 
dziwą rewelację. Połowę tego filmu,_r 
który długością swą bije wszystkie | 
rekordy, gdyż wyświetlany był w cia-j 
gu bitych 2lń gódz., poświęcono woj
nie Memoóu z .Inglikami. Jest to co- 
prawda wplecione- w -ogólną- Woioe 
światową, lecz na ekranie me widać 
ani razu żołnierza francuskiego. 
Wprost przeciwnie jesteśmy świadka- 
mi miłości młodej Francuzki do ofice l̂ 
ra niemieckiego, co ma przedstawiać! 
widzom, iż nic te obydwa narody nie 
dzieli.

Jest to bardzo wymowne wobec możli- 
wości rozruchów głodowych, które 
przewidują Anglicy w wypadku, gdy, 
Niemcy wywołają nową' wojnę. i 

Niezwykle ciekawa jest również 
tym filmie odpowiedz Niemców wobei 
tak zwanego „innm balonowego”, któ
ry przygotowują Anglicy, chcąc nim 
powstrzymać powietrzne ataki nie-' 
raieckie na Londyn. W ubiegłej wojnie 
światowej, jak wiadomo, nikt w ten 
{sposób sie nie bronił. Tymczasem w1 
{filmie, który widzieliśmy, przedstawio- 
ne jest wzięcie do niewoli oficera an-l 
gielskiego, chwalącego owe balony fl 
twierdzącego, iż żaden samolot nie po
trafi przezicłrmur przelecieć.- 

wezwanie to przejmuje natychmiast 
jeden z pilotów niemieckich i wsiadł
szy na samolot strąca kilka balonów. 
W koszach ich znajdują się Anglicy, 
uzbrojeni.w karabin maszynowy. Na 
widok jednak samolotu niemieckiego 
wyskakują w panicznym strachu, ra-

„Pro Memoriam” ma na celu przygo- 
towanie opinii publicznej niemieckiej I niemiecki dokonuje tymczasem zmaz- I 
metylko do wojny. którą się przed- czenia, strzelając Mami raęalają^ai 
stawia w niezwykle różowych kolo- z karabinów maszynowych i operator 
radl, lecz przedewszysfidem do wojny z^p^ja^^^ysfete j^pokazu j^w i- 

.. umundurowanie wojska j jp 1—I z Anglią:   ---------  ■
mieckiego, zwłaszcza lotnictwa, nie ró-L 
żni sif w niczem od obecnego i dlatego 
też, widząc przesuwający się na ekranie i 
film, każdy zdaje sobie sprawę, że nie 
chodzi tu o przedstawienie wojny prze
szłej, lecz p r z y s z ł e j  !...

W jaki sposób pokazaną -fest woj
na? Film osnuty jest na tle przygód 
eskadry lotniczej niemieckiej. Mimo,! 
iż scen wojennych w filmie pełno, nie 
ujrzymy żadnej okropności. Wprost 
przeciwnie wojnę przedstawia się po- 
prostu w różowych kolorach. Ma ona 
pociągnąć każdy umysł awanturniczy.
: Jesteś*07 v.' pobliżu linii frontu. .W, 
kasynie oficerskim szampan i wino le
je się strumieniami. Nastrój jest bez
troski. Gdy przychodzi rozkaz udania 
się z jaką ważną misją i powraca się 
z niej zwycięsko, jesteśmy na filmie 
świadkami żywiołowych scen radości. 
Naodwrót, gdy pilot ginie, w kasynie 
z  ogólnego stołu zostaje sprzątnięty J 
jego talerz i na tem wszelka pamięć o 
nim zanika. Jedyna scena, w której 
przedstawiony jest nieco obszerniej! 
smutek, po otrzymaniu wiadomości oj 
.śmierci jednego z towarzyszy, to wła-| 
śnie ta, w której młoda Francuzka | 
dowiaduje się, że jej ukochany pilot nie 
miecki zginął w czasie walki z  jej brać
mi.

Nadchodzi koniec wojny. Młodzi lo-l 
tnicy na wiadomość o tem nie krzyczą 
z  radości, jak to widzieliśmy tyle już 
razy w filmach amerykańskich i fran
cuskich. Wprost przeciwnie są złama-l 
ni, gdyż Niemcy wojnę przegrały. Wi
dzimy setki żołnierzy niemieckich opu
szczających okopy i maszerujących do 
domów ze zwieszonymi głowami. Ra
dość z ujrzeniu rodzin niknie wobec 
klęski wojennej.

Druga część filmu przedstawia okres 
pnąjtóowydo objęcia władzy przez 
hitleryzm. Widzimy więc przygody by
łych pilotów z wojny i skomumzowańie 
ludności niemieckiej. W lokalach pu
blicznych dzieją się orgie, przyczem 
wyróżniają się w nich Żydzi. Okres ko
rupcji i upadku moralnego nie potra
f i  jednak przegryźć postawy moralnej 
byłych oficerów i żołnierzy. Oni tal 
organizują rewolucję hitlerowską. Na 
ekranie pojawiają się nagle setki 
sztandarów z krzyżami hitlerowskimi, 
brunatne mundury. Scena ta bardzo 
zręcznie zrobiona, obliczoną jest na 
wywołanie wśród publiczności żywio
łowych oklasków. Sala zachowała jed
nak grobową ciszę i dopiero na sa
mym końcu, gdy przedstawioną zo
staje potęga lotnictwa niemieckiego, 
publiczność się ożywia.

Pierwszy wniosek, który się rzuca z 
obejrzanego przez nas filmu, to prze- 
dewszystkłem pytanie, w jakim celu 
film zrobiono? Połowa jego przedsta-J 
wia wojnę Niemców z Anglią, którą 
wpleciono zręcznie w wojnę światową. 
Opinię niemiecka przygotowuje ałęl 
więc w ten sposób do nieuniknionego 
starcia, którego Hitler i Chamberlain 
uroczyście się wyrzekli w Monachium, 
podpisując słynne „no morę ware" 
(nigdy więcej -już wojna).

Nie mniej charakterystyczną w tym 
filmie jest tendencja wyeliminowania 
z  przyszłej wojny Francji. Wreszcie 
wskazanie na przyczyny przegrania 
wojny światowej przez Niemcy, żoł
nierza niemieckiego nikt nie był w sta
nie pokonać. Niemcy wojnę przegrały 
tylko z powodu rewolucji wybuchłej na 
tyłach, kierowanej przez Żydów. Pro
paganda hitlerowska w ten sposób 
chce wobec własnej opinii wskazać na 
winowajców, a jednocześnie dowieść, 
i i  Niemców nikt nie fest w stanie, po
za rozkładem wewnętrznym, pokonać.

i specjalną satysfakcją pokazuje wi- 
jdzom pożar balonów, aż do chwili gdy 
[szczątki ich spadną na ziemie. Po do-| 
konaniu aktu zniszczenia, lotnik nie-l 
miecki powraca do kasyna, gdzie czej 

łkają nań koledzy z winem. Święcą oni 
radośnie ten triumf, podczas gdy ofi
cer angielski słabnie i  prosi-o wskaj 
I zanie pewnego miejsca, gdzie by mógł 
po tej klęsce ochłonąć.
I Byliśmy zdziwieni obojętnością z ja-| 
ką publiczność, złożona przeważnie zj 
żołnierzy, film ten przyjmowała. Tro
chę oklasków na końcu, gdy pokazano 
potężne eskadry nowoczesnych samo-1 
lotów. Ukazanie się pierwszych hitle
rowców i żywiołowe sceny .entuzjazmu 
na ekranie na widok brunatnych mun- 
durów, nie wywołało nawet jednego 
oklasku, a tymczasem sceny te tylko 
na to były obliczone.

Z  rozmów, jakie mieliśmy z naszymi 
znajomymi Niemcami, odnieśliśmy to 
samo wrażenie, co z filmu. Opinia nie
miecka systematycznie jest przygoto
wywaną do konieczności wojny z An
glią. Dopiero później ma nastąpić „au
tomatyczne" załatwianie innych pro
blemów, a przedewszystkiem powstanie 
„państwa ukraińskiego” , które* w Ber
linie hitlerowcy nazywają już „Gauj 
19”, gdyż jako „Gau 18" jest określo-l 
na Czechosłowacja. Vir. I

PrzeriNtawIeiele państw  
w  p a la rń  E lize jskim . Premier Daladier wyjechał do Tunisu

W  Oastii. na Korsyce, odbędzie się w ielka mnnlfpatdcja 
patriotyczna ludności wyspy na cześć Francji.

tawlcicll państw obcych, • któ- 
wltipnJswu ijrfcłenlo-Bwłło- 
clu prezydent Lcbrun (oiwró-

zejsklm przedstawiciel

roczne. Na zdJcclL-* Hi —
eony plecami) wita alę z ambasadorem wło-

Poszuki wan ia 
20 m iligram ów rada  

na dnie MozellL"
Metz, 2.1. —  Żołnierze 2 pułku sape- 

■ p k t a M |

Idu, który skradziono przed trzema ty
godniami jednemu z lekarzy. W toku 
śledztwa bowiem stwierdzono, żo nieja
ki Baumann. podejrzany o tę kradzież, 
miał wrzucić rad do rzeki, przed ode
braniem sobie żyda.

Prezydent Mośelcki doktorem  
honorowym Uniwersytetu 

Sofljsklego.
Sofia, 2. 1. — Senat Uniwersytetu 

Sofijakiego mianował1 doktorami hono
rowymi p. prof. Mościckiego, Prezyden 
ta Rzeczypospolitej Polskiej oraz p. 
Justin Godart, senatora Francji.

PARYŻ  2. 1. —  Wczoraj w połu
dnie premier Daladier udał się w 
podróż do Tunisu. Po przybyciu do 
Tulonu p. Daladier udał się na po
kład krążownika „Foch” , który w 
otoczeniu innych jednostek floty 
wojennej zawiózł kierownika rządu 
francuskiego na Korsykę. Po je 
dnodniowym pobycie na wyspie 
premier Daladier uda się w dal
szą drogę do Tunisu. —  W  manife
stacjach na Korsyce weźmie udział 
także min. marynarki wojennej 
Campinchi.

Paryż, 2.1. —  Prasa francuska pod- przemawia w imieniu c a ł e g o  na*
kreślą doniosłe znaczenie podróży p. 
Daladiera do Tunisu. Podroż jest bo
wiem pośrednią odpowiedzią Francji 
na uroszczenia włoskie i ma wykazać, 
że Francja bronić będzie w s z y s t 
k i c h  części swego imperium.

Znaczna większość, jaką uzyskał 
premie Daladier w Izbie Posłów w gło
sowaniu nad budżetem, a prawie jedno
myślność w Senacie, wzmocniły poważ
nie prestiż szefa rządu. Gdy premier 
Daladier zabierze głos na Korsyce i w 
Tunisie, będzie mógł podkreślić, że

rodu francuskiego.
★

W ie lk ie  uroczystości w  IIas lii.
Bastla, 2. 1. —  Z okazji przyjazdu 

[premiera Daladiera, odbędą « ę  tu wiel
kie uroczystości. Z całej Korsyki do 
miasta zjeżdżają się byli wojskowi spe
cjalnymi pociągami, by zamanifesto
wać przed kierownikiem rządu swe 
przywiązanie do Francji. W gmachu ta* 
atru odbędzie się wielkie przyjęcie i  
zostaną wygłoszone przemówienia, któ
re nadadzą francuskie rozgłośnie radio-

a j ĵawej), C«n. °lry dokonujo w Marsylii przeglądu GdJcł<ttii}J»cego

-.lirypa Bzalcjfw PebieBg!)
180.000 chorych w Warszawie.

Warszawa,.^. L*W Polsce-grasuje o-, 
bećnie nagminnie zaraza złośliwej. gry
py. Lekarze przypisują zarazę nagłym- 
zmianom temperatury, które zaobser
wowano'z |»oczątku bieiżącej zimy.

Największa Dość chorych znajduje 
się w  miastach, podczas gdy wieś jest 
mniej dotknięta. W-samej Warszawie' 
zanotowano 130.000 zasłabnięć na gry-

PRAGA. — Prezydent Hacha wrócił d 
| Pragi t  objazdu Slomiczyzny.
I KOWNO. — W Jednym z przytułków dl 
inwalidów wybuch) pożar. Chorych antoni

—  -----------  — ----------------- I
Premierowi Daladlerowl towarzysza w podróży dąTunisu (od lewej do prawej): admirał Darlan, szef sztabu marynarki wolcnnei ’ 
pn^Gcorgcs, zastępca szefa sztabu armii lądowej I gen. Vulllemin, szef sztabu armii powietrznej. — z  Mara ^ u T S K ł t S S f r t  
batalionu Senegalezyków do Somali francuskiego. Na

L iga  N arodów  
zacznie oszczędzać.

Genewa, 2.1. —  Specjsdny komitet 
powołany , do zaprowadzenia oszczędno-T 1 RTn 1 F--MĆi-w-wydaikaeh Ligi Narodów ogłesił- 

■  swe sprawozdanie. Ze sprawozdania 
wynika, że oszczędności w wydatkach

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii powstańczej,
8 zabitych — :!• rannych.

Bilbao, 2.1. — W pobliżu dworca ko
lejowego Castro-Rubiales, wydarz}'ła 
się katastrofa kolejowa, w której zgi
nęło 8 podróżnych, a 30 odniosło oka
leczenia.

Według wiadomości, jakie nadeszły 
dotychczas, ostatni wagon pociągu o-

Ligi. wyniosą, na 1940 rok 20 procent.' 
Wydatki Ligi na rok przyszły będą na
dal wynosiły 32.234.0i2 franków szwaj

Francja dąży do zbliżenia z Włochami 
alem irz irw sze lkąTen ę  b r r

Rzym 2. 1. —  Z  okazji Nowego 
Koku ambasador Francji p. Fran- 
cois Poncet przyjął członków kolo-

Niemcy powiększają flotę wojenną 
przez budowę nowych łodzi podwodnych.

Bobowego odczepił się od pociągu w I 
chwili, gdy pociąg wjeżdżał pod górę.
Wagon z wielką szybkością stoczył się 
na dół i na jednym z ostrych zakrętów 
wypadł z szyn. Wagon runął z nasypu.
7 metrów wysokiego i wpadł do "rowu, 
znajdującego, się przy torze. Prawie 
wszyscy podróżni odczepionego wago-1 ____
nu odnieśli obrażenia. Osiem osób po- potęgi morskiej Włoch. Gdyby Niemcy 
niosło śmierć. uzyskali prawo budowy większej ilo-

Wiciele rządu angielskiego celem prze- 
proWadzenia rózmów w sprawie zamie
rzenia przez Niemcy budowy nowych 
łodzi podwodnych. Rzeczoznawcy an
gielscy mają stwierdzić, czy zamiary 
Rzeszy mieszczą się w ramach niemiec
ko-angielskiego układu morskiego. [

Zainteresowanie Francji.
Paryż. 2. 1. W  kołach politycznych 

Paryża siedzą z wielkim zainteresowa
niem przebieg rokowań między Berli
nem a Londynem. Francja posada o-, 
becnie największą ilość łodzi podwod
nych w Europie w celu zrównoważenia

Przegląd polityki zagranicznej Polski 
w głównym organie obozu rządowego.

Sojusz francusko-polski nic uległ 
najmniejszemu naruszeniu.

Warszawa, 2.1. —  „Gazeta Polska” , 
będąca głównym organem obozu rządo
wego. zamieściła artykuł, w którym: z 
okazji Nowego Roku,, dokonała prze
glądu polskiej polityki zagranicznej.

Pismo stwierdza na początku, żo w 
prasie zagranicznej co pewien czas po
jawiają sie różnego rodzaju niestwier- 
dzonc wieści „Gazeta Polaka", nazywa 
je głupimi, i oświadcza, że nie może 
być mowy o jakichkolwiek zmianach 
granic na Pomorzu, czy na wybrzeża 
polskim, podobnie jak nie może być 
mowy o przekreśleniu statutu gdań
skiego.

'Przeciwnie, Polska niedopuśd, by 
Ruś Podkarpacka stała się ośrodkiem 
międzynarodowej awantury, reżysero
wanej, przez czynniki obce tymu krajo
wi. — Przy sposobności dodaje pismo, 
że wpływ rządu praskiego na Rus Pod
karpacka jest stosunkowo słaby.
. ̂  chodzi o sojusz francusko - pol-

kie stosunki z Sowietami zacieśniały 
się coraz więcej.

¥
Alki basa (lo ro  w ie  z  P a ry ża  

I D zyo ia  u m in. IBeeka.
Paryż, 2. 1. —  Jak donoszą, przeby- 

wająoy w Monte Carlo min. Beck od
był rozmowy z ambasadorami R. P. w 
Paryżu Łukaszewiczem _i ambasadorem

ści łodzi podwodnych, wówczas Fran
cja musiałaby wystąpić o zrewidowa
nie traktatu morskiego z roku 1036 w 
celu przyznania jej większego tonażu 
dla floty podwodnej.

Londyn, 2.1. —  Z polecenia izb han
dlowych, władze angielskie mają za
miar wypowiedzieć sowiecko-angielski 
traktat handlowy. Jednocześnie mają 
się rozpocząć rokowania o zawarcie 
nowego traktatu.

Moskwa, 2.1. —  Władze śledcze pro-! 
wadzą dochodzenia w sprawie niejakie
go Grovera, obywatela angielskiego 
Grovera, którego żona, Rosjanka prze
bywa w Moskwie. Grover przyleciał sa
molotem wobec czego będzie odpo
wiadał za nielegalne przekroczenie gra
fic y  oraz za nieposiadanie praw do Kie
rowania samolotem.

Grover wyleciał do Moskwy, otrzy
mawszy od zony wiadomość, ze potrze
buje pomocy. Anglik po otrzymaniu 
wiadomości nauczył się latać w kilku 
godzinach i przyleciał ao Moskwy.

W ym yś lili spinek 
d la  w ykazan ia  gorliw ości.

Moskwa, 2. 1. — W Kijowie rozpo
czął się wielki proces przeciw pięciu u- 
rzędnikom G. P. U., którzy dla wyka
zania swej gorliwości wymyśl:I:- 1 
istniejący spisek i aresztowali 1(n 6  _  o  j ------    ■ ■—  oMiwa i wooiuwiui UttUO.

* ymMl, g?n: Dlugoszewskim. Oskarżeni policjanci stoją pod zarzu- 
Minister spotkał się także z  angiel- tem nadużycia władzy. Grozi im bardzo 

akim mm. lotnictwa Kingsley Wood. surowa kara. -

2600 osób zginęło w Palestynie 
w czasie bitew i zamachów w roku 1938
Jerozolima, 2. l i   „  -i-JB

urzędowo,, że ubiegły rok był banlzo 
krwawy dla Palestyny. W walkach,

sld, to „Gazeta Polska" stwierdza uro-. stoczonych między powstańcami arab- 
czyście, że sojusz ten przeszedł w okre- ■
sie Monachium ciężką próbę, I wyszedł L hil , . ,
z tej próby zwycięsko, nienaruszony w Ollirzyntl przemył narkotyków  
niczym. na parowcu włoskim.

Pisząc o stosunkach polsko - sowlec- Nowy Jork, 2. 1. — Władze celne
|kieli, dziennik^zaznacza, że obecnie gdy skonfiskowały na pokładzie włoskiego

u. ivviu « . .  °?I9dek. Pnaciwpolskiej pro- parowca ..Arsa” większą ilość narko-
■■L.i y onflw gruzach mnogo, całkowi-1P*8a“dy- który istniał w Pradze I był tyków, których wartość jest szacowa-
roibit^o ^ o n u k^r^rozpmii ■<« jaic | wyraźnie popierany przez Komintem, na na 100.000 dolarów. Dwuch człon-

puOdko Od zapoidk. nfc nie stoi na przeszkodzie, by sąsiedz-1 kówTzałoel aresztowano.

Oglosaino tu pół- skimi, a wojskami angielskimi zginęło 
1.850 osób, z czego 1.000 conainmiej

ramoiłn na ln U . n  n r  -__________».*

n uumunu - jak wiadomo w noc wiui-1 
“ i”1* ztlcm-nlc tlę dwucii poc!V-
Bpi lalaclii blluuo 100

przypada na Arabów, W zamachach te
ro rystycznych różnego rodzaju zginęło 

fpJS1 800 osób. w czym 000 A- 
rabów i 300 Żydów. Straty angielskie 
wyrażają się w 68 zabitych.

Krwawy Nowy Kok 
w Palestynie.

Jerozolima, 2. jL — W ciągu dnia 
wczorajszego doszło do starć w kilku 
miejscowościach Palestyny. Kilkana
ście osób poniosło śmierć.

nii francuskiej w  Rzymie. P rzy  l e j  
sposobności p. Póncet wygłośiŁjjrże 
mówienie, w  którym stwierdził, ze 
Francja, miłująca^pokój dąży do 
poroziunienia z WłochamL Mówca 
wyraził nadzieję, że porozumienie 
to nastąpi. Jednak, dodał p . Pon
cet, Francja nie będzie mogła zgo
dzić się na uzyskanie porozumienia 
za wszelką cenę. Dlatego, gdy zaj
dzie potrzeba, będzie broniła wszy
stkimi środkami swych ziem.

N apady  na Po laków  
w  Czoeho-SiawaeJI. .

Cieszyn, 2.1. —  W  ostatnich dniach 
dokonano licznych napadów na Pola
ków i instytucje polskie, które'znajdu
ją się na ziemiach śląskich, pozosta-> 
wionych Czechosłowacji. W Moraw
skiej Ostrawie rzucono granat ręczny 
do „Domu Polskiego”, w którym znaj
duje się siedziba organizacyj oraz szkol 
ia. W  tym samym dniu, w Morawskiej 
Ostrawie wrzucono granat do restau
racji polskiej. 8 rannych odwieziono do 
szpitala.

W  Michałkowicach dokonano także 
zamachu przy pomocy granatu ręczne
go na mieszkanie' pewnego górnika

W związku z tymi zajściami, rząd 
polski wystosował ostrą notę protesta
cyjną do Pragi

Powyższe zamachy zdają się po
twierdzać, że komuś trzeciemu, któ-< 
rym są niewątpliwie Niemcy, zależy 
koniecznie na złych stosunkach polsko- 
czeskich. Dlatego kierownictwa akcji 
przeciwpolskiej na Śląsku i na Mora
wach należy szukać u „gestapo". ..

Zwłoki zabitych L. Dlaz”  
pochowano w  morza.

Gibraltar, 2.1. —  Zabici podczas bit
wy morskiej marynarze ze statku „Jo
se Luiz-Diaz” zostali pochowani z ho
norami wojskowymi należnymi mary
narzom. Trumny z zabitymi spuszczono 
na dno morza w odległości 3 kilome
trów od Point d‘Europe.

Aresztowanie mordercy 
kouwojenta transportu  

ic  zlótem.
Marsylia, 2.1. — W Tulonie areszto

wano niejakiego Poli, który zastrzelił 
konwojenta transportu ze zlotem w A-

v... lionnctum. — < nil-
BUPÂ E,SZT- w  spraW. sarni ni.ouu-ob Omiky napisał artykuł do pro£y, w 

ktdryiB Ąacliwyca i 1 paktem prwdw komin.
n S L .  wrelcr , W

TT "  parlnmcnde zażądano cnl_ 
WtĄNtMDIJ _  Mlnlślrr Wun • Gdn - Wel 

MTdulony * Kiiombłtnngu. u  chtć 
zblUunla sl« do Japonii.
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I Jazda na łyżwach pod palmami

nu

050.000 dzieel na koloniach.
Minister opieki społecznej p. Koś* 

ciałkowski wygłosił w ramach audycji 
dla robotników przemówienie transmi
towane .przez wszystkie rozgłośnie Pol
skiego Radia.

W przemówieniu tym Minister pod
kreślił m. in., iż r. 1938 przyniósł dal
sza ppprawę sytuacji świata pracy, 
która przejawiła się we wzroście zatru
dnienia i zwiększeniu płac w szeregu 
gałęzi przemysłu.

Wzrost _ za trudnienia i polepszenie' 
płac?zwiększyły udział rzesz pracowni

czych w ogólnym dochodzie społec: 
nym.

P. minister specjalną uwagę zwrócił 
na akcję pomocy zimowej, która, obej
muje opiekę swą w najcięższych mie
siącach zimowych ponad 300.000 bez
robotnych żywicieli rodzin. W’ramach 
tej akcji szczególną pieczołowito'*g!"
otoczone są. dzieci i młodzież, któL. t
I dożywiać się będzie w ciągu btóżącej | 
Izimy 900.444, zaś z kolonij i półkolom j  I 
letnich korzystać będzie w roku bieżą-j 
cym blisko 650 tys. dzieci i młodzie-1 
*y.

Jak. gloso wala Łódź — ..polski Manchester^?
Ukazało się ogólne obliczenie głosów, 

oddanych przy wyborach samorządo
wych w Łodfi, największym mieście 
robotniczym w Polsce. Otrzymały gło
sów poszczególne większe stronnictwa: 

PPS 567.224 glosy i 82.965 kart 
(Liczba kart oznacza właściwą liczbę 
wyborców, którzy głosowali na dane 
stronnictwo, oddając kilka głosów na 
kandydatów danego stronnictwa).

Str. Narodowe 278.908 głosów i 
. 41.060 kart

Obóz Zjednoczenia Narodowego — 
- 188.058 głosów i 28.389 kart

Stron. Pracy 54.016 głosów r 7.919 
kart ■ “

Niemiecki Zw. Ludowy 157.257 gło
sów i 22.683 karty.

Żydowski „Bund** 250.045 głosów 
3}.682 karty.

Syjoniści żydowscy 94.389 głosów 
11.030 kart 

Aguda żydowska 84.836 głosów 
10.362 karty.

W porównaniu z wyborami w r. 1936 
PPS straciła 9% głosów, Str. Narodo
we 45%, natomiast OZN zdobył 60% 
głosów, Bund 50%, a Niemcy aż 100%.

śp. kardynał Kokowski 
Iiyl kónsekratorem Ojca św.
W związku ze zgonem śp. ks. kardy

nała Rakowskiego, arcybiskupa war
szawskiego, należy przypomnieć, że 
zmarły dostojnik kościoła udzielił 
przed laty sakry biskupiej ówczesne-1 
mu nuncjuszowi apostolskiemu ks. Rat- 
ti, a obecnemu Ojcu św. Piusowi XL 
Zamknięto 33 loże masońskie;
Dotąd na terenie całego «kraju zam-1 

knięto 32 loże masońskie, w tym 2 w 
.Warszawie, 3 w Krakowie, 3 w Bielsku, 
pozostałe w miastach województwa r 
poznańskiego i pomorskiego.

Wśród rozwiązanych zrzeszeń figu
ruje 11 lóż masońskich żydowskich i 
19 niemieckich.
Żydzi o emigracji żydowskiej.
Żydowski „Nasz Przegląd” powraca

jąc do interpelacji gen. Skwarczyńskie- 
goK pisze:

Ozon, jako najsilniejsza formalnie 
partiaT ŝejmowa, może dokuczyć Ży
dom, ale ńie może sprawić, by emigro
wali, bo pray^ęmigracji; jak przy mał
żeństwie „w tćm największy jest am
baras, aby dwoje -chciało naraz", przy
czyni drugim partnerem nie są Żydzi, 
lecz te państwa, które mają im udzielić 
schronienia. - ,»  ,
Czechosłowacja kupuje Węgiel 

polski.
Syndykat Węglowy czesko-słowacki 

-podpisał umowę o dostawie 210 tys. ton 
.węgia na miesiąc grudzień. W listopa
dzie kontyngent wynosił 180 tys. ton, 
a w rzeczywistości dostarczono tylko 
130 tys. ton.

30 tys. cudzoziemców
odwiedziło Polskę.

- W ciągu lata r. b. gościło w Polsce 
2&331 cudzoziemców. Największa ilość 

- turystów z zagranicy przybyła do nas 
w miesiącu sierpniu r. d. — 10.424 oso- 
by.

Śmierć 2 górników. 
Katowice. — W ub. piątek w kop. 

..Polska” w Świętochłowicach na po
kładzie głębokości 400 m. nastąpiło za
palenie się stropu. Pod węglem ponieśli 
śmierć górnicy Jan Pol i St. Kuchar- 

'  czyk.
Nareszcie znikną dwujęzyczne 

napisy w restauracjach. 
Katowice. — Na zebraniu śląskiego 

oddziału Zrz. Chrześcijańskiego Prze
mysłu Restauracyjno - Gospodarczego, 
uchwalono, że z dniem 10. stycznia 
1939 r. członkowie winni usunąć w 
swych lokalach wszystkie dwujęzyczne 
napisy oraz dwujęzyczne jadłospisy.

Śmierć * młynarza 
na oczach tłumu ludzi.

Wilno. — W osadzie Jazówka koło 
Mickun młyn był pełen klientów, cze
kających na mąkę i pracownicy śpie

szyli się bardżb, chcąc ich szybko ob
służyć. W pośpiechu zapomniano o os-, 
trożności ijeden z robotników zanadto 
zbliżył się do zębatego koła maszyny, 
która go schwyciła za ubranie i wcią
gnęła w tryby, obracając nieszczęśli
wym ldlka razy i oddzielając nogi od 
tułowia.

WIADOMOSOKROTKIĘ

Na wybrzeżu Kalifornii, można jeździć 
łyżwach pod palmami. Oczywiście lodu H  
śniegu tam niema jest za to sztuczny ńnleę 
stworzony przy pomocy chemii. Mieszkanki 
Kalifornii! maja więc słońce, piasek, morze, 
niebo' błękitne, palmy i lód. Cóż im więcej] 

trzeba do szęścin...

się

Szanghaj. ■—  Szerząca się w Szang
haju epidemia czarnej ospy nie została 
pomimo wszelkich wysiłków władz sa
nitarnych zlokalizowana, lecz żąda co
raz to;nowch ofiar.,Wśród Chińczyków 
zanotowano dotychczas tysiąc wypad
ków zachorowania, w czym 300 śmier
telnych; Władze sanitarne podjęły os
tatnio energiczną kampanię przeciwko 
tej zarazie :■ między innymi przeprowa
dzono bezpłatne szczepienie przeszło' 
‘ .000 osób.

Milioner bez nazwiska.
Z ehlopcn do posyłek, 

nazwisko, stal
Sztokholm. —  Przed wielu laty w 

jednym z tut magazynów pracował pe
wien chłopiec, który umiejąc jeździć na 
rowerze, był używany jako kurier fir
my. Pewnego razu, biorąc udział w wy
ścigach, przegrał poważną sumę pienię
dzy, oczywiście iiie własnych, a oba
wiając się, aby nie był oskarżony i ska- 
zany o kradzież, nie przybył do pracy 
i zniknął, nie pozostawiwszy za sobą 
żadnego siadu.

Po-przebyciu granicy norweskiej u- 
dało mu się zdobyć fałszywe dokumen
ty na nazwisko Mikael Joslin, a nastę
pnie otrzymać pracę na jednym ze stat
ków, kursujących na linii Norwegia — 
Stany Zjednoczone. .

Spryty chłopiec przedostał się szczę
śliwie do Ameryki Północnej, gdzie w 
ciągu długich lat udało mu się zdobyć 
wielką fortunę. Lecz w poważnym już 
milionerze odezwała się. tęsknota za 
krajem rodzinnym i, me mogąc jej 
przemóc, powrócił do Sztokholmu.

Tu poznał piękną rodaczkę, którą po
stanowił poślubić. Niestety, gdy udał 
się do urzędu stanu cywilnego, aby za
łatwić konieczne formalności, wydało 
| się, że jego paszport na nazwisko Mi
kaela Joslin jest fałszywy.
I Policja zatrzymała ten dokument i 
milioner znalazł się nagle bez nazwi
ska. Wprawdzie mógł się ożenić na 
podstawie swego właściwego nazwiska, 
lecz straciłby wówczas całą fortunę, 
gdyż wszystkie jego konta w bankach 
amerykańskich opiewały na nazwisko 
Mikaela Joslin.

Cóż począć?
Po długich staraniach i zachodach,1 

rząd Szwecji przyznał milionerowi pra
w o ^ , korzystania w całej pełni z. na
zwiska 'Mikaela 'Josliff. Chyba dlatego. 
tylko, że jest milionerem.

przybrawszy fałszywe 
się milionerem.

Jest to w każdym badź razie rzadki 
wypadek tak łagodnej decyzji władz 
administracji państwowej. (~ )

Angielskie historie 
o npioraeh.

Londyn. — Powszechnie wladomoJ 
że Anglicy przepadają za historiami o 
strachach i upiorach.

Wie o tym również dobrze naczelny 
redaktor „News Chróniclo” i aby zwię
kszyć poczytność i tak już bardzo po
czytnego dziennika, wprowadził nowąl 
rubrykę na jego łamach, a mianowicie:! 
„Historie o strachach i upiorach w o- 
pisie czytelników.”

Prawie codziennie w tej rubryce u-J 
kazuje się jedno z takich opowiadań, 
zaopatrzone pełnym nazwiskiem auto
ra i lego adresem. Oczywiście, każdy 
z tych autorów solennie zapewnia, żel 
był naocznym świadkiem, opowiedzia-j 
nej przez siebie „strasznej historii."

Jeden z nich naprzykład stwierdzaj 
że był świadkiem popełnienia morder-j 
stwa, któremu zresztą starał się zapo-: 
biec, niestety upiór znikł. Na aobitekl 
szanowny ów autor, aby swą historię 
ubrać w niesamowitości, podkreśla, że 
scena morderstwa powtarzała się przez 
trzy noce a jego interwencja zawsze 
okazywała się bezskuteczna, aż wresz
cie zmuszony był wyprowadzić się I  
zajmowanego domu.

Ponieważ Anglia jest również kral 
jem o wysokim poczuciu humoru, być 
może, że wkrótce czytać będziemy o 
historii umotywowanej tym, że gdy 
małżonek chciał dać nauczkę upiorowi, 
to temu najwyraźniej sprzeciwiła się 
jego małżonka. *  ■*?“— "V ■(...) i

dyty w wysokości 20 tysięcy zł. na zakup 
książek 1 broszur dla bibliotek wiejskich.

-k Warszawa. — Ulice Warszawy są zasy-

r ie tysiącami ulotek, wydanych przez Służ- 
Młódych O. Z. N., wzywających do. kupo
wania w sklepach polskich z pominięciem 

firm żydowskich. Na murach miasta rozle
piono podobna afisze.

Warszawa. — W czasie awantury w 
pijackim towarzystwie 1 na tle nienawiści 
ugodzona została nożem w serce 25-letnia 
Janina, Dec, służąca i poniosła śmierć na 
i miejscu.

ic Sieradz. — Na torze przy wsi Romańki, 
wpadł 62-letni Jan Kłysiak, mieszkaniec wsi 
Zadworae ponosząc ńmlerć na miejscu.

^  Gdynia. — Blacharz -Kosmowski z żar
tów zjechał po poręczy na niższe piętro. Ko
smowski stracił równowagę 1 wpadł w otwór 
pomiędzy '-poręczami- na» parteru Śmierć na
stąpiła natychmiast.

#  Toruń. — Do Stanisława Chorzempa 
przybył brat Jan. Bracia pokłócili się, a w 
wyniku awantury Stanisław Chorzempa pobU 
swego'brata, zadając mu poważne rany na 
głowie: Jana Chorzcmpę musiano odwieźć do 
szpitala.

■ic Środa. — 20 rocznicę wybuchu Powsta
nia Wielkopolskiego Środa obchodziła bardzo 
uroczyftcte.

•fr Mogilno. — W majętności-Lenartowo 
kilkoro dzieci bawiło sie wagonikami kolejki 
polnej. W pewnej chwili 13-Ietnia Katarzyna 
Mniszkówna dostała się pod koła lorki i do
znała złamania kęgoshmo. — Dziewczynka 
zmarła w okropnych boleściach. .

ir  Katowice. — We wszystkich kołach O. 
Z. N. na terenie Śląska odbywają się zebra

na których omawia się bieżące zagad- 
ia ze szczególnym uwzględnieniem kwe- 
żydowskicj oraz konieczności szybkiego 

spolszczenia handlu i rzemiosła.
+  Katowice. — Zmarł w szpitalu gminnym 

w pychach 68-letnl inwalida wojenny Win
centy Kuczek zam. w Bieruniu- Starym, któ
ry .podczas nacierania sobie chorych nóg ben
zyną przy otwartej lampie odniósł ciężkie 
poparzenia.

ir  Dziśnn. — Opodal wsi Gliniszcze w la
sach włościańskich wilki rozszarpały konia 

iprzęgu w chwili, gdy właściciel sani za- 
.. _ oył opodal w lesie pracą przy eksplo
atacji drzewa.

Ruś Podkarpacka zagrożona bankructwem.
P r a g a .  — Centralny rząd czeski; zić; skąd weźmie pieniądze rząd Woło- 

_J dnia 1 stycznia^ wstrzyma wypła-{ szyna. O poważniejszych wpływach 
canie poborów urzędnikom Rusi Pod-1 podatkowych’trudno bowiem mówić na 
karpackiej, które ma obecnie wypłacać Rusi Podkarpackiej, która już dawniej 
rząa karpato-ruski. To postanowienie byłą najbiedniejszym krajem w Euro- 
Pragi wywołało popłoch na Rusi Pod-1 ple, a obecnie' znajduje się w obliczu 
karpackiej, gdy trudno sobie wyobra- bankructwa.

W  20*tu lalach 300 osób 
znalazło śmierć w wodospadach 

M akary.
Sławne ze swei malowniczej piękno-1 

ści wodospady Niagary stały się ma-J 
sowym grobem ludzi, znużonych ży-l 
dem. Jak wykazuje statystyka odl 
1918 r., a więc w przeciągu 20-tu ostat 
nich lat, 300 osób w celach samobój-j 
czych skoczyło w nurty wodospadów i 
znalazło w nich śmierć.

Jak Benesz kazał kardynałowi Kaszparowi
udać się od tyłu do grobu św. Wacława.

Praga. —  W  „Narodnich L i
stach”  opowiada Aian charakte- 

' rystyczne szczegóły z niedawnej
przeszłośd:f<J , ,, ,  ,

„ IH eciyW  dr; Karol Któżpar: 
syn wiejskiego nauczyciela, żo- 

* stał praskim arcybiskupem, uz
nał za rzecz dobrego obyczaju, 
złożyć wizytę głowie państwa i 
odwiedził T . G. Masaryka. Pre
zydent rewizytował w  najkrót
szym czasie dostojnika kościel
nego. żyła jeszcze wtedy matka 
arcybiskupa, miła staruszka, 
staroczeska mam inka. Zaproszo
na, weszła do pokoju, gdzie'był 
zacny gość, a przy pożegnaniu 
złożyła ręce i  z serdeczną prosto
tą zdradziła prezydentowi, że się 
codziennie modli za niego do Pa
na Boga. Masaryk w  lot zrozu
miał, o co je j idzie. Wziął staru
szki ręce w swe dłonie i  prosił, 
aby się i nadal modliła za niego. 
Wizyta starego pana u księcia 
Kościoła była uprzejma i przy
jacielska/ .

Czas przyszedł nowy. Praski 
arcybiskup został kardynałem. 
Masaryk umarł, a prezydentem 
był dr. E. Benesz. I  znów kardy
nał uważał za rzecz dobrego to
nu odwiedzić nową głowę państł-ł 
wa. W izytę złożył. A le  dr. Be
nesz, młody prezydent republiki, 
nie uznał za konieczne rewizyto
wać kardynała.

Prascy arcybiskupi mieli od 
niepamięci prawo jechać do tu
mu św. W ita główną bramą zam
kową z Hradczańskiego placu. 
Było to nie tylko odpowiednie 
dla godności, ale i  jest to naj
krótsza droga z pałacu arcybis
kupiego do katedry. Tak było za 
austriackich cesarzy i  za Masa
ryka, tak =|  wydawało się natu
ralnie -— miało być po wsze cza
sy. Tak jednak było do chwili, 
gdy dr. Benesz przesiedlił się na 
praski Hrad.

Już przy pierwszym wjeździe 
ku katedrze powóz kardynała 
-został w  bramie zatrzymany. 
Straż wydała rozkaz:

—  Nawrócić i  z  powrotem.
—  Dlaczego z powrotem ?
—  N ie wiem, spełniam ściśle 

rozkaz. Musi pan objechać ty 
łem, tam, którędy jeżdżą autodo-, 
rożki i wszyscy inni. ; » -  •

_ Powożący ' nawrócił i  po raz 
pierwszy w historii dostał się 
praski arcybiskup od tyłu do gro 
bu św. Wacława.

Okazało się, że najwyższy roz
kaz dla straży był jasny. Prze
jazd główną bramą praskiego 
hradu zastrzeżony był wyłącznie 
dla dra Edwarda Benesza” ...

Trzeci prezydent drugiej już 
republiki, rozpoczął swe najwyż
sze urzędowanie od modlitwy w 
chramie św. W ita i wszedł doń 
uroczyście obok arcybiskupa-kar 
dynała. Obie władze tym razem 
snarmonizowały się najściślej. I  
powóz arcybiskupa ma przejazd 
znów otwarty przez główną bra
mę zamkową. A  dr. Benesz na 
obczyźnie objazdy czyni tylnymi 
bramami...

Piłsudski o Hitlerze
M a rsza le k  n ic pochw ala ł 
poczynań dyktatorskich .

B. prezydent Senatu gdańskiego, dr 
Herman Rauschning wydał w Szwall 
carii książko „pto Revołutiondes NlhL 
llsmus” , w której bardzo surowo osa
dza hitleryzm. Stawia ten ruch „od. 
rodzeńczy na równi z bolszewizmem 
twierdząc, żei są to dwa bieguny poi£ 
tycznego nihilizmu.

„Kur. Polski" przytacza z książki 
Rai/schninga Interesująco szczegóły 0 
tym, jak doszło do porozumienia poi. 
BKb > niemieckiego. W Jecie 1933 r 
Rauschning dostał polecenie doprowal 
dzenia do spotkania kanclerza Hitlera 
i z śp. marsz. Piłsudskim. Miało ono jjg. 
stąpić na samej granicy. Ale Piłsud? 
ski odrzucił ten projekt z  powodu 
j„technicznicznych trudności;”

W grudniu 1933 r. Rauschning uzy
skał audiencję w Belwederze. Relację 
Rauschninga „Kur. Polski”  streszcza
następująco:

„...Pan Hitler ryzykuje za dużo, wy
raził się kilkakrotnie Marszałek Pol.
I ski. Hitler niemieckiego narodu nie 
zmienił i go na swój sposób nie prze
mieni. Zewnętrznie stałby się może in
ny. Ale wszystkie trudności istniałyby 
jak przedtem, byłyby tylko zakryte.
| W oapowiednim czasie ujawniłyby się. 
Marszalek wskazał na własną trudną 
pracę wychowawczą w narodzie poi- 
skim.”

„...Marszałek podkreślił potem za
sadniczy błąd Hitlera, to że za bardzo 
wysuwał się na front, przez co sam 
bierze na siebie całą odpowiedzialność... 
In der Beschrankung zeige sich der 
Meister” . (W  samoograniczeniu się po
znać mistrza).

Kilkakrotnie cytował z naciskiem te 
słowa Gdthego i wskazywał na umiar 
I jako na jedyną drogę ku trwałemu 
powodzeniu. Poskromie naród udałoby 
się przecież tylko mistrzowi.

Z dalszego przebiegu rozmowy są
dzi Rauschning, że Marszałek nie po
chwalał przesady poczynań dyktator
skich, a ze słów Jego o wydarzeniach 
I w Polsce w 1926 roku wnioskuje, „że 
właśnie z całym rozmysłem unikał te
go, co Hitler żarliwie potęgował: zde
cydowanej dyktatury, którą Piłsudski 
uważał zą szkodliwą i nietrwałą, bo 
niszczącą siły regeneracyjne narodu..

Przebieg tej rozmowy powtórzony 
został Hitlerowi. Rauschning doszedł 
przytem do wniosku, że nie liczy się on 
z niczyją krytyką jego poczynań. Na 
sugestię zaś zawarcia trwałej umowy 
z Polską, odpowiedź brzmiała, jak 
twierdzi Rauschning: „Es ist mir na- 
tiirlich lieb, dass ich meine Ostpolitik 
mit Polen anstatt schon gegen Polen 
machen kann” —  („Przyjemnie mi 
naturalnie, że mogę swoją politykę 
wschodnią robić razem z Polską za
miast już przeciw niej” ...).

Tó „anstatt schon gegeiręrten^Jęst; 
bardzo charakterystyczny. K & clm  
niemiecki już wtedy przewfuyOfólł,1 że 
będzie współdziałał z Polską tylko 
przez pewien czas.

Co kraj — to obyczaj.

W Meksyku nie znają choinek, których 
miejsce zajmuje wielka, kilkufuntowa

*M) (Ciąg dalszy)
Po skończonym obrzędzie zaślu

bin, ksiądz przemówił do nowożeń
ców.

— życzę ci, moje drogie dziecię 
—  rzekł, aby powrócił z niewoli 
twój szlachetny ojciec, żebyś go 
rychło ujrzała, co będzie dla ciebie 
wielkim szczęściem, a dla niego 
nieopisaną radością...

Edyta łkała...
W  oczach Rodriga lśniły łzy... 

j  Ksiądz skinął, aby oboje powj 
stali, jeszcze raz przeżegnał ich 
znakiem krzyża świętego, a nastę
pnie zapisał nazwiska do wielkiej
Księgi* . , .___  „  I

£. Nowożeńcy pożegnali ojca Fer

nanda i wyszli z małego kościołka. 
Jacopo towarzyszył Tm do progu 
domku Edyty.'Tu pożegnał szczęś
liwą parę i poszedł do swojej cha
ty. '

Pierwsze promienie wschodzące
go słońca oświecały izdebkę w 
chwili, kiedy weszli do niej nowo
żeńcy.

Teraz należeli do siebie wobec 
Boga i ludzi. Edyta była małżonką 
Rodriga.

A  jednak ileż jeszcze ciężkich 
godzin mieli do przeżycia; a ta u- 
roczystość weselna, czyż nie była 
smutną?

Głowa Edyty opadła na pierś

Rodriga. Ten ujął je j ręce i  zapro
wadził do okna.

Edyto, widzisz, jak jasno słoń 
ce świeci w dniu naszych zaślubin 
—  rzekł. —  To dobry znak, może i 
dla nas jeszcze zaświeci promień 
szczęścia.

ROZDZIAŁ XXXV.
Wyrok śmierci.

I W  przepyszne j  sali pałacu do- 
Iżów, w której zbierała się rada 
dziesięciu, po aresztowaniu doży 
I odbywały się nader ożywione po
siedzenia.

Rada dziesięciu podzieliła się na 
partie przyjazne i nieprzyjazne do
ży. Jedni oskarżali starca, inni 
przekonani byli o jego niewinności.

Jingo był obecny podczas obrad
notował nazwiska tych, którzy 

stawali w obronie doży.
Zastanówmy się nad całą 

sprawą — rzekł Memmo, będący 
członkiem rady dziesięciu. — Sko
ro powiemy, że doża jest winny, 
wydamy nań wyrok śmierci!

— Myśl ta nie może powstrzy
mać nas od wykonania tego, czego 
sprawiedliwość wymaga — zawo
łał inny.

— A  jednak pomyślcie, jak wiel
ką będzie nasza wina* jeżeli skarze-

I my niewinnego! —  zawołał trzepi.
’—  O niewinności nie ma tu mo

wy! —  rzekł Jingo. —  Czyż nie do
wiedziono, że doża przyjmował u 
siebie dowódcę spiskowców? Że nie 
kazał aresztować go?

—  Za pozwoleniem, mówicie o 
dowódcy! —  rzekł Memmo. —  Do
ża ma cierpieć za to, że ulitował 
się nad namówionym nędznikiem, 
który z polecenia trybunału został 
obdarzony wolnością...

Jingo zadrżał, 
ł  —  Namówiony dowódca, powia
dacie? Co znaczą te wyrazy? — za
wołał-Jingo,

—  Powtarzam, że Peci był na- 
mówionyl Doża pogardzał pianami 
nędznika — mówił Memmo. — Za
winił tylko zbytek dobroci; bo u- 
siłował nawrócić nędznika, zamiast 
skazać go na tortury ! Wtedy może 
'by wyznał, kto uplanował powsta-

Słowa te wywarły wielkie wra
żenie na zgromadzonych.
' _ — Możemy go wziąć na tortury! 
Nr zawołał jeden ż senatorów.
;• —  Panowie, jak możecie wierzyć I 
bajce, zmyślonej w celu uniewin
nienia doży! — rzekł Jingo. — Sły
szeliśmy wszyscy, jak naród wo- 
lał: —  Niech żyje król Antonio I!

I Dowódca spiskowych był przyjmo
wany przez dożę! Czyż książę rze- 
czypospolitej ma prawo rozmawiać 
z podobnymi ludźmi?

—  Czy koniecznie chcecie do
wieść, że doża jest wspólnikiem 
wierszarza ? —  zapytał Memmo. — i 
Przywołajcie sekretarza Alcanta, 
on powtórzy rozmowę doży z Pe- 
cim!

—  Alcanto nie może być świad
kiem! —  zawołało wielu członków 
rady.

—  Rozumie się, ponieważ zezna
nie jego wypadłoby na korzyść do
ży! — mówił Memmo — jednak 
przyznajcie bestronnie: czy szla
chetny Antonio Priuli jest zdolny 
do popełnienia nieszlachetnego 
czynu? Odpowiedzcie ml na to py
tanie.
■■— Każdy może się zapomnieć!'— 
odezwał się jeden z członków.

Jingo uśmiechnął się.
— Szlachetny Memmo, jak się 

zdaje, został obrońcą doży —  rzekł 
Jingo — to bardzo niebezpieczne 
przedsięwziecie.
Z ]—  Nie lękam się niczego, skoro 
chodzi ó  ohr-one n!?winnego! — od
rzekł Memmo. — Jestem przeko
nany, że doża został niesłfsznie o- 
skarżony i żądam jego uwolnienia!1

Jingo milczał.
—  To nie do nas należy — obja- 

śnił jeden z członków rady.— N a j-i 
wyższy trybunał --strzegł sobie 
I ostatnią decyzję.
I —  W  takim razie szlachetny sta- 
[rzec jest zgubiony! — zawołała 
{większość zgromadzenia.
1 i—  Najwyższa rada wyda wyrok
 > nas należy naradzić się, czy
[staniemy po stronie doży — rzekł 
jeden z  senatorów.
I —  Dosyć już, panowie! —  sur*?' 
wym głosem rzekł Jingo. — Naj
wyższy trybunał wyda postanowie- 
rfió takie, jakie uważać bgdzie za 
sprawiedliwe! Wszyscy winniśmy 
Ibyć ślepo posłuszni prawu, bo oa 
tego zależy dobrobyt państwowy*

—  Hrabia Mirafiore ma słusz
ność! —  ‘zawyrokował jeden z  obe
cnych.

—  Gdybyśmy, powodując się Ber 
cem, oszczędzali winnych narusze
nia spokoju publicznego, c^kajł" 
cych na najwyższą władzę państ
wową, zdeptalibyśmy prawo,' a z 
nim sprawiedliwość.

Większość przyklasnęła słowom 
Jingi.

Memmo z niecierpliwością aP°* 
glądnł na mówcę.

(Ciąg dalszy nastąpi)* * •*
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=  Ccfia Dnia =
Walkę a alkoholizmem nrowadzil 

się we wszystkich państwach. W czasie | 
dyskusyj parlamentarnych można było! 
jednak słyszeć tak® glosy:

— Zwalczajmy pijaństwo!
— A  skąd weźmiemy pieniądze nal 

pokrrde wydatków państwowych?— I
1 u  bowiem jest niestety. Minister |

zdrowia cły oświaty zastanawia się nad 
tem. jak przekonać społeczeństwo o 
szkodliwości używania alkoholu, a mi-1 
nister skarbu jest zadowolony, gdy mo
nopol spirytusowy daje— zwiększone 
dochody.

W taJoei sytuacji znalazł sięnp. os* 
tatnio polski minister skarbu. 2  powo
du akcji, związanej s przejęciem śląska 
Zaotaanskiego ministerstwo spraw woj
skowych domagało się dodatkowych 
kredytów w wysokości ok. 15 milionów 
j fatgch- Ministerstwo spraw wewnętrz
nych także domagało się dodatkowo | 
400 tys. d. na pokryde świadczeń, wy-r1 
płacanych powołanym pod broń rezer-j

—  Skąd brać a nie kraść? — zasta-j 
jtawia n̂ynister skarbu. Budżet mu- 
jLbyc praecSeż zrównoważony !
-- Id to  zgłosi się monopol spirytuso
wy. Zapowiedział zwiększone wpłaty do 
skarbu państwa, ponieważ konsumeja 
f lU u s h  aę o 10,7^. —  Sejm priy-] 

to do wiadomości i  w ten sposob 
sprawa przejęcia Śląska Zaolzańskiego 
znalazła normalne pokrycie w budże
cie—

Tę cześć sprawozdania z  obrad Sej
mu jedno z ran  polskich zaopatrzyło 
tytułem: — jPijacy mają nowóa do du
my za zrównowa Ir nie budżetu"!
. "I co tu wiele mówić. Jest to, niestety.] 
prawda i tyte.

Obecnie jakiś .mawiany”  obywatel, 
prowadzony przez pohejańta do komi
sariatu. gotów jeszcze powiedzieć:
_ — Panie władza, co pan chce odem- 
a s ; -  Kto to pokrył dziurę w budże- 
de. hę? Raczej order nam dzielnym 
^śmirnsom" by aę ...

Tak to teoria sprzecza u f  w życiu _ 
praktyką. Jeden minister daje sobwen- 
eje towarwstwum. zwalczającym alko- 
mHmi a inny minister zaciera ręce, 
gdy pijackie bractwo zwiększa kon- 
aumeję alkoholu—

Znakomicie redagowane czasopismo 
ludności polskiej w Niemczech „Polak 
w Niemczech” zajmuje się sprawą bu* 
do wy liceum polskiego dla dziewcząt 
w Raciborzu. Sprawa ta ilustruje jak 
nie można lepiej

metody wałki t wszelkimi poczy
naniami ludności polskiej w 111. 
Rzeszy.

Na początku roku 1934 — pisze 
„Polak w Niemczech” —  Związek Pol
skich Towarzystw Szkolnych w Niem
czech rozpoczął starania u władz o po
zwolenie na wybudowanie pierwszego -1 
Polskiego Liceum Żeńskiego w Raci-|

Mija 5 lat od tego czasu, niestety, 
dotądludność polska w Niemczech me I 
posiada zakładu wychowawczego dla 
dziewcząt. Mimo niezwykłych starań 
budowa napotykała stale na trudności 
a od lat trzech wogóle dalej nie jest 
prowadzona. Władze bowiem przerwa* 
ły budowę i do dziś dnia nie udzieliły 
zezwolenia na dalsze wznoszenie gma
chu liceum.

W Raciborzu sterczą gole mory 
wysokość pół piętra, raury, porosłe 

już trawą.
W memoriale Związku Polaków w 

Niemczech, złożonym w dniu 2 czerw
ca 1988 r. ministrom spraw wewnętrz
nych Rzeszy i Prus. jako pierwsza 
sprawa poruszona została sprawa Ra* 
ciborza.

„Dotąd J iifM  — epjMIJ w memo
riale, _  sic zostało udzielone im n ln ir  
paliejl budowlanej na budowę Polskiego 
U m b  te*skfego »  Kaci bonu na ttąska 
Opolskim F w k n i zaś chodzi tu o je- 

a jk n  zakład nankowy dla mlo- 
dtmr M w e ]  w Rzes*y, rodzice polscy 
jak dotąd, tak I nadal m znwszehi —  L 
p w * i  t t e M w p  stanowiska władz — 
wysyłać cdrkl m  do odpowiedniej szko- 
(y w Polsce, jeżeli pragną zapewnić Im 
nrtatt wykształcenie w dachu własnej 
kultuiy. Tutaj jednak natrafiają znowu 
na tra M c i ze strony władz. I to o tyle,| 
k  n d k f  rozporządzeń wymagane jectl 
a (ł in i w wieku uk ob ju  zezwolenie mi
nistra wychowania Rzeszy do oczyszcza- 
uia da szkół zacrankaj. wnioski zad a te- 
mefciair załatwiane są aa znaczną zwło
ką. » * »  m e t  całkowicie odmownie 
Dochodzą do tego trudności paszportowa. 
”dyż paszporty- wzrlędnle u dzieci poni
żej lat 15 wykazy dziecięce wystawia sir 
tytko na krotki okres czasu, częstoknrf 
nawet tyłka na miesiąc a niemieckie wła
dza* konsularne w N tm  otaw riłlj do
tąd przedłuieua n M d  paszportu. 
Niestety, ten punkt memoriału jak i 

szereg innych nie został dotąd przez 
ministra spraw wewnętrznych Rzeszy 
rozpatrzony definitywnie. W dalszym 
: ciągu nie wolno nam dalej budować 
rozpoczętego gmachu liceum Żeńskie-1 
L i  w  Raciborzu.

Pięć lat to długi okres. Pięć lat to 
pięć roczników dziewczęcych, którym 
nie dano możności kształcenia się "■

polskiej szkole. Pięć lat. to zarazem I lat coraz mocnie 1 wżerapą się w pamięć 
pięć lat rozgoryczania w duszach ro-l i coraa mocniej uwierają serce, 
dneów gdyż | Dziewczęta polskie w Niemczech

■* b g G K % .córek w duchu polskim. , własnym języku I w własnej kultu-
prawa. które jest podstawowym pra- rae." &
wem każdej grupy narodowej. Tak oto wygląda postępowanie nle-
I Ruiny niedokończonego gmachu Li-1 mleckie w stosunku do ludności poi* 
ceum Polskiego w Raciborzu w piagu* skiej w Niemczech. (ZAP.)

Górnicy polscy w Stanach Zjednoczonych 
propagują polskie wyroby artystyczne.

HMiasto amerykańskie Shanokin w 
stanie Pensylwanią liczy ok. 35 tys. 
mieszańców, w czem 25rć Polaków, 
dość zamożnych górników, pochodzą
cych przeważnie z Suwalszczyzny. —  
Większość z nich należy do Związku 
Narodowego Polskiego. W Shanokin 
wychodzi gazeta polaka „Rekord”.

Polonia tamtejsza nawiązując do u- 
roczystości przeniesienia zwłok wielce 
zasłużonego dla Ameryki gen. Krzyża
nowskiego na c men tara bohaterów a- 
mery kańskich w Arlington urządziła 
dzięki inicjatywie p. Janiny Kowalew
skiej —  wystawę wyrobów artystycz
nych i ludowych z Polski. Nie korzy
stano przy urządzeniu tej wystawy z  
żadnycn zasobów z kraju lub z subsy
diów. ■

Wystawę tę urządzono przy głównej 
ulicy za duią witryną sklepową. — Za
mieszczono na niej portret gen. Krzy-

LejSia honorowa dla luirtiy^iilM-

żanowrskiego, ryngraf Wasilewskiego z 
Matką Boską Częstochowską oraz dwie 
flagi: polską i amerykańską, obraz: 
nZuna na polskiej wsi”.
I  A  w około na całej wystawie zostały 
artystycznie zrobione liczne wyroby lu
dowe, a więc: wielobarwne kilimy z 
Zakopanego, Kosowa i Glinian, rzeźbio
ne talerze z Huculszczyzny, ręcznie 
haftowane serwety o regionalnych mo
tywach, oraz różne przedmioty pięknie 
tłoczone ze skóry. Całości dopełniały 
lalki w krakowskich strojach.

Ta prosta na pozór wystawa dała 
efekt nadspodziewany. Widu nie tylko 
rodaków, ale i obcych z  podziwem 
stwierdzało piękno naszych wyrobów 
I ludowych.

W Buenos Aires, stolicy Arzentyny, kij 
ntk miejscowej ambasadv tran cu ak icj. 
ezyt wielki krzyż Legli Honorowej miejsco-

Czy Francuzi są szczęśliwym narodem?

mniejszej wiosce.
Od przepysznych wybrzeży Rivie- 

ry do thistyeh pastwisk Normandii — | 
wszędzie tam wyczuwa aę, że lud fran
cuski powinien być szczęśliwy.

A  jednak nie bez goryczy rodzi się 
pytanie: dlaczego ta ojcowizna, budzą
ca pożądliwość sąsiadów, tak Se jest 
broniona przez jej prawych właścicie-i 
B?

Bo proszę zważyć: kraj najpiękniej
szy, najbogatszy i najlepiej obdarzo
ny przez naturę liczy zaledwie 75 mie
szkańców na kilometr kwadratowy,

Liczba Żydów 
w koloniach francuskich.

Wedle ostatnich spisów ludności, 
-przepi oaradzonvch w kolnnift̂ b fran- 
cuakidi. i włoskich, liczba Żydów, za-l 
sneaztoJrch stale w Afryce Północnej. 

-wynosi 314 tym. osób, w tym 160 tys. 
^ydów pnypada na Maroko, 140 tya.

I ™  i Algier, 19 tya. na Trypoh-i 
t u t  i 4 tya. na Cyrenaikę. W okoli-1 
rach Trypohsu żyda stanowią 2/3 InJ 

tubylczej.

Anglii nawet 265 mieszkańców'! ją wykarmiła, i udaje się do ośrodków
A na naszych granicach starają się, I miejskich.

każdego maTegro Francuza zastą-1 Pozostają starcy... brakujące miej' 
piio 2 Niemców, 2 Włochów. [sca zajmują natychmiast młodzi lecz

Z ogtoazouyęh ostatnio danych sta-- 
tystjuuych miasta Paryża wynika, że 
w ofcreaie od 1. pażdziendka U87 r. do 
30-go czerwca 1988 r. skradziono w sa-r 
mym Paryżu 4138 samochodów. Wła
dana bezpieczeństwa udało się adzy-l 
skać i oddać właścicielom tylko 3^LS 
samochodów.

Na każde 1000 mieszkańców przy
rost naturalny wyraża aę w Rumunii 
11 w Holandii 11,5, w Bułgarii 10,5, 
w Litwie 94, we Włoszech 8,7. w Niem- 
i czech 7.1, na Węgrzech 6 i w Anrhi 
Z5. We Francji zaś notuje aę nieste
ty 05 ubytku.

Porównując powyższe cyfry ściska 
aę serce.

Ta sucha wymowa cyfr ma w sobie 
powiew tragizmu.

Czy wyobrażamy sobie, co będzieL- 
nami za kilka lat, gdy ten spadek 
przyrostu naturalnego będzie utrzyma-; 
ny?

Za kilka lat? Ale po co mówić q 
.przyszłośd dalekiej.
| Weźmy dla przykładu rok. który się

obcy ludzie. Ta inna rata usadawia się 
na naszej glebie.

Czy chcecie przykładów?
W powiecie Guere departamentu Var 
a 41 poborowych 14' jest synów Wło

chów, a w Hyeres na 160 az 80-du!
Być może, że Francja zachowa swą 

nazwę, lecz znikną Francuzi, jeśli nie 
zechcą zrozumieć grożącego tm nie
bezpieczeństwa. „Prior” , (^ ;

kończy. W r. 1838 było ponad 2000 prasowe#
powołany na stanowisko dyrektora ga
binetu pray zatrzymaniu funkcji asefa

AUtaalnośei francuskie w ilustracjach.

u francuskiego pragną o fiarowad ziomkowie, pochodzący S vch 
l  Daiadler. — Na zdjęciu artysta przy pracy rzeźbienia popiersia.

Ostrieourt obchodziło 
20-Iecic Powstania 
W ielkopolskiego.

Pragnąc uczcić 20-lecie wybuchu Po
wstania Wielkopolskiego, kolo Zw. Po
wstańców Wielkopolskich w Ostricourt 
I urządziło ub. niedzieli uroczystość, któ
ra niestety uległa opóźnieniu z powodu 
kilkugodzinnej przerwy w dostarczaniu 
prądu elektrycznego do dzielnicy, w 
której znajduje się sala św. Stanisła
wa.
I Mimo to zgromadziła się doić liczna 
| publiczność, gdy prezes koła, p. Polns 
dokonał otwarcia uroczystośd, poczem 
odśpiewano polski hymn narodowy 
później zaś orkiestra odegrała francu 

Iski hymn narodowy.
Z  odczytanej następnie kroniki koła 

dowiedzieliśmy się, że koło założono w 
dn. 4 marca 1928 r. w  obecności 14 by
łych powstańców. Zwołał zebranie or
ganizacyjne p. Szaroleta, który też zo
stał pierwszym prezesem. Koło liczy o* 
beeme 28 członków, a prezesem jego 
jest p. Polus.

Referat o Powstaniu Wielkopolskiem 
wj-mu arcybWbupowi.̂ ks. kardynałowi Lemc. wygłosił red. Miedziński. poczem prze

mawiali : p. Torchalski (takie były po
wstaniec wielkopolski) w Im. Konśula- 
tu g^RrP .jw * l ig ę , prezżs ~Kolm. Tow: 
Miejscowych  ̂p. Zimny, ks. prób. Ho- 
dura, p. Mielcarek.

Jpod tym tytnieia ptsze agencja. gmin, które liczyły po 40 procent ob- _ Nartępnie dokonano wręczenia Krzy
-Prt°r- co następuje: I cokrajowców. ży Zasługi byłym powstańcom wiełko-

Bez przesady, bez szowinizmu trze- . Nie chcemy uprawiać ksenofobii, lecz polskim Janowi Polusowi, Piotrowi Pa-
ba przyznać, że Francja — to kraj wypada nam stwierdzić z  przykrością, ehnle. Michałowi Szarolede i Wojcie-
błoeosławiony przez Boga. i że na przykład w departamencie chowi Gramolińskiemu, a medali ,5*01-

Któż na przykład, przejeżdżając Meurthe et Moselle gminy nasze są ską swemu obrońcy”  Janowi Pawłow- 
wśród czarownyćh wybrzeży Loary zamieszkane przez większość cudzo* śłdemu, Whdydawowi Wolniakowi, 
albo pod łagodnym niebem Be de Frari- ziemską! Stanisławowi Łabendrie i Janowi Sto-
ce, me odczuwa przedziwnego spokoju. Większość z tych cudzoziemców po- dolnymu. _
1 szczęścia, które panuje nawet w naj- zawierała związki małżeńskie poza Na zakończenie uroczystośd człon-

 Francją, a osiedliwszy się u nas z  żo- ko wie koła wystąpili ze sztuką patrio-
nami i dziećmi, tworzy grupy trudne tyczną p. t- ..Wybiła święta godzina”, 
do asymilacji. Przed południem ks. prof. Gocki od-

Można to nazwać; zabór pokojowy, prawił Mszę św. za duszę poległych po- 
Zastąpienie zaś naszych brakują- wztanców, a ka. prob. Hodura wyglo* 

cych kadr masową naturalizacją ob- *“  okolicznościowe kazanie.. Przed oł- 
icoknjowców byłoby polityka łatwi- taraem stanęło 12 sztandarów miejsco* 
zny, któraby nam me szczędziła przy- wych towarzystw, a do nabożeństwa 
krych następstw. przygrywała orkiestra aekcyj Muzycz*

Zapytany mimochodem, jakby w nej  miejscowego Tow. Kult. Oświato- 
wypuku masowego najścia wygląda- 'v^9- „
ły nasze wsie? Kołu Ostricourt należy się nwuni*

Przykre jest stwierdzenie, że nasza za urządzenie obchodu, który mieisco- 
  młodzież chłopska, chcąc ułatwić so* kolonii przypomniał wielkie chwi

ły w Danii przypada 82, wejbie żyde, coraz częściej, coraa groma* *e z B|zed 20-tu lat, gdy Wielkopolska 
™  — Niemczech 140, a widniej opuszcza wioski i nemie, która trwała kajdany niewou i połączyła się

W ażne rozporządzenie 
ministra w  sprawie  

czasu pracy.
Minister pracy wydal dekret doty

czący zastosowania czasu pracy w nie
których przedsiębiorstwach na rok 
jfS fc

Na mocy nowego dekretu niektóre 
zakłady, których pracownicy nie sty
kają się z  publicznośdą, mogą wpr~ 1 
wadzić 5-dniowy tydzień pracy po 8 n 
dzin. Na zmianę czasu pracy potrzeb! 
jest jednak zezwolenie ministerstwa 
pracy Pracownicy zatrudnieni przy rod 
botach zależnych od pogody, mogą taki 
że pracować pięć dni po 8 godzin. Czas 
pracy (w tej dziedzinie może być prze
dłużony do 45 godziny tygodniowo.
' W  magazynach, na mocy nowego 
rozporządzenia jako czas .pracy, któryj 
ma wynosić 42 godzinyTr>*godniowo.-li-|l 
czy się obecnośc pracownika w zakła
dce pracy, a nie jego faktyczne zaię-| 
da. W hotelach obecność pracownika 
Iw zakładzie nie może przeltraczać 45 
godzin tygodniowo, jeśli chodzi o kel
nerów i służbę, a 50 godzin tygodnio-l 
wo, jeśli chodzi o kucharzy i ich po- 
I mocników.
I Dodać należy, że powyższy czas praJ 
|cy był już obecnie stosowany w hote
lach! pewnych magazynach na mocy 
umów zbiorowych.

Na WBzellde zmiany przewidziane po
wyższym dekretem, konieczna jest zgo
da inspektora pracy.

RrjMfraeJe.

L isty  Czyteln ików .

Szanotnui Rcdacjo Narodowca.
Jak najserdeczniej Szanotcnej Redak

cji dziękuję za „Narotknuca", któreao 
zaicsze otrzymuję regularnie i ta któ
rego jestem Szanownej Redakcji bar
dzo wdzięczny.

tyczę Ssan. Redakcji serdecznie do
brego » szc2ęHiwego Nowego Roku.

Marian Sternau, Berek . Plagę.

Z  < ln ie « l«tio  klyrsnia^.
Przypominamy, ie  w pierwszej ooro- 

wie stycznia odoywają się we Franca 
rejestracje wszelkiego rodzaju, *
więc w pierwszej połowie stycznia__
ileśy zarejestrować samochody, kootej 
jmiily, krowy itp. bydlęta, wozy i wszel
kiego rodzaju pojazdy. Meldowanie od> 
bywa się za pomocą specjalnych for
mularzy, które można uzyskać w mero- 
Istwie.

resztą Rzeczypospolitej.

Mobilizacja październikowa 
koszl o wał a Francję 7 miliar

dów franków.
Pzryż, 2. L  —  Rząd francuski złożył 

w parlamencie projekt ustawy o uzy
skanie kredytów na obronę narodową. 
Przy tej sposobności stwierdzono, że 
mobilizacja w październiku kosztowa* 
ła Francję 7.010.500.000 franków.

9 oskarżonych w  aferze 
Tancńzapfa.

Paryż. 2. 1. — W związku z aferą 
fikcyjną przedsiębiorstw kinematogra
ficznych. zmontowanych przez Natana 
Tanenzapfa. sędzia śledczy pbstawił do 
tychczas w stan oskarżenia 9 osób. i

S P O R T
O mistrzostwo drużyn zaicadotrych.

Sełe wysunęło się na czoło tabeli.
S ze f Kabinet a  m in. Bonnct. . W niedzielę aoarąroca^  decydowało się, 
D jwny m d c  ^mb^ady fr j.c u d d ^

7 warszawie Piotr Bressj*. który zo- artwwnra jak l Sata. PonSowai Jednak

Stwierdzić trzeba, te dawno fot czoło tabeli 
pierwszej Iłzl nie ulegało takim cłaclym aak 
nom jak w bieżącym sezonie.

Metz — L o ito h ta f.
St. Etianna — 2:0
lilia —  AaUbaa JtO
Roubois — Socbaus odloto-.'
Se te — StnabMK *;0
R. G.-"Parte — O. fiaraetllr |:1
Cannes —. Rouen co
Tabela I-neJ 11 ęi:
’ * Set* P-: — OL Lallot IM |,; 3>

,----- ■ i SC Etienne po 1S p.; B) R. O>l’oris.|
Marsylia. Metz I Cannes pa 15 p.; BI Havre 

10) Lcns ł  Roaeo po 12 n.; 12) Excel- 
l Stnilnrf po 10 p.; 14) RodWt r—  
Antlbcs 7 p.; 16 ) Sochnuk 0 p.

Z lewej: guberaator Somali francuskiego, na które ostną sobie apetyty Włosi, w rozmowie z przywódcami ludności 
tubylczej. — Z prawej: poczta francuska musiała snów zdać egzamin z okazji Nowego Roku. Miliony listów, pocz- 
^  tówek z żj'czemami i paczek z tradycyjnymi podarunkami trzeba było dostarczyć w ostatnich dniach.

Red Star. który przez klfak? Renata r

Airaa — Toorcołnę 
Ouakiniw — Rcdstar 
Nancy —
A la  — Montpellier 
Dlcppe i— Mmmm .
.o. a . Pana — Mułboosc IM OH — StaRBM

I Star za; 3) fUna«i 
I Tuluza 23 p.; B) ( 
kUłaaa po »  p: 8j I

• pohar Francji.
Auchel i Billancourt 

wyelimino wa nc.
1  Wczoraj odbyły de dwa spotkania o pohar 
Francji, w Których zmierzyły sic ao raz 
Uzćci tlk«  kluby amatorski o i  drużynami 
zawodowymi. Jedna a najlepszych droąyn a-

m  północy akładająca «i* a 
Ancoeł. dwa rajnr apoUouo w  
rodowa z C3iarieville. Dwukrotni

* i { bowiem rezultatem remisowym.
1 Tncecie spotkanie odbyło etę w  Len? i i 
I kończyło się ostalecznia zwycifstwom rfj

Drużyna aawodoww (  Troyes pokonała dro- 
tyn* amatorskrt s Boniont Billancourt w 
stosunku 7A  D n h u  a HUlancourt dwukro
tnie uzyskała wynik ni *------ — —

Olgnles — Auberchicourt 
U n n  — Drocourt

- Boaisay 

LlKa polska.
p Warta Mazlngarbc — Puj____
“h  odbyło sio i  powodu Śmierci 
protektora Warty Mazingarbe

Diana nie stawiła di dojrr, L 
Ruch Carrln — rCurJcr Rames 
Polonia Doorfit — Raphl (Mrti

Nauka rzemiosła.
W. T. Masny (Koni). — Należy postarać 

Się od pracodawcy o świadectwo w celu uzy
skania pierwszej karty 1 IentvcznoScL twta- 
dectwo to musi być zatwierdzone orzez de
partamentalne biuru pośrednictwa pracy 
(Office departamental du Trawail). Jeśli 
Pan nie będzie miał tego świadectwa nie 
|uzyska Par karty identycxnoścL — (276S)

Ile procent nafeży się za utratę oka. 
l i .

r gotówce i świadczenia w naturze.

Po zakup ZŁOTYCH
da najlepszym kursie dnia, zwróćcie alf

ROY
L t i i l S  51. Ruc dc ŁMą SI 
jrrj-^e t̂rtymac^pajkorzjystmejsze

H i  ff iŁ y m U f
F. R. DudalavQleB. — W celu uzyskania 

obywatelstwa francuskiego n U ?  zgłosić 
odpowiedni wniosek w n oa itiw . Du O B lt 
sku doHczyć: afet urodzenia, akt ślabu wła- 
say. akt ślufcu ńdzićów. metryki urodzenia 
dzieci, książeczki? wojskową względnie za- 
| świadczenie rejestracyjne z konsulatu, świa
dectwo niekaralności świadectwo pracy, 
świadectwo z urzędu podatkowego, świadec
two pobytu ze wszystkich miejscowości. . w 
których Pan zamieszkiwał we m #c|. świa
dectwo lekarskie. Sona powinna, ztotyć te 
same dokumenty sa wyjątkiem książeczki 
wojskowej i metryk dzieci. Dokumenty.

przysięgłego- . . .
Jak długo potrwa rozpatrywanie wmoaką 

nie modemy powiedzieć Znamy wypadki, 
w których czekają wnioskodawcy na obywa
telstwo po trzy lata. Opłata B  natunUza- 
cję wynosi 2.000 franków. Jednak robotnik 
rzadko kiedy płaci tę sumę. Władze przy
znają ma bowiem znKlti O zniżkach zwy- 
gle decyduje wam prafekt, tak ie  trudno 
przewidzieć. Ue Pan będzie musiał zapłacić*

Sprawa renty w Polsce.
Czytelniczka z Hoadaln. — Renty wypad

kowe nie uległy w* Francji podwyżce, cumo 
poważnego wzrostu kosztów utrzymania. 
Gdyby nastąpiła poprawa tych. rwt, zięć 
niewątpliwie będzie korzystał a tego dodat
ku. Narazie niewiadomo kiedy nas ta Dl jaka
kolwiek zmiana w tej dziedzinie. I

będzie ostatecznie załatwiona. - (2)

Adres z Foug.
P. W. Zwartber-. — Zyczoncgo adr— t

niestety nie posiadamy. Niech Pan da uftlg 
areał* w rubryce ponUdnak. a nlewąłpli- 
wie zainteresowanj’ sam zgłosi rlę do Pana.

Bilet z ADler do Cote d*Or.
S-S. — Bilet kniejowy z departamentu 

AUicr do departamentn CU* cTOr. będsle 
kantował około 130 franków w owe stro
ny. Jechać z Montluęon Bodągicsi slrasbisr- 
sklm da DUon. skąd dostanie się Pan do 
■iąjKawtU, do której zamierza Pan się 
udać. — (4)

ściągniecie piemędn* a Polski 
przez kuzynką. .

  ’. Ylscy. — Kuzynka atole
niąd» do FYaaiJl jedy^M za uawetunent 
’— ilsii dewizewcj. tym cela należy aapt-

Ddpowfednl ynltfck. ■  pośrednictwem 
Uoweso Związku Polaków — Wąnzawa 

Mezowteclta 1 — T̂eUnna
Paszport Panokl Jnl jiai ■ wainy. ą po

nieważ kat wydany przez władze W Polsce,

L Sprawa Tnsilba aa dzieci. ■
BaraÔ kt Ml ruin. -  Niech Pan odda 
> t 'k an k ia e i w h n te  O l rue Ał*

 Je de KcotUIc). Poza tem Olech Paa tm-.
pisze do pralek ta den. S^rthe — e  V  Mans- 
I Pisać po poliku. jeUl Pan nie Jest w stanie 
napisać lisio w Jązyku francuskim. — (• ) 'wjj

Iłumaczenle lekarstwa na jęzrk 
fnncuskL

> Przetlumaci

gytdcg-
___________1 przetłumaesyć

łekars lub aptekarz. Łekar- 
cwo aiaae Byc przesłane z Polski, aa e w  
iek wydaje się nam. l «  to o co Panu cho- 
d ■ajhw  Pan takte w BełgtL 
Zwrócić alę de działa jxdsktegx> przy ao- 

ccctraincj w Łeaa i Phartrtacie cnlw**

Adres biuru rolniczego w Arras. 
Orytetalk z Łan. —  Wyatarcey adreaowad: 
*™*Jj de la mało f o m n  ■cneele — Boa*



m ic jó io m  z  łó in y c k  ź k o n

fU źródeł nazwy tkaniny nazywanej uranem. 
Miasto Arras słynęło n ie g d y ś  na cały świat 

z wyrobu wspaniałych tkanin.

opisy Zamku na Wawelu w Krakowie, 
spotkali się zapewne s wyrazem

Czytelnicv n'ejednokrotnie czytając powszechnie, że Arras było pierwszy 
■!— •»— — SB— miastem, w którym tkano tkaniny 

artystycznymi obrazami. Paktem bo
wiem jest, że angielska nazwa na tka-1 
|niny z obrazami brzmi aras. Anj?l'cyl 
nie mają innego słowa na określenie 
tych tkanin. Dowodzi to, że zetknęli się 
oni po raz pierwszy z tkaninami w Ar-

Jdch bowiem ̂ zdobię arasy. Aras jest 
tc tkanina o zamkniętej kompozycji ar-i 
tystycznej. O ile na dywanach wscho
dnich obrazy kolorowe „ustawia się’’1 
tfejabo ze stm*nnvch kolorowych sul 

’ttw, na araaie obraz jest wetkany 
w osnowę tkaniny. I

Najbardziej dostępnymi dla Wychodź 
ców arasanr, sa tkaniny o tej nazwie 
rozwieszone na ścianach w jednej zesal 
ratusza, w Douai, dostępnej dla zwie
dzających w pewnych godzinach.

Nazwa arasów pochodzi od miasta 
Arras. W tym bowiem mieście zasły
nęła sztuka tkania obrazów. Sztuka ta 
była tak znana w św:ecie przed kilku
set laty, że tkaniny z obrazami w osno
wie nazywano arasami. Nazwę tę r̂oz
nieśli prawdopodobnie W5osi. którzy 
mówili na arasy ,.arrażzi”. źródło, sło
wem tej nazwy oczywiście jest nazwa 
miasta Arras.

Miasto Arras już w wczesnym śre- 
dniow:eezu by’o znane z wyrobu tka
nin artystycznych, o które ubiegały się 

dwory. Przypuszczają

Obok wspaniałych tkanin w Arras 
kw tnąl także przemysł koronkarski. 
Podobnie jak tkaniny, tak koronki roz
chodziły się po całym świecie. Dziś woJ 
bec wielkich kosztów fabrykacji ręcz
nej i wobec konkurencji maszyny tkac
kiej a także po trochu wobec braku 
amatorów na wspaniale tkaniny, w 
Arras iuż. n:e wyrabia sie na wielką 
skale tkanin z onzam:. Tak samo pod
upadł przemysł koronkarski. Mimo to 
Arras .które iest stolicą depart, Pas 
de Calais nadal przoduje wszystkim 
miastom w Artois pod względem kul
turalnym. Żyją bowiem potomkowie 
sławnych artystów rzemieślników i 
niewątpliwie mała we krwi zamiłowa
nie do Piękna. W wieku maszyny i 
ustawicznego pośpiechu jednak zamiło- 

a te niezawsze znajdują należyte I 
zrozumienie.'

. DWAOA::! Wystrzegajcie się prze- 1 
1 iezdnych szarlatanów, nie przedsla- , 
| wiających żadnej gwarancji
| LENS - RADIO 
I 21, Bne de Parts. 21. — LENS. —

Kio ma ładnego przedstawiciela.

28 at

TEŁEFIJNKEN - RADIO 
najlepsze odbiorniki na świecie 

Agent Y a ll le r  —  Lens-Radio 
21. Boe de Parts, 21 — LENS. 

Poważna firma założona «  1929 r.

jĘEN5.X

— (Aresztowanie). — Władze śled
cze aresztowały tutaj niejakiego Elia
sza Kirhes. pod'zarzutem niezastoso
wania się do nakazu opuszczenia Fran
cji

Tubackl Ludwik; sekr. Wlouarczalt Jan, Łi- 
| bercourt, Cite du Bola d’Eplnoy. 211; zast. 
Jakubczak Maria; skarbnik Kozłowski Al
bin; zast. Zieliński Leopold; opiekunka Kau- 
żnink Pelagia. Llbcrćourt, Cite du Bola Ll- 
jbercourt, 146.

Wlodorczak Jan, sekr.
IHENIN L1ETARD.
■  — (Tuczył świnie kradzionym). — 
Żandarmeria miejscowa aresztowała 
ostatnio niejakiego Jana Karasg, oby
watela węgierskiego, którego przyłapa- 
ino na kradzieży worków z mąką w 
miejscowym młynie. Karasg doprowa
dzony przed sędziego śledczego, po 
dłuższych przesłuchach przyznał się, że 
kradzioną mąką tuczył świnie, lecz wy
pierał się że kradł. Węgier oskarża je
dnego z rodaków o dokonywanie kra
dzieży. Młyn szacuje swe straty na kil-

sklada tą drogą 
najserdeczniejszeiyczenia 

'  Wydawnictwo „Narodowca/1 

grudnia 1888 r.

>UBN8, Myb 12 - 14 - IŁ  
1 Kolo P. O. Ojczyzny — 12-grudnia 1938 i

Sowińska; zast. Wiśniewska; sekr. Hetma- 
nlak; zast Morkę!; skarb. Sadowska; zast 
Janko; rew. kasy: Jedzkowiak, Kublczek i 

. Łakoma; do uczenia dzieci na występy; Bi
zon 1 Hetmaniak. — Wszelką koresponden
cję nadsyłać na ręce prezeski: rue Gaflile, nr. 
10 lub sekretarki: rue Chąplaln, nr. 16.

Z Ł O T E
Oraz bilety do Polaki po najtańszych cenach.

Plisowania, mereżki, guziki, blbułk. kroje 
na miarę, dziurki do gazików, pikowania.

M aison  JE A N N K T TE  
LENS, — 18 rue Ylctor Hugo, — LENS.

OST1UCODKT.
r zoraj d Sokola).

l awem rocznem '

Jpnblń Stefan: sekr. Wróblewski Hen- 
|rvk. 218, Cilo du Vert Chemln. Llbercourt; 
— t. Napierała Zygmunt; naczelnik Słoma 

zast Słoma Józef; skarbnik Napierała 
!Marian; zaat Lorka Leon; chorąży Słoma 
Aleksander; asystenci Wojton Karał 1 Skrzyp 
czak Józef; gospodarz Lurka Leon; rewizorzy 
kasy Dzlatklewlcz Czesław 1 Prause Antoni.

Proszę wszelki} korespondencję odsyłać na
ręce druha Prezesa.

Wróblewski H.,

OSTRICOURT.

KU P APARAT RADIOW Y
„ N o n w A ”

będziesz zadowolony z wyboru.

■OUItT.
  Przyjaciół Harcei

zebranie organlzncyjnr—"*
■zv — odbyło sv 

H M  . skład nowego zi 
rczea Baczyński Teofil •

kanaście tysięcy franków. Za wspólni
kiem aresztowańegp wdrożono poszuki
wania.

C. O X  _  « iw a  
roczno walno zebranie w lokalu p, Konzykow. 
akieso. W akład nowego zorządu wchodzą: 
prćzcH Gabrlolczyk Jan. Wlnglea, —
JO; zast. Latocha_Antoni: gg i 
“ Tonclszek; |

■  Boilcau, 
: dokt. ICuńnlerok 
dcl Ludwik: skarb.

Cleinlk'Stanisław; zaat Piętko Ignacy; — -- 
kasy Pogorzelec, Gardcckl 1 Otrząsek; mąz 
zaufania Sobański St (oiclco). Biuro mieści 
sio w siedzibie francuskiej I będzie urzędować 
w każda druga niedzielę w miesiącu od 10-eJ 
do 12-ej do poi. Tam też będą załatwiane 
wszelkie sprawy.
EVIN iUALMAISON.

Koło Rodziny Polskich O. O. odbyło
walne zebranie 18 grudnia 193S r. W akład 
nowego zarządu wchodzą; prezeska Lubandy 
Marta, Cite Camuault 99; zaat. Nowakowska 
Stanisława; sekr. UryzaJ Maria. Cl to Cor- 
nunlt, 237; zast Malcherek Maria; akarbn. 
Konopka Jadwiga; zaat Frydrychowa Kata
rzyna; rew. kasy Ha bada Marta i Napleral- 
ska Wiktoria; skarbn. do kasy pośmiertnej 
Makowska Maria. Zebrania odbywać się będą 
co trzecia niedzielę miesiąca o godz. 4 po 
poi. — Wszelką korespondencję nadsyłać na 
adres prezeski lub sekretarki. Zarząd.

Piękny wynalazek  
Uczonych Francuskich
, Chorzy dotknięci poważneml uszkodzenia
mi płuc, mogą obecnie mleć nadzieję; szczę
śliwa formuła, energiczne lekarstwo zwalcza 
z powodzeniem wszystkie dolegliwości płuc ł 
dróg oddechowych, nawet najniebezpieczniej
sze. Lekarstwo
słusznie, powodzenM 
da sle r~ —’

Komunikat Zwiigzltu Polaków we Vrancjl» 
W  sprawie uzyskania zapomóg na zakładanie  
nowych hihlioiek szkolnych i powsz«*chnych 

oraz na zakup nowych ksiifżek 
do Istniejących bibliotek.

imlija Kulturalno Oświatowa Związku i 
Polaków we Francji podaje do wiadomości 
ogółu naucsyuilstwa polskiego, pp. prozesów 
Związków, Komitetów Towarzystw Miejsco
wych i bibliotekarzy, la wysokość zapomóg 
na zakup ksląisk do bibliotek szkolnych, po
wszechnych 1 organizacyjnych w roku szkol
nym 1038 -30 została ustalona na 60 proc. 
sumy zr,mówienia.

Dążąc do zagęszczenia sieci bibliotek szkol-1 
nych 1 rozszerzenia czytelnictwa wśród mło
dzieży w wieku szkolnym. Komisja Kultural
no Oświatowa, nadobnie Jak w latach ubie
głych .postanowiła przyjść z pomocą Komi
tatom Towarzystw Miejscowych, Polskim O-d 
plekom Rodzicielskim 1 wszelkim innym Uh 
warzystwom opiekującym się punktami nau-l 
czonfa polskiego, które chcą założyć bibliote
ki szkolne, lub uzupełnić istniejące nowymi 
kslątkainL

wysokość zapomóg dla bibliotek szkolnych 
została ustalona na BO proc. wartości wybra
nych 1 zamówionych książek; drugą połowę 
sumy zamówienia oraz koszty przesyłki ksią 
lek pokrywają poszczególne kolonie (towa-J 
rzystwa — organizacje).

Biblioteki powszechne I organizacyjne 
przy Komitetach Towarzystw Miejscowych.

W celu rozbudowy sieci bibliotek powszech.

któro deazy się juz,
 I to Syrop Boin. Skła-

  I skutecznycn środków oczyszcza
jących 1 uśmierzających. Syrop Boin daje 
trwale wyniki w wypadkach przestarzałych 
lub zaniedbanych katarów, chronicznego bron- 
i chi tu, astmy, emfyzemy, kokluszu.
L  .Syrop Boin sprzedaje się w szaiym pudel- 
[tttCnpaaka czerwona, we Wszystkich apte
kach, w Pharmacle Centrale w Lena, Phle 
Pinard, Bid. Basly, Lens, lUb pisać; Labora- 
tolre Picot a Calais. Cena flakonu: 17 Frs.

B R U A Y  i okolica

Casino-Palace Rruay sobota .  ______________
 I poniedziałek 2 (popołudniu

I święta Nowego Roku wielkie przedstaw lenie galowe — dwa wielkie filmy
"  -1 'a i ' sur Ic Slhin"

I  W pierwszej części — królowie śmiechu Ti chSdel i Rousseau w 
l o f i  IEoi« Ha In film nadwyzaz komiczny■»OIS U t  l u  n u i i e  program, który każdy zechce zobaczyć.i

goóz. 5 po poL w sali p. Wajstakowej.'
, —- Sawy zaiząd Koła Polek). — Kolo Po- 
ldc im-Emilii Plater na swem walnem zebra
niu w dniu 1 grudnia 1938 r. wybrało nasię- 
pujący zarząd: prezeska Wardengowa Cze-1 
ąława^ąast Tbmaazewska Julia; sekr. Plew- 
Jow/ą Maria a a t  Benkowaka Emilia; skarb. 
Stępińska Maria; zast Cichofi Antonina; tew.l 

' . kasy Bartkowiak Władysława i Nadollńska 
Antonina; kierowniczka dzieci Haber JsnlnaJ

Z obehodów 20-1 ecia 
Niepodległości w Betlune. 

szyb 8.
Staraniem Rady Rodzicielskiej w Bethune, 

dnia lg grudnia 1938 r. urządzono obebód 20-1 
leda Niepodległości Państwa Polskiego.

Uroczystość zagaił prezes Rady p. B. Wa
wrzyniak, poczem zaśpiewano hymn narodo
wy i jwezes powitał p. Czarneckiego z  Ko
misji Kult - Ośw. oraz p. EL Ciemni akow
ską, miejscową nauczycielkę.

P. Czarnecki wygłosił referat o rozwoju 
Polski w przeciągu 20 lat Referat był bardzo 
treściwy, to też referentowi nie szczędzono 
hucznych oklasków.

Po skończonym referacie nastąpił występ 
dzieci szkolnych z inscenizacjami: „Wojenko, 
wojenko?, „Jedzie w las ułan". „Dzwonek

BRUAY-en-ARTOIS.
■  — (Z pobojowiska pracy). — WI 
miejscowych kopalniach ulegli nie
szczęśliwym wypadkom górnicy polscy 
Jan Węgierski i Jan Kazmierczak. Obu 
rannym nakazał lekarz po 19 dni spo
czynku.
BETHUNE.

^  (Zginął -̂ przededniu pójścia na 
e n m c Na óliw PauDourg de 
Lille'- listonosz Róyep,' przechodząc 
orzez jezdnię dostał się pod samochód. 
Listonosz rzucony z silą o bruk zabił 
się na miejscu. Tragicznie zmarły w 
dzień śmierci pełnił ostatni dzień służ
bę, gdyż od dnia 1 stycznia miał pójść 
na emeryturę.
AtJCHEL.

Koło Przyjaciół Harcerzy na ’ rocznem 
walnem zebraniu, dnia 11 grudnia 1938 r.l 
wybrało do Zarządu na rok 1939 następujące

Prezes honorowy p. Budzyński Stanisław; 
prezes Koła Szymkowiak Jan, rue 8t‘Amand, 
52; zast Pań czak Jakób, rue Nice, 95, Mar

łeś; sekr. Zygmunt Stanisław, rue Yalance, 
91, Marles; skarbnik Krysiak Jan, rue Va- 
lanc, 2. Marles; zast sekr. Kupczyk Józef; 
zaat skarbnika Cieślak Idzi ;rew. kasy: Szó- 
Istak St i Bal cerek Kasp.; opiekun honorowy 
drużyny męskiej Kmiecik Józef; opiekun 
drużyny męskiej Lewandowski Józef; opie
kunka drużyny żeńskiej Bugajewska M.; dru
żynowy drużyny męskiej Schylak Bruno; dru
żynowa drużyny żeńskiej Sikorska M.; ka
pelan drużyn harcerskich Auchel. ks. kano
nik Zaleski. Korespondencję proszę przesy
łać na ręcć sekretarza Zygmunta Stan., rue 
I Yalancę,. fil, Marles... _

Zarząd Koła Przyjaciół w Auchel. 
NOEUX LES 5HNES.

Polska — Francja odbędzie się zbiorowo.
Przypominamy, że zgłoszenia na wyciecz

kę przyjmuje się tylko do 11-go styczniu 
włącznie, w siedzibie Klubu Sport „Urania”. 
Koszta podróży: 75 fr., płaci się przy zgło
szeniu. ZarząiŁ '
HAILLICOURT.

Koło Związku Weteranów Pracy, Wdów I 
Sierot _— odbędzie roczne walne zebranie w

dzic-
szkolny*.’ i „Dzieci 1 ptaszki”. Występ: 
ci bardzo aię wszystkim podobały, gdyzl 
lei,były starannie wyćwiczone, stąd też m 

o Je burzą oklasków. Deklamacje dzieci 
ileż były bardzo ładnie wygłoszone.

Po występach dzieci odegram młodzież mę-

. Kie eierpeie dłużej! 
Oil Was lo zależy.

l życie stanie się dla Was niemożliwe, Jeże-I 
li tyjecie stale w obawie ataku reumatyzmu. 
jwweklw itwo Gan doi uśmierza wszystkie 
boleści, powodowane artcetyzmem reumatyz
mem oraz wszystkie, dolegliwości, których 

-nzycnn* Jest nadmiar kwasu moczowego. 
Gandol zażywany racjonalnie zapobiega po-1 

. aawnym ntokom, gdyż nie zadawala się nsu-l 
aicdem kwasu moczowego. Zwalcza zio w sa-| 
*ym trtdle, wstrzymując nadmierne wytwa-:

Y A L E N C I E N N E S  i okolica

h p. Clemn laknwsMeJ. miejsc, nauczyćiel-
Pw końca, pod kler. druhny Małeckiej, oda 
rały harcerki dwie inscenizacje ..Zlelon 

Kosteczek" i ^Miałeś, chamie, złoty róg^J 
Po skończonych występach prezes p. 

wrzynlak podziękował p. nauczycielce za f 
ninlejszei _ 

‘kowal w sei
 i Rodakom, iż,
raczyli przybyć na 

wspomnianą uroczystość. Czysty dochód z 
obchodu przeznaczono na gwiazdkę dla dzle-

decznych słowach

75 cudzoziemców wśród przyjętych.
—I Zarząd główny syndykatu górników 
ogłosił sprawozdanie z spotkania, jakie 
odbył p. Kleber Legay z dyrektorem 
Kompanii Anzan. w sprawie ponownego J 
przyjęcia do pracy zwolnionych na sku
tek strejku górników.
H  Przedstawiciel syndykatu przedłożył 
dyrekęji ciężkie położenie zwolnionych 
’ stwierdził, że tylko ponowne przyję- 
ne ich do pracy może przyczynie się do 
uspokojenia umysłów. W odpowiedzi 
dyrektor uznał argumenty robotników 
za słuszne i oświadczył, — że zrobi 
WBzystko, by zadośćuczynić żądaniom, 
jednak przy przyjmowaniu zwolnio
nych pierwszeństwo będą mieli ci, któ-l 
rzy posiadają liczne rodziny i są znani 
jako sumienni fachowcy.
| Do nowego roku przyjęto 280 zwol
nionych górników, w czem 75 cudzo
ziemców. Dalsze przyjmowanie zwol
nionych będzie odbywało się w ciągu 
bieżącego miesiąca.
ST. AMAND.

jomu strzelbę ojca i wyszedł z nią na 
pole między rówieśników. Rzecz jasna, 
ze chłopcy otoczyli posiadacza strzel
by i  z zachwytem oglądali broń. W pe
wnej chwili w pobliżu pojawiła się wro
na. Chłopcy natychmiast postanowili 
wypróbować strzelbę. Młodzieniec je- 
drjak był n;eostrożny Drzy strzelaniu ‘ 
postrzelił 13-letniego Boudauduit.

Rannego opatrzył lekarz.

ie się tej trucizny w nwlifiłi j calem or- MOKUCNI EJ*' GOHr.l J.P..
ganlźmiŁ Sa dzlttAft dni kuracji. Gandol w Klub Mandolinistów .Xewan — odbędzie __ (Broń nalna w reknrh dziwiłproszkach, bez szkody ula żołądka, kosztuje roczne zebranie, dnia 8 stycznia 1929 r. o **7 . 0W ręKacn craecij. —
14 fr. 20 We wszystkich aptekach I w Phiel godz. 1020 rano w siedzibie Klubu. Obecność w  miejscowości Saubois piętnastolet- 
Centrale w Lens. wszystkich członków wymagana. Zarząd, ni syn gospodarze D... zabrał pokry-

DOUAI
R o k o l i c a

'tatowa Związku Polaków postano* 
wiła w b. roku oświatowym udzielić nadal 
Bpomóc tym wszystkim Komitetom Towa- 
■ystw Miejscowych l j ^ * - ,m"  vtA- 
rych sprawa cźyteBd
Jest walną i drogą. „  Ł1Ł1, , ,------i Wysokość zapomóg dla bibliotek powsze
chnych I orRanlzory/z ' -' -J została ustalona r

Juriąźek, tak —  --------« — — —.
uk Jak i przy uzupełnianiu istniejących no
wymi wydawnictwami.
I Resztę — to Jest 00 proc. wartoM naby
tych książek oraz koszty przesyłki pokrywa
ją zainteresowana organizacje.

Wnioski o przyznanie zapomóg 
1 zamówienie ks łątek.

Wnioski o przyznanie zapomóg oraz zamó
wienia książek należy kierować:

1) Z okręgu Konsularnego Lille do Zwią
zku Polaków we Francji, 20, rue Faldberbe, 
Lille (Ndrd).

2) Z Okręgu Konsularnego Paryt — do O- 
: kręgu Związku Polaków — 7, rue Crillon, 
Pana 4.

~ “ —'“ ręgu Konsularnego Strasburg — do

hCHY LES ORC1IIES.
_|— (śmierć od zaczadzenia). — 1 _
Isiedzi p .Dupont 74-letn<ej staruszki 
spostrzegłszy ostatnio zamknięte okien 
-pice i zauważywszy ciszę panującą w 
Jej domu, weszli do mieszkania sta
ruszki. Ku swemu przerażeniu znalpźli 
p. Dupont bez życia; Przeprowadzone 
szybko przez żandarmerię śledztwo wy- 
! kazało* że -staruszka zaczadsrła się 
dwutlenkiem węgla wydobywającym 
się z wadliwie działającego piecyka o-1 
palanego węglem.
AUBERCHIOOUBT.
J Tow. Polek Im. MarU Leszczyńskiej —• od- 
|będzie roczne walne zebranie w środę, 4-gol 
| stycznia 1939 r. o godz. 17-eJ w lokalu p.l 
Kąkolewskiego.

Uprasza się o przy bycie Szan. Członkinie il 
Rodaczki, które chcą wstąpić do naszego To
warzystwa. — Przybędzie na zebranie p. Mu-d 
alelak owa, prezeska Okręgowa.
ImOKTIGNY en OSTREVENT.

] Oddział Zw. Strzel. — dnia 3 grudnia 19381 
H  na walnem rocznem zebraniu wybrał na I 
[rok 1930 następujący nowy zarząd: prezes 
Chmieliński Kazimierz, Montigny en Ostre-1 
vent, rue Monchecourt; sekr. Szulc Walenty, 
Montieny en Oatrevent, groupe B. 28: skarb
nik Wiśniewski Józef, Barrois, Alle B. 2;
' itepcy OwornlkowBld Ludwik, Połomski 
■■sław I Bigos Michał; rewizorzy kasy: Je-1 
kel Józef, Michaś Jan i Piotrowski Walenty: 

oddz. Strutyńskl Leo:n. Zarząd.
[e s c a u d a in .

— (Okradziono Polaka).— P. Stani
sław Wysocki, zamieszkały w Heles- 
mes, wracając z pracy w dzieó wypła
ty wstąpił na kawę po drodze do je-i 
dnego z szynków. Znalazłszy się w.po- 
bliżu domu, stwierdził^® przerażeniem,
I że zniknęła mu wypłata w sumie 725 
franków. P. Wysocki pzypomina sobie, 
lżę pozostawił portfel w szynku, w któ
rym był poprzednio. Żandarmeria po- 
wiadomiona o fakcie wszczęła śledz- 
itwo.
nych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych

Okręgu Związku Polaków — 1, Avenue Ber- 
penofie, Metz (Moselle).

41 Z Okręgu Konsularnego Lyon — do O* 
kręgu Związku Polaków — 9, rue Rouget 
dc lisie. Montceau les Uines (S. et L.)

5) Z Okręgu Konsularnego Tuluza — do 
Okręgu Związku Polaków — 72, Bid. de 
Strasbourg, Toulouse (H-te Garonne).

Cł Z Okręgu Konsularnego Marsylia — za 
pośrednictwem Konsulatu R-~P. — 2, Place 
8L Fćrrćol, Marsdłle (B. D. R.)

I We wniosku o przyznanie zapomogi pro
simy podać następujące informacje:

1) Do Jakiej biblioteki książki są przezna-
:one (szkolnej czy powszechnej).
|2) Nazwisko i unię bibliotekarza.
3) Kto Jest właśddelem blbllotekL
4) Se kolonia zebrała na oświatę w roku 

1938..
Wniosek powinien być podpisany przez

 2ąd towarzystwa, (Komitet Towarzystw
Miejscowych, Polska Opieka Rodzidelska -1 
Ud które książki zakupuje, oraz przez miej- 

ego nauczyciela (Jeśli Jest w kolonii). 
_-Jiza poszczególnymi koloniami prawo ko

rzystania z Funduszu Bibliotecznego mają

tek należy składać do dnia l-go kwietnia 
1939 roka. Wnioski złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.

Przesyłki rotówkL 
1 otrzymaniu zawiadomienia o przyzna- 

■Hcapomogi .gotówkę należy przesłać pod 
adresem: L’Unlon des Polonałs en France, 
20 ruo Faidherbe — Lille (Nord). — zazna
czając na odwrocie przekazu: „na bibliote
kę".

KafalogL
Poszczęgiine zarządy Związków, Komlte- 
- Towarzystw Miejscowych, Polskich O- 

Iplek Rodzicielskich oraz wszystkich zainte
resowanych prosimy o zwracanie sie po kata 
i logi (z cenami) do Księgarni Polskiej w Pa
ryżu: 123 Bid. St. Germaln, "aris 6-e.
I Spisy książek przy zamówieniach prosimy 
sporządzić na podstawie nowych katalogów. 
| .Katalog zawiera ceny książek w oprawie. 

Wszystkie biblioteki są zobowiązana _prze- 
• ’ać Komisji Kulturalno Oświatowej Zwię- 
zku Polaków roczne sprawozdanfa w miesią
cu Iipcu. Biblioteki, które nie wywiążą się z 
tego obowiązku, nie będą mogły korzystać z 
| zapomóg w następnych latach.

BO proc. zapomogi dla biblioteki została 
ustalona na rok szkolny 1938 - 39.

Komisja .Kulturalno - Oświatowa zwraca 
się wreszcie z  apelem do pp. najiczycjĘłstwe 
Dolskiego, kierowników farrSóW.i 'prezesów 
'wImMw i Komitetów Towarzystw Miejsco
wych, działaczy spolecz&o-oświatowych i 

wstklch światłych Polaków, aby Jak naj- 
'Torllwlej powiększał] zasięg polskiej książki 
bibliotecznej, rozbudowując sieć bibliotek —- 
prowadząc propagandę książki polskiej 1 czy- 
cinlctwa w koloniach.

Związek Polaków we Francji, 
Lille, 20, ruo Faidherbe (Nord).

P A R Y Ż  i okręg paryski
Z St. Germain uciekł kasjer z 33.000 Ir.

I J P I  udeka do 
podobną sprawkę

do którego się n  
Elelgii, z której : 
nie zostanie wydany władzom sądo
wym we Francji.

Wkrótce się okazało, że kartka miała. 
na celu tylko zmylenie śladów jego u- 
cieczkL Paris wyjechał zamiast na pół
noc na południe, z  zamiarem zaangażo
wania się w Marsylii do Legii cudzo
ziemskiej.

Zaznaczyć należy, że ojciec Karda. 
Parisa, oc&raduje obecnie w więzieniu

Saint Germain. —  Władze sądowe 
Wydały nakaz aresztowania kasjera 
Kompanii gazowej z S t Germain, 26 
letniego Karola Paris, zamieszkałego 
w Pecq, winnego sprzeniewierzenia 
33.000 franków.

Nadużyde wykryto przed kilku dnia
mi, w momencie, gdy od kasjera za
żądano całorocznego rozrachunku.
Kasjer przyrzekł go dać nazajutrz. Sło- 
wSl nie dotrzymał i do pracy się nie sta
wił. Z domu znikł. Przybyłym pdlicjań- 
tom żona wydalą kartkę pocztowa,
wysianą z Paryża, na której donosi, < 10 miesięczną karę więzienną za sprze- 
że wobec wykrycia sprzeniewierzenia, niewierzenie 12.000 franków.

DENAIN.
®  (Klub motocyklistów powstał w Dc- 
nain). — Mamy zaszczyt zawiadomić wszyst
kich amatorów motocyklistów w Denain 1 o- 
kollcy, iż zakładamy polsko - francuski klub 
I motocyklistów.
I Wyżej wspomniane towarzystwo ma na 
celu dostarczać swym członkom po cenie znl- 
żflnej wszelkie części, oraz przybory motoro-

W oda podrożała w Paryż  
Prefektura departamentu Sekwany 

wprowadziła nowe ceny za wodę. Od 
dnia l-go stycznia 1939 r. metr kubicz- 
ny wody w departamencie Sekwany bę-L 
dzie kosztował 4.80 zamiast 4.20 -fr. dla 
zakładów przemysłowych. Gosposie 
będą płaciły 2.40 za metr kubiczny | 
dy zamiast 2.20 jak dotychczas._ również urządzać wycieczki, zaba

wy. wieczorki 1 inne urozmaicenia 
Wszelkie informacje i zapisy danego to- — . _ . ,  , .

warzystwa w r « f »  <fe ia Radio, 43, nie de Aresztowana na uradzlezy. 
PaMs. Place Gambetta w Denain. Paryżl —  Pani Agnieszka Jegun, za-

Komitet ak^a rięzrast^mjłcycboaóh: mieszkała pod nr. 117 boulevard Jour- 
skarbnik A n ^ S i  stanteiaw.Useime dan. powracając po skończonej pracy 

>roslmy zatem zainteresowanych w w la- do domu, zastała W mieszkaniu pewną 
anym Ich interesie o jaknajUcznlejszy udział, młoda kobieta, ’<tÓra przewracała W 

Najbliższe zebranie odbędzie alę w lokalu szufladach. Na krzyk pani Jegun, zbie- 
O le  de la Radio; 43,, rue de Parta Płace Gam gli się sąsiedzi i przytrzymali niezna- 

Wóra, przeprowadzona następnie 
dpmimy. .do komisariatu podała, że nazywa się

Dossenno Noei, sekr. Janina Magdalena Neiśer. Podane

P r z u u o d n  1 'r o l e s o r a  P I K U Ł K I .

k m .

Nie wytrzymał mąż stateczny 
przysunął się szybko do niej, 
powitał Ją w sposób „grzeczny" 
i szarmancko się ukłonił.

—_ JHBłS! i, oburzono,
odsłoniła woal z twarzy— 
—■ Tam do Ucha moja zon,

Z przechadzki tej, bez uroku, 
która miała smutne skutki 
wrócił I to w Nowym Roku 
s_ alftwim Pigułka malutkim.

zwisko okazało się fałszywe, i niewia
sta przyparta do mun) wkońcu wyzna
ła swe właściwe nazwisko, które brzmi: 
Simone Philippe.

Do mieszkania pani Jegun włamała 
[się wraz z kochankiem, którego zna 
tylko z imienia. Za wspólnikiem .poli
cja wszczęła poszukiwania.

W  Paryżu  aresztowano 
niebezpiecznego ptaszka. 

Paryż. — Brygada specjalna policji 
paryskiej aresztowała na bulwarze Ro
ch echouard Rogera Marcelego' Verdie- 
re, mającego na sumieniu zabójstwo 
dokonane na osobie pani Martin z Cou- 
debec les Elbeuf.

Zastrzelił służąca. 
Coutances. — Krwawy dramat roze

grał się w zamku Sourdeval położonym 
przy drodze Caen—Redon. Właściciel 
zamku 74-letni Labiche, zastrzelił pod
czas kłótni swą służącą Małgorzatę Re
nault .Władze sądowe nakazały aresz
tować starca. Polic.ia prowadzi docho
dzenia, by wyjaśnić przyczyny zabój
stwa.

śpiewająco łabędzie.
Lisiemc. — W jednym z miejscowych 

ogrodów schwycono śpiewającego łabę
dzia. Ptaki owe żyją w północnej Ro
sji u ujść rzek i na wielkich jeziorach. 
Z  chwilą gdy zamarzają ujścia i woda 
pokrywa się lodem, wówczas wędrują 
na południe, do brzegów północnej A- 
fryki.

lYapad na Polkę. , 
Peronne. —  Na 19-letnią Marię Wa

licką napadł na szosie nieznany osobnik 
pociął ią strasznie brzytwą. Ofiarę 
;stialskiego napadu umieszczono w
§ i talu, gdzie nie można jej było do- 

przesłuchać wskutek utraty P>??~ 
tomnośd jaka nastąpiła wskutek wiel
kiego upływu krwi, . Jgi



we Franci*•
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spótj—’-'

s jd l
® S ® 8 8
Sy?JC2S ™  koloroweTuBlawi* 1*
dP *Ą ,„°^ X C °in ™ h  kolorowych Bg 
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s i n idza^ących w pę^J^u 1» .  - ca miasta
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S ^ t e f n S ^ i a t  M ™  

mi£ t c rS ? «  jui w g e -

K S < S y c h T t t ó »  s S M *  H 
s f f i f w  p ^ y p ^ M

artystycznymi obrazami- 
wiem 1est. że angielska i|Hgjl v ,: 
S T  z obrazami brzmi aras. iUgicy 
3e mają innego słowa na gg|l||nj 
tych tkanin. Dowodzi to. te «tRnęu się 
oni-po raz pierwszy z tkaninami w at

lObok wspaniałych t k ^ w ^ r a s  
kw tnął także przemysł koronkąram. 
Podobnie jak tkaniny, .^k koronki roz- 
rhndzL>v sie po całym swiecie. Dos wo. 
bec wielkich kosztów fabry^J* Jjg " 
nej i wobec konkurencji m tó^y Otac 
Idei a także po trochu wobec braku

i  S f :

de Calais nadal przoduje wszysittam 
miastom w Artois pod względem Kul
turalnym. Żyją bowiem potomkowie 
S n y S i artystów rzemieślników i 
niewątpliwie maia we krwi zamilowa- 
SPŁSkkna. W wieku maszyny i 
ustawicznego pośpiechu ̂ dnakzamiłp- 
wan!a te niezawsze znajdują należyte 
zrożumieńie.

OSTIUCOUKT. g 10ia). __ Dnia 20

p lS i em TnSiiwm'lw^nom zebraniu 
I wyb«łorû tępuJłcy (N̂ rd),
Łeb". 133, a^ d u ftr jgU  ° ^ óblow?kl Hen- 
izast. Fablfl sicjan.»<= rhcmln Llbercourt: 
ryk. 218, Citeiau vm  «-> ’ ]nl]t słoma
' —t- NapIerate Z y ^  gknrbnllć Napierała Fzaafc Słoma Józef,, BKaron< *gloma

Vfa>Jton Kaćol 1 SkrzypB f i S a S h s s n s a
p R £ w i K “ Spondencję odsyła* na 
:co dniha Prezesa. wrfbIow|kl h ., sekr.

Jan;.a

OSTR1COUBT.

KUP APABAT IM DIOW Y
„ n o i b o i a ^ ^

Knin prav laćlól Harcerzy — odbyło swe
zebranie organizacyjne; W sktad nowceo za- 
|rzędu wchodzą: prezeą Baczyński Teori

Initubczak “ ttrtS: *1-t '- —-ssfc. Zieliński Leopold; opiekunka Kau- 
_J.pdagla. Llbercourt, Cite du Bola 14- 

bercourt, 1?5. vvlodQrezak Jan, sekr.
h e n in  l i e t a r d .

  (Tuczy! świnie kradzionym).
Żandarmeria miejscowa aresztowała 
ostatnio niejakiego Jana Karasg, oby
watela węgierskiego, którego przyłapa
no na kradzieży worków z mąKą w 
miejscowym młynie. Karasg doprowa
dzony przed sędziego śledczego, po 
dłuższych przesłuchach przyznał się, ze 
kradzioną mąką tuczył świnie. lecz wy-; 
m  ’ się źe kradł. Węgier oskarża je-1 

z rodaków o dokonywanie kra- 
. Młyn szacuje swe straty na kil-

i K iS f -L J S S S *1®, frzoSSS

I* LENS - RADIO
21, Bne de PaHs, 21 — LENS.

I Kio ma żadnego przedstawiciela-

TELEFCNKEW - B A W «
najlepsze odbiorniki na 

-Igent Vailier — Lens-Radio 
21, Kne de Paris, 21 — LENS. 

Poważna firma założona w 1928 r.

iE N S / X
  (Aresztowanie). —  Władze śled~

cze aresztowały.tutaj niejakiego Elia
sza' Kirhes, pod zarzutem niezastoso
wania się do nakazńsopuszczenia Fran
cji- ■*” V?? S222.* ~ ..

> rami -jazdy +i- , Profesor Pola

składa tą drogą 
' najserdecznlejśtó^życzenia 

| Wydawnictwo „Narodowca” 

Lens, 31 grudnia 1938 r.

, LBNS, *zyb 12 - 14 - 15. 
i Kolo P. O. Ojczyzny — 12 grudnia 19__ 
na rocznem walnem zebraniu wybrało do,no
wego zarządu następujące osoby: prezeska 
Sowińska; zast. Wiśniewska; sekr. Hetma- 
niak; zast. Mnrkel; skarb. Sadowska; zast. 
Janko; rew. kasy: Jedżkowiak, Kubiczek 1 
Łakoma: do uczenia dzieci na występy; Bi
zon 1 Hetmaniak. — Wszelką koresponden
cję nadsyłać na ręce prezeski: me Gallfle, nr. 
10 lab sekretarki: rue Chaplaln. nr. 16.

Z Ł O T E
z bilety do Polski po-_____ „r-— ijlaiŁszycii cenach.

„BURCAUX ARTESIENS".
■en, — lens  — (P. de C.)

-AyioN.
Kolo Polek bn. Emilii Plater — odbędzie] 

w czwartek, dnia S stycznia 1039 zebranie ■  
godz. 5.po poi w saU p. Wajatdkpweji ■ |

— iSawj zarząd Kola Polek). — Kolo Po- 
ldc im. Emilii Plater na swem wednem 5Sg" 
niu w dniu 1 grudnia 1938 r. wybrało n
PJJjący zarząd: prezeska Wardengowal___
sława; zast. Tomaszewska Julia; sekr. Plcw- 
koWi Marła ;zasŁ Benkowska Emilia; ał< 
.Stępińska Maria; zast. Clcboń Antonina; 1 
kasy Bartkowiak Władysława. 1 Nadolińska 
Antonina; kierowniczka dzieci Haber Janina.

Plisowania, mereżki, guziki, blbuik. kroje 
na miarę, dziurki do guzików, pikowania.

Maison JEANNETTE 
LENS, — 18 me Ylctor Hugo; — LENS.

Z obchodów 20-IecIa 
Niepodległości w Betlun 

szyb 8.
Staraniem Rady Rodzicielskiej w Bethune, 

dnia 18 grudnia 1938 r. urządzono obchód 20- 
v--'i Niepodległości Państwa Polskiego.

roczyatoSć zagaił prezes Rady p. B. Wa-I 
yniak, poczem zaśpiewano hymn naródo- 

m i prezes powitał p. Czarneckiego a £|J  
1 misji Kult. - Ośw. oraz p. E; Ciepin 
ską, miejscowa nauczycielkę.
I P. Czarnecki wygłosił referat o' rozwoju 
Polski w przeciągu 20 lat. Referat był bardzo 
I treściwy, to też referentowi nie szczędzono 
hucznych oklasków.

Po skończonym- referacie nastąpił występ 
‘ ' '  rcn z inscenizacjami: ijWojenko,

i ułan'1; „Dzwonek

. E. Ćieninlakow-

, -Nie cierpcie dlnżej! 
Od Was to zależy.

- l yi^ , ,t5nl* s>e $a Was niemożliwe, jeże! 
Jl.żyjecie stale w obawie ataku reumntyzmu. 
Nowe lekarstwo Gandol uśmierza wszystkie 
ooiesci, powodowane artretyzmem reumatyz- 
«em. oraz-warystkla dolegliwości,, których 
grzyczyną Jest nadmiar kwasu moczowego.

Błędem kwasu moczowego. Zwalcza zlo wsaJ 
mym. źródle, wstrzymując nadmierne wvtwa- 
rzanlejrię tej trucizny w nerkach i calem or- 

Na, dzlwrtęć dni kuracji, Gandol ,vJ-
s rs !i?
Centrale w 1

szkolny  ̂i .̂ Dzieci i ptaszki'’.' -Wystęby dzie
ci bardzo się wszystkim podobały, gdyż dzie
ci, były starannie wyćwiczone, stąd też nagro
dzono je burzą oklasków. Deklamacje dzieci | 
również, były bardzo ładnie wygłoszone;

Pb występach dzieci odegrała młodzlaHHH 
ska i  żeńska z s. M. P. teatr pt.: „Tobie, 
i Ojczyzno", z czasów walk lwowskich z Ru
sinami. Sztuka ta, była bardzo starannie ode- 
pana i  młodzież otrzymała huczne brawa. 
Występy dzieci młodzieży były odegrane pod 

,lęr. p. Clemniakowsklcj. miejsc, nauczyciel-
| W. końcu, pod kier. druhny Małeckiej, ode- 
(rały horperRt 

josteczek" I
I Po skończonych występach prezes p 
wrzy îak :po dziękował p. nauczycielce zj

nięciem kwasu 
mym, źródle, v~ 

— - “‘e ,alę tej

Pliie

trud przy przeprowadzeniu niniejszej 
_ — ijratbśjd, ^k . również podziękował w śi 
decznych głowach Rodaczkom l  Rodakom,
roczyatości, ^k . również p 
decznych pibwacHrJ' î *~- 
pomlmo mrozu ll 
wspomnianą uroH|BHl 
obchodu przeznaczono n

.Jfacżyjl przybyć 
wspomnianą uroczystość. Czysty dochóć

MONT1GNY EN GOHELLE.
Klub Mandollnlntów , Îewa” — odbędzie 

roczne zebraniê  dnia 8 stycznia -193r------

kanaście tysięcy franków. Za wspólni
kiem aresztowanegp wdrożono poszuki
wania.
WINGLES. _  _  odbyła
rolsne walne"zebranie w ‘lokaiu‘p. Koszykow- 
sklc^o. W skład nowego zorządu wchodzą: 
nrcżes Gabrielczyk Jnn. Winglcs, rue Bollcau, 
Sb; zast. Latocha Antoni; śekr. Kuśnlorok 
Frapciazek; zast. Grabowski. .Ludwjk, ̂ kąrb. 
eicsnlk Stanisław; zast. Piętko Ignacy,■ row. 
Iknay Pogorzelec, Gardeckl I Otrząsek; mąż 
uiT.for.in <3nVińńBkl BL (olcleo). Biuro mieści 
sie w siedzibie francuaklej I urzwlować
w każdą drugą niedzielę w miesiącu od 10-ej 
Ido l2-oj do poł. Tam też będą załatwione 
wszelklo sprawy.
|EVIN MALMAISON.

I nowego zarządu wchodzą; prezeska LUbnndy 
Maria, Cite Camuault 99; zast. Nowakowska 
Stanisława; sekr. U ryjaj Maria, Cite Cor- 
nualt, 237; zast Malchorek Maria; akarbn. 
Konopka Jadwiga; zast. Fgd^chowa Kata- 
rzyna; rew. kasy Habada Marta 1 Napierał- 
ska Wiktoria; sltarbn. do kasy po|miertnej 
Makowska Marla. Zebrania odbywać się będą 
co trzecią niedzielę miesiąca o godz. 4 
poi, — Wszelka korespondencję nadsyłać 
adres prezeski lub sekretarki. Zarząd

Piękny wynalazek  
Uczonych Francuskich
. dhorzy dotknięci poważnoml uszkodzenia-: 
ml płuc, mogą obecnie mleć nadzieję; szczę
śliwa formuła, energiczne lekarstwo zwalczą 
fe powodzeniem wszystkie dolegliwości płucL 
dróg oddechowych, nawet najnlobezplecznlcj-;
sze. Lekarstwo to, które c ie ^  
słusznie, powodzeniem, to Syrop Bota. Skła-J 
da sie ono z skutecznycn środków oczyszcza-l 
jąoych I uśmierzających. Syrop Boln daje 
trwale wyniki w wypadkach przestarzałych 
lub zaniedbanych katarów, chronicznego bron- 
I chlfu. astmy, emfyzemy, kokluszu.

■kńciii w Pharmacle Centrale w Lens, Phle 
Piridrd, Bid. Basly, Lens, lub pisać; Labora- 
tóire' Plcot a Calais. Cena flakonu: 17 Frs.

Komisja Kulturalno

-ch 1 blblioteliar-.y, żo wyrokość capoinog 
■  zakup kciążek do bibliotekwszccbnych i organizacyjnych w roku s^o^
inym 1938 -39 została ustalona na BO proc. 
sumy zrjnówiehla.

Biblioteki szkolno. 
iDążąc do zagęszczenia sieci

plekom RodzlCldlfekKn .  ----- --/arzystwom opiekującym się punktami 
zonia Dolskiego, które chcą założyć didwwji 
1 szkolne, lub uzupełnić istniejące nowymi I
Wysokość zapomóg dla blhllotek Mkptaych 

została ustalona na 60 proc. wartośd w y ^ '| ^ ^ ^ ó w lo n y c h  k j g e k ^ ^ p o t o j ę

■  Biblioteki powszechno I organizacyjni 
[przy Komitetach Towarzystw Miejscowych.; 
■■W celu rozbudowy alecl bibliotek powszech

„  .  sobota 31 (wlecz.) niedziela 1 (pop. 1 wlecz.i
« v a S in O - B va l a C e  BOB M a y  poniedziałek 2 ipopołudniu 1 wieczór). 
Na święta Nowego Roku wielkie przedstaw lenie galowe — dwa wielkie filmy

w „Pa l* sur le Rliin"
W pierwszej części — królowie śmiechu Ti chadel 1 Rousseau w

„Les Rois de la Flotte” program, który każdy zechce zobaczyć.

BRUAY-en-ARTOIS.
■  — (Z pobojowiska pracy). '■— WI 
miejscowych kopalniak iflegli nie
szczęśliwym wypadkom górnicy: polscy 
Jan Węgierski i Jan Kaźmierczak. Obu 
rannym nakazał lekarz po 19 dni spor 
czyn ku.;
BETHUNE.

(Zginał w przededniu pójścia na 
lijicy Paubourg dę 

iJlIe^listono^ Koyerf* przechodząc 
nrzez jezdnię dostał się pod samochód. 
Listonosz rzucony z silą o bruk zabił 
się na miejscu. Tragicznie .zmarły w 
dzień śmierci pełnił ostatni dzień służ
bę, gdyż od dnia 1 ’ stycznia miał pójść 
1 1 emeryturę..

CHEL.
ćóło Przyjaciół Harcerzy n& ' rocznem 

walnem zebraniu, dnia 11 grudnia 1938 r. 
wybrało do Zarządu na rók 1939 następujące

Prezes honorowy p. -Budzyński .Stanisław; 
ezes Koła Szymkowiak Jan, rue SL' Amand, 
!; zast. Pań czak Jakób, rue Nlce, 95, Mar-

MPwekr. Zygmunt Stanisław, rue Valance,| 
91, Marles; skarbnik Kryslak Jan, ru 
lanc, 2, Marles; zast. sekr. Kupczyk Józef;
 w skarbnika Cieślak Idzi ;rew. kasy: Sżó-
HHRSt. 1 Balcerek Kasp.; opiekun honorowy 
drużyny męskiej Kmiecik Józef; opiekun 
drużyny męskiej Lewandowski Józef; opie
kunką, drużyny żeńskiej Bugajewska M.; ar 
żynowy drużyny męskiej Schylak Bruno; drui 
żynowa drużyny żeńskiej Sikorska M.; ka
pelan drużyn harcerskich Auchel, ks. kano
nik Zalf̂ kJ. Kjiregpońdencję proszę przesy
łać fla *ręe6 śekretMTa-Zygmtinta Stan., r — 
Yaląnĉ ,, ,91, Marles.-_

Zarząd Koła Przyjaciół w Auchel. 
NOEUX LES MINES.
Kig- (Wycieczka na zawody do Paryża). 
Wycieczka do Paryża autobusem na mc 
Polska — Francja odbędzie się zbiorowo, 

Przypominamy, że zgłoszenia na wyciecz
kę przyjmuje mę tylko do 11-go styczniu 
włącznie, w siedzibie Klubu Sport. „Urania” 
Koszta podróży: 75 fr., płaci się przy zgło
szeniu. Zarząd.
HAILLICOURT.

Koło Związku Weteranów Pracy, Wdów 
Sierot — odbędzie roczne walne zebranie 
niedziele, 8-go stycznia o godz. 2 popoh 
sali p. Liski. — Wybory nowego zarządu.

Y A L E N C I E N N E S  i okolica
2SO górników przyjęło Już 

w  kompanii Anzin.
75 cudzoziemców wśród przyjętych.J Zarząd główny syndykatu górników 

ogłosił sprawozdanie z spotkania, jakie 
odbył p. Kleber Legay z dyrektorem 
Kompanii Anzin w sprawie ponownego] 
przyjęcia do pracy żwolnionych na sku
tek strejku górników.

Przedstawiciel sjmdyjtatu przedłożył 
dyrekęji ciężkie położenie zwolnionych 
5 ̂ twierdził, że tylko ponowne przyję- 
ae ich do pracy może przyczynić Bię do 
uspokojenia umysłów. W odpowiedzi 
dyrektor uznał argumenty robotników I 
za słuszne i oświadczył, — że zrobi 
Wszystko, by zadośćuczynić żądaniom, 
jednak przy przyjmowaniu zwolnio
nych pierwszeństwo będą mieli ci, któ
rzy posiadają liczne rodziny i są znani 
jako sumienni fachowcy.

Do nowego roku przyjęto'280 zwol
nionych górników, w czem 75 cudzô  
ziemców. Dalsze przyjmowanie zwol
nionych będzie odbywało się w ciągu 
bieżącego —

jomu strzelbę ojca i wyszedł z nią na 
ipóle między rówieśników. Rzecz jasna, 
ze chłopcy otoczyli posiadacza strzel
by i z zachwytem oglądali broń. W pe-j 
wnej chwili w pobliżu pojawiła się wroJ 
lna.„Ch.łopćy natychmiast postanowili 
te ,ró b ^ a ć  strzelbę. Młodzieniec j&| 
dqak:byi:n:eostrożny orzy strzelaniu ' 
postrzelił 13-letniego Boudauduit. 
■■Kannego opatrzył lekarz.

ST. AMAND.
— (Broń palną v P R  o Bijrcuiui r ' — rękflch dzieci)  ■

godz. 1030 rano w siedzibie Klubu. Obecność W miejscowości Saubois piętnastolet- 
wszystkich członków wymagana. Zarząd, ni syn gospodarza D... zabrał pokry-a

K o m u n i k a t  Z w t ą z h n  P o l u h i w  |c

W  sprawie m y»k iin ia*«p#m  f powszechnych 
„owych bibliotek s*ko,nyc'*l|, Pks|„ick oraz na zakup nowy ch_ księże

do istniejących biiiHotęK ^
 to: ołrodków < ̂ f f i Wl«tńlcjącyęh blbUo-

glych .postońowlla przyjś'ć z ponuirał Korai- 
Ustom Towarzystw Miejscowych, PolsWm o 
Dlekom Rodzlcloiaklta 1 wszelkim Innym to

jako oćrodltow ^ ‘7.""T„ intnlejacych

||*t watoą l drogą- bibliotek powsze-
■ Wysokość zaponiOB ^  UBtalona na 50

ićhnycb 1 ^ " / ^ t t y c h  “  zamówionych

fenl wydawnictwom^ wartońcl naby-
F g f fe ic o A t Ł y j-ą I»W»-

T  zam6Avłenle książek.F Wnioski o przyznanie zapomóg oraz zamd- 
|wlenla książek ^ ż y  kleroW£tó-iie ^

Faldherbc,

1 DOUAI |
s  K o k o l i c a  ^

rTOHY LES OROHIES. --------—^
P — (Śmierć od zaczadzenia)----> Są-L
I siedzi p .Dupont 74-letniej staruszki 
spostrzegłszy ostatnio zamknięte okien 
iuce i zauważywszy ciszę panującą wl 
nej domu, weszli do mieszkania stał 
Iruszki. Ku swemu przerażeniu znaleźli I 
p. Dupont bez życia; Przeprowadzone 
szybko prżez żandarmerie śledztwo wy
kazało,- źe staruszka zaczadziła się 
dwutlenkiem węgla wydobywającym 
się z wadliwie, działającego piecyka o- 
I puanego. węglem.
AUBERCHICODBT. U

Tow. Polek Im. Marli Leszczyńskiej — odj 
| będzie roczne walne zebranie w środę, i-ea 
itycznla 1939 r. o godz. 17-ej w lokalu

HfHłoffltininKąkolewskiego.

i Crilfon.p i l  Z ^ ręgu  Konsularnego ̂ y ż _ "
I kręgu Związku Polaków 
r 3) Z4iteec» Kooral.rj.go S‘ r . jb ^ - - a o  
lokrcS, a f e k u  1PoljjMw -  Ł  A' ,“ "  « r‘

Ly«. - m m
luliu ZwSftu PotaHSW -  »■„” !!de Ptole Montceau lea Min es (S. et I*)

5) Z okręgu Konsularnego Tułuza — do 
Iokresu Związku Polaków — <*> ~Jd. de 
StrMbourg Toulouse (H-te Garonne).

6) Z Okręgu Konsularnego Marsylto — »  
pośrednictwem Konsulatu RrP. — 2, Place 
SL Pćrrćol. Marsellle (B. D. BO

We wniosku o Pr?yz^ A tf K I.ogl pTO'  ■imv nodać następujące Informacje.
“  ^  jtólej bńSlotekl książki są przezna-
Sone (szkolnej czy powszechnej). ^

12) Nazwisko l imię bibliotekarza.
3) Kto jest właścicielem bibUotekL
4) He kolonia zebrała na oświatę w roku

warzystwa. — Pr^rbędzle ńa zebranie p. Mu-j 
slelakowa, prezeska Okręgowa.
MONTIGNT en OSTREVENT.
■  Oddział Zw. Strzel. — dnia 3 grudnia 1938 

na walnem rocznem zebraniu wybrał na 
Hk 1939 następujący nowy zarząd: prezes 
rhmlpilóskł Kazimierz, Montigny en Ostre- 
veńt, rue Monćhecourt; sekr. Szulc Walenty, 
Montigny en Ostrevent, groupe B. 28; skarb
nik Wiśniewski, Józef, Barrois, Alle B. 2; 
| zastępcy . Jiwornlkowakl Ludwik, Połomski 
Czesław I Bigos Michał; rewizorzy kasy: Je- 
kel Józef, Michaś Jan 1 Piotrowski Walenty; 
[ref. oddz. Strutyńskl' Leon. , Zarząd.
[e s c a u d a in .

—  (Okradziono Polaka). — P. Stani
sław Wysocki, zamieszkały w Heles- 
mes, wracając z pracy w dzień wypła
ty wstąpił na kawę po drodze do je
dnego ,ziBzynkQW.;Znalazłszy.iSię w .po
bliżu domu; stwieEdzH »̂ przerażeniem, 
źe znikn^a mu wypłata w sumie 725 
franków. P. Wysocki pzypomina sobie, 
że pozostawił portfel w szynku, w któ- 
[rym był poprzednio. Żandarmeria po
wiadomioną ó fakcie wszczęła śledz- 
rtwó.
nych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych

Zarząd towarwstwa, (iSmitet Towarjyrtw 
Miejscowych, Polska Opieka ̂ d rfc le l^a-i 
td.), które książki zakupuje, oraz pre^™ eJ 
sćówego nauczydela (jeśli Jest w 
i Poza poszczególnymi koloniami prawo ko- 
rzystanla z Funduszu Bibhoteczpego mają 
wszystkie zarządy Główne Zwitków.

Wnioski o udzielanie dlabibUo-
tek należy składać do dnia 1-go kwietnia 
1939 roku. Wnioski złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.

Przesyłki fotAwkL 
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyzna

niu zapomogi .gotówkę należy przestać pod 
adresem: LrUnlon des Polonais en France, 
20 rue Faidherbe — Ułle (Nord). — zazna
czając na odwrocie przekazu: „na bibliote
kę”. Katalogi.

IszczegL-lne zarządy Związków, Komite-
 I Towarzystw Miejscowych, Polskich O*
Ipiek Rodzicielskich oraz wszystkich zainte
resowanych prosimy o zwracanie sie po kata 
Llogl (z cenami) do Księgarni Polskiej w Pa- 
|i^u: 123 Bid. SL Germain, "aris 6-e.
I Spisy książek przy zamówieniach prosimy 
[sporządzić na podstawie nowych katalogów. 
L Katalog zawiera ceny książek w oprawie. 
'  'Wszystkie biblioteki są zobowiązane prze- 
* >ać Komisji Kulturalno Oświatowej Zwią
zku Polaków roczne sprawozdania w miesią
cu. lipcu. Biblioteki, które nie wywiążą sie z 
tego obowiązku, nie będą mogły korzystać z  
zapomóg w następnych latach.

50 proc. zapomogi dla biblioteki została 
ustalona na rok szkolny 1838 - 39.

Komisja .Kulturalno - Oświatowa zwraca 
się -wreszcie z apelem do pp. nąjiczycj^stwa 
polskiego  ̂kierowników :airS8W,l jpflezesów 
''wlazków l Komitetów Towart.vstw Miejsco
wych, działaczy społeczno-oświatowych i 

\5zvstkich światłych Polaków, aby jak nai- 
ęcorliwiej powiększali zasięg polskiej książki 
I bibliotecznej, rozbudowując sieć bibUatek;j~ 
prowadząc propagandę książki polskiej 1 czy- 
clnictwa w koloniach.

Związek Polaków we Francji, 
Lille, 20, rue Faidherbe (Nord).

P A R Y Ż  i okręg paryski
Z St. Germain uciekł kasjer z 33.000 Ir.

do którego się przyznaje, ucieka do 
Belgii, z której za podobną sprawkę 
nie. zostanie wydany władzom sądo
wym we Francji. | - 

Wkrótce się okazało, że kartka miała 
na celu tylko zmylenie śladów jego tf- 
cieczki. Paris wyjechał zamiast na pół
noc na południe, z zamiarem zaangażo
wania się w Marsylii do Legii cudzo-

Saint Germain. — Władze sądowe 
wydały nakaz aresztowania kasjera 
Kompanii gazówe.i z St. Germain, 26 
letniego Karola Paris, zamieszkałego 
w Pecq, winnego sprzeniewierzenia 
33.000 franków.

Nadużycie wykiytó przed kilku dnia
mi, w momencie, gdy od kasjera za
żądano całorocznego rozrachunku.
Kasjer przyrzekł'go oać nazajutrz. Sło
wa nie dotrzymał i do pracy się nie sta
wił. Z domu znikł. Przybyłym pdicjan- Zaznaczyć należy  ̂ źe ojciec Karola 
.tom^żpna wydają, kartkę pocztową, J Parisa, -odsiaduje obecnie w więzieniu 
wysłaną z Paryża, na której donosi, i 10 miesięczną'karę więzienną za sprze- 
że wobec wykrycia sprzeniewierzenia, niewierzenie 12.000 franków. j

kich amatorów motocyklistów w Denain 1 _ 
kollcy, lż zakładamy polsko - francuski klub 
i motocyklistów.-'

Wyżej wspomniane’ towarzystwo ma na 
[celu dostarczać swym członkom po cenie zni
żonej wszelkie .części.oraz przybory motoro
we, jak 1 również urządzać wycieczki, zaba
wy, wieczorkl l inne urozmaicenia.

Wszelkie Informacje i zapisy danego to- 
Iwaraystwa w Cafo de la Radio, 43, nie de 
rParis, Place Gambetta W Denaln. L . ^  . ...

Noei, skarbnik Anuszewski Stanisław. S M  powracając po skończonej pracy 
- Prosimy zatem zainteresowanych w w la- . Óo domu, zastała W mieszkaniu pewną 

snym ich interesie o jaknajllcznlejszy udział, młoda kobieta, która przewracała w  
Najbliższe zebranie odbędzie się w lokalu szufladach.' Na krzyk pani Jegun, żbie-

domimy. ' . do komisariatu podała, że nazywa się

W oda podrożnła w  Pi 
.. Prefektura departamentu Sekwany 
wprowadziła nowe ceny za wodę. Od 
dnia 1-go stycznia 1939 r. metr kubicz- 
ny wody w departamencie Sekwany bę
dzie kosztował 4.80 zamiast 4.20 fr. dla 
zakładów przemysłowych. Gosposie zaś 
będą płaciły 2.40 za metr kubiczny r 
dy zamiast 2.20 jak dotychczas.

Aresztowana na kradzieży 
j Paryż. — Pani Agnieszka Jegun,:

1‘ r r im o i l i ;  P r u le s u r n  P M U Ł K I .

Pan profesor w dniu świątecznym - 
wysiał do krewnych toneczkę.
Sam zoatawazy, mą' stateczny 
chce „rozerwać się" troszeczkę. damę zawoalowahą..

tai mąz stateczny 
f szybko do niej.

— Tam do licha moja żona ?!... 
tom sobie piwa nawarzył...

S przechadzki tej, I 
która miała smutne—  i  smutne skutki
wrócił l to w Nowym Roku 
z... sińcem Pigułka malutkim.

zwiśko okazało się fałszywe, i niewia
sta przyparta do mUnj wkońcu wyzna
ła swe właściwe nazwisko, które brzmi: 
Simone Philippe.

Db mieszkania pani Jegun włamała 
się wraz z kochankiem, którego zna 
I tylko z imienia. Za wspólnikiem poli
cja wszczęła poszukiwania. - .

W  Paryżu aresztowano 
niebezpiecznego ptaszka.

Pai-yi.— Brygada specjalna policji 
Iparyskiej aresztowała na bulwarze Ro- 
I chechouard Rogera Marcelego* Verdie- 
re mającego na sumieniu zabójstwo 
dokonane na osobie pani Martin z Cou- 
[dębeć les ElbeuŁ

Zastrzeli! xłuż;|cii.
Co ułan ces. —  Krwawy dramat roze- 

Igrał się w zamku SourdęvąI położonym 
przy drodze Caen—Redon. właściciel 
zamku 74-letni Labiche, zastrzelił pod- 
I czas lcłĉ îi swą służącą Małgorzatę Re
nault .Władze sądowe nakazały aresz- 
Itować starca. Policja prowadzi docho- 
d^ua, by wyjaśnić przyczyny zabój-

Spiewająco łabędzie.
Lisicux. W jednym z miejscowych 

ogrodów schwycono śpiewającego łaoę- 
dzia. Pteki owe żyją w północnej Ro- 
S&S j  na wielkich jeziorach.

^ y, “ mar2aJ> u jśd a i woda pokrywa się lodem, wówczas wędrują 
fry& 6’ brzegów północnej A-

Napad na Polkę.
B S i l l l Na l e t n ią  Marię Wa- 
i dł na szosie nieznany osobnik

strasznie brzytwą. Ofiarę 
naPadu umieszczono w 

♦ S S t  można jej było do-
P7 ^ 3 u9lla<5 wskutek utraty przy

tomności jaka nastąpiła wskutek wiel- 
“ ogo upływu krwi.



Z obchodu gwiazdkowego Ilanku P. K. O.
wnie, zabrzmiały potężno tony kolęd pol
skich, odśpiewanych przez Chór Mlessany 
„POLONIA" Paryż-Argontoull, pod batutą p,

(K) Z inicjatywy p. Henryka Grubera, pi 
:esa Rady Nadżorczoj Banku PKO » » i
fesr j s  a s a  ■PJŁO.w P a r jłu , i» « t i l  projekt urządzenia 

«wi**dki dla dzieci. Utworzono Komitet pod 
jUergwnlctwgin pani dyrektorował Pawlłkle- 

i * *  wchodzilI również
W r ^ l "  urzędniczki Banku P, K. O.

biS M H B H ?  *l ł ,W Ę,1tch)  dnia 28

I « M i t  y  niezwykło okazale
Gwiazdka w Banku P. K. o . zgromadz 

dzieci ze szkółek polskich pod F 
Przybyły na uroczystość w I

blisko 1001 
rytem, kW 
worzystwic

,Na, mwaarstobć powyższą przybył z ra
mienia m  Okręgu Paryskiego Związku Po
laków we Francji prezes, p. taż. Ludwik Re- 
camcy, przedstawiciele prasy, uproszeni go
ście  ̂oraz liczne grono urzędników Banku

Uroczystość zagaił bardzo' ładnym i oko- 
hcznośaowym przemówieniem p, dr. Sewe
ryn Różycki, opisując Boże Narodzenie, akła- 

w imieniu Banku i organiza
torów Jak najserdeczniejsze życzenia tak 
dziatwie,. Jak zebranym gościom.

 cn przez CHanaiej ,

SruiAiniA faryż-Argentouil. pod batuta r 
łariana Stachowsklego. Występ chóru by 
gorąco oklaskiwany.
Po występie Chóru nadszedł moment popi

su wychowanek z Zakładu ów. Kazimierza, 
które swym udziałem wykazały, iż łącznie 
Iz dziatwą polską uczęszczającą do szkółek 
polskich pod Paryżem, uczą ale tańców 1 śpie
wów polskich pod dzielnym Kierownictwem 
I Sióstr. Dzieci z Zakładu św. Kazimierza, wy
stąpiły z krakowiakiem, którego odtańczyły | 
z niezwykłą werwą. Krakowiak został od-

POŁUDNIOWA FRANCJĄ
Z żebranin Ilady Głównej Z. O. P.

Kazimii__  .-lińskiego.
. wyświetlono kil 
która wywołały <

filmów k< 
,._._d obecnych 

I dzieci głośne wybuchy śmiechu.
I Nadszedł najważniejszy moment. Rozdanie 
podarków gwiazdkowych, zaofiarowanych 
przez Bank P. K. O. Ukazał się św. Mikołaj 
I który podjął się tego. Dzieci z otrzymanych 
podarków cieszyły sio ogromnie.

Po rozdaniu podarków odbyła się wapólna 
itoęrafl"

ale gmach Bmjlw^^.0 1 u*ijfc sÛ dó domu. 
Specjalne podziękowanie należjr złożyć Ko*

rzeczywistnlenia l
a i urzędnikom Banku, oraz 
którzy przyczynili się do u- 
1 uświetnienia tej pięknej

W SCHODNIA FRANCJA
Aresztowanie fałszerzy biletów 

loteryjnych.
Metz.. —  Policjanci'tajni aresztowali 

onegdaj w Metzu, w jednym z lokali 
przy uL de la Fontaine niejakiego Pa
wła Bapsta, lat 23. Poszukiwano go w 
związku z popełnionymi przez niego 
kradzieżami i oszustwami. W miesz
kaniu Bapsta znaleziono cztery duże 
kufry, w których przechowywał przed
mioty, pochodzące z kradzieży. Przy 
tej sposobności natrafiono na zeszyt, 
w którym zapisane były nazwiska bli
sko 100 znanych osób z Metzu i Thion- 
ville, którzy ofiarowali po 10  do 20 fr. 
na rzecz domu zdrowia nieistniejącego 
stowarzyszenia skautów. B. w ten spo-1 
sób w krótkim czasie zebrał około 
1.000 franków.

Bapst zamierzał w najbliższych 
dniach .dać się do Strasburga, stąd 
pochodził. Czekał tam nań wspólnik, 
nazwiskiem Eeyser. Obaj zorganizo
wali ostatnio loterie na rzecz fikcyjne
go towarzystwa dobroczynności. 12  
letni chłopcy, nie wiedząc, że chodzi o 
aferę oszukańczą, rozaprzedali 5.000 
biletów po cenie 1 fr. bilet Gdy zbliży
ła się data ciągnienia loterji, B. prze
niósł się do Metzu, gdzie popełnił no
we oszustwo, o którym piszemy po
wyżej. W Metzu odwiedził go Eeyser, 
który potym wrócił do Metzu, gotu
jąc wypuszczenie nowej serii biletów 
loteryjnych. W międzyczasie jednak 
policja strasburska wpadła na ślad o-
 “-£w. KeySera aresztowano i w kil-

'M ej, z nakazu policji stras- 
jęjj również Bapsta w^Metzu.

Nieszczęśliwy wypadek 
podczas saneczkowania.

Forbach. —  W miejscowej restaura
cja Fritz, mieszkał od kilku dni pewien 
miody człowiek z Marsylii nazwiskiem 
Marceli Vergin. Korzystając ze śniegu 
wyjechał on sankami na przejażdżkę, 
która zakończyła się dlań fatalnie. Na 
drodze do Rńnling sanki zderzyły się 
z  samochodem osobowym .tak silnie, że 
Vergin, ciężko ranny, stracił przytom
ność. W  szpitalu, dokąd rannego prze
wieziono, stwierdzono, że odniósł on 
podwójne złamante nogi

Ostatnia jazda na sankach.
Milnza. — Czteroletni synek rzeźni-1 

ka, Ryszarda Kuhna, stracił życie w 
tragicznych okolicznościach. Dziecko 
bawiło się, zjeżdżając pochyłą ulicą I 
Jeanne d’Arc na sankach. W pewnej 
chwili minął chłopca samochód̂  a tuz 
za nim jechał wóz, zaprzężony w ko
nie. Dziecko, straciwszy orientację, 
wjechało wprost w zaprzęg. Koń na
depnął malcowi na piersi, miażdżąc mul 
żebra. Śmierć nastąpiła prawie natych
miast^

Creutzwald. — Pani Mellard, zstępu
jąc onegdaj z koszem w ręku do piwni-l 
cy, na schodach, poślizgnęła się i sto-l 
czyła się na wznak po stopniach, tracąc 
przytomność. Mąż nieszczęśliwej na
tychmiast wezwał lekarza, który naka
zał natychmiastowe przewiezienie cho
rej do szpitala.

Samochód osobowy 
zderzy! się z ciężarówkę. 

Saint-AvoId. Porucznik Michele, 
wracający samochodem z Luksembur
gu do Haguenau, w pobliżu St. Avold 
spotkał się z ciężarówką handlarza win 
w Toulonie. Ciężarówkę tę usiłował wy
minąć, przyczym koła wozu na śliskiej 
jezdni zarzuciły i samochód wpadł na 
ciężarówkę. Micheló i ♦jego żona zostali 
ranni, samochód jest ciężko uszkodzo
ny, natomiast na ciężarówce widnieją 
tylko lekkie zadrapania.

Gwiazdka prezydenta Lebrnn’j 
dla biednych w  departamencie 

Menrthe et Moselle.
Briey. — Prezydent Francji, Albert 

Lebrun, przekazał do biura dobroczyn
ności w Briey sumę 2.000 fr., przezna- 

ijąc je na rzecz biednych. Gest ten 
świadczy o przywiązaniu prezydenta do 
miasta, w którym na wiele lat przed 
wojną stawiał pierwsze kroki na poluj 
politycznym. Pozatym prezydent Le
brun przekazał 1.000 fr. na ręce mera 
w Mercy-le-Haut

Rolnik spalił się żywcem. 
Verdun. — W Sassey-sur-Meuse wy

buchł onegdaj gwałtowny pożar w fer
mie, należącej do rolnika Jacqueta, lat 
90. Pomimo szybkiej interwencji stra
ży pożarnej, ogień zniszczył wszystkie 
zabudowania fermy, uszkodził także 
przylegający budynek merostwa 1 
szkołę. Zwęglone zwłoki Jacquęt'a zna
leziono przy drzwiach, prowadzących 

ogród.

_. sprawozdanie z działalności ZarZOdU 
Głównego Z.O.P.,

2. rozpatrzenie planu pracy. 1 budżetu Z. 
.P. ha rok i. aÔ O,
3. sprawy organizacyjno,
4. uchwalenie wniosków na Walny Zjazd,
5. wolno wnioski.
pan prezes Lcsisz otwlerajiio zebranie 

stwierdził, to Jest prawomocne, rfdyż blorzo 
nim udział 8 czł. na ogólna llofić 13.

Po czym imieniem zebranych powitał pi 
Konsula, składajqc Mu podziękowanie xa 
zaszczycenie swój* osooa zebrania Rady 
ZOP, oraz za pamlęó i pracę dla osadnictwa.

W odpowiedzi na to p .Konsul w krótkim 
przemówieniu wyraził zadowolenie, to widzi 
na zebraniu ładna liczbę czł. Rady, pionierów 
pracy społecznej wśród osadnictwa polskiego 
Iw Południowej Francji. Dalej p. Konsul żeg
nając zebranie, gdyż spieszył się do pociągu 
!z!ożył obecnym zyczenla owocnych obrad, o- 
raz „Wesołych Świat” 1 szczęśliwego pomyśl- 

- 1  Nowego Roku.
, ‘brani pożegnawszy p. Konsula przyatłj-1
pili do dalszych obrad.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności 
Zarządu Głównego Z.O.P. od 1-go stycznia 
do 18-go grudnia 1038 r., oraz sprawozdanie 
kasowe 1 protokół Komisji Rewizyjnej, któ
ry wypadł pozytywnie, przedstawił zebranym 
AL Jankowski, Sokr. Gen. Z.O.P. Następnie 
p. Leslsz słożvł sprawozdanie z działalności 
swojej Jako prezes Z. O. P.

Zebrani po wysłuchaniu 1 dyskusji, przyje-l 
sprawozdanie Zarządu Głównego i Prezesa 
u znaniem do wiadomości.

Chateau-Salins. — Mieszkanie den- 
raty Reichmanna odwiedzili onegdaj 
(odzieje, których łupem padła pewna 

Huna pieniędzy oraz różne wartościowe 
przedmioty. Złodzieje usiłowali również 
dostać się do domu p. Marc Georges, co 

się jednak nie udało.

dzid święto 20-lecia Niepodległości, dnia 22 
stycznia o godz. 4 po pół. na sali p. Tomy, 
1, nie RodvTlle. Przemówienie wygłosi p. Ei- 
rych, miejscowy nauczyciel: Zarząd uprasza 
o Jaknajllczniejsze przybycie Rodaków z La- 
heviłle i z okolic.

Polska Opieka Rodzicielska składa podzię
kowanie Radzie Porozumiewawczej za przy
słanie nam podręczników szkolnych 1 Biblio
tece Polskiej w Paryżu, serdeczne „Bóg za
płać”.

Kierownictwo VI. Podokręgu b. Wojsko
wych podaje do ogólnej wiadomości, lż w dnj 

20 listopada br. powstało nowa koło w Hay-1 
ange (Moselle), a w dniu 11-grudnia br. przy, 
udziale przedstawiciela Kierownictwa, kol. w j 
Rychlińskiego, dokonano wyborów Zarządu 
tegoż Koła, w następującym składzie:

Kol; koL: Rzepa Antoiu — prezes; Sambor 
Stanisław — zastępca; Ranlk Jan — sekre
tarz, Pralsner Eugeniusz — zast sekretarza; 
Kołodziej Jan — skarbnik, Polak Szczepan — 
zastępca. Rc wizo rowie kasy: KoL: Oploła 
Franciszek 1 Loreńskl Jan.

Członkowie założyciele oprócz wymienio
nych, koledzy: Grochowski Witold, nauczyciel 
Burek Marcin, Wasielak Marcin, Szala ta WL, 
Ronlewlcz Julian, Cieślak Antoni, Prokop.

Kierownictwo VL podokręgu.

DBOITAUMONT par JABNY.

slaz Sylwester, Bąk Szczepan, Jankowski «■ 
Iclcsaiider, Kunialc Rr—-.._nnitoi«_cswi*Kfirz. 
Frątczyk Zygmunt, ■

 ,-Palkus Grzegorz,
 : Marcinkowski Wlady-.
Stanisław, osób 8, p.

szewski Jan, przewodu. Komisji Rewizyjna) 
oraz panowlo Instruktorzy: Adamski Józef, 
Grajnert Stefan i Kłosowski .

Zebranie zaszczycił swoją obecnością p. 
Konsul Kobczyriski. Zebrania odbyło się pod 
przewodnictwem p. prozosa bcMlaza w-r nn-

WTOKEK, S-i i  BTTCZKIA.
Pro tram o(  ólnopoUki.

Codz. — 11.03. (Audycja południowa) — 1U 
l&Utnttm rolnych at*d Mato: „GoupoUni
Parka Yellowstone” — pogadanko fUaaiłlawm ł 
mUMoeci. dla mlodzteiy). -  UJO. (Muzyka obL_ 

w wykonaniu Grkloutry Salonowej Roigloś- 
- (WlBdamoM gotpodam

r Kurpiu Butanowej

- (Audycja «|]n robotnika . __■  ■  ,
- kracert rozrywkowy) — 20.00. «  

' 1 Ftardynanda Coctla)

o stycznia b. r. odbę- 
} w Cafe Melonl, o 
ii. Wobec tego wzy- 

jnt, wstępujcie 
L___^^7 XHHP^eshści(i praw-1 

ziwymi synami Najjaśniejszej Rzeczypospo- 
we FrancjL ,

   Jbowlązklem naszym Jest dbać o
dobre imię naszej Ojczyzny 1 o dobro całego 
Wychodźtwa. Pracujmy z podwójnym wysll- 
v ‘em dla dobrych I pożytecznych celów.

Rodacy, którzy mają zamiar do nas przy
stąpić, będą mile widziani na niedzielnym ze
braniu. Przewidziane Jest przybycie prezesa 
i okręgowego.
Ihagondanoe.

Zarząd Tow. im. „Tadeusza Kościuszki” ni-1 
niejBzcm podaje do wiadomości wszystkim 
członkom 1 rodakom bez różnicy zapatrywań, 
że w niedzielę, 8 stycznia 1030 r. o godz.
115.30 w salce kantyny p. Josten na rue WU- 
son odbędzie się walne zebranie Towarzystwa 
im. „Tadeusza Kościuszki” , więc kochani 
rodacy! O ile zależy Wam na tym, aby dzieci

gdzie będą omawiane ważne sprawy w spra
wia szkoły. Wszyscy rodacy I rodaczki mile 
wldzianL
TUCQUEO NIE UX.

I Oddr. Zw. Strzeleckiego odbył b. m. walne
W skład zarządu weszli: Komendant: PI- 

kania Fr.; prezes: Kida Pr., rue dc la Hayei 
nr. 1; sekretarz: Zieliński Gt., Rue du lic- 
servdr, 3; skarbnik: Szulczy/iskl A. — Re
wizorzy: Trela St,-l Kotowski Sz.

• się wszelkie korespondencje 
ręce sekretarza lub prezesa. 

LCNEVILLŁ

będą śpiewać kolędy Będą rozdawane 
I Przez nauczyciela Blrycho, przysłane 

się wybór nowego za-

tczegoiowym jpracowamu, przooiuiwii 
kle p. sekretarz AL Jankowski. W dysktisjl 
id planom pracy wywiązała się żywą. 1 
teroka dyskusja ,w Jśtórcj wązyricv .obćrnl;! 

Rbierall głos. prezes ŁeBiBZ, M fliC „.do. 
plonu pracy podkreśla, ie w r. 1030 Z. O. P. 
winien rozszerzyć pracę 1 objąć tereny dal
sze, w całej Francji, gdzlo są osadnicy pol
scy, a gdzie do tej pory Z.O.P. pracą swoją 
nie sięgnął. Uważa, li Instruktorzy, Jacy o- 
becnlo pracują mogą tę pracę rozwinąć i po
prowadzić. P. Marcinkowski 1 p. Frontczyjr 
godzą się na rozszerzenie pracy, pod kreślą- 
&  jednocześnie, że instruktorzy są konieczni 

|dla rozwoju >.-acy nad osadnictwem pol- 
pfim w a r i iM lH M ilH H ilM M M M H l 
większyć] 
wraca ' i * P *
Jała być dla Z .M R

raẑ podkreśjâ ô j
jtrzebę powiększenia ilości instruktorów. I

Trzy głowy spadły w  Oranie.
J Oran. — Wykonano tu trzy egzeku
cje. Pod g;lotyną oddali swe życie: 
Aaron, zabójca radcy miejskiego, p. 
Aubertió z El Biar i Mahomet Pahrar 
oraz Nour Tahar. Egzekucji przyglą
dał się tłum ludzi.

Zuchwały napad 
na inkasenta bankowego. . 

Marsylia. — Zuchwałego nap'SdŜ 5Sf 
konano w Saint Julien na inkasenta 
bankowego. Napastnikiem - okazał' s'ę 
niejaki Padovani Toussaint, 34 razy 
karany. P. T. aresztowano. Dochodze- 
sge trwają i zapewne wyjaśnią, co P. 

porabiał do czasu aresztowania.

BRIYE.
—) (Pociąg się wykoleił) — Pociąg 

towarowy, jadący z Montluęon wykole
ił się na stacji Brive. Ofiar w ludziach 
na szczęście nie było. Szkody są mate
rialne.
A K .
M —) (Trup na torze kolejowym). — 
Na torze kolejowym pomiędzy Aix .a 
Marsylią — znaleziono zmasakrowane 
zwłoki mężczyzny. Tożsamości nie 
można było stwierdzić. Zachodzi przy
puszczenie, iż mężczyzna popełpu sa
mobójstwo. Władze prowadzą docho
dzenia.
MARSYLIA.
H —) (Krwawa bójka). —‘ Na rue 
Longue-les-Capucines w jednej z ka
wiarń, podczas bójki zostałpóstrzelóny. 
z rewolweru w brzuch p. Camus Aga- 
kopian. W stanie ciężkim przewieziono 
go do szpitala. Lżej ranny został Bon- 
cardina Jan. Władze prowadzą docho
dzenie.

—) (Niedoszły samobójca). —  Za
mieszkały na rue Montee-les-Iris, Tur- 
chi Melo, lat 43, w zamiarze samobój
com wypił pół litra spirytusu do pa
lenia. Niedoszłego samobojcę przewie
ziono do szpitala i zastosowano środki, 
które pozwoliły zachować go przy ży-

-) (Tragiczny upadek ze schodów) 
Pani Treglia Franciszka, z domu 

Forti, zam. przy rue Vivant, idąc po 
schodach do domu poślizgnęła się i u- 
padła, odnosząc bardzo ciężkie okale
czenia.

■) (Wypadek na ulicy). — Przy 
skrzyżowaniu ulic Tilsit i Pau rower mo 
torowy, którym jechał p. Isoard, zde
rzył się z autem p. Masse Alfreda. Kie
rowca motoru i jego towarzysz zostali 
poważnie ranni. — Przewieziono ich do 
szpitala.

—) (Bójka) — W Barze na Bid, Fe- 
nouil, pomiędzy bijącymi się, ciężkie 
okaleczenia od butelki odniósł Sinibal- 
dł Paweł lat 48.

—) (Chciała się otruć), — Na placu 
La Major zabrano ciężko chorą kobietę 
do szpitala. Jak się okazało, kobieta ta 
nazwiskiem Golas Gabriela lat 39, po
chodząca z Paryża, chciała sobie ode
brać życie. Przyczyna zamachu samo
bójczego nie jest znana.
N1CEA.

—0 (Traęiczny wypadek na drodze) 
—  Pod miejscowością Saint-Isidore, 
kamionetka, w której jechało 5 męż
czyzn, to jest dwaj bracia Antoni i 
Franciszek Spineli! Jesoldo Benyenuto, 
Rudolf Biancheri i Filip Daniel, wpadła 
do przepaści 120 metrów głębokiej. W 
•vnndku tym A  Spineli! poniósł śmierć 

miejscu. Pozostałe osoby zostały

W apmtrlo kredytdw wywiązała się b. ży
wą dyalcUsju, w kióraj zabierali glos p. Le
nisz, p. Frątczyk, p. Łukaszewski, p. CJrnj-
nert, p. Marclokowkl, p. Kubiak, p. Bąk.̂ ----

Jest to sprawa najważniejsza dla ~~-J

MHHNHHHMHPMBHHpPnawiązująo 
spraw kredytowych, na skutek odbytej kon
ferencji z p. Konsulom Geń. Kawałkowsklm 
^otrzymanych Informacji, stawia wniosek.

V sprawy tej nie zaspać 1 powziąć uailnlo 
_czpoftrednlo zabiegi u czynników decydu

jących w Warszawie .1 w tym celu wybrać od
O.Pv dwóch delegatów. Zebrani wnlot 
—ijęll 1 wybrali dwóóh delegatów w o; 

i p. Lpslsza Sylwestra i p. Łukaazowsk
 rastępnia p. Frątczyk zgłosił wnlosok,
by utrata praw członkowskich w Z.O.P. i._ 
i stępowała nie po 0-clu micslacach jak obe
cnie, a po 1 roku. Wniosek. Jako mogacj- 
I wodować osłabienie organizacji upadł.Si 1
P  Projekt Zarządu odbycia Walnego Zjazdu 
w JUmoges dn. 10 lutego 1930 r. Rada Jedno
głośnie uchwaliła. Następnie Rada uchwali
ła: wysokość składek członkowskich nie 

gnlać^a utrzymać dotychczasowe, „oraz

 I Walny Zjazd dla członków Zarządu 016-
I wnego, < członków Komisji Rewizyjnej i i—*- 
Kasy Pożyczkowej Z.O.P.

Rada uchwaliła następujące wnioski 
Walny Zjazd:
—11- wnlosok p. Clukaja M. w sprawie zwró- 
. :nla się do naszej dyplomacji o wszczęcie 
kroków u rządu francuskiego celem zapew
nienia Polakom maxlmum swobody, zmienia- 
|ato zawodu, czy też miejsca zamieszkania. 
,_I2. Wniosek Zarządu Głównego: zwrócić się 
do władz polskich z prośbą o udzielenie po
mocy osadnictwu polskiemu we Francji 
przez utworzenie kredytów w Banku P.K.O.' 
na kupno ziemi (kredyt długoterminowy hi
poteczny), oraz na kupno Inwentarza żywe- 
jH —-.rtwego i zagospodarowanie (kredyt 

wekslowy).
Tnlosek p. Frątczaka: zwrócić się do 

władz polskich o uomoc pielęgniarską dla 
jgtatek z noworodkami. ~

i.  Wniosek p. Kubiaka 1 p. Łukaszewskie- Rn: zaopiekować się młodzieżą osadników 
polskich we Francji, kształcona w Polsce.

P. Al. Jankowski zgłosił wniosek, aby Z. 
O. P. objął opieka wszystkich swoich człon
ków, a więc ząrówno tych, którzy obecnie 
pracują 1 nadal pozostaną wo Francji, jak i 
tych, którzy obecnie lub w przyszłości pra- 
gną wrócić <'i Polaki. Dla tych, którzy prag
ną' wrócIć*do Polski I za uciułane grosze, na 
lobczyżnie, nabyć ziemię w Polsce, by po tu-j 
|M||f u obcych, zamieszkać na stale u sle-
 1 wśród swoich; wyjednać u władz pol-

Iskich prawo nabycia ziemi z parcelacji rzą
dowej'. Dążąc przy tym do osiedlenia człon
ków Z.O.P. w jednej grupie, na jednym roz
parcelowanym majątku lub na więcej. Po
wyższy wniosek zebrani przyjęli oklaskami.

Na tym zebranie zakończono o godz. 18-eJ.j 

|y biskup Limoges.

Z uroczystości gwiazdkowej 
w- Cransac-Aubin (Aveyron). 

Staraniem Agencji Banku P.K.O. w Ti 
I luzie przy współudziale K.T.M. kolonii 
Cransac - Aubin Została zorganizowana
dnltf 26. XH. uroczysfiaf'  — -----
wszystkich dzieci pois 

Na całość r*— -1
czystość gwiazdkowa 
poiskir*-

cbóru • szkolnego ,kt^ry wykonał ‘ kilka
złożyły, się

Płaczek przemówL— _
wstępie uroczystości w gorących słowach __ 
cząc Wesołych świąt 1 Nowego Roku zebra
nym bardzo licznie Rodakom i łamał się z 
nimi opłatkiem. W dalszym ciągu nastąpił 
występ harcerzy ,którzy pokazali tradycyj
ną scenę kolędowania z turoniem. Burza o- 
klaaków, lak również kilkadziesiąt franków 
lakie wpadły do kiesy żydka zbierającego ko
lędę, były zapłatą za pełen humoru występ 
harcerzy!
I Po tej części uroczystości wkroczył L___ 
scenę pełen powagi „św. Mikołaj", który po
wypowiedzeniu kilku słów ze BC ---- -
szedł się pomiędzy publicznością, 
ta wazy się, czy umlą się przeżegnać i znają 
modlitwy, obdarował dzieci .łakociami.
I Jednocześnie przedstawiciele K. T. M. za
jęli się sprawnie do rozdziału reszty torebek 
iz łakociami dla wszystkich dzieci z kolonii 
w ilości około 300.

Po przemówieniu p. Małeckiego poświęco
nemu 20 rocznicy powstania Wielkopolskie
go i odśpiewaniem Boże coś Polską nastą
piło obdarowywanie dzieci najbiedniejszych, 
rzeczami ufundowanymi przez Bank PJCO. 
w postaci koszul, plecaków harcerskich i 
książek, oraz obrazów podarków „Polskiej 
Opieki nad Rodakami na obczyźnie.

Po odśpiewaniu Jeszcze kliku kolęd przy 
JarzaceJ się choince; wszyscy rozeszli sic 
qo domów. Obdarowana dziatwa długo za
pewnie będzie roić sny o tak sutej gwiazdce 
jakiej dawno nie b*io, co jest główną zasłu
gą Banku P. K. O. Agencja Tuluza, za co 
I się Jej- składa najszczersze podziękowanie.

Fotografie z gwiazdki można nabywać u 
fotografa p. Bachcloric lub prezesa K. T. M. 
p. Matolsklogo. Komitet gwiazdkowy.

LA KO YALE p. ALEŚ.

swym członkom do wiadomości, Jż roczne 
wa'ne zebranie i wybór nowego zarządu, od
będzie się w niedzielę, dnia S. stycznia o

«odz. 14. w Domu Polnklm w La Royale. 
ibowlnzklem każdego członka jest przybyć 
na tokowe zebranie,'rewizorów kasy, zba- 

oaó frtigę przed zebraniem. Taluamo zalegli
'czetnlej, aby uiścić s

ŚRODKOWA FRANCJA

Fragment z sportów zimowych w Alpach.

Z obchodu gwiazdkowego w  Le Creusot*
Dzięki ofiarności p. Henryka Grubera, na

czelnego prezesa Pocztowej Kasy Oszczędno
ści 1 zarazem dyrektora Banku Polska Kasa 
Opieki, który dopomógł nam finansowo sumą 
460 fr., urządzona została staraniem Komi
tetu Tow. Miejsc, dnia 26 grudnia br. wspól
na Gwiazdka. O godz. 16 otworzył druh pre
zes Witkowski uroczystość gwiazdkowa, wi
tając kierownika Banku P. «L O. z Montceau 1 
les Mlnes p. Zielińskiego wraz z matką, ks. 
prob. Myszko, państwo nauczycielstwo miej
scowe, p. Korcza, naucz, polskiego z Mont- 
chanln, p. Godka, przedstawiciela przemy
słowców polskich z Le Creusot, Jak również 
wszystkich zebranych Rodaków i dzieci 1 za
razem objaśnił zebranych o pochodzeniu fun
duszu . gwiazdkowego,, poczym przy akom
paniamencie orkiestry p. Lechowicza odśple- 

— wspólnie kolędę , „Bóg się rodzi’’. Na-

ellński zaznaczając, lż co raz większe jest 
■ufanie emigracji do Instytucji polskich 1 
zrozumienie hasła „swój do swego wzamian 
za co instytucje to o ile możności dopomaga
ją towarzystwom, czy to Komitetom lub Zwią 
zkom w  urządzaniu rróżnych imprez, biorąc 
czynny udział-w pracach i  życiu Emigracji. 
Huczne brawa były zapłatą p. Zielińskiemu 
za rzeczowe przemówienlferWafetępnle dzieci 

przedszkola pod kierownictwem jwriaucz.

le i tak ładnych podarków, wywołując swoją 
grą 1 opowiadaniem salwy śmiechu. Ładnie 
wypadł taniec z uszek prowadzony przez p. 
naucz. Mackiewiczówą. Inscenizacja zaś har
cerek „Po kolędzie” uzyskała rzęsiste bra
wa. Również odegrana z werwą 1 humorem 
przez Koło Amat. „Czyn” komedia „Na węd
kę” uzyskała ogólne brawa. Na zakończenia 
przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano 
„Boże coś Polskę”.

Teraz właśnie nastąpiły dwa najważniejsze 
punkty uroczystości gwiazdkowej: rozdanie 
dzieciom upominków i wspólna fotografia.
0 ile rozdanie upominków wypadło świetnie 
ku ogólnej radości dzieci, których było pra
wie 700, to trochę gorzej wypadł punkt dru
gi, z wspólną fotografią. Pierwsze zdjęcie wy
padło słabo, gdyz trudno było utrzymać w 
odpowiednim nastroju 700 dzieci i około 600 
osób. starszych, drugiego zdjęcia nie można 
było zrobić z powodu zepsucia się światła. Na 
podkreślenie zasługuje bezinteresowność p. 
Lechowicza, który wraz z całym swoim zespo 
lem bezinteresownie przygrywał podczas u- 
roczyotoflci, dając możność zebranym ucie
szenia się tak łubianymi melodiami oberków
1 kujawiaków, jak również przepięknych ko
lęd polskich. P. dyr. Gruberowi za hojny dar 
1 uciechę uprawioną tym naszej dziatwie dzię
kujemy serdecznie naszym staropolskim 
„Bóg zapłać”. Kolonia zaś polska w Le Creu
sot wykazało, że jak w pracy społecznej, tak 
1 w pielęgnowaniu naszych- starych tradycji 
narodowych działa zawsze solidarnie, rozu
miejąc iż wspólnym tylko wysiłkiem można 
sobie lepszą przyszłość wykuwać.

Rodakom z Le Creusot Cześć!

Monceau-Jes-Mlnes.
Kierownictwo filii firmy obuwia 

BATA z Montceau-les-Mines (S. et L .)l 
serdecznie dziękuje Szan. Klienteli za 
wierność i zaufanie jakimi go obdarzy-l 
la w zeszłym rpku i źyęzy jej dobrego 

1 dzezfśliwego. Nowego Bloku.
f  (1531)

Zniżkn cen chlolta razowego 
w dep. Loire.

Saint Etienne. —  Prefektura depJ 
Loire komunikuje, że Federacja Zwią
zku Piekarzy postanowiła obniżyć ce-j 
nę chleba razowego z 3 fr. na 2 fr. 80.

W tigjninagłUrW^których cena była 
niższa, nie móże nastąpi5 pod żadnym 
Dozorem zwyżka ceny począwszy dd 
1  stycznia.

Nagły zgon książkowego.
Flrminy. —  Ks:ążkowy p. Couchoud, 

powracając po skończonej pracy do do
mu, zasłabł nagle na chodniku. Prze
chodnie* którzy spostrzegli jego upa
dek, pośpies2yfi mii natychmiast z po
mocą i przenieśli do pibliskiej kawiar
ni, dokąd przybył zawezwany lekarz. 
Doktór skonstatował już tylko zgon.

Roche la Moliere. — Rozeszły się 
-'ogłoski, że na miejscowej kopalni gro
zi nowy strajk. Spodziewać -się należy, 
że zatarg zostanie zlikwidowany polu
bownie. ‘
GAUTHERETS.

— (Kolo Kobiet I Towarzystwo T. U. R.) 
Od Redakcji. — Komunikaty, na 31 gru

dnia 1 2 stycznia nadeszły po ukazaniu się

BEAULIEU ROCHE LA MOLIERE.
— (Zebranie Sekcji). — Sekcja Polska 

C.G.T. zwołuje doroczne walne zebranie w 
niedzielę, 8 stycznia 1939 roku w Roche la 
Moliere, na wielkiej sali o godzinie 2. 
po południu.

robeĉ  ważnego sprawozdania z rocznej

iP_
ćdzie Bie uroczystość gwiazdkowa. Począ- 
ik o godzinie 3. po południu. Kolacja wupól-

ii6. c  m m p
, Walne zebranie Koła Z.OJ*. Oradour-aur- 
oyero. 2 ‘C- Kurczaka WL, wice

prezesa. . Adres:- rChez -Sibere par Voyera 
(Haute Vlennc).

ŚRODKOWA!!!. ----
(c) (Straszny wypadek). — Ostat

nio rano na drodze w pobliżu Saint 
Jean le Priche ,samochód wskutek de
fektu w motorze, wywrócił się. Szofer 
auta niejaki Janoty Lumen, lat 36, zo
stał ciężko ranny. Umieszczono go w 
szpitalu wMacon. (J.O.)
LYON.
r (c) (Aresztowanie nożownika). —
| Aresztowano tu i odstawiono do wię
zienia niejakiego Italo Lagazzi, który 
w czasie sprzeczki zranił nożem Józefa 
Sone^ zam. 60, rue Ronsard w Lyonie.

(J.O.)
AVIGNON.

(c) (Wypadek samochodowy). —  
Na drodze prowadzącej z Marsylii auto 
niejakiego Salvadora V., wskutek o- 
ślizg’ej drogi wywróciło się. 4-ry oso
by, znajdujące się w aucie, zostały 
ciężko ranne. Przewieziono je do szpi
tala w Avignon. (J. 0.)‘ v •

•  6 E L G J A  ©

mniej lub citóej ranne. Przewieziono je J^«^w°n^2m!l.CĴ 0- ^ , pr*ybycłB’ 1 
do szpitala §3nt Roch w Nicei. I J Ł S S f f l R * ' 1'  |

Wypadek belgijskiego ministra
Spraw Wewnętrznych. 

Bruksela. —  P. Merlot, minister 
Spraw Wewnętrznych, wyjechał wraz 
Iz rodziną samochodem. Pod Louvain 
[samochód ministra zderzył się z innym 
■  wpadł na słup linii elektrycznej. Mi- 
Ińl8ter oraz'jego syn odnieśli lżejsze o- 
| klaczenla.

W Nlrzfsy podziemii 
Bruksela, — W okolicy Spa odczuto 

trzy gwałtowne wstrząsy podziemne. 
W wyniku ich zarysowały się ćciany 
niektórych budynków, a poza. tym po
spadały kominy.

Zuchwało włamanie, 
iksela. —  W nocy dokonano zu

chwałego włamania do mieszkania gór
nika Leona Ninnin z Saint GerardT — 
Włamanie byló tylko możliwie z powo
du nieobecności gospodarza domu, któ
ry pracował. Napastnik, zamaskowany, 
steroryzował żonę górnika i skradł 
11.575 franków.

Podwyżka 
cen biletów kolejowy; 

Bruksela. —  Z dn. 1 stycznia wcho
dzi w życie nowa taryfa kolejowa, pod
nosząca o 18 proc. dotychczasową cenę 
biletów. Nowa taryfa jednak została 
tak ułożona, że jeśli w niektórych wy
padkach podraża podróży— przy bile- 
tąch aller — to obniża ją przy biletach' 
aller et rotour o 6 proc. Cena biletów 
abonamentowych została również ob-f 
niżona.

Zamach samobójczy 
w Soignles.

Z przyczyn dotąd nieznanych usiło
wał popełnić samobójstwo rzucając się 
pod samochód, 82-letni Kazimierz Gil- 
les. W stanie poważnym, a nie grożą- 
cjrni utratą życia, umieszczono niedo
szłego samobójcę w szpitalu.

Z sfdu karnego w  CharleroL 
Charleroi.—  Trybunał karny w 

I Charleroi rozpatrywał sprawę Emila 
Pelletier z Montigny sur Sambre, o- 
skarżonego o występek przeciw moral
ności i naruszenie spokoju domowego. 
Sąd skazał winnego powyższych prze
kroczeń na 45 dnf więzienia i grzywnę 
532 franków.
śmiertelny wypadek przy pracy 

Seraing. — W koksowni miejscowej 
był zajęty przy naprawie przewodów 
| zgęszczonego powietrza, robotnik Ale
ksander Coutan. Nagle rura pękła i 
nieszczęśliwy został podrzucony w po
wietrze i upadając na ziemię, doznał 
pęknięcia czaszki, złamania nogi i tak 
silnych obrażeń wewnętrznych, że 
zmarł krótko po wypaćlra.
FONTAbnS - l'KVEQUE.

— (Z gwiazdki). — W dniu 35 grudnia od- •• 
była się urocaystoóó gwiazdkowa w lokalu p. 
Bartkowi akaFr. W uroczystości wzięli u- 
dzlał ojciec Fortuna, prez. Zw. ętrz. z An- 
derlues p. PadorhoWakl Fr. oraz nauczyciel 
polski p. Baj Czesław.
|i-UroaystoM otworzył w zastępstwie pre- 
esa Juszczyk Stan. słowami „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus”, następnie od
był się odczyt o tradycji polskiej oraz o 
powinnościach każdego rodaka. Następnie 
przemówił Ojciec Fortuna, poczym wspólnie 
odśpiewano kolędę ..Wśród nocnej clazy’\ Na- , 
stępniei dzieci wygłosiły wierszyki. Po wier
szykach rozpoczęło się łamanie opłatkiem, Ą 
przyczym jednocześnie śpiewano kolędy przy 
zapalonej choince. Następnie rozpoczęło się 
rozdawanlo paczek dla dzieci członkowskich 
oraz poczęstowanie kawa i ciastkami całegotownn! vnt\v7i. °

»crdeoznę podziękowania za wzlę 
wazci uroczystości tow. św. 

z fontaino - 1-Eveque. Ojcu Fortu- 
i ń* I’ Pnclorkowskiemu Fr.

odbędzie się dnia 8 stycznia 
! •ł°rz S'*J po poł. Zarząd prosi o
mihwiii i zgromadzenlo się. Zebranie 

Blę w lokalu p. Bartkowiaka Fr’  
napnicdw szybu Nr. i, „Cafo lUunlon",
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Towar gwarantowany. 
Ceny jnknajniższe.

A U \ DAMES 
DE FRANCE

6, Rue da LED©, LENS

i  motorem.
I  Towar solidny I gwaran- 
I towaay. - Na żądanie udziela się KREDYTU. 

 PRZYJDŹCIE N AS  ODWIEDZIĆ

KUPUJĄC W  FUtMACB
ogłaszających się w N arodow ca”  
powolnjcio się na nasz© pismo.

Lb Pfaarmaeie Principal© 
Główna Apteka w

H E N I N - L I E T A R D

mi teku, który obsłuży Was zawsze rzetelnie.
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BLISKO KONSULATU — NAJSTARSZA KANCELARJA POLSKA 
(Istnieje od 30 lat)

Jerzy Lewiński Adwokat Przysięgły
przy h. Petersb. Sadzie Apelac. 

Tłumacz Przysięgły 
*7, avenne ffACBAM . P A R I S  I7-e.

Metro: TERNES. Telefon: WAGRAM 5 4 *4 (
od 9 — 12-tej 1 od 2 — 6-tej; w niedziele 1 święta od 9 — 12-tej

Urzędowe tłumaczenia ze wszystkich języków.— Natychmiastowe załatwienie. — Peł
nomocnictwa. — Akta Kopna. — Sprzedaży. — Formalności do natnralizaeji I do 
aithn — Rozwody. — Wypadki (Aoddents). — Legalizacje. — Spadki we Francp, 
Polsce I Innych krajach. — Sprowadzanie dokumentów z Polski i innych państw. — 
Óhrona w sądach francuskich i polskich. — Podania, porady ostce i l is tow ne.
 ________ Ściąganie wierzytelności we Francji z Polski i innych państw.
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T A NI E  I P E W N E
LECZENIE’E?fSTS

i CHORÓB PŁUCNYCH
eb pomocą BR0NCH0FLTJIDU. — Przeziębienie, bron- 
chit, katar organów oddechowych, grypa, astma, du 
nznoSć, wszelkie choroby gardła i płuc, leczą się szyb
ko I niezawodnie BRONCHOFLUEDEM. Nawet po uiy- 
da inka tabletek BRONCHOFLUIDU, chory odczuwa 
polepszenie. — Cena: 11— Ir.

Leczenie zatwardzenia
iżołądka, chorób trawienia ł wątroby zopomocg GA* 
STROFLOIDU. — GASTBOFLUID, który reguluje 
ktoiałnTrn&t wątroby, leczy zatwardzenie, jak równi eł 
choroby z tejże przyczyny: zatrucie krwi, choroby wą- 
jfcroby, ostre L chroefczne zapalenie kiszek, choroby 
skóry, hemoroidy, bicie serca, bezsenność, odbicie, ga- 
tzy, iły smak 1 zapach w ustach itd. - Cena: 13 Ir̂ .85.

PISZCIE DO KAS, a my Wam wyślemy cudowny 
[lek ten 1 epte użycia—  Opłata przy odbiorze. — Prze- 
|By&a na nasz koszt w razie zamówienia nie mniej, 
Ijak 2 podetek. Piszcie do nas po polska na adres: 

LABORATOIRE N. KALEFLC1D 
66, Bid. Bretamm. — PAKIS (16)

Akordeonu
.zwróć się do specjalistów

FJaeterloos
ROUBAIX 

186, rne de Lunoy 
J 'ta sama firma L .  D C P O N T  
16, Av. Saint Amand — Yaleneiennes, 

Wszystkie instrumenty muzyczne Jazz — sa
ksofony — banjos — skrzypce — piosenki. — 
Reperacje gwarantowane. — Firma pełnego 
—— ‘ zaufania *a2g|g&e -• ■>ono  -----

A n d  wfcaM par 
des ourriers syndlgnćs 

Imprimerle „NARODOWIECT (U. Kwiatkowski) 
rue Emila zola — LENS 

(Reg* da Com.: Bćthune nr. 21231),
Głrsnti Lśon Garstka   LENS,

Za ogłoszenia Redakcja nie odpowiada.

Pierze Polskie
Z A M B E R O

18, Av. Van Pelt, 18 h LENS (P.deC.)
-  i— un na całą Francji i Belgję. Czysto 

darcia po . . .  35.— 1 46 fr. kg. 
Darte ręcznie po 65.— 6Ł— 80.— 1 90 fr. kg. 
Puch (kwap) po 78*— 90.— 1 180 tr. kg. 
Na wsypy. gwar. damasu, garnitury, obrusv, 
prześcieradła i  na pościele po spec. cenach. 
Wysyłka beżpłaŁ Próbki na żądanie darmo.

^niiimiunnuu w ie l k a  nimiimmmn^W

§ Kancelarja Prawna 3
= Istnieje od MBmnaatn lat

Ś. SKORNICKI
§  26, rne Beaubourg,- P A B I 8  (3-e) =  
3  Metro: Ramboteao. — TeLS Turbigo 64-78. s

= Załatwia w feknajkrótszyra czasie s  
S :—■: i  po zniżonych cenach. :— : =
5 Tłumaczenia u r z ę d o w e  ze =  
= wszystkich Języków — ważne £ 
s  —  ■ w całej Francji! ■ S
5 Pełnomocnictwa.. — Akta rejentalne kopna £  
S 1 sprzedaży. — NATURALIZACJE. — P«- = 
=- piety do ślnbo. — ROZWODY NA KREDYT. S 
S  legalizacje. — Obrona w sądach polskich S 
s  1 francuskich. — Porady ustne I listowne. 3  
| SPECJALNE W ARUNKI = 
!§ DLA ROROTNIK6W. |
|§ P r z y ję c ia :  od-9 — 12-ej i od 2 — 6*ej. 3 
ng W niedziele i święta: od 0 — 12-tej. m
■HiiiiiiiiminiuiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiBl

Prostaty!.
Niebezpieczną tę chorobę, która bardzo często jest 

wynikiem żle leczonego trypra można zupełnie Wyle
czyć bez bólu 1 bez operacji dzięki czopkom PROSTA* 
TOPOL KLAWE.

PROSTATOPOL KLAWE cena 18 fr., z przesyłką 
17 fr, 30. — Komplet 5 pudełek 68 fr„ za zliczałem 
|70 fr. 88.

Magister Klawe, 89, Bić), de la Tour-Maubourg, 
PAKIS (7-e).

ZADOWOLONY JEST zawsze, bo kupuje swoje U+mzmlm w 
Chemiserie Parftslenne ir, Roe Porte dAmm — lenb  

G E O R G  E S  7, r. de ta Gare, BDLLY l<* iHNES
IO M O W B  SEBJlt Wartoicl 30 fr*. sprzedawane za 15 frs.

KARTY W IZYTOW E
ZAPROSZENIA ŚLUBNE ł WSZELKIE 

WYKONUJE NAJTANIEJ
DRUKARNIA „ N A R O D O W C A ” LENS

I
może wygrać każ
da osooa, która w 
naszej firmie za
mówi 1 szwajcar
ski kieszonkowy 
zegarek, nikel - j 

^ £ 3 ^  chrom, z dobrym
chodem za frs. 29 

JBpĘĘr lub męski zega-
f f l & y  rek na rękę za

frs. 45, łub dam- 
a  ski zegarek za

„ r v r  £rs- 55*“ * ścien*Aym  ny zegar śpiewa-
JHfegr jący ku-ku co' %

tC r^  godziny za fr. 47.
▼ jJb * (rozmiar 30x18

J W  cm. — lub też 1
wieczne pióro naj 
nowszego mo
delu z widocznym 

rezerwuarem za fr. 23. Jednocześ- 
je z  zamówieniem należy nade* 
słać rozwiązanie trzech następu
jących wyrazów:

•  W ----------o *
Są to nazwy trzech polskich 

miast Do każdego zamówienia 
dodajemy darmo bilet .^Loterie 
Nationale” , który wygrać może

50.000 franków!
Nie zamykaj drzwi 

przed szczęściem
Wyślij Jeszcze dziś 
swoje zamówienie* 

które może Ci przynieść bogactwo

Q  1‘ r e m ja  
bezp łatn a !
Oprócz powyższego biletu, dodajemy "do 

każdego zamówionego zegarka lub wiecz
nego pióra:

sygnet ze złota amerykańskiego 
z wygrawirowanym monogramem zupełnie 
darmo. Prosimy przysłać rozmiar palca z 
papieru i żądane litery, -r- Płaci się przy 
odbiorze. — Zamówienia adresować:

Maison des Montres.
6, rue Caffarelli, NICEI (Alpes Maritimes).

Kto z naszych klientów.wygrał na loterii? 
Następujący nasi klienci .wygrali przy* 13-ej 
transzy:

1) Rybacki Michał, Beaumont le Roger 
(Eure);

2) Nowak Karolina, rue Heurteauz, 4 
Moyeuvre Grandę (Moselle) ;

3) Matczak Józef, Asnieres (S. et O.):
4) Matuszek Józefa, rue du Dr. Peau 

Leffrinckoucke (Nord);
5) Babicz Antoni, 9, rue de la Paix 

Asniferes (Śeme);._____________________

MĘŻCZYZNA 
do koni, żonaty, znający 
wszelką pracę oraz wszy
stkie maszyny rolnicze, z 
jednem 7-lctnlm chłop
cem, dobre świadectwa, 
poszukuje pracy na roU 
od 10.1. 38 r. Kobieta pra
cuje dorywczo. Sz. Roda
ków, którzy wiedzieliby o 
wolnym miejscu, prosimy 
nam podać za zwrotem 
I kosztów 1 wynagrodzenia. 
Miejscowość obo ję tn a , 
prócz dcp. Yonne. Brunon 
Feblowko, CHARMEUEU 
Ipar Yermebton (Tomie).

OGŁOSZENIA DROBNE

Au Leopard
Firma CLEMENT
13, PI. J. Jaures Teł. 40

Henin-Lietard
Dom zaufania, polecany ze względu na wielki wybór 
wszelkiego rodzaju KUTER, LISOW, PŁASZCZY, 
KRAWAT, po cenie nieporównałośJ. — Reperacje. — 

Przemiany. — Przechowywanie podczas lata. 
UŁATWIENIA W PŁATNOŚCI NA ZADANIE.

(17 IŁ)

Wolna m ie js ca . I

OSTRZEZENIE’ 
powodu niemożliwego 
azego pożycia z  żoną 

Stanisławą z domu Zy- 
ciert, ur. w 18B1 r. Mydllce 
Ipow. Będzin, zmuszony 
byłem się usunąć i  za za
ciągnięte przez, mą długi 
nie odpowiadam, " PIOTR 
GORGOM, Pavlllaa 4, nr. 
18 FOUĄUIERES - LES - 
LENS.

(J620)

MAGAZYN HURTOWY 
H  PRODUKTÓW 
spożywczych — poszukuje 
wykwalifikowanych wy
łącznych reprezentantów 
znających klientelę polską 
w depart. Nord i Pas de 
Calais. Zgłoszenia z do
kładnym życiorysem i  re
ferencjami, nadsyłać do 
„Narodowca” pod . 1532

SŁUŻĄCA 
potrzebna do wszelkiej 
pracy domowej* Zgłosze
nia do: Dałkowski Józef, 
skład kolonialny, rue de 
Lśnin, 82, FOUQUIERES 
LES LENS (P. de a )

OM7)

DZIEWCZYNA 
lod lat 18  lub starsza nie
wiasta potrzebna natych
miast do wszelkiej pracy.i 
domowej, =— PobftC płaca. 
Zgłoszenia dot MUDKIC 
Alichel, 89, rue de Metz,, 
JAKNY CONFLANS (M. 
et M. (1524)..

I M a try m on ja ln e  I

WDOWIEC 
lat 48, na stałej pracy z 
powoda braku znajomości, 
pragnie poznać pannę lub 
wdowę od lat 30 do 40, do
brego charakteru, dobrze 
obeznaną z pracą domową., 
Zgłoszenia wraz z foto-' 
grafią nadsyłać do: Wla- 
■Jysław SOLDANSKiI, Can- 
tonnement Laperouse Ba- 
timent E.N.2. ŁHCREU- 
SOT (S. et L.) (1525).

S P R Z E D A Ż E .

DOBRA OKAZJA
S a l a  

do zabaw
10 zn. szerokości na 16 
m. długości, podwójne 
ściany, dobra podłoga, 
nakrycie z szeroko ia-1 
listych płyt cemento
wych, do objęcia na
tychmiast. Udziela się 
kredytu. — Zgfer—  
się do:
STOCH AMERICAIN 
NOEUX LES MENES 
 Telefon 20.^

NADZWYCZAJNA 
OKAZJA! 

Kawiarnia z salą do tad- 
wolna od dostawców, 

do odstąpienia w środku 
I lcolonU polskiej. Cena 7000 
fr. — Zglosz. do „Naro
dowca”  pod nr. 1616.

MALEŃKA SZCZYPTA
PBISE ODOPHILE

Kupujcie
firmach

tglaszajęcyeh sif 
w

„NARODOWCU’'

te  nie
glc które mogłaby zacłv 
gnać żona moja Katarzy
na z domu Ziemnlea, zam. 
W Houdaln, rue Mer. Jot- 
fre, 16. — BUDZOWSK1 
Wojciech, HOUDA1N (P. 
do C.r (3827).

UNIEWAŻNIAM 
zagubiony paszport nr. 
2698-10-34, wydany przez 
Konsulat R- P. W Paryżu 
na nazwisko Józefa PI
KUSA ur. dnia 12-go kwie 
tnla 1910. (35-46 ag.),

C H O R Y M  CZYTELNIKOM wysyłamy 
pełnie darmo broszurę o najnowszym spoeobie lec 
chorób ł przedłużenia okresu żyda " 
idezwłocaode po polaku 
ASCO, " ---------

| adres: LABORATOIRE 1
8, Faubourg Poissonnlćre, PARIS X. 1 

(102 ag^j

’sssa
>IRE NJ 
IZ . 1

r - Tiomaez Przysięgły

Z. WITTENBERG
Tłumaczenia — Porady prawne.

_ Ceny zniżono dla robotników. —

Niedaleko Q .  I .  I, .  '______
Konsulatu I U I S n u

Kancelarja Adwokacka
pod kierownictwem DOKTORA PRAW

Tłumacz Przysięgły
przy Sądach Francuskich.

S. OLSNICKI
106, r. Jouffroy — PARIS XVD  
Przyjęcia od 9 — 7. W nleda, i śwista od 10 — j 

Metro: WAORAłL — T*L: WAOBAH S5-91

TŁUMACZENIA URZĘDOWE 
Papiery do ćluba —  Natarali- 
zacje. —  Pełnomocnictwa. —  

Akty rejentalne. — Rozwody. — Spadki. — 
Obrona w sądach francuskich I

CHORZY! Przyjdźcie wszyscy z zaufaniem do:

Centralnej Kliniki w Paryżu
nr. 4, Bid Denaln, PARIS (naprzeciwko dworca Nord) — 2-gie piętro.

■ Leczenie wszystkich chorób nowend metodand. - ■
— Elektryczność — Zastrzyki. 1

Choroby weneryczne: tryper — syfilis — choroby kobiece — krwi — 
skóry — reumatyzm — płac — żtoiądka — gardła — nosa IM— łtd—
-------  PRZEŚWIETLENIA — ANALIZY. -------
Konsultacjo <wtełi»nnin od 9 r. do 12 i od 3 do 7.30 wlecz. W niedzielę 
i święta od 9 r. do 12-ej. — Ceny umiarkowane — Assurances Sodales. 
Mówljsie po polaku i niemiecku. ——  Listowne porady berpłafariaj

wdzone przez

W ielka Klinika P o lska
Medyczno-Chimrgiczna, Zał. w 1910 
153, Bid. de la Villette, PARIS 

[ m :  Nord 68-54. — Mitro: AubcrrilDers.
^13 pobliżu: Gare de KEst i Gore du Nord. H 

Pięciu lekarzy specjalistów leczy według najnowszych metod nauki. 
CHOROBY MOCZOPLdOWB tryper, zwężenie cewki niemoc, prostaty* 
CHOROBY KOBIECE: upławy, niemoc, mfctryt, perjody bolesne 
SYFILIS 1 JEGO KOMPLIKACJE.
CHOROBY SKORY I  KRWI: psorjazła, plamy, swędzenie, wypad włosów 
CHOROBY PŁUC 1 SERCA: astma; kaszel, suchoty, palpitacje. 
CHOROBY ŻOŁĄDKA I  KISZEK: bóle, kwasy, odbicia, wymioty, zatw.
CHOROBY OCZU NOSA. GARDŁA I  USZU. [i biegunka
Nowoczesne leczenie elektrycznością. Promienie X, djatennja. Promie
nie oltra-fjoletowe i Infraezerwone, lampa kwarcowa, pnjdy wysokiej 
częstotliwości i galwano-faradyczne Wszystkie choroby są ściśle spra
wdzane przez prom. S, ba dania laboratoryjne, no w. metody leczenia.

2 salony • poczekalnie. — Dwanaście sal i-----
leczniczych. — Ceny bardzo omlarko- 

' bardzo przystępne. — Przyjęcia 
I od godz.: 9-ej. do 12-ej. 1 od 2-ej. do 8-ej 
W niedziele 1 święta od godz. 9. do 12.1 
Listy kierować.: INSUTUT MEDICAL 
168. BoUleyard do ta yiUctte PARIS.

netody leczenia.

O
ZENON W IT A R S K W

•McczmUao m iło śc i
(Powieść współczesna.)

bezcen sanatorium, wzywają mnie isamo, jak to ja  uczyniłbym. Może 
do Niemiec. Dziś rano znowu otrzy I mu pan w zupełności zaufać.

IM ) (Ciąg dalszy),
• —: Jakaś młoda pani? —  zapy
tał zdziwiony. — A  kto to może 
być, ta pani?

Był to Stefan Werner i  Ewa Bai- 
tus. Rittera uderzyła nadzwyczaj
na piękność dziewczyny, a po krót
kim powitaniu zapytał nabywca 
zakładu:

— He ma pan w tej chwili cho
rych?
' —  Czterdzieści osiem pacjentek. 

Od wczoraj przybyła nowa, kobie
ta młoda, lecz dotknięta obłąka
niem, które objawia się w atakach 
furii. Mam wrażenie, l i  ta długo 
nie pożyje.

Ritter wskazał na grubą księgę 
na stole i ciągnął dalej:

—  W tej księdze znajdzie pan 
nazwiska wszystkich chorych, da-! 
tę przyjęcia ich do zakładu, a w

specjalnej rubryce sumy na koszty 
leczenia. Zechce pan przejrzeć księ
gę, abym w razie wątpliwości, na
tychmiast mógł Udzielić .wyja
śnień.

—  Nie w tei chwili —  odparł Ste 
fan, —  i jeśli pan pozwoli sprawę 
tę odłożymy do jutra.

—  To niemożliwe, gdyż jutro nie 
będziemy mogli tego załatwić. ■

—  Dlaczego?
-5- Bo jutro nie będzie mnie ani 

w Antin, ani też w Paryżu. 
H J a k to ?  — zawołał trochę zdzi 

Iwiony Werner. — Tak natychmiast 
Ipan wyjeżdża?

—  I  to jeszcze dziś wieczorem. 
Żałuję bardzo, niech mi pan wie- 
rzy, że choć kilku dni nie mogę spę
dzić razem z panem. Mówiłem jed*| 
nak już panu, że sprawy familijnej 
które zmusiły mnie do sprzedaży za

małem telegram, w którym prosi 
mnie rodzina, abym czym prędzej 
likwidował swoje sprawy.
I —  Rozumiem, ważne przyczyny,
1—  odrzekł Stefan. —  Pański nagły 
wyjazd nabawi mnie jednak niema- 
Iło kłopotu. Czy jest w zakładzie 
jktoś, który by potrafił mi dać ko
nieczne wyjaśnienia?' • -■
I —  A  jakże, panie kolego. Pozo
stawiam panu mego asystenta.

*— Któż to taki? —  przerwał 
Werner.

■—  Mól asystent, doktor Szulc, 
jest młodym uczonym i niezrówna
nym pracownikiem. Był on od czte
rech lat moim zastępcą i we wszyst 
kim mogłem na nim polegać. Za to! 
jestem mu winien wdzięczność i  u- 
znanie. Mogę go panu szczerze po
lecić. Pozostanie chętnie w Antin, 
gdyż do sanatorium mego przywią
zał się bardzo.

P I—  Dobrze, skoro pan powiadasz 
że na to zasługuje... 
i. ,—; Przedstawię go panu w tej 
Ićhwili. Może pan również odebrać 
od niego trzy tysiące franków, któ
re wpłacono wczoraj na koszty le
czenia chorej, przyjętej ostatnio do 
zakładu. Zbliża się jednak godzina 
wizyty lekarskiej. Nie dajmy więc 
czekać naszym chorym. Czy pani 
będzie nam towarzyszyła? 
ćjtt Jeśli pan pozwoli? —  odpo
wiedziała Ewa.
 —  Służę pani, jeśli pani ma dość
odwagi. Z góry uprzedzam, że bę
dzie pani świadkiem scen nie bar
dzo miłych.

Nie potrzebuje się pan ojnnie 
niepokoić.

Opuścili dom i przez park udali 
się do zabudowań szpitalnych. A- 
systent oczekiwał ich na czele ca
łego personelu sanatorium i ukło
nił się przybvłym.

 I—  Bardzo się cieszę, że pozna
łem pana, panie kolego. Pan Ritter 
polecił mi pana i  dlatego zostanie 
pan nadal w zakładzie jako mój 
współpracownik. Mam też nadzieję 
iże obydwaj jeden tylko będziemy 
mieli cel, aby nieść ulgę nieszczęś
liwym chorym.

Bzę w  zupełności liczyć na 
mnie —• odparł Szulc. —  Zapew
niam pana, że we wszystkim będę 
I starał się go zadowolić.
■ E w a  i  lekarze weszli do pawilo- 

. pielęgniarka koleind 
otwierała drzwi pokoików dla cho- 

ie  nie zaszł

| — Zatrzymam go u siebie. N ie —- Zapewne doktor Szulc ? — po- 
można nie korzystać z pracy czło- wiedział Stefan, 
wieka, którego pan tak pochlebnie —  Z  przyjemnością prawdziwą 
poleca. . przedstawiam go panu —  wtrącił

— Naprawdę, to człowiek wyjąt- Ritter. 
kowy! — Złoży on panu dokładne | Werner podał rękę młodemu le* 
sprawozdanie o każdej chorej, tak karzowi i powiedział:

iju. Dyżurna pielę 
otwierała -drzwi poj . 
rych i nigdzie nie zaszło nic nad
zwyczajnego. Następnie udali się 
na pierwsze piętro i  stanęli przed 
{drzwiami pokoju numer 4. 
r  — Tutaj właśnie —  powiedział 
Ritter —  znajduje się młoda kobie
ta, którą przywieziono ostatnio.
I —  To ona cierpi na ataki szału?

—  Ona właśnie.
Pielęgniarka otworzyła drzwL 

Weszli do celi, która obita była 
materacami i  nie posiadała żadne- 
:o sprzętu. Dwa materace i kilka 

lo łd er leżały w kącie na grubej ma- 
[de, zastępującej dywan.

Matylda zupełnie spokojna stała 
Iprzy oknie, a długie je j włosy

Isłaniały ją  niby płaszcz. Obłąkana 
głośno liczyła na palcach: 
n i p  Dziewięć... dziesięć... jedena
ście... dwanaście... trzynaście...

B- Cicho! —  powiedziała młoda 
kobieta i  znowu” zaczęła monoton*- 
nym głosem: —  Czternaście.- pięt
naście... szesnaście...,
I Lekarz ujął ją  znowu za rękę,. & 
Matylda odwróciła, się i  spojrzała 
wokoło. Ewa czuła się wzruszona 
widokiem tej nieszczęśliwej, tak 
pięknej pomimo śmiertelnej blado^ 
sci i ran na twarzy, zadanych je j 
■podczas walki ze zbrodniczym bra
tem. Z  kolei oczy Matyldy zwróci
ły  się w kierunku Ewy. Zdawała 
się być pociągnięta ku młodej dzie
wczynie i  postąpiwszy kilka kro
ków naprzód wchłaniała ją  oczami. 
Scena ta, dziwna bardzo, zaintere
sowała lekarzy.

Ritter i  Werner pozwolili Matyl
dzie jeszcze więcej zbliżyć się do 
Ewy, gotowi każdej chwili pomóc 
je j w razie potrzeby. Spojrzenie 
siostry Ralfa przybierało dziwny 
wyraz. Po dłuższej chwili obłąka
na wydała niezrozumiały jakiś o- 
krzyk i zaczęła znowu liczyć na pal 
cach, szepcząc:

.(C3ąg dalszy nastąpi)!.


