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^"JesteiifljlgOfami do waseUdej woj-fc 
ny, z każdym najsilniejszym nawet I

• przeciwnikiem. Naród polski niema pb-fc 
3 czucia niższości wobec możnych naro- [ 
j  dów tego świata, bo uświadamia sobie f 
§w  pełni fakt, że sam do tych silnych i 
;  narodów należy. Nie przeraża Polaków*
;  ani ilość nieprzyjacielskich dywizji, a- S
• ni wyposażenia techniczne, ani czyjkol-1 
;  wiek tapet. Wierzymy bowiem, że ilość t 
■naszych własnych dywizji, ich sprzęt?
I techniczny, ich duch bojowy i' męska 5 
:  postawa całego narodu najzupejniej - 
3 wystarczą do zwycięstwa”.
| „Będziemy się bić dobrze, bo wiemy, \
• że historia wielkich dokonań jest pisa-;
• na w księdze dziejów żelazem i krwią £ 
3 mężnych narodów”. t
fi  „POLSKA ZBROJNA”  j

organ wojska.. j

Wincenty Witos powrócił do Polski.
WARSZAWA, 29. 3. —  Wczoraj 

po południa ok. godz. 17-ej prze
kroczył granicę polską, jadąc % 
Pragi, Wincenty Witos, b. premier 
i przywódca Polskiego Stronnic
twa Ludowego. Witos przekroczył 
granicę na podstawie poszportu, o- 
trzymanego w  poselstwie R. P. w  
Pradze.

Pobyt Witosa zagranicą, który 
opuścił kraj po wyroku w „proce
sie brzeskim , trwał ok. osiem lat.

Wiadomość o powrocie do Kraju 
Wincentego Witosa, najwybitniej- j 
szego przywódcy polskich mas j 
chłopskich, najliczniejszej bezwąt- 
pienia warstwy w  narodzie pol
skim, wywołała w całej Polsce i po- 
z a je j granicami wielkie wrażenie.

Witamy powrót wielkiego pa
trioty i działacza w  nadziei, że ci, 
którzy spowodowali jego emigra
cję, staną obecnie na wysokości za
dania, i  z powrotu tego skorzysta
ją  do zwiększenia jedności i  siły 
moralnej narodu polskiego wobec 
grożących niebezpieczeństw. Po 
stronie ruchu ludowego gotowość 
do zjednoczenia wszystkich sił na
rodu istnieje, jak to stwierdził na
czelny organ Stronnictwa Ludo
wego „Zielony Sztandar” , pisząc:

Z Polski o Polsce.

Pamiętne dni marcowe.
( K o m  /tomdeMffa trias na *.Xarodoura''ł
Warszawa, w maren. 

Zabór Czech, zajęcie Kłajpedy przez 
Hitlera i nieoczekiwane zmiany w 
sytuacji Europy środkowej odbiły się 
w Polsce głośnym ećhem, usuwając na 
dalszy plan wszelkie inne zagadnienia! 

W Polsce zaszły wielkie zmiany. I 
Chodzi tu przede wszystkim o zmia

ny natury moralne j, d u c h o w e j,  ja- 
Ue zaszły w polskim narodzie —

H,,Wierzymy w siłę naszej armii i bo- żył się wejść na polską ziepnę, zagro- 
haterstwo naszego żołnierza. Jesteśmy. dziłyby mu drogę n|e tylko armaty, ka
pę wni tego, że gdyby najeźdźca powa- Irabiny, bagnety i szable żołnierskie, ale 

iże zabłysły by w rękach milionów chło
pów kosy i widły, że drogo musiałby 
Niemiec zapłacić za przekroczenie gra? 
nic polskiej ziemi.

Sytuacja Polski choć jest poważna, 
nie jest beznadziejna. Ale na wszelki 
wypadek musimy być przygotowani 
jak najlepiej. Musimy nasze siły potę
gować, musimy należyty porządek we- 

K3K i wnątrz państwa zaprowadzić.
$gp Trzeba zagoić rany i pozacierać 
E“ Udy rozdarcia i zwaśnienia, byśnjymo- 

gli być silni —  nietylko silą oręża, sale. 
również zgodą, jednością'*!'  hratfifc- 
stwem”.

Wincenty Witos.
Wincenty Witos urotjjstt aję w 1874 ro)ra 

w Wierzchosławicach, gdzie ujtończyi szko
lę ludową 1 został naczelnikiem gminy. Rudzi
co jego go. podarzyll na małym kawałku roj 
li. Jako Jeden z organizatorów ruchu ludo
wego Witos został w 1908 roku posłem do 
Sejmu galicyjskiego, a w roku 1811 posłem 
do parlamentu austriackiego, którego byt 
członkiem do 1918 roku. Wincenty Witos byt 
pierwszym posłem polskim, który na posic-t 
dzenlu parlamentu austriackiego zażądał 
podczas wojny Światowej otwarcie i z od
wagą odbudówy zjednoczonej i niepodległej 
Polski. Jako szef Stronnictwa Ludowego 
„Piast” stanął w roku 1918 na czele pier
wszego rządu niepodległego w Lublinie, na
zywanego Rządem Tymczasowym. Do tego 
rządu należał takie obecny marszałek Rydz- 
flmigły.

Witos posłował na sejmy wybrane------
tpcfr 1919,1922,1928. Podczas wojny polsko- 
bolszewickiej był premierem rządu jednoScl 
narodowej od lipca 1920 r. do września 19*1 
roku. Za zasługi otrzymał najwyższe 
odznaczenie, order „Białego Orta". 
drugi był premierem od dnia 10 do 15 mąja 
w 1926 roku 1 został obalony przez przewrót 
majowy.

Wojska gen. Franco wkroczyły do Madrytu.
Z polecenia rządu madryckiego wojska republikańskie 

nie stawiały oporu i złożyły broń.

W Walencji republikanie radzą nad losem reszty kraju.
Żyw ność dla M adrytu .

przejść do porządku dziennego.
$o tylko się zastanówmy.
Jest szereg partyj i  ' ugrupowań, 

zwalczających się nawzajem. Nawet w 
łonie samej partii prorządowej, jak i w 
opozycji istnieją duże różnice ideowe 
i osobiste. Walkaprzybiera często dość 
ostre, fonny, wzajemne krytyki posu
wają się czasami bardzo daleko.'

rj  potem Jako prezę# klubu parlałneî tąrnego. 
Stronnictwa liiijfcwego pł-ouadZU 
bilnotó na terenie parlamentu polskiego, po 
procesie brzealdm, wytoczonym przywódcom 
mchu ludowego, Witos udał olę na emigrô

i. cziJlo Stronnictwa

I  nagle —  znikają gdzieś spory i nie
chęci,Takie tych ludzi wzajemnie dzie-

ny niKwykle p f c  i robotnlfe, woMiowy i u-!
jn e z  powierzchownych obMrwatorów r7̂ aik przemyBlowia; j kipieć j 
Btodo<OTtaje, hib oceniane fa]B^wi&. mężczyźni i dzieci -  wszyscy

I  jeżeli dotychczas w Polsce byli lu- 
dzie, którzy ładzili się, że dobre stosun
ki z  Niemcami dadzą się utrzymać na 
stałe, że można wierzyć w pokojowe 
zapewnienia Hitlera, teraz — wobec o- 
kzążenia Polski z trzech stron przez 
Niemcy —  wszyscy zrozumieli, że taki 
stan rzeczy wyklucza przyjazne stosun 
Id sąsiedzkie.

Innymi słowy -— Polska stanęła oko 
w oko z twardą koniecznością: albo 
kompletne zadławienie gospodarcze i 
polityczne przez nienasycone w swych I 
zaborczych apetytach N i e m c y  
—  albo bezwzględna i uparta walka 
na każdym kroku, nietylko o niezależ
ność —  ale przede wszystkim o  mocar
stwowe stanowisko w Europie środko
wej. Dlatego, że geograficzne położenie 
Polski odraza postawiło jej zasadni-1 
czy warunek: tylko silna Polska może 
egzystować, słaba —  prędzej, czy póź
niej stałaby się łupem sąsiadów.

I wtedy dokonała się owa niezwykła 
przemiana, która w ogromne zdumie-

i wprawiła wszystkich cudzoziem
ców, obserwujących polskie życie. J

jednakowo myślą, czują i mówią.
i zazwyczaj dwóch łudzi, któ

rzy by we wszystkich sprawach zu
pełnie tak samo myśleli. Dlatego też 
są różne ugrupowania, różne partie 
polityczne — jedni sobie wyobrażają, 

ich droga jest właściwa, a drudzy 
—  że właśnie ich- Ale cel tej drogi dla 
wszystkich winien być jednaki: dobro 
Polski. Bo gdyby był inny, to nie na* 
zywali by siebie Polakami.

Jakiż z tego wniosek? A no ten, że 
spieramy się wprawdzie o różne rzeczy, 
wiele spraw nas rozdziela i wrogowie 
nasi myślą, że naród nasz nie potrafi 
się zjednoczyć.

Ale nie rozumieją nasi wrogowie, że 
to są sprawy błahe, kłopoty dpla co
dziennego, spory na kilka, kilkanaście 
lat —  ale w sprawach naprawdę po
ważnych, tam, gdzie honor i dobro ca
łej Polski wchodzi w grę — tam staje
my mu rem wszyscy.

W chwili wielkiej potrzeby spadły < 
as nagle błahostki dnia codziennego 
pokazaliśmy sobie nawzajem i światu 

całemu: że nie nacjonalistami, demo-a 
I kratami, ludowcami, czy kónserwaty-l 
Istami jesteśmy — ale przede wszyst-1 
[kim P o l a k a m i | Z Z  
I A każdy, kto by w takich chwilach I 
usiłował ponad sprawę Polski wysuwać 
ten czy inny intereaik — nie jest po-l 
prostu Polakiem Jest kimś obcym, nie-d 
potrzebnym i szkodliwym.

Dlatego też chociaż położenie polij 
I tyczne całego świata jest niepewne I  
ciężkie — wszędzie, gdzie biją polskie] 
i serca, głośmy radosną nowinę: W chwil 
Ili próby potrafiliśmy się wznieść ponad | 
swary i spory, dowiedliśmy, że Naród 
i Polski stanowi jedną, potężną c a 
ł o ś ć ,  z którą niebezpiecznie jest 
I komukolwiek zaczynaćSH

15 marca rano zostało społeczeństwo 
polskie zawiadomione przez nadzwy
czajne dodatki wszystkich pism, że 
wojska niemieckie wkroczyły do Czech.
Sytuacja była naprężona do nadzwy
czajnego stopnia. Nie wiedziano, ca 
przyniesię następna chwila.

I w chwili tej —  zniknęły nagle wszy 
sfckle wewnętrzne spory i usunęły się w 
cień partyjne interesy. Cały Naród Pol
ski twardo i zdecydowanie, z niezwy
kłym jednocześnie spokojem oświad
czył: jesteśmy gotowi w każdej chwili 
do bezwzględnej obrony naszych praw.

Cała prasa, wszystkich bez wyjątku 
odcieni i ugrupowań politycznych, w i-1 
mieniu reprezentowanych, przez siebie 
kierunków wypowiedziała jednogłośnie 
gotowość całej Polski na wszystko, co 
tylko trzeba będzie zrobić dla dobra] 
kraju.

Opozycjonista i prorządowiec, ludo
wiec i socjalista, demokrata i nacjona
lista — wszyscy stanęli murem w jedl 
nym szeregu i oświadczyli, że w chwili 
decydującej nie Istnieją między niir11 
różnice zapatrywań.

Ta jednobrzmiąca prawie deklarar I 
-r- a Której istnienie zostało na wlec 1 
ną rzeczy pamiątkę uwidocznione • 
polskiej prasie z owych gorących db 
— ta przemiana, jaka się dokonała *
niewiarogodnie wprost krńtkin czasie | stematyczną agitację. Gniewająca^ 
jest sprawą, nad którą nie można na rezerwę czynników rządzących dzień

MADRYT, 29. 3. Wczoraj przed 
południem o godz. 11-ej wkroczyły 
do miasta pierwsze oddziały armii 
gen. Franco, nie natrafiając na, o- 
pór. W  ciągu dnia weszły do mia
sta dalsze oddziałv. Na wielu do
mach ukazały się sztandary czer- 
wono-olote.
;  Z  członków madryckiego rządu 
j,obrony narodowej”  pozostał w  
mieście premier Besteiro.

Londyn, 29.3. —  Jak donoszą z Hisz 
panii, wojaka gen. Franco c$ęść przed, 
mieści Madrytu zajęto już onegdaj wie
czorem. Dzielnica uniwersytecka zo
stała zajęta po poddaniu się części 
wójśk republikańskich, gdy druga 
część tych wojsk wycofała się do mia
sta. żołnierze gen. Franco ze względu 
pa noc nie posuwali się dalej, czekając 
do następnego dnia.

Wehodzących do miasta wczoraj żoł
nierzy gen. Franco część ludności wi
tała z entuzjazmem, inna zaś pzęść o bo 
jętnie, lecz nie wrogo, ciesząc się, że 
kończy się wreszcie dwa i pół letm ko
szmar wojny pod murajni miasta, bom
bardowania, głodu i nędzy.

Żołnierze republikańscy porzucili po
zycje dookoła miasta, pozostawiając w 
nich broń. Niektórzy z żołnierzy witali

swoich wczorajszych wrogów faszy-1
stowskim pozdrowieniem. 1 Madryt, 29.3. —  Wkrótce po oddaa-
j Wkraczające oddziały zajęły przede ^  armii gen. Franco przybyły do 
jwszystkim więzienie, w któryin ztfaj- jmiagta przygotowane od pewnego cza*
dowało się wielu więźniów politycz
nych* szczególnie młodzieży, należącej 
do „Falapgi” . Zajęto zaraz, stację ra
diową, która o godz. 14-ej ogłosiła pier 
wszy komunikat wojsk gen. Franco.
— Wojska* -gen. Franco przybyły pod 
Madryt w grudniu 1936 roku.

su transporty z żywnością. Uruchomio
no miejskie środki komunikacji. Wczo
raj wieczorem miasto od przeszło 2-ch 
lat było znów oświetlone.

*
O fensywa na fron cie  pod Tolede 

Burgos, 29. 3. —  Dowództwo armii 
[komunikuje, że prowadzona z wielkim 
rozmachem ofensywa na odcinku Tole- 
do dała dobre wyniku W pierwszym 
dniu posunięto się o przeszło 30 km.
| naprzód na odcinku szerokości 90 km. 

★
Narady w Walencji. 

Walencja, 29.3. Przybyli tu samoło- 
tem z Madrytu min. wojny gen. Casa- 
do oraz inni członkowie rządu Madryc
kiego. Pod przewodnictwem gen. Miaji 
toczą się narady nad tym, czy po upad
ku Madrytu dalej się bronić lub też 
złożyć broń ze względu na beznadziej
ność walki.

Wojska gen. Franco przed Madrytem.

Dziś premier Daladier przemówi przez radio 
o  stanowisku Francji w chwili obecnej.

Paryż, 29. -3. t -?- Premier Dalądier. 
wygłosi dziś w środę Wielką mowę 
przez radio, w której okresli stanowi-

Polska i Litwa zbliżają się do siebie 
wobec wspólnego niebezpieczeństwa.

W  chwili zajęcia Czechosłowacji 
w  przeddzień zajęcia Kłajpedy, 

niemiecka przypomniała, że 
marca minęło 700 lat pd 

 i Hermana von Salza, mi
strza Krzyżaków, za którego rzą
dów w r. 1226 Krzyżacy od Konra
da Mazowieckiego otrzymali jako 
lenno ziemię chełmińską.
| Krzyżacy w  r. 1230-tym rozpo
częli podbój Prus, a już w  r. 1237 
połączyli się z  Inflanckimi Kawale
rami Mieczowymi i  w  ten sposób 
położyli podwaliny pod kolonizację 
niemiecką na ziemiach polsko-lite
wsko - łotewskich.

Prasa niemiecka wskazuje na to 
talne rządy w Zakonie Krzyżackim, 
w  którym „religja posłuszną była 
polityce”  —  jak pisze „Westfaeli- 
sche Landeszeitung”  —  i stwier
dza, że Zakon „pod niemczyznę po
łożył fundament dla możliwości.

W  jednym i drugim kraju odpo
wiedziano skupieniem siły obron
nych, a  co  lepsze, nastąpiło wielkie 
wzajemne zbliżenie się do siebie. W  
Sejmie i  Senacie odbyła się wielka 
manifestacja na cześć Litwy i za
pewniano naród litewski, że w 
chwili ciężkiego doświadczenia na
ród polaki jest sercem u boku naro
du litewskiego. (Donosimy o tem 
na inńym miejscu).

Natomiast prasa niemiecka, nie 
tai swojego niezadowolenia z powo
du manifestacji przyjaźni polsko- 
litewskiej.

Rząd litewski odrzucił też pro
test niemiecki przeciw zbrojeniom 
litewskim, oświadczając, że zbrojej 
nia te nikomu nie zagrażają, i  są

Erzeznaczone do obrony wolności | 
Bitwy.

N ow y rząd  na U lw ie .
Kowno, 29. 3. — Gen. Czernius]

których ostatecznych wymiarów tworzył nowy rząd litewski. W skład 
nawet my dzisiejsi jeszcze zupełnie rządu weszli przedstawiciele stron- 
obliczyć nie możemy” . Inictw opozycyjnych m. in. p. Bistras,

I przywódca Chrześcijańskiej Demokra- 
Trzy dni po takim wynurzeniu' cji. Ministrem spraw zagranicznych po 

Niemcy zajęli Kłajpedę, z której został nadal p. Urbszys. 
poczęli robić natychmiast wielką Jak donoszą, wszystkie partie poli-j 
twierdzę morską. Język wyraźny. tyczne na Litwie mają być rozwiązane, 
tych faktów I zapowiedzi zrozn-lNa czele zjednoczenia stanąć ma gen. 
miały Polska I Litwa. )Rasztikis.

sko.Francji wobec najważniejszych za- 
gadnień polityki zagranicznej. Mowa 
będzie nadawana przez wszystkie fran
cuskie stacje radiowe o godzinie 19.45.

W kołach politycznych oczekują mo
wy premiera z wielkim zainteresowa
niem.

Pisma angielskie 
o armii polskiej.

Londyn, 29. 3. —  „Star”  z niezwy
kłym uznaniem omawia siłę, spraw
ność i nowoczesność armii polskiej. —! 
„Star”  twierdzi, że wysoka liczba ofi
cerów w armii czynnej spowodowana 
jest organizacją armii na podstawie 
jednostek ogniowych, co dowodzi no
woczesności armii polskiej. Każda jed
nostka ogniowa zdolna jest — przy ta
kiej organizacji —  do działania na wła
sną rękę.
I Jednostki ogniowe —  pisze „Star”— j 
są potężnym krokiem naprzód w zwię
kszeniu ruchliwości i  siły uderzenia ar-l 
mil. Były one stosowane z powodze
niem przez oddziały włoskie w Hiszpa-

Kom itet „F ra n ce  -  Allem agne 
postanow ił się rozw iązać.

Paryż, 29. 3. — Komitet współpracy 
francusko - niemieckiej, pod nazwą 
,,France-ADemagne" ogłosił komuni
kat, w którym donosi, że zawiesza swą 
czynność i zwołuje walne zebranie 
członków w celu rozwiązania komite-l 
tu.

PRAGA. — Urzędowo zaprzeczono wiado- 
o4d o aresztowaniu przywódcy faszystów 

czeskich gen. Gajdy.

Polska z nikim rozmawiać nie będzie 
w  sprawie swoich ziem i granic!

M i l i o n  ż o ł n i e r z y  p o d  b r o n i ą .

Wybuch w belgijskiej 
fabryce prochu.

8 zabitych 130 rannych. 
Bruksela, 29.3. — W fabryce procłui 

w Herstal nastąpił wybuch z niewyjaś
nionej przyczyny. Podczas wybuchu 
ośmiu robotników poniosło śmierć, 
trzydziesta robotników jest rannych.

Rozwiązanie oddziału gwardii 
Hlinkl za nfeprzyehjlność 

dla wojsk niemieckich.
| Bratysława, 29. 3. —  W jednej ae 
wsi w zachodniej Słowacji rozwiązano 
oddział gwardii Hlinki na żądanie 
władz niemieckich. Gwardia Hlinki bo
wiem zajęła wrogie stanowisko wobec 
wojsk niemieckich.
I Dodać należy, że gwardia Hlinki jest 
formacją wojskową, na której opiera 
się rząd słowacki.

Odebranie.debitn wszystkim 
pismom zagranicznym 

w Czechach i na Morawach. 
Praga, 29. 3, Z polecenia, guber

natora Rzeszy, wszystkie pisma cudzo
ziemskie, za wyjątkiem włoskich, mają 
odebrany debit na terenie Czech i Mo
raw.

Rozbili Czechowi głowę, 
za  ok rzyk  na cześć Hitlera. 
Chalons sur Marne, 29. 3. — Pra- 
miejscowa donosi, że w jednej z  ka

wiarń pewien obywatel czeski miał 
wnieść okrzyk na cześć Hitlera. Czecha 
kilkanaście minut później przewiezio
no do szpitala z rozbitą czaszką. Czte
rech sprawców napadu aresztowano.

Zw łok 2 8  zabitych  przez 
law inę śnieżną nie sprow adzono 

feszcze w  dolinę.
Tarbes, 29. 3. —  Z Izourd donoszą, 

■  zwłoki 28 robotników, którzy ponie
śli śmierć pod lawiną śnieżną pozosta
ją nadal na miejscu, gdzie złożyli je 
ratownicy. Wobec wielkich trudności, 
zwłok nie zdołano bowiem sprowadzić 

| w celu urządzenia pogrzebu.

Warszawa, 29. 3. — Ukazało się za
przeczenie urzędowe, jakoby Polska o-

Berlin irytują manifestacje w Polsce 
przeciw zaborczości niemieckiej.

Berlin, 29/ 3. — „National Zeitung” nik grozi, że na dłuższą metę raanlfe- 
. wzo w zirytowanym tonie o manife-i stacje Łe będą nie do zniesienia „dla 
tacjach przeciwniemleckich w Polsce.'przyjaznych stosunków między Pohiką 
Dziennik hilterowski twierdzi, że corazI a Niemcami” , 
większo rozmiary tych manifestacyj

ilają sądzić, że rozchodzi się o sy. Warkv i

trzymała jakiekolwiek żądanie w spra- do ostatniej kropli krwi. Mówcom, któ-
wie Gdańska i w tej sprawie toczyła u- 
kłady. Zaprzeczenie wyraża zdziwienie, 
że takie fałszywe pogłoski pojawiać się 
mogą mimo, że rząd polski tylokrotnie 
stwierdził, iż sprawa przynależności 
Gdańska do Polski nie może podlegać 
dyskusji z nikim,j

Bydgoszcz, 29. 3. —  W ub. niedzielę 
odbyła się w Bydgoszczy podniosła ma
nifestacja przeciw zakusom niemiec
kim, urządzona przez Polski Związek, 
Zachodni.
I Podc-wm manifestacji, w której brało 
udział ponad 10.000 osób wygłoszono I 
przemówienia, w których podkreślano I d. 

“ iwość obrony każdej piędzi ziemi 12:

rych rzęsiście oklaskiwano, przerywa
ła publiczność okrzykami: „Precz z Hit 
Ierem!”  „Żądamy zajęcia Gdańska 
przez wojska polskie!” , „Żądamy Kró
lewca!” . '

★
Warszawa, 30. OL — Prasa polsl 

przestrzega przed prowokatorami, n 
lleżącymi do mniejszości niemieckiej I 
[stojącymi na żołdzie Gestapo. Na ślady 
lich roboty natrafiono w różnych stro-j 
nach kraju. 11 prowokatorów przeważ- 
— “ iNiemców aresztowano w Bydgosz-

I W  przystęp ie złości zrzucił 
dzieck o  ze schodów .

Valenciennes, 29. 3. —  Podoficer 
Wiliam Puyot w przystępie złości zrzu- 

fcił córeczkę ze schodów. Dziecko dozna 
ło tak ciężkich obrażeń, ze wkrótce 
zmarło. Jak stwierdzono, dziecko ba
wiąc się wrzuciło balon do pokoju. Za 
balonem pobiegł kot, przy czym pomie
szał marki pocztowe, które układał pod 
oficer. To było powodem niepoczytalne
go czynu Puyot

ty.

spraw zagranicznych 
niyozdsnla min. Bon
ia na terenie polityki

LA. — Kzqd belgijski ogłosił, te 
strzepał surowo przepisów o po

bycie cudzoziemców. Wszyscy przybyli ntełe 
tlaie M t  wydalani.
IbUDAFESST, — Niemiecki minister pro

pagandy Goebbels przybył do Budapesztu 1 
yma się dwa dni.
ItOZOLOTA. — Wo wszystkich uła- 
I w Palestynie Arabowie zamknęli skia- 
k znak żałoby z powodu Śmierci przy- 
#• powstania arabskiego, _ _  „ ' '
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Polska sercem i duszę przy Litwie w chwili 
ciężkich przejść narodu litewskiego.

„W  sercach Polaków przeżycia narodu litewskiego 
wywołały głęboki oddźwięk”  —  oświadczano w Senacie. 

Podczaa posiedzenia Senatu, sen.!go sąsiada północnego, że w_sei 
Katelbach, referując dwa układy cach i umysłach Polaków^przezyci 
handlowe między Polską a Litwą
oświadczył mSH!S!F|^

„Sądzę, że będę wyrazicielem u 
czuć całej wysokiej Izby, jeśli z- o* 
kazji rozpatrywania pierwszego 
handlowego układu polsko-litew-, 
skiego. które przypada w tak cięż
kim dla narodu litewskiego okre
sie, przypomnę, że rok temu uregu
lowany został stosunek sąsiedzki 
między wolnym narodem litewskim 
a wolnym narodem polskim na za
sadach pełnego poszanowania pod
stawowych praw obu narodów... 
(długotrwałe oklaski). Rok minio
ny był okresem utrwalania celowej 
współpracy obu państw.

W ciągu ostatnich dni naród li
tewski, naród, którego los tak jak 
nasz, związany jest z. Bałtykiem, 
przeżywa chwile ciężkich doświad-1 
ezeń. Niech rai wolno będzie w imię 
niu wysokiej Izby zapewnić nasze-

IWII I UIUJOIOŁU 1 --
narodu litewskiego wywołały żywy 
i głęboki oddźwięk” .

Oświadczenie to przyjęła Izba 
długotrwałymi i hucznymi oklaskaj 
mi.' Bili również oklaski obecni na 
ławach rządowych wicepr. Kwiat
kowski, min. Poniatowski i wice- 
min. Szembek. Obecny był w loży 
dyplomatycznej poseł litewski, 
Szaukis.

„LITEWSKI DZIEŃ 
POLSKIEGO SENATU” .

Kowno. —  Wiadomość o żywioło
wej manifestacji prolitewskiej w 
Senacie ft. P. wywołała bardzo głę
boki i niezmiernie korzystny od
ruch dla Polski.

Sfety dziennikarskie i politycz
ne jednogłośnie nazwały prolitew- 
skie manifestacje Senatu polskiego 
.litewskim dniem” .

Prezydent R. P. przemawiał
przez radio dó Ameryki.

W związku z bliskim otwarefem wy
stawy międzynarodowej w Ndwymj 
Jorku, prezydent R. P. prof. Mościcki 
na zaproszenie radia amerykańskiego 
przemawiał w dn. 26 b.m. do radia.; 
Przemówienie było transmitowane 
przez 342 stacje radiowe w Amery
ce, a dnia następnego cała prasa ame
rykańska podała dokładną treść prze-1 
mówienia.

4# 25.000 osób zmalało
bezrobocie w ciąga miesiąca.
Dość zarejestrowanych bezrobot

nych na dzień 15 marca b.r. wynosiła 
w całej Polsce 523^201'osób, ̂ czyli o 
25.000 mniej,- niż 15 lutego, kiedy na
silenie bezrobocia Osiągnęło najwyż
szy poziom. W roku ub. liczba .bezro
botnych na 15 marca wynosiła 535.847 
osób.

Znamienna uehwaia rady 
m. Łodzi.

Łódź. ,^ 'N a posiedzeniu rady, miej
skiej na wniosek prezydenta miasta, 
Kwapińskiego, postanowiono, -znieść 
wszelkie dotąd- udzielane przez mią- 
masła z tego powodu ludność więcej 
sposób sumę 270 'tyś. zł. przeznaczyć 
w związku z obecną sytuacją między
narodową na obronę przeciwlotniczą. 
Czesi wyjeżdżają przez Gdynię 

do Ameryki.
Gdynia. — Dotychczas wyjechało 

przez Gdynię do ’ Stanów Zjednoczo
nych przeszło 1000 obywateli czeskich* 
którzy na czas zdołali przekroczyć -gra
nicę i schronić się do Polski. Ze wzglę
du na ciężkie położenie - uchodźców, 
władze polskie udzielają im różnych 
ulg.

Poisktfńć naszego wybrzeża.
Kartuzy. — W wyborach gromadz

kich wobec 1646 mandatów polskich, 
Niemcy uzyskali tylko 49 mandatów, 
tracąc w porównaniu z  poprzednimi 
wyborami 16 mandatów.

Niczym biblijnego Hioba...
Starogard. — Niczym biblijnego j 

Hioba doświadczył zły los p. Masłów- j 
skiego, pracownika Monopolu Tyto ni o-1 
wego.

W końcu b. roku zmarło mu dwoje 
dzieci na tyfus, a na początku bież. | 
roku również na tyfus umarła' mu'żo
na. W tych dniach, kiedy z okazji n- 
roczystości imieninowej marsz. Rydza 
Śmigłego dekorowano budynek fa
bryczny. zajęty przy tej pracy p. -Ma
słowski spadł z drabiny i -złamał sobie
nogę- . s , ■ ■

Odwieziono go do szpitala, gdzie do
sięgła go wieść hiobowa. że przebywał

ity -
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Warszawa. — Prezydent R. P. odro-! 
z.dniem 27 marca 1930 r. sesję zwy

czajną Sejmu na dni trzydzieści 
|gg LódŁ — ZarzqdzCnlero min. spraw we

wnętrznych, zamienione zostały nazwy; na-1 
stępujących miejscowości w gm. Radogoszcz 
powiatu łódzkiego: Kolonia Kały na 
mentów".

Kały a b .na „Reymontów nowy".
Budy Kalówskie na „Reymontów stary".1

L6dl —> W- rzece Praśnie. na pograni- 
u przy Praszce, i utonął podczas przepra- 
y w bród 30-łetni Gustaw Neuman.- miesz

kaniec Brzezin.
Neuman w towarzystwie jeszcze kilku in

nych • osobników -.narodowości niemieckiej z 
Brzezin  ̂przeprawiał się przez zieloną gra
nicę, udając się do■ Rzeszy nieriteckłej Ł nar 
trafiwszy na .głębię, utonął.’

„  Łask. — We wsi Zborów, w zagrodzie 
Józefa Kilbltklego.’ wybuchł "W'nocy pożar. 
Strai- pożarna zdoła uratować dom nato. 
-miast, pozostałe';-budynki, * maszyny. i|'zbijry, 
spa’ily ■ .się. ‘ Poniovynż ' na. miejscu znalczio- 

ślady podpalenia,’ policja wszczęła eher- 
-giczne dochodzenie. .

•£’ Częstochowa. — Do- szpitala przywie- 
ono; kilkunastoletniego ’ chłopca; MarHnow

akiego, ze wsi Czarnożyły, który, -strzelając 
własnoręcznie 'sporządzonego — • -k'ucza”, 

zranił tię niebezpiecznie w oko. -
■fi Pińczów. —- W Węchadłowie rośnie 

wiąż,; który'ma‘obwodu1 9:40 -m. Rońde bn 
parku majątku rolnego. Dąb ten -Jest naj

starszym wiązem w Polsce.
■fr Chorzów. — Straż graniczna likwido

wała bandę- przemytników, składającą się 
.z 13 oaób.‘ Na czele bandy stała mieszkan
ka Nowej Wsi' 'Klara Kasperek. Ban;’a ta 
wywoziła do Niemiec pieniądze, .z powro- 

zaś przemycała' towary.' Wyrządzone, 
straty obliczone są na 110 tys. zł.

•k Katowice. — Tragiczną śmiercią zgi
nęła w Bieruniu Starym 77-letnia Zuzanna 
Drobcwa. która schodząc ze .schodów pot
knęła tię i upadła z 1 piętra na kamienną 
posadzkę, fimięrfi nastąpiła wskutek złama
nia podstawy czaszki.

ii Zamość. — We wsi Siedliska naJUcz- 
,'ńiej dotychczas zamieszkałej przez 1 prawo- j 
sławnych, w ostatnich dniach przyjęło wia-l 
jrę' ra.-iąit' 7 rodzin. Od ‘początku r.'b. licz
ba nawróconych, w Siedliskach wyniosła po-1

■fl Ĵ ówogródełŁ̂  — Przelatujące nad tere
nem Ziemi Nowogródzkiej gęsi, które 'cią
gną na Wschód.' zmęczone spadają na za-1 
marznięto-Jezicra' i rzeki .ginąc masowo. Ppi 
dobnie -i skowronki -oraz szpaki z powoduj 
braku pożywienia głodują i dużo z nich girl

★ Lwów, — Ną lotnisku wojskowym w 
Skniłowie odbyła się podniosła uroczystość 
przekazania armii dwóch, samolotów, ufun-ł 
dawanych -przez spadkobierców • właściciela 
flrmy naftowej D. Lindbauma w Borysławiu | 

ł  Duboo. —. W Wełny czach w pow. du- 
bieńsklm zmarł wskutek zaczadzenia z po- 
wedu wczesnego zatkapia pieca gospodarz 
Nówóttd Sawa, lat 34.

IW dniach'od. czwartku , do sobo
ty —' jak ' donosiliśmy —  w War
szawie przeprowadzono na wielką 
skalę wielkie ćwiczenia obrony 
przeciwlotniczej. Poniżej zamiesz
czamy op is , .Kuriera Warszawskie
go " z ataków lotniczych na stolicę.' 
Powietrzna walka nad Warszawą.

Poranne słońce , zalewa światłem 
wielkie kamienne Bkupisko domów, 
placów i ulic.' Bły8kaią szybyokieri 
i szklane dachy hal fabrycznych.

dole jedne po drugich. Płoną zakła
dy .Radio/i Teletechniczne, Rzeźnia, 
fabryką Wedla, zakłady Szpotań- 
skiego i wiele' innych .bloków, Opu
stoszałymi ulióami gonią samocho
dy straży pożarnej. Chmura dymu 
kryje most. Kierbedzia. Rojowisko 
samolotów jestMui nad Powązka
mi. Szerokim łukiem omijają linię* 
szaro-żółtych 'balonów zaporowych 
i tginą na zamglonym horyzoncie.

Wystarczył, kwadrans, aby sze
rokim pasem z południowego

O tym • owyi
D aliby*"1*  im

Plac marsz. J. Piłsudskiego W Warszawie-, z zasłoną dymną‘.celem ukrycia sąsli 
. . . .mów przed wrogimi samolotami. ,-

Punktualriią p god z .flm in . 40, 
jak gdyby kto kij wetknął w olbrzy 
mie mrowisko. W  szalonym pośpie
chu pustoszeje miasto. Tramwaje i 
sąmochpdy wyglądają jak popsute 
■porzucone zabawki. Alarm! •

Tylko Grochów i Wola dymią 
I setkami kominów fabrycznych — ' 
praca tam wre bez przerwy, • r 
• - A  nad miasto nadciągają już nie
przyjacielskie : samoloty nad 
przemysłową dzielnicą Grochowa 
dopadają:je -klucze zwinnych myś
liwców. Rozpoczyna się wspaniały 
taniec' powietrżnej bitwy; W  ogni u 
nieustannej walki ciągną- nad wy- 
marłym -miastem w. ogłuszającym 
Kuku silników-.'' :

'Siad ich ; na'ziem i znaczą białe 
wybuchy bomb. Wykwitaiąitam na

■lacha, były urzędnik 
austriacki.

- Hacha 'uchodzi w oćżachwielu Cze? 
chów jako narzędzie w ręku. Hitlera! 
Czuje on to oskarżenie, które beż słów 
nawet płynie z duszy narodu. , Ten‘ byl 
ły^radca austoftćkiłogłosjii; więo,.swo ją 
bfińłhę, która) raczęj; jest oskarżeniem 
bardzo ciężkim: ’ f j

osiadam::pełne -zaufanie Adolfa 
Hitlera — pisze w swojej samoobronie 
dr. Hacha —  »i jeśtóm .* zdecydowany 
pokładanego' wę. mnie zaufanianie za
wieść. Zarzucono rai zdradę interesów 
i. pogwałcenie konstytijfc.il. Tymczasem 
państwo rozpadało się. ;Tisó i*Durczań-'. 
sky udali .się dó Berlina:' Udałem się'w 
ślad za nimi. Z Berlina dałem 'telefó- 
ńiczny ^ozkaz niestawiania' żadnego o* 
jpohi wkraczającym, do. kraju -naszło 
wojskom niemieckim. -Jestem przeko
nany, że. wielu ludkom uratowałem ży- 
■ ■  garażem zaoszczędziłem 'narodowi 
I całemu rozlewu krwi..' Mogło prżeći-ii 
stać .się inaczej. I yiijct ( ! ) ' nie mógłby 
się Niemcom przeciwstawić w anekto
waniu naszego kraju. Obęcnio jednak 
mamy możność swobodnego, rozw>.ju 
I kulturalnego i gospodarczego całego 
| narodu w Oparciu o  protektorat Itze- 
H y. niemieckiej ’̂.
|Tak się przedstawia rzecz człowie- 
IkoWi. który jako. były radc.a auśtriaę- 
ki nauczył się w młodości już słuchać" 
Niemców. ;NI? czuję ón widocznie’jesz-, 
ićze pod jaką nazwą przejdzie do hi- 
storii! .

^schodu na północny zachód dy
miły b ity m i chmurami zbombar
dowane gmachy.

Wiatr rozciąga po ulicach gazo
we dymy, w te m  wysypują się ze 
wszystkich bram tłumy ludzi, ru
sza ją . czerwone gąsienńice tramwa 
jowe.

To odwołanie alarmu.
śródmieście zbombardowane.

’ Jeszćze alarmowe syreny nie zdą 
żyły zamilknąć, —  a Krakowskie 
Przedmieście jest już puste i  wy
miecione z prżęchodniow i samo
chodów. Jćst godz. 15 min. 50. Po kil
kunastu minutach .oczekiwania za- 
czyhają dochodzić zdała głuche de
tonację i  Sygnały gongów pożaro
wych.’ ' . ’
! Sąmdlbty nieprzyj acićlskie li 
. Nagle (ogłuszające wybuchy roz

legają się na placul marszałka Pił
sudskiego. Biała chmura przesła
nia' kolumnadę, nad grobem Niezna
nego .Żołnierza, ! czarne, kłęby dy
mu i, czerwone płomienie ukazuj”: 
sia-na  dachij £fo5u Wojskowego. -  
Cały plac 'topie we .mgle. Z  odw?r 
chu wybiegają żołnierze w  stalr- 
wych hełmach; długie ryje  masę1 j 
bagnety'ńa' karabinach. Nie widr ; 
prawie nię w Świetlistym dymie. X.

jędzie zajeżdżają dwie motorowe 
drabiny, strażacy w maskach pną 
się do góry. Wokół ciągły ogłusza
jący huk detonacji.

Nalot nieprzyjacielski przedostał] 
[się nad samo śródmieście. J
Wędrówka po wymartym mieście]
I Ostatni alarm o godz. 7 i pół w ie l 
czorem opróżnił błyskawicznie i  po-1 
Igrążył w nieprzenikniohyćh dęm -1 
nościach ulice stolicy. Warszawa] 
nabrała już rutyny!

Żoliborz —  zamaskowany świet
nie! Ani jedno okno nie prześwieca; 
ani jednego przechodnia. Ciemność 
nieprzenikniona.

Północna, żydowska dzielnica 
miasta. Świateł-nie widać. Ale za 
I to po bramach ciśnie się całe mro
wie .i co gorzej, przed wielu doma
mi; stoją spore grupki z-zadartymi 

Iw górę głowami.
Pragatf-^- tu najdłużej utrzymy- 

wały się świetlne punkty niewyga- 
szonych witryn i okien. Znikły  do- 
piero na wezwanie radia.

Śródmieście ciemne zupełnie. Na 
ulicach większy ruch —  śmigają 
często _ samochody kierownictwa 
ćwiczeń i rozjemców.

Między poszarpanymi chmurami 
prześwieca sierp księżyca. Po nie
bie myszkują niestrudzenie reflek
tory. Zbiegała się nagle wszystkie 
w jednym miejscu. W  białym świe
tle błyska uchwycony samolot. Od
zywają się działa przeciwlotnicze. 
W  dalszych dzielnicach słychać 
huk pękających bomb. —  Gdzieś z 
chmur spływają powoli na spado
chronach świetlne rakiety.

Ulica Towarowa i je j bocznice 
jakby wymarty. W  ogóle dzielnice 
robotnicze spisały się dotychczas 
najlepiej. Ludzie przyzwyczajeni 
do punktualności, karności, poru
szania się w maskach.

Świetnie zdaje egzamin miejska 
służba komunikacyjna. Co chwila 
trzeba opracowywać nowe rozkła
dy jazdy, umiejętnie likwidować 
zatory wozów tramwajowych, no i 
natychmiast naprawiać uszkodze
nia. :

Ciężką pracę ma również ochotj 
ńicza'służba zdrowia P.C.K. Poste
runki na punktach ratowniczo-sa- 
nitarnych O. P. L. pełnią służbę 
przez cały czas pogotowia., nie tyl
ko podczas alarmów. „Nieboszczy
ków", „rannych” , „zagazowanych” 
poddaje się natychmiastowej’ kura- 
[ ni. kąpielom, natryskom i t. p.

Sporo. rojłoty mają szklarze! 
">ćl wybuchu petard powylatywało 
ooró szyb, a m. in. na ul. Chmiel- 

Krakowskim Przedmieściu, ns 
. '.acu Muranowskim i w  wielu in- 
tydh punktach.

| „Dziennik Poznański" zamieszcza j  
R  jozm ow y swego korespondenta z 
Kurpiami, dzielnymi mieszkańcami 
puszczy Kurpiowskiej, co  to  już pod
czas najazdu Szwedów wsławili się bo
haterstwem. -

 A cobyście zrobili, gdyby nieprzy
jaciel, przekroczył granicę ? ■

3  E, co wielkiego! Nie dalpko on 
by tam wszedł do Polski L Dalibyśmy 
mu lanie, że hej! Kurpie są dziś bie
dni, ale każdy fuzję ma i strzelać po
trafi. Na jednego z  nas i dziesięciu 
wrogów byłoby mało. .

__ Bo to widzicie; panowie —' ciąg
nął sołtys —  ja byłem w armii Halle
ra i znam tego tam z. zagranicy. On 
się bez tornistra pełnego jedzenia nie 
ruszy taki wygodny. A nasz żołnierz 
to i 40 kilometrów przespaceruje się o 
pustym żołądku, byle miał trochę ma
chorki Tak to jest.

Tenor —  politykiem.

Indianie — którzy uio widzieli nigdy białych.

O Jflw  i syn zfginfll pod  lop orcm  
kata. ośbhrżełni o  'zdradę. 
B e r l i n .  — Na podwórzu jedne- 
z więzień Wykonano wyrok śmierci 

ńa Janie Nikołajewśkim i. jego. Synu. 
I&jdec i *syh zostali-skazani .na karę 
śmięrci pod zarzutem zdrady głównej.

TJczony amerykański dr. P.' A. Zahl podczas' podróży naukowej do_południowej <Amer 
natrafił w brytyjskiej Gujanie 1 w Venezuell na Indian, -którzy nigdy dotychczas nle i 

- knęll się jeszcze z białymi. — Na zdjęciu jedna z.rodzin Indiańskich.

—I Głośny tenor polski p. Jan Kiepura 
wystąpił ostatnio w Chicago (U.SJL). 
Przy okazji tej p. Kiepura oświadczył 
przedstawicielom tamtejszej _ prasy, 
że... wojny w Europie nie będzie, gdyż 
żądne państwo, — zdaniem p. Kiepu-r 
ry, —  wojny rozpoczynać nie chce. .

Niewątpliwie p. Jan Kiepura jest 
najlepszym tenorem między połityką- 

‘ najlepszym politykiem między te
norami.

*
Co m ów ią  ar Wtedmlmf

Prasa. niemiecka krzyczy o zdoby
czach „Wielkich Niemiec". Mięsa ani 
masła z tego powodu ludność więcej 
nie ma. Krąży za to po Wiedniu na
stępujący czterowiersz:

- „Wir wollen keinen Maler
von Gottesgnaden, 

Wir wollen keinen Fflhrer
von Berchtesgaden, 

Wir wollen kein Eintopfgeńcht
und Hering,

Wir wollen ao fressen
wie Feldmarschall Goering". 

W przekładzie na ję^rk polski:
„Nie. chcemy malarza z bożej laski, 

_ Nie chcemy FUhrera z Berchteagaden, 
' Nfe chcemy jednego dania ze ćledziem, 
.Chcemy- żreć jak feldmarsz. Goering”. 

★
.Vigdy myty.

Zajęcie obszaru kłajpedzkiego przez 
Niemcy postmęło granice posiadłości 
III Rzeszy o blisko 80 kim. na północ. 
W ten sposób państwo Hitlera sięgając 
na południu prawie 46-go stopnia szer. 
geograf., na północy dochodzi do 56-go 
stopnia. Najbardziej na północ wysn- ' 
nięta miejscowość niemiecka (na pół
noc od Kłajpedy) nazywa się „Nimmer 
satt” .

Mgdy syty!
W nazwie tej jest coś symboliczne

go! Jeszcze ciekawszy zbieg okoliczno* 
"jści stanowi fakt, że nazwę niemiecką 
I. ,Nimmersatt’ ’ nadano żarłocznemu bo
cianowi afrykańskiemu (Taulalus ibis) 
Po polsku nazywa się „nienasyceniec”  
i upierzony jest na biało, czerwono i 
czarno. Te kolory - ^  to barwy cesar
skich, dawnych Niemiec!

Ostatni dar zmarłego Papieża.
Londyn. — Jak się okazuje, zmarły 

papież Pius XI na dwa dni zaledwie 
przed swą śmiercią wydał rozporzą
dzenie, by przekazano większą sumę 
pieniężną na rzecz uchodźców niemiec
kich i austriackich w Londynie. Dar 
Ojca św. został przesłany za pośre
dnictwem konferencji św. Wincentego 
" l Paulo w stolicy Anglii.

Rzadki okaz białego Iwa.
Kapsztad. —  W pobliżu Kasama w 

Rodezji (Południowa Afryka) jeden z  
myśliwych angielskich upolował lwa,
I który miał uwłosienie zupełnie białe, a 
oczy czerwone. Cała skóra była pokry
ta licznymi bliznami, co wskazuje, że 
biały  lew nie cieszył się ' sympatią 
wśród .swoich płowych krewniaków. —  !  
Myśliwy przekazał tę oryginalną skó
rę do muzeum w Salisbury.

| GĄSI.OROW Skl p

PANI WALEWSKA
. PO W IE ŚĆ  H IS T O R Y C Z N A  
Z EPOKI KAPOLEUŃSKTF-1

M) (Ciąg dalszy.).
— Ach, panie hrabio, to ' takie 

jasne! — przerwał znudzonym to
nem-porucznik Rousseau. — ‘ Po 
prostu trzeba, żebyś jeszcze zacze
kał...

— Sami panowie mówiliście 
przed chwilą... że... że... książę Be- 
newentu jest prawdopodobnie za
jęty!...

— Niema wątpliwości!
— A zatem!...

, — Pan hrabia pozostanie z na- 
mil...

— Lecz ja  nie mogę - ja nie 
chcę!...'

— To nie zmienia postąpi, rzeczy! I
— Więc panowie dopuścić się 

chcecie gwałtu?
— Uchowaj Boże. — tylko pozJ 

t wolimy sobie zatrzymać pana!
. —  Nawet przemocą?

O, panie hrabio, jesteś zbyt 
wielkim swiatowcem, aby do tego 
nas zmusić!..; ; .

Hercau kiwnął się płaczliwiej 
głowę zwiesił i  puścił na brzuszku 
jakiegoś bardzo zawiłego palcowe- 
gomiynka.

Gdy się to .działo—  szambelano- 
a,_ pozostawiona sama na chwilę, 

skorzystała z tego, że w sali zaczęły 
b|ę twórzyć grupy rozmawiających
i skinęła na męża, aby jej podał ra
mię.

Pań Anastazy z wyszukaną u-]
przejmośćią, przysunął się do żony, 
■h - Co każesz, droga przyjaciół-!

— Ależ, czy wypada!,.. Nie byłaś 
prezentowaną najjaśniejszemu pa-

ńn! Może się zdarzyć sposobność!, 
— .Lecz. pozwól!
—  Jeżeli koniecznie . sobie tego 

życzysz! Proszę!..!. Widzisz, nie 
masz doświadczenia! Bardzo'szczę
śliwie się stało, z :kontre^ansem!... 
Radziwiłłowa m i winszowała przed 
chwilą! Ogólne zdumienie! Będzie 
jeszcze większe... jeszcze większe!. 
. Pani Walewska nie słuchała słów 
męża .—• pragnąc ęó prędzej zejść 
ścigającym' ją  zewsząd oczom. 
□ W e  dłzwiąch'do^bbcznej. Bąli; 
Walewscy spotkali, panią Aleksan- 
jdrową Potocką z panem Pląhaut i 
[młodym, porucznikiem Ornanó. 
■1-^- Et- voila !-<-— zakrzyknęła, we- 
soło pani Aleksandrowa —  właśnie 
p - tobie.; -droga, mówiliśmy!... Poz- 
p ó l.;: Książę Ornano!

Szambelanowa Ićdwie zdążyła 
odpowiedzieć na ukłon póruczńijcą 
gdy pani Potocka odciągnęła ją ze 
śmiechem na ątrónę.

' —1 Panowie pozwolą!... My, ko
biety, zawsze mamy coś do zwfe- 
rzenia sobie!... Droga moja! Nawet 
iiie miałam „momentu" w kontre- 
dansie! Stęskniłam: się dó twego 
widoku!... Byłaś cierpiącą?...

■ _ l Tak trochę!- 
| —  O mon Dieu! —  prawiła bez

wytchnienia Anetka Typzkiewiczó- 
wna. —  Lecz jesteś dobrze!' Nie
zmiernie się cieszę! Twoja toaleta 
bardzo!... Jabym puściła tylko je
szcze jedną fałdę, ;o tu, od ramion... 
Admiruję cię! Klasyczny pomysł! 
Nie każdemu wpada, „w gu st!".—] 
X<’empereur! Uwążałaś!. Po prosjtu 
ambarasował -rnnie.:. Do łatwych 
nawykł zwycięstw!' Dałam mu do 
zrozum ienia!Ale!... Twój strój go 
drażnił!’ 'Ledwie mu wytłumaczy
łam !, W. rzeczach piękna jest bar
dzo „pojedynczy"! Pozwól, niech 
cię , ucałuję,.., Czy to. pra.wda, że we
zwał cię ua reńaez-yoys. do Jabłoń| 
nej,? Nie! Byłam przekonaną! P o ł 
Władali! Czego.bo nie mówią!... —  I 
Słyszałaś pewi^o o Lubomirskiej»  
Ijeęż niępodobna panów pozosta-j 
wiać samych! Mówiłyśmy o panuj 
pańie Mahautl.,.

—  Wypada mi tylko podzięko-

-vJ—  Szambelanowa znajduje pana 
Sentymentalnym!...
1 — Anetko!

' 1— Już się.cofasz?
- — Czyż można być innym w tem 
gronie ? —  Kapitulować trzeba co

chwila!../ j
— Panie Elahaut! : Pan mówi o 

poddaniu! • Warunki.., «.
I v — 'Gotów jestem przyjąć najdęż- 
'sze!.-..'

— A  pan, panie szambelanie!... 
Zawsze pełen sił i życia!.... '

— Nasze pokolenie —  zaczął z 
namaszczeniem szambelan, lecz A- 
netka nie pozwoliła mu dokończyć 
’ zwróciła-się do Ornana.,

' — Pańskie pragnienie spełniłam. 
Miłoimi niezmiernie, że.zdrfam być 
dlań-dobrą-Wróżką! •
| jf~ P a n i !..J; V5 ̂

—' Tak; Marie!... Porucznik pa
łał chęcią -poznania cię!.;.- Państwo 
dokąd?

W sali gorącjo! —  objaśnił 
szambelan.

  my <do sali właśnie ! Książę
I Proszę korzystać — podaj ramię 
pani szambelanowęj.
■  Ornano przysunął.się zamaszyś- 

|e dó pani Walewskiej. ’ 
Szambelan skrzywił się niezmier I 
He —  lecz pani Aleksandrowa sze

pnęła doń ze złośliwym uśmiechem: 
iKuzyn c e s a r z a ! . .

1 li Anastazy spojrzał niedowie
rzająco na Potocką*— lećz ta kiw-

lęła mu twierdząco i rzekła głoś-
to:

—  Oui, oui, c ’est ca!
Szambelan spojrzał z  uszanowa

niem za idącym już obok jego ion y  
porucznikiem i po namyśle zawró
cił do sali. i

Pani Walewska szła. prowadzo- 
i- przez porucznika, nie próbując 

nawet nawiązywać rozmowy, ani 
przęrwńć nieprzyjemnego milcze
nia.. Słowa pani Aleksandrowej-za
drasnęły ją  głęboko, wzburzyły,.na 
poiły goryczą. Szambelanowa dare
mnie odgadnąć się siliła, .za co  te 
zjadliwe uwagi ją  spotykały, za co 
Anetka taką złość ku niej żywi. — 

Iskąd mogła powstać haniebna plot
ka o spotkaniu z cesarzem!...

Pani Walewska równocześnie wy 
Irzucała sobie, że nie zdobyła się na 
| odpowiedź, że nie umiała należytej 
dac odprawy, że nie otrząsnęła, się 
IdOtąd z tego onieśmielenia zaścian
kowego, że nie umiała dotrzymać 
placu w prowadzeniu tych rozmów 
salonowych, tak cukrowych zaw
sze, a tyle piołunu niekiedy zawie- 
[rających, że nie władała ani licz- 
manami frazesów, ani nie nauczy- 
Iła się kryć żądła jedwabiami pół
słówek, a czułych uściśnień. 

■ ■ (C ią g  dalszy nastąpi)
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Cb ta robfo. Jak ayjo. nlo wiciu, JaJc maiu krediiti.

Niedola wychodźców wskutek brakji planowej polityki emigracyjnej,

i Jak o
puchcm Śniegu spowite długie bruki. szare, 
a minionych *»««* -wiosny, pozbawiono:, szaty 
wspominają 1 in n ii  driłce klony -stnrc. I 
A nad nlml-Jicn— w sorzc, Wwlalęiyca. pozlocli_ 
aa kutalt rwy arebrx/*t£j. 4wicd gwiazdek krocie. 
Noc grudniowa, l>oc głuch*. 
słyszę Wichru fnidi..

'chylę jkęwęraw* ntoto. w. MębokieJ. pokora* 
kłoda jercu-jwt— dnsxc.~ do d6c Twoich. I 
Niepojęty w 'dobroci, wiekuistej. Eoie!

■Niedawno p o d a l i ś m y  wedl( 
[pism polskich z Kraju przejmujące 
I wiadomości o niedoli polskich róbotm-. 
,ków rolnych na Łotwie, —. haniebnie 
[wyzyskiwanych uietylko pracz lotew-l 
skich pracodawców, ale także przez, 

nych spekulantów finansowych.
. ,,Narodowiec*' pódńl' w ostatnich ty-i 

godniach również szereg .przykładów,
,wyzyskiwania łatwowierności i 'niedo-1 
li polskiego Robotnika rdlriego we 
Francji. ’

Poparło nas „Prawo. Ludu” Oraz 
•„Głos Wychodźcy”, który na tej pod
stawie mówi o „skandalu na' Wyphodę-: 
twie.’,’ -

Niedola emigrantów trwa już tyle 
lat, ale wszystkie skargi nie wiele po- 
— —%  Główną przyczyną zła jestr'ltyłd emigracyjnej 

b stałych1 i wy kój 
nywanej przez łudzi fachowo i wszech-: 

stronnie przygotowanych do polityki | 
tej i jej-zagadnień zawiłych. Mimo naj 
lepszej często woli, każdy nowy czło
wiek przysłany z kraju ną. emigrą-1 
M h —i gdy się zetknie z emigracją, 

własną politykę emigracyjną, któ
rą zwykle zmienia jego następca. W do 
datku każdy wysłannik wi e, że Zajmuje

=  C c h a .  D n i a .  =

•ję „Ludzkość nad otebłatuą” tek za-!
tytułowaLpwoje .^^o^toe^kfljSskiu- 
czony^Mtic 0 ’Gonnel, zapowiadając 
stoczenie się ludzkości w mroki szaleń
stwa. _ ’

Być może, że w innych czasach pedo 
bnę ponure proroctwo wywołałoby lv| 
ludzi tylko ̂ uśmiech ironiczny.' T$e już I 
bowiem razy zapowiadano ludzkości ka 
tastrofę-ostateczną...

Niestety, czasy, jakie przeżywamy]
yłaśnie w chwili obecnej, kn______

poważniej -ustosunkować się do pracy I 
amerykańskiego uczonego. Piszę on,bod 
wiem, że dawny klasyczny typ człowie
ka zrównoważonego należy -do ,przeJ 
złości.

Szczególnie lata wojny i okresupo* 
wojennego zachwiały psychiką człowie
ka. Borykamy się z  najrozmaitszymi 
trudnościami, tempo żyda współczesne 

nie pozwala nam na Okupienie, 
dodatku, zwalczające się różne izmy, 
jak hitleryzm, bolszęwizm, faszyzm itpi 
szarpią nerwami człpwieka.

BP .J,
procentfilł^dffl^jplczesuych ,.$erpiną_ 
nieznaMft aotyeŁgzferto nawet ząbfinżfi-' 
nia psychiczne. Na tle .tych zaburzeń 
powstaje większość zatargów między 
ludźmi.

Powszechna, dziś .megalomania czyli 
>,choroba* na wielkość” jest zdaniem u- 
czonego -właśnie wynikiem tyoji zabu
rzeń psychicznych. Wyrazem jej-są 
liczni dziś dyktatorzy, którzy uważają, 
że oni wyłącznie posiadają-środek na 
zbawienie ludzkości.

Czyż możemy uczonemu odmówić 
słuszności dokonanych spostrzeżeń?/— 
Niestety, niel. Słuchajmy-choćbyjed-l 
nego tylko przemówienia któregoś z 
dyktatorów I a dojdziemy do wniosku; 
że ludzie ci napewno cierpią na jakąś 
utajoną chorobę -duchową. Groza .więc 
musi nas ogarnąć,' ie tacy-właśnie* lu
dzie zyskali wpływ na losy świata* 

Dlatego trudno-choćby nawet tylko 
ironizować z ponurych przepowiedni p. 
Mac 0 ’Connela.

Książka w Jfrfku Iran ranki m 
o Marszalku Piłsudskim.

Ukazała się ha 'półkach księgarskich 
książka p.t.: „Łe Mhrechal Piłsudski 
—  1857 — .1919” , której autorem jest 
p. Anatol Muhlstein b. Radca Ambasa
dy R. P. w^aryża. Wksiążceó objęto-1 
sci 340 stroń czytelnik francuski -.mai 
możność poznać życie 1 czyny Marszał
ka od czasów jego dzieciństwa do cza
su zakończenia wojny światowej, odzy
skania Niepodległości i pierwszego WM 
ku istnienia. P-olski. (K),

Zmiana ustawy o  oehotnfezym 
zaciągu do  arm ii francuskiej. 

i W dzienniku ‘urzędowym ogłoszono 
'ustawę dotyczącą zmiany dotychczaso
wego ustawodawstwa o ochotniczym 
zaciągu do armii francuskiej. Na mocy 
ustawy, wszyscy Francuzi, nie podle-:' 
gający 'Obowiązkowi wojskowemu, na 
wypadek mobilizacji, mogą zgłosić się | 
ochotniczo na okres całej lub części! 
wojny. Ochotnicze te zgłoszenia przyj
muje się także w 'bzasiepokóju, jednak 
okres służby, do której zgłasza się o- 
chotrffk,- nie może Vy6 krótszy aniżeli

się" zagadnieniem emigracyjnym łylfo 
tymczasowo, i to przez' lalka1 lat naj-r 
wyżej'. ' . ;
I A  przecież juz wyjazd z kraju na 
Wychodztwo odbywa się bez planuj 
bez opieki należytej i  zależny jest' odj 
przypadkowego nastawienia jednego | 
czy drogiego urzędnika.
)- wyzyskują ten stan raeczy różni | 
I spekulanci polityczni 1 finansowi, | 
[widzimy także na Wyohodztwłe
j-Francji, gdzie z kieszeni biednych i _
botników rolnych pewna gazeta wydo-| 
była kilka czy' kilkanaście set’ tysięcy 
franków. A  jest to przecież gazeta,I 
Maca uchodziła w przeszłości przez I 
kilką, lat za organ.oppzu rządowego, a 
politykę pono zmieniła, porueyfaŻTP.K. 
Of i „Orbis”  nie dawały jej tylfeóglo-l 
Bzeń czy kredytów, ile żądała za swoją 
„politykę” .

Tak nam zapewniały przynajmniej o 
Boby, o których należy sądzić, że były 
dobrze .poinformowane.

Inni spekulanci polityczni ' usiłują1 
stawiać na wszystkie karty. Ezzychle- 
biają się zarówno ..Ozonowi" w War
szawie,! agentom kominternu we Fran 

cji. Umieją napisać katolicki artykuł, a 
obok tego dawać do zrozumienia, i i  
organizacje bezbożnicze i towarzystwa 
katolickie, tp wszystko jedno; (umieją 
psy wieszać na Korfantym, a za_ po
mocą-płatnych pisarków przemycać re- 
klamę dla siebie do-jego-pisma; umieją 
przychlebiać się konsulowi, ale tylko, 
.by .go wykorzystać do zasłonięcia swo
jej polityki pozbawionej wszelkich za
sad i wszelkich skrupułów, spekulując 
przy, tym na to* że osoby, jawiące 

ppzM ją(
Jatwó; ną-i^czkach, śpejmłaiif 

ttóW,! kuiychrnai wszystkie ..nogi. A ńa: 
wet gdyby się poznali, nie będą się 
tym zbytnio przejmowali bawiąc tylko 
tymczasowo na Emigracji.

A za cały ten smutny stan rzeczy 
płaci prędzej czy później biedne Wy- 
chodztwo polskie, bo wszystkie skutki 
skupiają się zawsze na najsłabszym!

Do tego dochodzi, że ludzie lubią za
mykać 'oczy na zło dla „świętego spo-l 
I kóju” . Wzrusza się dopiero sumienie | 
—  choć na krótki tylko czas —  gdy 
I przyjdą - takie katastrofy jak wydalerl 
nia masowe po wypadkach w Leforest, 
llub taki - wybuch meęhęcl. .społeęźeńrj

^■francuskiego, jpki mieliśmy 
I wrześniu ubiegłego roku na'skutek u-j 
[stawicznego denuncjowania Wychodzi 
[twa przoz pismo, z-którym radzono 
Wychodztwu się „konsolidować” . I 
I. Stwierdzamy jednak, że wspólodpo- 
[wiedzialność za niedolę Wycnodztwa' 
spada także na wszystkich tych,-— 
którzy czy to dla „świętego spokoju” , 
czy ma tymczasowości • swojego poby
tu we Francji, — czy też z obawy urzed 
atakami bandytyzmu dziennikarskiego 
stosowanego przez spekulantów finan
sowych i politycznych, nie chcą spoj- 

6 prawdzie w.oczy i wysnuć — zu-'

Ipołnie jasnych i nieodzownych wnios-j
L .>Vrcho ż̂t\Vó zaś poWinno znać praw 
i aęi- Po.wihilo wiedzieć; 'że w takich wa
runkach lIobI nię brać dó samoobrony 
Pttied tymip którzy ze względów finan
sowych, osobistych czy - polltycz- 
nyęh; uprawiają, spekulacje na łatwo- 
uęerńosci .1 dobrodusznosci polskiego 
lw u pracującego.

jBędzie trzeba raz nietylko przed Wy- 
cupoztwem, ala także przed rządem lJ 
sjib^czeństwfem w. Kraju stwierdzić 
nwstylko u^ystkTe szkody,.. ale także 
•wsĄTstkie’ odpowicdziiilriości.

Dodatkowa umowa gospodarcza 
francusko-polska.

Iw związku z podpisaniem-dodatko
wej umowy gospodarczej francusko -

Stulecie Biblioteki 
Polskiej w Paryżu.

W dn. 24 b.m. obchodzono urocz w  
J ie  stulecie Biblioteki Polskiej w-Pd- 
rryiu. Z okazji rocznicy- Odbyło się (ńa-[ 
bożeństwo w- Kościele- Polskim, odpra-l 
wionę przez ks. rektora 'Cegiełkę'. Na 
nabożeństwie' Ł Jtunieńia' .władz • pbl-; 
skich byli' obecni radoy Wierusz* - -Ko
walski i Loshoń. • ■ 1 -• -l
| Biblioteka Polska została uroczyście 
otwarta w dn. 24 marca 1830 r. Bibió- 
teka powstała z połączenia, księgozbio
rów, istniejącego od r. 1832 w Paryżu 
Itow .. Literackiego z  księgozbiorem Tb® 
warzystwa Ppmpcy NaUko*wej." ' 

Prezesem Rady Bibliotecudiej był ksj. 
Adam Czartoryski,, a uroczystości .̂ 0- 
twarcia przeWódiiidzył ÓWcżesrî  * "pa
triarcha emigrac^ polskiej, poeta' Jii- 
lian Niemcewicz.

W chwili założenia Biblioteka posia  ̂
dała 2 tys. tomów, lecz w r. 1848 miała 
-już 20 tys. tomóW. Obecnie Biblioteka 
Uczyi 120 typ. tomów, 10 tys. niezwykle 
cennych • rękopisów oraz przeszło 30 
tys.'rydri i^nap, jak-również zbiór me
dali i różnych cennych pamiątek na- 

Fran rodowych. Ten Ogromny rozwój w 
ći^ u  stu- lat zawdzięcza Biblioteka 
głównie- ofiarności społecznej, gdyż 
Większość zbiorów pochodzi ■ z daro-

I polskiej ministerstwo spravf zagraniczni 
Inych ogłosiło komunikat, następującej! 
treści:
 Ambasador Polski p. Łukasiewicz |
[podpisał-wczoraj w ministerstwie spr. 
zagranicznych wraz z p. Bonnetem u- 
mełwę. płatniczą francusko -  polską. ] 

. Nowa ta . umowa uzupełnia -traktat. 
haAdłowy francusko - póls î; z dnia 22 
maja 1937. Wprowadza ona, nowy.sy
stem wymiany handlowej prywatnej; 
miedzy obu' krajami. Pp^fakćie tym 
należy/ spodziewać śię dalśżegó' rózwo-, 
jujwymiai-y polsko-francuskiej. W ten 
sposób' objawia się ponownie trofea, 
kto^a zajmuje rządy obu krajów, by 
iwzmocnic więzy gospodarcze jakie łą
czą IjYancję' i'POlskę;

Wychodztwo na FON.
Wydawnictwo ,,Narodowca/’
I ofiarowała,tyślęc złotychJ— 7.000 fr. 
Adam Kj kała, itens szyb IV

(Rleu) ’  - ' 1 25.— <fr.
Józef Stańczyk, Fouguieres . 25.—  fr. 
Józef Jagodziński, Lens XIV ‘ 20.— fr. 
Kazimierz Garpiel, Sallaumi-

nes 'i' ‘ *#J20>— fi;.
Dzierżęga, Noydles s. Lens *» 20.-— fr. 
Poprzednio pokwitowano 499.55 fr.

Dotychczas razem 7.609.55 fr.

■Pan 'Fr. Łukasiewicz, którego ofiarę 
wczoraj pokwitowaliśmy, w załączo-

. 'W  ltift rocznicę 
Wielkiej IKcwolucJi.

Przy Bibliotece, istnieje Muzeum 
Mickiewiczowskie, około założenia któ
rego-położył jaknajwiększe zasługi syn 
poety, Władysław; długoletni dyrek
tor B;błiotelći.

Obecnie dyrektorem Biblioteki' Pol1 
sMej w Paryżu* jest p. Franciszek'Pu
łaską - ‘ ~ " '  *

B  S '/T l
Notowania walut za granicznych 

w Paryżu.
Paryż, 29. 3. —  Notowania walut za

granicznych na giełdzie paryskiej .przy 
zamknięciu giełdy przedstawiały się w 
dniu wczorajszym jak następuje:

Funt szterlipg 176.81*
Dolar 37.75*
Belga 6.35

Złoty polski: Banki sprzedawały 
wczoraj banknoty Złotowe po następu
jących ćęnaćh-i .Banknoty 500-złotowe 
po 550 franków za 100' ̂ otych, bank
noty, 100 zlotowe po 570’ franków za 
JXK) .zfotyeh,.- banlmoty 50 zlotowe po 
_5.80rranków za 1 złotego, banknoty 
20 zlotowe po,6 franków za l ‘złótegp. .

Przy przekazach pocztowych i*roz- 
rachunkaęh ’ międzypaństwowych pła
cono za-100 złotych; 711 franków.

Polski Dom Zdrowia 
fili*. H e n r y k  Ł y z iń śK i

1‘lENS/— IZ, rue da ta’ Pmix, — Tel.: 4.94. 
przyjmuje codziennie od podz. 9-tej’do 12-tęj, 
i od godziny 3śgie) 'Bd 6-toj‘ wieczorept j

fjpfT

Z okazji zbliżającej się 15Ó rocznicy wybu
chlî  Wielkiej Rewolucji mennica francuska 
wybiła medal pamiątkowy, którego dwie atro- 

■ ny widoczne są powyżej..

Stanów Zjednoczonych, przybyła widocz
na, na zdjęciu panna Ewa Curie, córka Marli 
Gurie-Sklodowsklej, celem wygłoszenia od

czytów o swojej wybitnej-matce.

3  tys. polskich robotników 
rolnych ma przybyć w r . b. 

do Francji.
Jak donosi prasa polska w kraju, 

władze francuskie mają zamiar w tym 
.roku sprowadzić do kraju 3.000 ro
botników rolnych z^Pólśki.

Podatek a karty Identyczności.
ostatnich czasach władne skar

bowe zaczęły stosować wobec robotni
ków! cudzoziemskich, posiadać^ kart 
iduitycznoścl z ważnością krótszą ąni- 
żeti 'rok, prawo o potrącaniu jtodatku 
od!: zarobku. ,Chodzi o 'podatek doćho- 
dojvy a nie dwuproćentową daninę nad
zwyczajną.

iWładze polskie powiadomione o fak 
(M wszczęły starania w  celu wyjaśnię-

nym liście wzywa wszystkich, któTzy 
czują się Polakami, aby śpieszyli z poi 
mocą Ojczyźnie.

Jeden z dzisiaj wymienionych ofiaro-l 
dawców wpłacał złożoną przez siebie | 

pnę ze łzami w oczach...
I Wszyscy czują bowiem, że nadeszła 

[chwila, w której wszyscy Polacy sta
nąć muszą w obronie Macierzy. ■

Wyjątkową zbiórką
Jest przeprowadzana w  tej chwi 

. 1L na Wychodztwie zbiórka na 
i F. O. N. —  K óżii się ona od ka

żdej Innejzbiórki, jakich w  cią
gu roku Wychodztwo przepro
wadza kilka.

Obecnie, w obliczu grożącego 
P o l s c e  niebezpieczeństwa, 
wszyscy je j synowie mają'Obo
wiązek śpieszyć z pomocą jąk
ną j  wy datniejszą . Niech każdy 
Wychodźca sumiennie rozważy, 
ćo  może dać według swych ma
terialnych, możliwości i  niech 
pamięta; ze  dając s z y b k o d w a  
ra^ydaje!, 1 ’

CO P I S A Ł
a r a d m o U & t? *  v 

przed 26 lc»ly>
29-go marca 1914 r. .

 I Służba na obczyźnie a w kraju. O- '
mawiając dzieje Wychodztwa polskie- 
| go, przypomina „Narodowiec” słowa 
Adama Midkiewięża: „Polak stąd ,mię- 
dzy narodami słynny, że bardziej niżłi 
Wszystko kocha kraj rodzinny. Gotów 
żyć w poniewierce, jeżeli mu w podró
ży przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźł--- 
nie shiży”.

Rozsądny Niemiec. —  Znalazł się ta
ki w-osobie poety niemieckiego, Karo
la Busse, który’ na propozycję ostmar- 
kenferajnu, aby napisać powieść prze* 
ćiwpolską odpowiada, iż prawcmwy 
poeta musiałby stanąć po, stronie za-., 
grożonych w ich bycie Polaków. U - " 
l^zględiuc bowiem trzeba —
Busse — że po jednej stronie stoi naj
potężniejsze państwo, a po drugiej 
garstka Polaków, walczących bohater
sko z przemocą.

Miał nosa Wilhelm... —  Cesarz nief 
miecki sprzeciwił się podróży następ
cy tronu do kolonii afrykańskich, ze 
względu t natury wojskowej i osobiste- r 
go bezpieczeństwa.

Przygotowania Francji. —  Izba Po-, 
słów we Francji lichwaiflą jako jedno
razowy'wydatek"1 na wojsko 1 miliard 
143 miln’. fr. i '765 mlBr. fr. na* mary
narkę."

/m inna systemn wyborów 
we Francji.

Paryż, 29. 3. — Izba Posłów przyję
ła 425 głosami przeciw 1128 pierwszy 
najważniejszy artykńł projektu usta
wy mającej zaprowadzić proporcjonal
ny śjratem wyborczy we Francji.

Z fundacji 
im. Jakuba hr. Potockiego 

we Francji.
W 1935 r. zawarto układ z b. pleni

potentem ś. p. Jakóba hr. Potockiego, 
Aleksandrem Rozenberghem w - sj 
wie likwidacji Banku Centralnego . 
ryskiego, przy czym. jako gwarancję 
dotrzymania warunków układu Rożen- 
bergh złożył weksel na-sumę 350.000 
zł. u b. prezesa Trybunału handlowego 
w Paryżu, p, Hamonio’a. <

Na skutek piewykonapię. ukłądu 
prze?*. .RozBobęggtociEmteć^kM Żb^ , 
półtórti roku temu’ do" prezesa "Hamo- 
nic’a  wniosek 'if Wydttńte Wekśii^Fitti- 
dacjji.
I • Dnia 28 lutego r. b. prezes Hamo- 
I nic weksel wydał Fundacji, która sta
ła się właścicielką Weksla- na 350.000 
zŁ, a.nadto uzyskała prawo zwolnię 

Haltura” w Biarritz jd 
^ywocia, zastrzeżonego w układzie dla 
Rozenbergha.

Administrator racądow  ̂
w Marsylii.

 |Na ostatnim posiedzeniu rady |___
Isfrów;' ustanowiono specjalnego admi- 
nistratora dla miasta Marsylii. Celem 
prac administratora rządowego, któ
rym jest p. Surleau, jest uporządko
wanie gospodarki finansowej miasta.

(32; pt.iŁ .ina sprawy..

Z Ł O T E  P O L S K I  
kuTtJj

. . zakup "̂ ziórych po najtańszej zwracajcie się. lab piszcie po polsku I
b a iv q it '  m .  r o y  

31, Rue dó :Lnie. LENS (P. de O.)
Na tyczenie' wysyłka złdtyeK do Polinti

Hiłosif Czytelnlhóiti 1

f Jeszcze się nikt nie narodził, kto by wszystkim dogodził.
_MesseiXj 14.‘3. 1939 

W „Wiarusie ^Iśldm” ukazał się 
artykhł 11-go lutego 1939 roku w: Nr. 
36: „Czy istnieje jeszcze Konsulat R.P. 
w Strasburgu?” a w „Narodowcu”  4-go 
marca 1939 rw Nr. 54': „Powiedz mi z 
ldm przestajesz, a ją ci powiem kim 
jesteś” . Chodziło o to. Tcto zawinił, że 
szkoły polskiej nie ma, dziś w Bo uli-
gny.

Jest to godne pożaołwania, jak 
się "to dzieje w.niektórych polskich ko
loniach, w których każdy chce mieć 
rację. Trzeba to inaczej. rozstrzygnąć! j 
Widzimy, jaka tam masa polskich dzie
ci w tej kolonii obywa się bez nauki 
polskiej. Maleństwa błądzą po ulicach 

Kto tu.winę ponosi? '
[Dlaczego na tdjtó kolonię, w którdj

Zwolnienie ochotnika może nastąpić 
tylko na mocy postanowienia ministra 
wojny, władz, łub na żądanie' samego 
ochotpika. Służba ocfiótniczainoże tak- I ł , "  JfJ” 1 
że objąć Ćwiczenia wojskowe w ćzdsie , ] pokoju. . i. Inosi 4.887.684

ków wzrosła <1 conajmniej 11 łat, 

ikiegokolwiek rodzą-

ćw iczenia obrony 
przeciw lotniczej w Paryżu.

‘ W środę 29 bm. wieczorem odbę
dą się V  Paryżu -ćwiczenia obrony. . ,  —, . .  ..-------------r
przeciwlotniczej: -wiczenia -te będą po* znajduje, ponad '300 dzieci polskich 
legały na gaszeniu świateł po sygnale j Jest zwoływane zebranie w prywatnym 
alarmowym. , domu? Z pewnością winne są swaryi

---------  ale także brak energii pomiędzy tam-
l 5  m ilionów radioodbiorników  tejazą ludnością, do utrzymania więcej 

w© Francji. porządku.
Z dniem 28 lutego liczba radiood-1 A gdy się tam znalazł jednego ra* 

i we Francji wy- zu „urzędnik konsularny” i zapropono* 
4.810.500 w koń-* wał, aby-sobie obrano „Komitet", któ-1 
>a radioodbiomi-1 ry będzie z nim korespondował, to było 
w ciągu miesią- słusznę i urzędnik Konsulatu miał ra- 

lęję, bo w inny sposób musiałby być 
■owadząjicszuki-1 jeszcze jed"n‘ urzędnik wydelegowany 

iczglo-1 do tej kolonii do załatwienia sprawy.
włośi

ądio
’ lilę isulat R. P.

Iefeoma porządku i szybko.
udy tu na placówce w Lyonie prze- 

bjMał ś. p. kons. ,Cz^nowBki, to tak sa
mo [było załatwiane jak najszybciej, bo 
był to człowiek bardzo poważny i za- 1 
interesowany wszystkimi sprawami, 
Jeździł , i sprawdzał .pomiędzy 
ml w koloniach polskich i zwiedzał ich 
mieszkania, by widzieć,-’ jak też żyją 
nic. WychodztWie. A gdy ś.p. konsul 
Czpsnowski znalazł się na placówce 
Strasburgu, z pewnością tak samo po
stępował, jak tu poprzednio.

A nie trwałd długo, a już się ukaza
ły artykuły na1 owego pana Konsula, 
że-’ nie załatwiono sprawy. Lepiej nie 
jszórzyć'kłótni'- i żyć więcej w zgodzie 

brać się do wspólnej pracy.' Z pew- 
I naści ą stan kolonii w Bouligny się po- 

i ludzie wyzdrowieją i z uciechą I 
swą dziatwą będą Inaczej ,v 

I przyszłość patrzeć, a ówa „Rodaczka1 
|z tamtejszej kolonii nie będziezamiesz 
czała takich listów, jak się to czyta w 
tym artykule „Wiarusa P.'\

 Jl tutaj także nie mieliśmy przez
dłuższy czas polskiej szkoły, a jedna-1 
jkowoż, jak konsul ś.p. pan Czosnow-1 
|ski był na placówce w Lyonie, wyde
legował swego zastępcę i zdołał przy- 
jBMcić to wszystko, .ęo ludności tutej- 

tj na sercach leżało i posiada tutej- 
Ukolonia teraz lokal w kopalnianymi

ji mówią językiem polskim. I^gomin 
że pracuje- jako górnik' i. wykonuję 
ciężką pracę porówno r swy».i- towa
rzyszami i młody też nie jest, więc 
raz zmęcrony jest pracą, to jeszcze 
poświęca dla sprawy. A  gdy. nadcho
dzi godzina „Kursów czwartkowych” , 
to dzieci spieszą, aby przywitać swego i 
nauczyciela pozdrowieniem „Dzień do
bry”  albo „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus” .

Prawda, że ma wielkie zaufanie 
całej' kolonii. Pomimo to  znajdują się 
jednostki, które go krytykują, ale że 
te słowa jeszcze mu nie odebrały chę-' 

do pracy ani do udzielania 
ki dzieciom.

Gdy‘więc odbyła się gwiazdka dla 
dziatwy szkolnej dnia 2$ stycznią 1939 
r., przybył,, na uroczystość zastępca 
Konsula p. Piotrowski i był również 
ksiądz polski Każniuk także z Lyonu. 
Na uroczystości udekorowano p. Koź- 
lika, jako nauczyciela Kursów czwart-L 
kowych i ' nie zabrakło okrzyków]
1;,Niech żyje nasz nauczyciel”.

A więc z mej strony życzę kolonii 
_y Bouligny szybkiej poprawy, bo po
trzeba nam dzieci dobrze wychowa
nych. Bez oświaty polskiej Emigii 
I nigdy, nie dokona owocnej pracy. I 
■|Gdy tu do naszej kolonii zawj 

fzedstawiciele władz polskich, H
 lii przyjmuje ich-serdecznie i wszj

11 zbierają się wspólnie. A  jednak zl 
idą się tacy, którzy chcą coś inni 
lale to trzeba wybaczyć, bo wojna I 
I jednego żołnierza też się odbędziJ 

Swój. I

Przewiezienie roweru do FrancjL
F- P. NoyeUes sous Lens. — Na granicy 

francuskiej będzie Fan musiał zapłacić cło,' 
Wysokość cła ppcla Panu komora celna. Ą- 
dresować:'Dlrectlon de la Douane — Lille — 1 
“  ' .  (840).'-

Wiza w obie strony na rok.
0. — Władze prefektoralne nie udzie

lają urlopnlkom wiz w obie strony z waż
nością na rok. Ody wyjeżdża się na stałe dok . 
Polski można zabrać rower. W celu milknię
cia opłaty celnej, należy wystarać się o od
powiednie- świadectwo z konsulatu. (941).

Sprawa pieniędzy dia aerot. 
Czytelnik z Mnrles. — Pieniądze wypła- 
ine przybranym rodzicom sierot-były prze-, 

znaczone na wychowanie tych sierot. Jesii 
sieroty nie miały nic w banku - złożone przez  
rodziców, nic lm się nie należy. (942).

Co to jest adenite.
, . 1' — Adenite, jest to zapalenie gru

czołów a.- głównie gruczołu ilmfatycznego. 
Ghorpba poważna 1 powinna być leczona tył-̂  
ko', .według wskazówek lekarza. (943).

i! róttącęfffó-lO "groMól z zarbbku.' ' ' v
,M> A.'Sfcfferie Briimt. —* Sprawę oddaliśmy ‘ 

odnośnym władzom do zbadamml Sądzimy, ie • 
otrzymacie Państwo odpowiedź bezpośrednią.

(944).

Sprawa wypadania włosów .
1. Beerlngen. — Życzeniu Pana nie mo

żemy uczynić, zadość, gdyż nie posiadamy 
adresu óś&by, 'olctdrą Panu 'chodzi. (945);' ' *

Adresy polskich firm samolotowych.
M. Belgia. — Samoloty w- Polsce -wyrabia- 

jię w kilku różnych fabrykach. Największe 
warsztaty znajdują się w Lublinie i pod 
Warszawą. Adresów nie posiadamy. (946)'

Sprowadzenie brata.
Mirę. — Jeśli .gospodarz wystawi 

kontrakt pracy i jefal kontrakt ten będfo 
zatwierdzony przez departamentalne biuro . 
{pośrednictwa pracy, ministerstwo i konsu
lat, brat bęMć mógł "przyjechać. Resztę za- 
| łatwić z gospodarzem bê ośredriló. (947)i -

Sprawa wypadku śmiertelnego męża.
I Jl SŁ Pienncs. — Sprawa jest niewyjaś- 
! ni ona ostatecznie. Z tej przyczyny nie mo
żemy skorzystać 'z .nadesłanego nam. Ustu. 
Nie wiadomo bowiem, na terenie której gmi
ny • -zdarzył , sig wyradek'1 czy rżec r̂wiście 
była to osoba .oTttórą PaiiT chodzi. Doku- 

Ml^Mktórego Pani żąda jest bowiem dokn- 
mentem ważnym i x tej przyąyny nie może 
■być- wystawiony jeśli Istnieje nawet cień ’ 
IwątpIiwodcL Sprawę' należałoby raczej wy
jaśnić w prokuraturze. (948)1 - ~ 4
[SDrawa powrotu do Polski i kaucja,

Slota Wojciech. — Radzimy napisać dp I&- 
r Handlowo Przemysłowe] w Sandotnit̂ ' 
u — Pologne.r (949).' ~

[Sprawa dokumentów narzeczonej.
_JP. Yilleblain. — Osoby, której udzieliłif- 
my odpowiedzi nic znamy i nie wiemy W ja- 
■M iiwarunkach I kiedy przybyła' ona do 
I FrancjL Z tej przyczyny  ̂nie możemy udzle- 

źjdahych wyjaśnień. '(954).

Adres Banku P.K.O.
 I Alama. — Zyczony adres brzmi:'

[Bank P, PC O., 28 rue-Taitbout Paris (951). •

■Karta brata i wyjazd do Polski. 
Jczytelnlk z GoderrUle. —* Jeśli’ brat chce , 

wyjeżdżać w pierwszych dnlńeh maja- csj‘ : 
rpięć lub sześć dni po upływie ważności kar- t 

n to raczej przyspieszyć wyjazd o dwa 
r dni, skoro niema się zamiaru powrotu 
le odnawiać karty posiadanej. (952).

iłu lat płaci się zapomogę na dzieci.
Id. — Dodatek na dzieci otrzymuj* oj- 
llc mający na utrzymaniu' dzieci poniżej 
Łt Jeśli dziecko kształci się w szkołach 

Nitek wypłacają do 16 roku życia dziecka. 
[Podróż kosztuje około 400 franków. Spra
ła podatku i ściągania dzierżawy powinien - i  

załatWić pełnomocnik. Bank P. K. O. wyda-

Sprawa podatku w Polsce. 
iy _  władze żądają podatku od wtaś- 
i ;,nml nie wchodząc w to. kto ją dzier- 
Podatek powinien zapłacić Pan, jako 
iciel. Dzierżawcę ziemi można conaj-

a 3Iezieres-en-Brennp. 
>anl piękna ,ale nie zdo- 
iycie uwydatnić 1 wyzyi- 
rmle. W stosunku do .po-
11 go zamieścić. Prołimy ó

• (956)1,..
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Święto młodzieży w Sallaumines.

Katolickie Stowarzyszenie Miodzie- tralnej' „Antychryst", głównego pun< 
j y w Sallaumines znane jest w Związku ktu programu Wieczornicy. 1
K. S. M. P. nie tylko jako jedna z naj- W dalszym ciągu przemawiali :K s. 
liczniejszych stowarzyszeń Jtatol. mło- Prob. Karliński, p. Szybowicz 
dzieży, ale również jako jedno z naj- rdu. .wydąwcy MNa^pWca’’

Hruchliwsrychna polu prac miodżieżoi 
wych. Doskonalą opinię umiało sobie 
wyrobić Stowarzyszenie zwłaszcza dzię 

' ki swemu- zespołowi amatorskiemu, i 
. który już zdołał zdobyć sobie uznanie 

nie tylko., miejscowej polonii, ale ró-l 
wnież rodakówL zamieszkałych 
szej i dalszej okolicy.

Nic więc dziwnego, że każda uroczy-, 
stość K.2ŁMJ?.. w .Sallaumines cieszy 
się powodzeniem. Tak-bylo również u- 

’ bieglej niedzieli, w dniu 26-go marca, 
W którym Stowarzyszenie- obchodziło I 
uroczystość ę,Swięta:MłodBłeżył’. Kiedyj 
około godz. 5-ej weszliśmy na obszer-l 

' ną salę p. Jańczaka. z trudem'- tylko 
zdołaliśmy sobie, utorować ldrogę,,sąla 
była bowiem po brzegi przepełniona. 
Prócz poważnej , liczby -miejscowych I 
rodaków oraz następujących miejsco- 

. wych towarzystw: Bratowa Różańca 
żyw., Tow. św. Józefa Rodziny P.Q:0.» 
na uroczystość przybyły" ̂ bratnie sto
warzyszenia M,P. z ńastępującychtmiej 
scowości: Mericourt, Noyelles, Calon- 
ne-Lievin i Laevin,' Dourges' i Lens; 
Przybyło również Bractwo Różańca z 
Mćricourt-NoyeOles, PoUd; z Mfericourt 
oraz Klub Mandolinistów „Tno” z M6- 
ricourt-Noydles.

Około godz. 6,30 podniosła się kur
tyna i na'scenie ukazał, ąię zwarty._sze- 

■ reg młodzieży męskiej i żeńskiej miej
scowych katol. Stow Młodzieży z -pre
zesem, druhem Genderą na ~CZele. 
Druh prezes Gendera zagaił 'uroczy
stość, witając w serdecznych słowach' 
przybyłych gośd; wśród których Ka, 
Karliński ego z Lievin, pp. nauczycieli 
Bruchwalskiego i  Wożnmka oraz przed 

- stawi cielą „Narodowca”, po czym chór 
młodzieży odśpiewał-hymn ‘ młodzieżo
wy: „Hej do apeltl"!

Wstępne przemówienie wygłosił pa
tron Stowarzyszenia  ̂, Ks., Krupiński, 
który wskazał na charakter .uroczysto- 
ści i zobrazował znaczenie sztuki tea-

I Kwiatkowskiego oraz opiekun ŚtowJ 
M.P. z Dourges. p. Przewoźny. W mię-| 

[dzyczasie przybyli Prezes Związku 
Stow. M.P. M. druh Ambroży oraz Dy* 
Irektor Związku Ks. Plutowski. Ks. DyJ 
rektor przemówił również ’ do. zebra J 
nych, wyrażając przede wszystkim goj 
Irące słowa uznania, rodzicom i star-, 
fszemu społeczeństwu w Sallauminfes .Jan 
troskliwą opiekę, jaką .otacza miejsco- 
Iwą młodzież fkatolicką i,za poparcie| 
[wszelkich jej .poczynań.
■Nastąpiła główna, przez wszystkichI 

niecierpliwością oczekiiwana, jczęść 
programu, przedstawienie. I powie-j 
dzfhy zaraz na wstępie, że występ mło
dych amatorek i amatorów W zupeł
ności się udał. Trudna sztuka „Anty
chryst”  piórą Roztworowskiego zosta
ła na prawdę dobrze wykonaną. Po
szczególni amatorzy doskonale wczuli 
się w Swe role i gra niektórych wypa
dła po mistrzowsku. Wszystkim' ama
torkom i amatorom należy się głębokie 
uznanie, że tak trudną jak na gtosun- 
Id nasze rzecz, wyprowadzili w sposót 
naprawdę zadowalający.; Osobne j 
szczerb uznanie* należy się reżyserowi 
sztuki-,-p. nauczycielowi'jBruchwalskie- 

który, nie zważając-na ogrom pra
cy i wielkie trudności, tak dobrze przy
gotował przedstawienie.

Sztuka, która przedstawiała nau 
walkę dobra z  złem wywarła głębokie 
Wrażenie na-widzach, którzy za każ
dym opadm^dęm kurtyny burzą okla
sków dawali wyraz swemu głębokiemu 
zadowoleniu. Wszystkim1 ucz2śtnikom 
niedzielna ta uroczystość młodzieżowa 
niewątpliwie na długo' pozostanie w mi
łej pamięci.

Nadmienić winniśmy, że w czasiel 
przerw wystąpił chór1 młodzieży pod 
kierownictwem Ksl. Dyrektora Plu- 
towskiego a własna orkiestra- Stowa
rzyszenia umilała czas czekania kon- 
pertem. (Teszy).

L E N S  i okolica
PIEC | ,\i.\

M A S Z V \f DO PB A M A
MASZYNĘ DO SZYCIA

kapuje sie w i
Oainealllerle ŁEFEBYRE

120-123, Bid. Basly — LENS. 
gdzie znajdziecie aparaty pierwszorzędnej 
marki o 400 fr. TANIEJ n(ż gdzieindziej, 
ponieważ firma nie ma agentów do opłacania.

4.33 bL)

ŁENS.
— (Ze sądu), — Sąd przysięgłych 

skazał na rok więzienia z odroczeniem 
niejakiego Leonarda Erouąrda. oskar
żonego o niemoralność. Skazanemu od-1 
roczono wykonanie wyroku na- okres 
pięciu lat.

GDZIE KUPISZ A X I 7
NAJTANIEJ 4 Ł W  1 “  

oraz bilety do POLSKI? T ylko  w  
..BI IIEAI;\  ARTESIFJ*S”  
Place J. Jaur&s (naprz. meroatwa)

•  LENS (P de C;) ---------
(Biuro otwarte w niedziele rano)

Pisząc, podać żądaną sumę. (63 K.

MERICOURT SOUS LENS.
— Oddział Zw. Strzel. Im. Piotra Wysoc- 

kiego — zwołuje zebranie hlealęczne w nie
dzielę, 2 kwietnia o godzinie 3-dej p. p. w 
nil Cafe des Mineura. Ważne sprawy, do
tyczące wszystkich strzelców.

MERICOURT SOUS LENS.
— (Nowy zarząd oddz. Z.8. na rok 1939)— 

Prezes Oddz.: Wesołowski Władysław, 2. ruc 
Nr. 42, Mericourt sous Lens. Wlce-prezes X 
Smolarz Jakób. 6. rue Nr. 52 Merioourt sous 
l*ns. Sekretarz: Chodomafiski Władysław, 
Bouleyard Nr 430, zastępca seltr.: Łuczak 
Walenty. Skarbnik: Biela Franciszek. rue 
Pierre-Slmon Mericourt sous Lena. zastępca 
skarb.: Elljaaz Ignacy. Referent świetlico-1

- wy: Smo arz Jakób. Oorpqdarz sprzętu świet
licowego Rodaczek Antoni.

Komendant strze<c6w: Szczepka Stanisław, I
- 12. rue Nr. 2. Mericourt Komendant juna-1 

ków: Dziubek Paweł. Rewizorzy kasy: De-1
-kurjan. Pianowski. Dziuba.

Wszelkie korespondencje kierować prosimy . do prezesa.    \

VERICOURT - MAROcj 
- — (Kurs wiedzy o- 
6 stvcznla odbywają *Ha 
wykłady o Polsce, które prowadzi miejsco
wa nauczycielka ŷ ŁAghrtWa.’ Wykłady cieszą

Komunikat ^ićzełnietwa 
Okr. Y -lcgd Zwli(źku Sokołów 

Polskich we Francji. 
Naczelnictwo' Okr. V*go daje> do 

wiadomości naczelnikom gniazd, -nale-1 
żącym do Okręgu V-go, iż w niedzielę I 
dnia 2-go kwietnia odbędzie się lustra
cja techniczna, przez Naczelnictwo 
Związku Sokołów Polskich we Francji, 
"  i Holandii na sali Pana Pelczyka 
dawni (Zmyją), rue Bethune, Lens 
12-ka. Początek o godz.' 9,30. Qniazda. 
są obowiązane wysłać swojego naczel
nika, ' podnaczełnłka, kierownika mło
dzieży, naczelniczkę i podnaczełniczkę, 

druhów, druhny wyszkolonych na o- 
bozach Wychowania Fizycznego. Gma- 
zdaz okolicy Lens powinny być w kom
plecie zastąpione. Czołem!

Belka Stan., Naczelnik Okr.

HARNES.
CINJEMA P R IN T A O T A
We czwartek, dnia SO-go marca, o go
dzinie 5-tej wieczorem wyświetlany 

będzie czołowy film polski

^ZNACHOR”
Nad program: (51 st.)

Polskie Morze, Zakopane.

BILLY MONTIGNY.
Koło Inw. woj; K.P. odbędzie kwartalne 

zebranie.w f niedzielę, 2-go kwietnia' ó godz. 
10-tc. rano w sali p. Ryńskiego: Rewizorzy 
kasy o pół godz. wcześnieĵ  Ważî e sprawylj

Ie o u v e o y .
■ — (Kradzież). —  Miejscowa żan
darmeria aresztowała niejakich Mo- 
|hameda ben Ahmeda, Meziane Lasze-1 
■■MMPMHPBDuflos pod zarzutem I 
kradzieży ołowiu na szkodę kopalń 
Drocourt. Aresztowani sprzedawali o-1 
Iłów po cenie 1 franka za kilogram I 
handlarzowi, którego poszukuje poli-1

FODQUIERES LES LENS.
I Sekcja F.S.P. zwołuje miesięczne zebranie I 
I w niedzielę 2-go kwietnia bir. o godzinie 14,301 
vZ P- Mllnara, dawniej Janko,.Route Na-I
tlonale Nr. 76 w Fouquieres. Przypomina się 
członkom, by zabraU książeczki wojskowe 

| cclem rejestracji w konsulacie.- Sprawy waż-1

Na Fnndnsz budowy 
Dorna Polaków z Za 

granicy, im. M arszałka  
Józefa Piłsudskiego, n
(Dalszy ciąg ofiarowanych składek)

Do dnia-28 U. 1039 wpłacono: s.,wj.eo
W dalszym ciągu wpłacili: 1 

JWilczyński, Aubouć 
[Krauzowicz Ignacy, Stlring-Weijdel 

|lc Stanisław, Moyeuvre-Orande I 
 lldjrplom)
Zw. Strżclccld, Gi-aissesąc 
”-|Szczak Jan, Diyęs a. Mer 

linsulat R. P., Lyon 1 
 I (dyplom)
Sloslek J., Homecourt (szkoła polska) 
"■'TJsulat R. P. Marsylia (pracownicy) 345.00 

■(dyplom)
Tosclielc B., Pont a Mousson 
■ ■  (dyplom)

olarzowa Fr,, Mericourt sJLens 
lola Antoni, Calonno Lievln, 200.00

  (dyplom)
Sobecki Antoni, Lourches 200.00

(dyplom)
.vlak, Mericourt s, Lens 2§3.05
(dyplom)

Markwltz A'., Qulevrochain 
e od ras lak Ign., Billy Montlgny . i. , jBO.OO 

Komitet Tow. Mlejscow. Hersln Coup. 136.00 
Poślednlk N., Conde s. Escaut 306.00

(dyplom)
Kaczyk st., Ronchamp B5.(
Komitet Tow. Mlejscow., Homecourt .290.00 

(dyplom)
Szkoła Polska, Bruay en Artoii 90.00 
Kolonia Polska, Bethune 170.00

ń.tct Tow. I|Lejscoŵ r Escaudaln 'tS82^5 
(dyplom)
r. L Zw. Tow. Kobiecych, Bniay 33S.0O 
(dyplom)

Okr. n. Zw. Tow. Kob. Valendennes 140.00 
Komitet Tow. Miejsc., Noęux 1. Mines 

(dyplom). .
Kaaprzak, Somaln 

(̂ yplpm)
Iczewsld, JOeuf (dla k. T. M.) ' 232.00
(dyplom)
. Tow. Teatr., Abscon 

Janota, Waziera 
(dyplom)

Marcinkiewiczawną, Roubabc ' 80.00
ir. Kult. OSw., Marłeś L Mlnes 
(dyplom)

Polak Jan, Paryż 400.00
(dyplom)

.dynęk B., Herserange 224.50
(dyplom)

Razem, do dnia 25. JIL 1939: r fr.. 14,754.15 
Jesteśmy wielką częścią -Narodu,' nad któ

rym nigdy nie gaśnie słońce. Dom nie mott 
być darem Polaków z Kraju dla Polaków s 
Zagranicy. Musi być wspólnym dziefem. 
Czyniliśmy przecież w latach ostatnich więk- 

wysiłki finansowe i jeśli teraz zwracamy 
ię do Was o ofiarę, to tylko dlatego, ażeby 

pokazać. Ze Wychodztwo z iiasżymi' braćmi 
“  kraju practije razem dla wspóm< _

Wobec tego, lż zbiórka na Budowę Bomu-

s sprawy. icjlo

, |BULLY 1 1 MINES.

Izbową staraj: 
ust jej odczytać Bo tet i tadnie umie mi 
wić nasza pani Lachowa. Duma nas wszys
kich rozpiera k»edv onowłada o potędze 11 iHerSwSctw^airwOęzykJ^oUUiee^zfl 

.wielkości naszego Państwa Polskiego. wiadamia wszystkich ąodziców, poaylają-
Smutek ma'uje się y  naszych twarzach cycłi dzieci na kurs czwartkowy, u otrzyma- 

i łza w niejednym oku zaświeci, gdy prele- ło od Związku Polaków na wniosek Komisji 
gentka opisuje nlerzczęsnj' rozbiór Rzeczy- Kulturalno-Oświatowej 1 fizyczną mapę Pol- 
pospoiltej ale za to serca biją nam radośniej, ski, średniej wielkości podklejaną na .płótnie, 
kledv p Lachowa przedstawia nam oswobo- Za wymienione pomoce składamy dla Ko- 

-dzen'e naszej Ojczyzny bohaterskie czyny misji Kult. Oświatowej serdeczno podzięko- 
•'--szalka Piłsudskiego i mówi-o postaci | wanle.
Marszałka Rydz* - I Rodzli

tdmlar pracy w Sprostowanie,
rze. w jakiej by Do sprawozdania z walnego zjazdu 
mv ka£dq wo‘ną' Zw Kat; Mężów na skutek prźeśtawie- 
To tlł !̂a wierszy zakradł się błąd Wyjaś-

Lachowajakna? niamy- wybory przeprowadzał ks 
*i kolonii i pra-1 Dyrektor Jagła. Zastępcą sekretarza 
a Ojczyzny. (Pa.) obrano p. Grądzlelewsklego z Houdain.

IPolaków ma się ku“ifkaftcs»riii; 
BrezesówZWî sków.iaCónUtetfew .Towtŷ grąfcw 
'  przekazanie zebranej gotówid So Banku1 
■  K. O. w Paryżu. Na odwrocie przekazu 
prosimy zaznaczyć. Na BudoWę Domu Pola-I 
ków z Zagranicy. - ‘ -Niy konta 7615.

Nierozsprzedane cegiełki-oraZ niewykorzyj 
stanę lis.y zbiórkowe, prosimy zwrócić do 
Biura Związku Polaków.'-------

— (Targnął .się na życie). — 70ne- 
gdaj obywatel wioski Eugenio Mela w 
zamiarze samobójczym zadał 'dobie 
Jdlka straszliwych udetzeó, młotkiem 
w głowę. Włoch stracił przytomność i 
znaleziono go kilkanaście minut póź
niej straszliwie poranionego. Denata 
przewieziono do szpitala, gdzie walczy 
ze śmiercią. Przyczyna samobójstwa 
nie jest znana.
OSTRICOURT — OIGNIE8.

Koło Powstańców Wlkp. odbędzie swe ze
branie miesięczne w niedzielę, 2-go kwietnia 
lc.b. o.godz,.2.3P po pc -̂.w lokalu p. Fran
kowskiego w Ostricourt, rue de Thumeriea.

BAPAUME.
— (Ze sali sądowej).'^— Sąd przypię-l 

głych departamentu Pas de. Calais u- 
wolnił od winy i kary niejaidego Bu- 
camp, który podczas sprzeczki z kol 
chanką wybił jej oko.--W toku prbcesu
I stwierdzono, że oskarżony, spowódo-J 
wał kalectwo kochanki niechcącof

ftlARLES LES MINES.
■— Dnia 6;.UL br. odbyło się zebranie \ 

ne Pododdziału Strzełczyń Zw. Strzelec 
go — na którym został wybrany nowy 
rząd na rok 1939 jak następuje:

Prezeska: Nlcwiodziała Leokadia, rue 
Bordeaujc 126 Marłeś. -  Sekretarka: Wa
chowiak Zofia, rue de Turcolng, 37, Marles. 
— Skarbniczka: Piotrowska'Józefa. - 
mendantka: Klupczyńslta Stanisława. I 
wlzorlcl kasy: Piechel Pelagia 1 Szwejk Ana
stazja.

Zebrania odbywać się będą co 2-gl czw 
tek w miesiącu w świetlicy strzeleckiej.
OALONNE BICOUART.

Sekoja C.G.T. 1 F.E.P. odbędzie zebranie 
kwartalne w niedzielę 2. 4. 89. o godz. ~ 
rano w sali p. Dulota. Wstęp na zebranie _J 
okazaniem karty syndykalnej. Sprawy bar
dzo ważne. Referent z entrali.

WIH I LIKIERY
8 . HARPI6 MES “  r™ Sl-• ■ ''"• ło  ICO VALENCIENNES 
— ® WS rA P5 najniższych cenach a  Dostawa do domu w całej okolicy

I  (156/12 ń|

BRUAT EN ARTOIS.
OBUWIE kupujcie AU SOULIER D’ 

naprzeciw szybu 1. Jakość i ceny. . (1873)
i WESELA — tylko jeden fotograf

E. Hauchard
(1052).

ANZIN.
—  (Prezydent ojcem chrzestnym). 

— Pan prezydent Republiki przyjął 
godność ojca chrzestnego jedenastego 
potomka p; Poąuer, kolejarza kompa- 

Anzin.
Małżonkowie Foąuer pochodzą tak- 
z licznych rodzin. P. Foąuer bowiem 

jest jednym z dwunastu dzieci, które 
mieli jego rodzice. Pani Foąuer zaś n 
10 sióstr lub braci
ANZIN.

Koło Rez. I był. Wojsk. — odbędzie 
2 kwietnia kwartalne zebranie o godz 
no w sali p Zimoląga. Rewizorzy kasy 

pół godziny wcześniej.

RAISMES.
(Sabotaż). — W pobliżu miejsca 

zwanego „Marescaux” dokonano 'aktu 
■&bdtaŻuuna linii tramwąjoiSteji‘‘jacyś 
^śŚiałii r-sffraWfcy pólożyłi w- po f̂t *: 
tbru’i:d#ą źćTazne progi. Sabotaż' 
szczęście spostrzeżono w porę i zatrzy- 
imaho tramwaj dzięki czemu uniknię- 
|to przylą-ych następstw. Na miejscu 

’ lprowadzą dochodzenia w celuj
1 wykrycia sprawców.

Id e n a in .
■ — (Smutne skutki, mocowania się)] 
iNiejaki Ludwik Delile, właściciel szyn
ku, podczas rozmowy na tematy spor
towe z klientami, postanowił zademon
strować im walkę , rzymską, którą, bę- 
Idąc młodzieńcem, uprawiał z zamiłowa
niem. Podczas zapasowania się z nie-' 
jaldm Vincent, szyn karz wspaniałym 
Nelsonem został płożony na deski, kul 
powszechnemu zachwytowi , widzów. 
Podczas upadku szynkarz doznał jed-J 
nak złamania nogi! Lekarz nakazał*mul
2 miesiące spoczynku. Vincent, któryl 
jakby przypadkowo, jest znajomym 
fony azynkarza, która nie żyje z mę-

^■zosta ł pociągnięty do odpowie-

6 R U A Y  |
i o k o l i c a  n=

BRUAY EN ARTOIS.
— (Różnica). —■ W ubiegłą niedzi 

lę przybył do Bruay pan Wojciech 
Lens, by odwiedzić swego szwagra^ Po 
wyjściu z autobusu p. Wojciech zaczął 
rozglądąć.się, nie wiedząc w którą stro
nę się udać, .by dostać się do mieszka
nia szwagra. Był.bowiem w Bruay po 
Iraz pierwszy. W pewnej chwili zaga
dnął stojącego obok pomnika pana Gu- 
|Stlika.

~  Przepraszam, zagadnął, czy mó-q 
glby mi Pan powiedzieć jak daleko 
jest do Cite 30 ?

— W dzień ida więcyj, niż dwie go
dziny, a w nocy 20 minut.
CE— Dlaczego ta różnica ?
’ — Toć wiysz pieronie, że. w dziyń 

estaminety są otwarte a w nocy zam- 
knięte, Przecą mogłeś to zarozki zga
dnąć, no nie?...

Sterol odbędzie kwart 
dzielę 2-go kwietnin i
godziny wcześniej.

LOURCHES.
Sekcja Polska aG.T. odbędzie zebranie 
go kwietnia o godz. 2,30 'po poi: w sali p. 

Soblecklego. Po zebraniu Sekcji odbędzie ślę 
zebranie 1 wpfa członków EiRiP., ponlewp*. 
zgodnie z uchwałą! 19-go marca bj. Sekcja 
przystąpiła do FJt.P.

Uwaga: zarząd apeluje do wszystkich 
członków, ażeby się stawili jak jeden na ze
branie ponieważ sprawy są bardzo ważne 
Przybędzie referent z Centrali.
ESCAUDAJN.

Koło Rez. 1 b. Wojskowych odbędzie zebi 
nie dnia 2.4. r.b. o godzinie 3-dej p.p. w s 
p. Gawła. C liczne przybycie członków 1 ayi 
patyków prosi zarząd.
ESCAUDAIN.
I Sekoja Polska C.G.T. zwołuje kwartalne] 
zebranie w niedzielę, 2-go kwietnia o godzin 
nie 10-tej rano w sali p. Gawła. Sprawy!

III “ T A R G I  
HANDLOWE

od 29 kwietnia do 14 maja 1939:

D O U A I  i okolica
Piękny harcerski wieczorek teatralny 

w  Montigny en Ostreveńt..
Ubiegłej niedzjeli miejscowe Kolo Sztuka, ludowa p.Ł świt wykonani 

Przyjaciół Drużyn Harcerskich urzą- została doskonale. Amatorzy wywiątte 
dziło wieczór teatralny w sali p. Pia- ^  ^powierzóięrch naprawdę

dobrze. Znać było, że włożyli w nią swą 
pracę,-włożyli w-ni% swój zapał. Okk- 
ski witały i żegnały ukazanie się i o* 
dejśde amatorów, co :% ió najlepszym 1 
dowodem, że sztuka się podoł^a»«iie 
wszyscy z niej byli zadowolenL^fH 

Akcją była żywa, śpiew i tańce dó- 
łjrę^ą gra mektórych^g^b tak natnrtfn 
Ba, tak prosta, > .t4ak pociągająca^e I 
ffie chciało się wierzyłaby to byli ama I  
torzy z koldnii. by to byli górnicy, ®  
którzy poraź pierwszy występowaJi na 
scenie. Specjalnego- uroku dodawiy I 
stroje ludowe. Sztuka swą treścią od
powiadała założeniu że „Oświata ludn 
dokona cudu”.

Na zakończenie, -pani Strutyńska jg- 
dziękowała obecnym na sali za przy- | 
byde i poparcie akcji.

Brawo, Koło Przyjaciół Drużyn Har
cerskich w Montigny en Ostrevent! Nie 
zrażać się żadnymi przeciwnośd^^H 
Praca wasza wyda' obfity plon gtjj| • 
hasłem waszym jest służenie i popiera- J 
nie młodzieży, od której zapewne w  
uchylą się w przyszłości i ci wszyBCj£| 
którzy na sprawę dotąd patrzą oboję-«j 
Itńym lub wrogim okiem- 

lA zatem do pracy!

Mimo słoty, mimo różnych innych 
trudności, znalazło się wielu chętnych, 
którzy przybyli na salę, by poprzeć.ak- 
cję Kołia. Przybyli Rodacy już nie z sa- 
[inegp Montigny en Óstrevent, lecz ró- 
wnie^,^ pobliskich kblonii jak Barroi^ 
PećqUMćottrt,! 1 Edllalng. j 
iówmięż oprócz miejscowej drużyny 
harcerskiej,^dra^ia ńarcerska i część 

. *~i Koła Przyj. Harcerstwa 2 
Pecąuencourt.
j Wśród gości zauważyliśmy ks. prob. 

Czerniawskiego, pannę Hływiakóftiię, 
nauczycielkę polską z Pecquenęourt,*p, 
Strutyńskiego, miejscowego nauczycie
la, Prezesa Komitetu Towarzystw 
I Przewodniczącą Bractwa Różańca Ży-j 
wego panią Śląską, oraz szereg B tiH I  
zarządów miejscowych i okolicznych I 
[towarzystw.
 I Uroczystość udała się i wdzięczni je
steśmy za to pani Strutyńskiej, miej
scowej nauczycielce i opiekunce har
cerstwa, oraz wszystkim amatorom, że 
umieli wytrwać mimp przeszkód jakie 

stawiano, że nie ogarnęło ich znie-l 
chęcenie.

^D O U AI DENTAIRE  
M me Werts-Deloeke

Chirurg - Dentysta 
18-bis, Place d’Arraes — DOUAI 

Przyjęcia codziennie od. godz. 8.30 do 12 
I od '14—19 Zamknięte w sobotę po poŁ
Konsultacje bezpłatne. — 6 w  
Cena wyrwania zęba 10 fr. §*7Tl 

Assurances Sociales. — l i i i

QUEEVRECIIAIN.
— (Na jezdni). — Siedmioletni Hen

ryk Trąbka przechodząc w towarzy
stwie - ojca ulicą został przewrócony 
przez 16-letniego rowerzystę, który nie 
zatrzymawszy się pojechał dalej. Ma
ły Trąbka podczas upadku doznał cięż
kich okaleczeń głowy. Władze śledcze] 
prowadzą dochodzenia w celu ustalenia | 
odpowiedzialności za wypadek. I

BOULOGNE SUR MER.
I — (Tułaczka Żydów). — W lutymi p. Łuczak Michał z Dechy (Corrcail 
przybyło do Straaburga 28 Żydów wy-|st. Pierre) otrzymał wielki srebrny.

Wyróżnienie górników polskich ,| 
w okręgu Douai 

zn ogródki robotnicze. - 9  
— W tych dniach odbyła się w Ameb# 
uroczystość Związku ogródków robotr 
niczych, w czasie której wydano górnt ) 
kom nagrody za wzorowe uprawianej 
ogródków.. Na liście odznaczonych^^ 
prawdziwą przyjemnością znajduje^W 
kilka nazwisk górników polskich, któ
rzy otrzymali piękhę' odznaczenia. Jh 

P. Nowak Andrzej z Auberchićou ,̂- 
otrzymał wielki srebrny medal, ona* | 
rowany przez federację ogródków ro«_ I 
botniczych.

•leżeli eierpieie na pluci 
zażyjcie z zaufaniem

płuc. ezynPz n: 
•plo na chro

c Oddział E

studjowanâ  formuła Syropu 

Irowienie wszystkim, którzy

dalonych z Niemiec. Z losu wydalonych 
skorzystał jakiś nieznany ich rodak 
sprzedał im fałszywe paszporty po c< 
nie 500 franków za sztukę. Na pod
stawie tych paszportów uchodźcy wy
jechali, by dostać się do Urugwaju. W 
kraju tym stwierdzono, że paszporty 
są fałszywe j wydalono ich. Uchodźcy 
wrócili do Francji, do portu w Boulo- 
gne. Po długich zabiegach, uchodźcy 
d  uzyskali zezwolenie na wyjazd do 
Boliwii. Uchodźców załadowano do po- 
clągtf i wywieziono do MaPŚylii skąd 
odpłyną do kraju osiedlenia, dokąd 
dostaną się po blisko trzymiesięcznej 
wędrówce.

L i l l e  i okolica

medal, ofiarowany przez miasto Douai 
P. Kaczmarski Władysław z Sn lę 

Noble otrzymał brązowy medal 1-szęj I 
| klasy ofiarowany przez Douai.

P. Rogala Franciszek z Waziers i P- 
Pawilóski z Clochette otrzymali dypkH 
my honorowe.

— (Gangsterzy w powijakach), 
[Policja 'miejscowa aresztowała tutaj* 
[dwóch chłopców w wieku 14 i 15 lai,fl 
I którzy dokonali napadu na pani* 
fgral. Chłopcy przybyli do składo p»* I  
rasoli pani Negral pod pozorem kupna *  

I parasola. W pewnej chwili zadali wła- J  
Iścicielce kilka uderzeń kluczem angię^H 
8kim w głowę, raniąc 1ą ciężka Chłap* 9  

I cy przyznali się, że midi zamiar obra  ̂ ,1 
bowania właścicielki sklepu.

D R O G I  M O C Z O W E

IbdiK inM iw ^M M tlH ilalcie
„ N a r o d o w c a !9

•enlo Macicy, Opławy. •Specjalno metody stosowane umiejętnie 
iaj* trwałe wyniki Leczenia chorych podejmujemy się tylko 
szans wyleczenia - (Pierwsze badanie b e z p ł a t n e ) ,  -
0 1 X 1: .,‘ek’ c"^ tcifuoTo fen» j ; ] 9 0 U A B Ŵ , 
V a lo n c io n n e s  u. m0 <iu itempan ■

~| środa od D do 18-01. Nledzlola.od fl do I2iel.

v Instytutach ',U.SX>." 
v wypadku poważnych

a 0 do 12-ej. Sobota od 9 do 18-oj.



PA R Y Ż  i okręg paryski
P olic ja  paryska aresztow ała 

oszusta poszukiw anego 
od  kilku lat.

Paryż. — Inspektorowie wydziału 
śledczego aresztowali Henryka Amou- 
riq’a. Jak się niebawem przekonano, 
aresztowany przedstawiał doskonałą 
zdobycz. Amouricą był poszukiwany 
przez władze sądowe za różne sprze
niewierzenia juz od kilku lat.

„Ptaszka", na którym ciąży 5 wy
roków sądowych, umieszczono w wię
zieniu.

O kradzenie sklepu z  biżuterię 
p rzy  m e  R oya le .

Paryż. — W nocy nieznani sprawcy1 
włamali się do sklepu biżuterii, mie
szczącego się pod nr. 7 przy rue Roya
le. Według pierwszych obliczeń, war
tość skradzionych przedmiotów sięga 
■sumy 200.000 franków.

PARY2. <
(K) (Tailco ludowo na Święcie młodzieży 

francuskloj). —. Ostatni tydzień marca u-l 
pływa pod znakiem propagandy polskiej 
wśród społeczeństwa francuskiego, starsze
go i młodszego. Gdy w sobotę dnia 24 marca 
tańce narodowe cieszyły się ogromnym po-| 
wodzeniem podczas Imprezy sportowej w1 
„Molitor" następnego dnia, w niedzielę dnia 
26 marca Amatorska Grupa Tańców Ludo-i 
wych wzięła udział w uroczystości mlodzie-j 
ty  francuskiej: La Jeunesse Ouvriere Chre-| 
tienne Fćminlne”.

Amatorzy i Amatorki Grupy odtańczyli 
tańce kaszubskie, oberka, krakowiaki 1 ma{ 
zurka. Występ udał się doskonale, a licznie 
zgromadzona publiczność francuska wyrazi
ła swoje zadowolenie niemilknt)cemi oklaska
mi.

(K) (Msza iw. za duszę ś.p. Szymanow
skiego). — Stowarzyszenie Młodych Muzy
ków Polskich w Paryżu oraz Grono Przyja
ciół Karola Szymanowskiego zawiadamia, że 
w środę dnia 29 marca o godz. 11-tej w ko
ściele polskim w Paryżu odbędzie się nabo
żeństwo żałobne za duszę ś. p. Karola Szy
manowskiego.
CORMEILLES EN PARISIS (S. et O.) 

(Wykaz cudzoziemców). —  NaW  Lorient ok rad zion o  
sześć kościołów .,  . . _ . - podstawie ostatnio przeprowadzonego

Łonent. —- Szajka nieuchwytnych spisu ludności, w gminie Cormeilles en 
swietokradzców grasuje już od dłuż- parisis zamieszkiwało ogółem 921 ću- 
azego czasu wLorient. W ciągu kilku dzoziemców, w czym 250 Polaków, 
dni włamała się do sześciu kościołów, - (S. m.)

.wyrządzając poważne szkody. IPONTOISE.
™er- _  (Za brali Białego mlojsca zamio-gicme dochodzenia, by wytoyo ^taaz- _  p  Fra,fciazeit JJanmk, r0.

I botnik rolny, został zatrzymany za 
•PARY? ^Tr~- * Ibrak stałego• miejsca zamieszkania i

1 wyciąganie ręki po jałmużnę. Sprawa 
oparła się o sąd, który skazał Janiaka

Z oddziału Z. P. O. K. w St. Denis I 
(Seine).

Na zebraniu walnym które odbyło się dnia! 
) marca 1039 r. złożono 05 fr. na Fundusz 
brony Narodowej. Wzywamy wszystkie 

członkinie 1 wszystkie oddziały Związku 
j  Obywatelskiej Kobiet do spełnienia o- 

bowlgzku obywatelskiego 1 do składania jak1 
najliczniej składek na ten szlachetny cel.

W— (Zebranie Tow. W z. Pomocjt. — Za-1 
Irząd Tow. Wzaj. Pomocy lm. J. Piłsudskie- 
go podaje do wiadomości szan. członkom i 
sympatykom iż zebranie odbędzie 4c w nie-1 
| dzielę dnia 2 kwietnia br. o godz. 16 w śwle-

COURTACON.
• (Zmianę miejsca zamieszkania 

należy podać zawsze dokładnie). — ; 
Panna Maria Trojczakj zamieszkała 
Courbouzon, przy zmianie swego miej
sca zamieszkania podała niewłaściwą 
miejscowość swego nowego miejsca za
mieszkania. Za to spisano z nią proto
kół. (s.m.)

'LNOY sous Bois.
-  (Żebranie Z. P. O. K.) — Związek . _ 
Obywatelskiej Kobiet we Francji urzą- 
. zebranie miesięczne dnia 2 kwietnia o 

godzinie 4 popoł. w sali p. Fablckiego przy 
ulicy Louis Blanc nr. 61.

Uprasza się o przybycie. Omawiane będą 
ważne sprawy (urządzeniu wspólnego świę
conego)’. *

CK) (Udany wieczór muzyki p-H 
skiej). —  W'dniu 22 marca w sali Bi- 
blioteki Polsjuej odbyła się kon£erep-| 
cja o muzyce polsUej, urządzana sta-| 
raniem Stowarzyszenia Młodych Muzy
ków Polskich w Paryżu.

Na konferencji licznie stawiła się. koJ 
lonia polska na czele z p. min. Puła
skim —- dyrektorem Biblioteki Pol-I 
skiej. Pan J. M. Chomiński wygłosił] 
bardzo ciekawy odczyt na temat daw
nej muzyki przed Gomułką. Po odczy
cie p. Kisielewski wykonał na forte
pianie kilka dawnych utworów kompo
zycji Szamotulskiego i Gomułki.

Na zakończenie wystąpił Chór „Po
lonia”  Paryż-Argenteuil pod batutą p. 
Mariana Stachowskiego i odśpiewał 
kilka dawnych pieśni kościelnych. [

Jednocześnie podaje się do wiadomo-L 
ści, że czwarta i ostatnia konferencja 
o polskiej muzyce odbędzie się w śro
dę, dnia 19 kwietnia) w Bibliotece Pol
skiej. Szczegóły podane zostaną póź
niej.

i2°Br ntódzlelę d̂nla' 26 marc*=TowHrzyiI  __
yOnpłlno-Oświatowe. i mi Ĵ gi&iidBkiego świę

ciło 10-lecIe swego istnienia. Z tej okazji w 
kościele polskim w Paryżu odbyła się uroczy
sta msza św., podczas której nastąpiło po
święcenie sztandaru Towarzystwa. W uro
czystości kościelnej brały udział sztandary 
Towarzystw Kult Ośw. im. J. Piłsudskiego 
w AubenrflUers i Pró St. Gervois.

Rodzicami Chrzestnymi sztandaru byli; p.l 
Kolczak, Prezes Związku Towarzystw Kult. 
Ośw. lm. J. Piłsudskiego we Francji z p.l 
Dyrektorową Pawllkiewiczową. p. Karbów-1 
ski z p. Błażyńską. Poświęcenia sztandaru 
dokonał ks. Koplj-Bleławski, który także wy- l 

’ gtoalł kazanie okolicznościowe.__
Po nabożeństwie odbyła się wspólna foto

grafia przed kościołem, po czym udano się 
do sali parafialnej gdzie nastąpiło wbijanie 
gwoździ pamiątkowych do nowo poświęco
nego sztandaru.

Po południu w Domu Polskim nastąpiło o- 
| twarde uroczystości świeckiej.

Obecnych powitał prezes Towarzystwa pj 
Bielecki, który zaprosił do stołu prezydial-j 
nego p. Kolczaka, p. Błażyńsklego, p. Liche
go sekretarza Tow. Przemówienia wygłosili] 
p. prezes Kolczak i p. Błaiyńskl, po czym se
kretarz Tow. p. Lichy odczytał historie To-I 
warzystwa. z okresu ltj-letnlej działalności 
Na zakończenie odbyło się dalsze wbijanie 
gwoździ pamiątkowych, po czym obecni od-f 
śpiewali „Pierwszą: Brygadę”. Minutą mllcze-l 
nla uczczono pamięć Pierwszego Marszałka. 
Polski Józefa Piłsudskiego.

(K) (Wielki sakces polskich tańców ni 
dowych na święcie sportowym w Molitor)]
Jak juz donosiliśmy w „Molitor” na sztucz- 

■ nym lodzie, odbyła się wielka manifestacja 
polsko-francuska z udziałem Francuzów r  ̂
Polaków.

Na powyższą impreze licznie przybyli 
-Francuzi, którzy tworzyli większość publlcz-i 
nośd oraz Polacy na czele z Drem BrabanJ 
derem, prezesem Związku Sokolstwa Polskie
go.

Punktualnie o godz. 21-szej rozpoczęły się 
popisy jazdy akrobatycznej na łyżwach. U- 
dzlał wzięli: p. Jacąueline Bossoutrot-Vau- 
decrane mistrzyni Francji na rok 1038 1' 
1930, p. Sakamoto, p. Ouy PI gier, wszystkie 
pod kierownictwem p. Yvon Prlntemps. Pię
kna Jazda oraz akrobacja była ogólnie po
dziwiana. To też publiczność nie szczędziła 
oklasków. Następnie odbył się turniej wal
ca w którym wzięło udział CO par. Tur
niej walca miał miejsce jako konkurs na 
najpiękniejszy walc.

Kulminacyjnym punktem imprezy była 
część drugą, poświęconą polskiej sztuce lu
dowej. która, musimy to zaznaczyć, odnio
sła w tym dniu nletylko wielki sukces, ale 
zjednała sobie nowych wielbicieli. Grupa tan
cerzy 1 tancerek francuskich pod kłerojynl- 
ctwem p. Janiny Garanger, która opracowa
ła specjalnie nińrier polskich tańców narodo
wych na lodzie .odtańczyłą w pięknych stro
jach narodowych; krakowiaka, oberka 1 ma
zurka. Publiczność nie szczędziła Im za to 
oklasków. Występ ten należał do najlepszych I 
i byłoby całkiem pożądanym, ażeby podobne 
Imprezy miały miejsce częściej.

Chór „Polonia” Paryż-Argenteuil, swoją 
obecnością uświetnił sobotnią manifestację.!. 
Pod batutą p. prof. Mariana Stachowsklegol 
odśpiewał kilka pleśni jak: „O ziemio Oj-1 
có-v”, Hej ty Wisło”, Idzie Maciek” I „Kra-I 
kowink”. występ Chóru Polskiego znalazł] 
ogólne uznanie, a publiczność żądała powtó
rzenia pieśni, wowc czego Jliór odśpiewaj 
dodatkowo niektóre z wymienionych plod

Należy podkreślić również udział SokołJ 
Polskich z Gniazda Paryskiego, którzy w 
mundurowaniu pełnili straż honorową.

W końcu należy dodać, że powyższa im
preza doszła do skutku dzięki p Le Mer 
dyrektorowi Lażnl „MÓJltoi'1.

Na zakończenie odbył się pokaz ogólnej 
Jazdy na łyżwach.

L 15 dni więzienia. (s.m.)
■ r— (Za nieprzestrzeganie przepisów o 
pobycie cudzoziemców). — Niema dn., 
by nie spisano  ̂protokółu lub nie roz
patrywano spraw obcokrajowców o I 
[niepodporządkowanie się tychże pbo- 
I wiązującym przepisom o pobycie cudzo 
ziemców. Między nimi sąd karny roz
patrywał dwie sprawy polskie, J. Ber-1 
[tczego z Blanc Mesnil i Jana Centkow- 
skiego z Gonesse. Wyroki zapadły zao
cznie, przy czym pierwszy został ska
zany na grzywnę 200 franków a drugi 
na 100 franków. (5.m.)
VDEUX c h a m p a g n e .
—  (Nie zastosował się do nakazu). — 

Pan Antoni Bednarek otrzymał swego I 
czasu nakaz wyjazdu z Francji. B. dój 
nakazu nie zastosował się, lecz pozp-l 
stał we Francji. Z oszczędności, owocu 
swej 17-letniej pracy we Francji, jcu- 
pił dom i poczynił starania w Minister-' 
stwie Spraw Wewnętrznych o uzyska- 

zezwolenia pozostania we Francji. 
Na rozprawie obrońca p. Sirot wyka- 

~ Bednarek jest człowiekiem, któ
ry cieszy si^SSnr^^SpSńią .̂ Sąd* ska
żał oskarżonego na 6 miesięcy więzie- 

• (s.m.)

Odezwa do wszystkich rodaków zamie
szkałych w Aulnay s. Bob i okolicy!

Rodacy, my rezerwiści 1 byli Wojskowi 
dowiadujemy się; że niektórzy rozsie
wają fałszywe pogłoski, że Koło nasze przy
czyniło się do tego, że kilku naszych-Koda
ków zamieszkałych w Aulnay s. Bois dosta
ło wydalenie z Francji. My rezerwiści i byli 
Wojskowi kategorycznie zaprzeczamy pogłos 
kom 1 podajemy do ogólnej widadomości, że 
Stowarzyszenie nasze powstało .nie po to by 
przyczyniać do nieszczęść ludzkich, lecz 
wręcz przeciwnie. My Rezerwiści 1 byli Wojf 
skowl apelujemy do waa -Szanowni Rodacy 
abyście przestali wierzyć tym, którzy roz
siewają fałszywe pogłoski 1 obelgi na po
wyższe Stowarzyszenie! Wiemy wszyscy do
kładnie, że są Jeszcze między nami Jedno
stki, które dążą do tego aby nas rozbić, i 
aby polskie wychodżtwo było Jak najsłabsze 
we Francji,' ale my Rodacy nie zapomnie
liśmy jeszcze gdy niegdyś staliśmy z  bronią 
w ręku, ramie przy ramieniu aby bronić 
naszej Wolnoścl,-i-wówczas między nami. nie I 
'było żadnej różnicy. Tak i dziś rodacy chce-1 
my dgżyć do tego aby między nami zawsze 
była miłość,- zgodo* I braterstwo, jak niegdyś 
w szeregach armii polskiej dbaliśmy wszyscy 
o Jedno wspólne dobro tak 1 dziś- kiedy się 
znajdujemy na -wychodżtwle, dbamy i dbać 
będziemy abyśmy byli dobrze widziani i sza
nowani wśród naszych kolegów Francuzów. 
Nie zapominamy o tym, że chcąc być sza
nowanym przez Innych musimy najpierw 
Szanować sami siebie. Rodacy komu leży na 
sercu dobro naszej Ojczyzny 1 miłość Bra
terska ten poda bratnią dłoń a wter 
czas żadne sUy ńle zdołają, nas poróżnić 
rozerwać.

To też Jeszcze raz zwracamy ślę do wi 
abyście nie wierzyli Tóżnym fałszywym i 
belgom, bo nasze stowarzyszenie do .tej w 
ny ślę nlo poczuwa i nikomu nie szkodzi, bo 
Jest Stowarzyszeniem prawdziwych Polskich 
obrońców Ojczyzny. . Wij zapominajmy o 
tym. że każdej chwili może zajść potrzeba, 
że glos Ojczyzny powoła nas a wtenczas bę
dąc każdy prawdziwym Polakiem stanie w 
szeregach Armii Polskiej by bronić Tej 
me zginęła.

Rezerwiści 1 byli Wojskowi, wzywamy 
waa wznieść potężny 1 wspólny okrzyk 
Niech żyje Polska, jej Armia 1 naczelny 
Wódz Edward Śmigły-Rydz.

mSINES-CHALETTE (Loiret).
- — (Z żyda Polaków;. — Dnia 18 marca 
j. t. staraniem tutejszego Zarządu Kult; O- 
światowego J. Piłsudskiego odbyła się akade
mia ku czci ś.p. Wodza Józefa Piłsudskiego. 
Na salce pięknie przybranej, zebranym 
członkom w pierwszych słowach p. Tejs 
przedstawił doniosłość 1 znaczenie uroczy* 
stoścl. Następnie pras. Patek miał referat 
streszczający życie Wodza i tych co walczyli 

oswobodzenie naszej Ojczyzny, podkreśla-: 
c w pierwszym rzędzie znaczenie pracy oj 

becnego Marszałka Bmlgłcgo-Rydza.
Obecni powstali 1 w skupieniu oddali cześć 

jednominutową ciszą ś.p; Marszalkowi PUt 
sudsklemu.

Na zakończenie odśpiewano pierwszą bry
gadę. Następnie przystąpiono do wyboru no
wego zarządu w Skład którego wchodzą: Ho
norowy pr, Tadeusz Patek, prezes A- Tejs, 
wice prezes Maćkowiak, skarbnik Łonnk, se
kretarka Mlllczowa, kom. rewizyjna pp. Na> 
górka, Grabowska I Budkiewicz.

Jednoczeanlt zarząd podaje do wiadomo
ści. że zebrania odbywać, się będą regular
nie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 
Korespondencje uprasza się kierować pod -- 
dresem Mme Milicz, rue Lebert Veslncs-Cha- 
lette (Loiret). ■ *

VILLEGRUIS.
— (Czyn godny uznania). — Z o- 

kazji ślubu państwa Kraaka-Kamiński 
I przeprowadzono zbiórkę na pomoc 
szkolną. Zebrano 21 fr. (s.m.) 
FLOHIMONT (Ardenncs). 
t — (Na F.O.N.) — W dniu 10 marca od
było się kwartalne zebranie 1 akademia ku 
uczczeniu Imienin dwóch Marszałków Pol
aki. Urządzono składkę na F. O. N. 

Ofiarowali: Sas 20 fr., Jędrzejczak, Słysz, 
"'róbel, Kurek, 

irplńitjas p
leje* łejewsli

POŁUDNIOWA FRANCJA"
500 robotników slraoilo pracf 
wskutek zniszczenia garbarni.

Tukw.. — Pożar .ogromnych rozmia- Ogień ugasiła straż marynarki
rów powstał w garbarni p. Pawła Vail- ‘ ---- * * - • • '
laint w Barjols. Ogień, podsycany sil
nym wiatrem, rozprzestrzenił się nie
zwykle szybko. Straty wynoszą 4 mi
liony franków a poza tym 500 robot- 
linków straciło pracę. .

Stow. Rez. 1 był. Wojsk, urządza walne ze
branie dnia 2 kwietnia o godz. IB w sali 
Cafe Au tonneau d’or, 165, rue de Vesle.
PRE ST. GEKVAIS.
- jh- (Walne zebranie Tow. K. O.) — Za
rząd T-wa Kult - Ośw. im. Marsz. J. Pił
sudskiego w Pre St. Geryais (Seinei. 25 rue 
de la. VlUette komunikuje niniejszym. Iż 
zwołuje walne roczne zebranie T-wa na 
dzień 2 kwietnia 1030, o godz. 3 po poi. w 
niedzielę, celem wyboru nowego zarządu La 
rok bieżący.

Równocześnie zarząd uprasza wszystkich 
członków T-wa o przybycie obowiązkowo. 
Członkom, którzy zaniedbują swe obowiąz
ki organizacyjne, książeczki ich mogą zo
stać unieważnione w Zarządzie Głównym 
Zw. Tow. Kult - Ośw. Im. J. Piłsudskiego 
i jako też i w Okręgu. •

T rap  niewiasty a s  dnie studni, j jaśnie zgon niewiasty, który jest okryj 
Carcassonne, —i W studni -w-wiosce tajemnicą.

,La Causette” znaleziono tropa pani T . ) r . . | r„ T « g i ^ i ^ i r  dwórfi 
Jelia Delor, która zginęła przed kilku j uczniów w  Nicei.

I dniami. • Nicea, — Policja nicejska z
stała powiadomiona o tajemniczym z

kryciu, wszczęli dochodzenia, by wy- (Uczniowie liczyli po 14 i 11 lat,

W S C H O D N IA  FRANCJA
Jak korzystam 

: Poradnika 0.4wiafowc^u’*.
W .Poradniku”  znajduję dużo mate- 

Iriału dla urozmaicenia mojej zbiórki 
harcerskiej. Ponieważ „Poradnik” za
wiera w sobie .wspaniale inscenizacje,J 
śpiewy, deklamacje i plany prący świe
tlicowej, z których wskazówek może 
ikażdy harcerz dla swojej .drużyny du- 
■| materiału wyciągnąć.
 |Nie tylko Harcerz znajdzie tam ma
teriał do prowadzenia zbiórki', ale każ-1 
Idy Polak, pracujący na niwie kultu-J 
ralno - społecznej. W pouczających ar-l 
Itykułach znajdzie zawsze wiele cen-l 
nych wskazówek, z  których może sko-l 
rzystać dla podniesienia poziomu swo
jej organizacji. O tym przekonać mo-1 
żecie się sami, abonując „Poradnik O-l 
światowy".

(—) Jan Enger 
Druż. ZHP w Mont-St.-Martin.

Podezas pracy* porwany pasem 
;ransmisyjnym, poniósł śmierć 

na mJejscu.
Cclmar. —  Onegdaj rano, krótko po 

rozpoczęciu pracy, murarz Józ..Schmitt 
zatrudniony w fabryce-Kuener, w chwi- 
”  izolowania rury, został pochwycony 
przez pas transmisyjny. Nieszczęść 

i  oderwało ramię, po czym z^taką 
rzucony został o ziemig^ie'odniósł

szy pęknięcie czaszki, zmarFhif tfilef' 
scu.
METZ.

Podaje się do wiadomości całej kolonii 
Metz,' że Federacja Emigrantów Poli 
urządza wielki bal wielkanocny dnia 9 kwie
tnia. Początek o godz. _9 w sali Śt. Jullen.

się o liczne przybycie. Zaprasza się 
całą kolonię Metz 1 okolicę. Muzyka dobo-

Iwagn. — Miesięczne zebranie Sekcji 
:j odbędzie się dnia 2 kwietnia o godz. 8 

popół. w  sali St. Terroy, 23. Sprawy bardzo

MOTEUVRE GRANDĘ - FROID CUL. 
Oddział Zw. Strzeleckiego odbędzie zi 
e w czwartek dnia 30 marca 1930 r. v 

11 Muleta o godz. 5 popoł. Zarząd apeluje 
'szystklch Rodaków, którzy: chcieliby

itąplć do naszego oddziału, aby przybyli I
 !■ zebranie jak również, prosimy, sympaty-d
ków.
Ifoug.
I Oddział Zw. Strzel, im.. Stefana Czarneol 
kiego podaje do wiadomości, że zebranie] 
kwartalne odbędzie się dnia 2 kwietnia bri 
Prosi ' Blę Wszystkich członków i sympaty-l 
ków. Początek zebrania o godz. 15 w swle-l 
itllcy strzeleckiej.
I Na Fundusz Obrony Narodowej bflOrowa-j 
UJ.

| Kubas lak J. fr: 10, ' Kubaslak Michalina!
 [50 fr., Magdziarz Piptt-1 5 fr., Brzostowski
K. fi fr., Melak Paweł 5, Radkowskl 6, Bart-I 
jkowiak 3, Nysznik i Orłowski po 3, Musla- 
łowskl 1, Woloszczak 2JW, Stryczek 1, Kla- 
kurka 3, Dąbek 4, Mikołajczyk 5, Strzał
kowska 2, Porębski 6, Urbaniec 2, Kalinow
ski 5, Porębski 1, Magdztarz 2, Rymarski' 
p, Szuba 1, Ikiert 1.50, Bossy 2, Sulak, Pa
wlak po 6, TellAskl 2, Wajtyk 5, Książe, 
Wielkopolska 2 fr., Tokarski 2, Bartkowiak 
3, Janicki 2, Olszewski* 2, (łwiątczak 5, Ja
kubiak 2, Bujewa 3, Ziółek, Gondek po 0, 
oddz. Zw. Strz. 16.50 fr.' ^- Razem: 160 fr. 
Zebrano w kolonii ’ Foug na obronę narodo
wą w dniu imienin Marszałka Polski Edw. 
Śmigłego - Rydza. Powyższa suma została 
przekazada do Podokr. Metz, na af 
Szawelskiego.
NANCY.

Tow. lm. Iga. Paderewskiego .podaje do 
wiadomości wszystkim członkom, 1 sympa
tykom muzyki 1 śpiewu, że dnia 1 kwietnia 
w sobotę wieczorem o godz. 8 odbędzie się 
zebranie na rue Gambetta 20, Nancy. O li
czne 1 punktualne przybycie prosi

Zarząd.
rAtJBOUB;:! im woaews f

Fed. Rob. Polskich odbędzie-zebranie 
sieczne w niedzielę dnia 2 kwietnia o g 
nie 9.30 rano w sali Cafe Apostole. Przypo
mina się również wszystkim członkom, 
legającym ze składkiuril miesięcznymi dłu
żej niż 8 miesiące, -że mogą być skreśleni 
listy członkowskiej, o Ile nie przybędą t 
zebranie i nie uregulują swych składek 
członkowskich.

RRÓwnleż upomina się wszystkich człon
ków o punktualne przybycie, ■ żeby byli 
wszyscy obecni z powodu ważnych spraw. 
VI1XEBCPT.

Stow. Rez. I był. Wojsk, podaje do- wia
domości, Iż w niedzielę dnia 2 kwietnia br. 
zwołuje kwartalne zebranie w soli Cafe de 
la- Coronne o godz. 2 popoł. Będą 
sprawy do omówienia i rozdanie legitymacji 
dla nowych członków 1 wklejanie znaczków 
zaległych. Zarząd'prosi' o punktualne przy-

ŚRODKOWA FRANCJA
ODEZWA 

fioła Muz. „Echo”  w la Ricamarie 
(Loire).'

Zarząd Koła muz. „Echo" zwraca się z go
rącym apelem do wszystkich muzyków i 
sympatyków muzyki w' tutejszej 'kolonii 1 
okóllćy o, wstąffónię do Koła.

Szan. Rodany! — ,Pozwólcie waszym sy- 
im o wstąplehle w grono przyszłych muzy

ków.' Koło organizuję dla początkujących 
bezpłatną naukę,

Koledzy muzycy, sympatycy 1 głodzi, za
praszamy was wszystkich do współpracy 1 
prosimy o łaskawe przybycie na żebranie 
‘ctóre odbędzie się dnia 2 kwietnia o godzi- 
ile 10 rano w siedzibie Koła Muzycznego 
Echo" Cite Cret de Mars 39. la_ Ricamarie 
(Łolrć).
yiLLEURBANNE.

-is . (Zaczadzenie). — szpitala 
Grange-Blanche w Lyonie przewieziono 
niejaką Seve, lat 85, wdowę,"która za
czadziła się gazem świetlnync^— Stan 
chorej jest ciężki, lecz lekarze żywią 
nadzieję utrzymania jej przy* życiu.

(i. o.)
MALAFOUE - CHAMBON - FEUG.

(Zebranie Opieki Rodź.). Zebranie' 
I Opieki Rodzic lelskioj odbywa się w niedzielę 
b  kwietnia 1930 r .o godz. 16 iw Hall tów.

Malafolle. O liczny udział prosi. Zarząd. 
MONTCEAU LES MINES. 1

— (Zebranie Koła Muzycznego). lT- Koło 
muz. „Chopin" zwołuje zebranie kwartalne 
na niedzielo dnia 2 kwietnia o godzinie 10 
rano w lokalu p. MozdzIAsklego na Darcy. 
Sprawy bardzo ważne ze zjazdy Związku 
Iz dnia 26. Przedstawi je prezes 'Okręgu.
LYON.

— (Desperat)-. —  Znaleziono tu zwło
ki Franciszka Ravaux, lat 55, który, 
jak stwierdził przybyły lekarz, powie
sił się w swym mieszkaniu przed mie
siącem. Przyczyny desperackiego czy
nu R. należy doszukiwać się W tym, że 
cierpiał on od dłuższego czasu na roz
strój nerwowy. (j .  o .) »
ST. GERMAIN CAVAL.
'  —  (Tragiczna śmierć 80-letniego 
starca). — Sąsiedzi niejakiego Szymo- 
na Andre, udawszy się doń, znaleźli gO| 
martwym obok schód, prowadzących ■

na wyższe piętro domu.
Okazało się, że starztc, który, | 

szkał samotnie w czasie przenoszenia, 
pewnego przedmiotu poślizgnąwszy się 
i ' upadł na d(M, ponosząc śmierć.

(J. o o
BOIS DO VERNE.
i w  (Zarządy Polskich Towarzystw).!— Ns 

ostatnim walnym zebraniu Komitetu Tow. 
Miejscowych wybrano następujący zarząd ns 
rok' 1039.

Prezesi Adam Mikulski, rue Malterre 23; 
zast.: Szeferakl T.; — sekr.: St. Mlelni-
kowskl rue Blanzy 9: —■ zast.: Krupa St; 
skarbnik: Romała Fr. rue Malterre 14; — 
zast.: WojcIcchowskl J.; — komisja rewi
zyjna: Rogalski St., Góralczyk J.; —r biblio
tekarz: . Mikulska Marla rue Malterre 28; 
komisja oświatowa: Osuchowski St., Hen- 
czel A; Konieczny Fr.; — komisja rozjem
cza: Rogalski St., Szeferskl T., Góralczyk 

Do Komitetu należy 9 towarzystw: 
Towarzystwo św. Józefa:

Prezes: Romała Fr., rue Malterre 24; —! 
sekr.: Michnikowski St., rue Blanzy 9; —! 
skarbnik: Kajetanek P.

Koło teatr. „Przyszłość!
Prezes: Smolarek J., rue Solsson nr. 1;

/sekr.: Hentczel A., rueu EUvaux nr. 11; —i 
skarbnlb: Hentczel J.

Oddział Zw. Strzeleckiego.
' Prezes: Szeferskl T., rue Malterre 16; —1 
sekr,: Hentozel A., rue SUvaux 11; — skar
bnik: Mikulski A,

K. P. H. P.:
Prezes; Guzik Jan; — sekr.: Mglejowa A,, 

Jul es Chagot; — skarb.: Krupa St 
K. S. M. P. M.

Prezes: Marciniak W.; — sekr. Koniecz
ny Fr.; — skarbnik: Dębiński, W.

Koło Koknb. I był. Wojskowych:
Prezes: Rogalski St La Saule rue Cha

got 8/8; — sekr.: Góralczyk J.; — skarb.:! 
Jóżwlak T.

Tow. Polek „KróL Jadwigi”:
Przew.: Mikulska M., rue Malterre 23; —I 

sekr.: Górniczy ko wa A. Jules Chagot 8/3; 
skarb.: Kajotankowa M.;

-ćhevault
Chagot

;jennej. Jeśli chodzi o przyczyny po- I 
wstania pożaru, to podobno ogień po- I 
wstał od iskry aparatu, którym posłu- r 
giwano się przy naprawie pewnej czę-1 
ści jednej z maszyn w dniu wolnym o d l 
I pracy.

żandarmi: powiadomieni-o tym od- ginięciu uczniów miejscowego liceum

B E L G  J A
Manifestacja uczuć patriotycznych 

Polonii w Evsden.
Ostatnie wydarzenia polityczne w Europie 
I zwłaszcza zachłonnośó hitlerowskich Nie-1 
■lec, poruszyły do głębi patriotyczne Wy-1 

chodztwo polskie tak we Francji jak i w I 
Belgii. ■ chcąc dać wyraz swym uczuciom i 
zamanifestować swe przywiązanie do Ojczy- 
izny i gotowość-do jej obrony, Koło był. Woj-I 
| skowych i Rezerwistów w Eysden urządziło I 
■  dniu 26-go bm. akademię zapraszając do 
wzięcia udziału w uroczystości wszystkich 
Inarodowo myślących Rodaków w Eysden.' I 
[ Otwarcia uroczystości „i przemówienie 
I wstępne' przypadło w udziale p. Fabfańczy- 
ikowl, prezesowi tutejszego Koła B: W. i R. 
[Młody stosunkowo lecz pełen energii i za
pału tęn działacz społeczny powitał w ser
decznych słowaęh przybyłych, na uroczy
stość Rodaków oraz gości, w przemówieniu 
swym organizator uroczystości -podkreślił 
gotowość do poniesienia-najwyższych ofiar 

obrony kraju, tych współtowarzyszy bro- 
którzy bądź to Już nakreślali bagnetem 

granice ojczyzny, bądź też jako roczniki 
młodsze odbyli służbę w armii wolnej Pol
ski, przygotowując się do ewentualnej- obro
ny tych granic. jZ naciskiem' podkreślił nie
lojalność pewneĵ  części1 mniejszości narodo
wych zamieszkałych w - wolnej Polsce, wo
bec Kraju, iktójcy dał, im schronienie i 
chleb,'gdy natomiast najlepsi synowie Pol
ski zmuszeni są. do , tuteczkl na obczyźnie, ‘ 

Wywody mówcy nagrodzone zostały przej 
zebtanych hucznymi oklaskami. Następnie 
obszerne referaty wygłosili: nauczyciel-

itwo pp. Gilowska i Malinowski, starami 
jipracowane tematy, świadczą pochlebnie 
referentach, wychowawcach dusz młode) 
pokolenia, tutejszej Emigracji polskiej, 
kolei przemawiali pp.: Lasko Imieniem ko 
isulatu, Szulc w imieniu „Narodowca",
Kożllk Jako prezes Okręgu Llmburgii or 
Przybylski Imieniem Komitetu Tow. Mu 
śoowych. Z wszystkich przemówień ma£ 
było wyczuć wiarę w nienaruszalność grar D 
naszej Ojczyzny oraz.gotowość do ich oto 

przez wszystkich Polaków zamieszkały'
i obczyźnie o iie tegb zajdzie potrzeba. 

■Przerwy w przemówieniach poszczegć 
nyph były umiejętnie przeplatane występe 
dziatwy szkolnej Sokolic, Harcerzy, ódpńH 
k|imi ToW. amat „Pochodnia” atęl. Na u S  
piększonej 4 sztandarami scenie. 'Tow. był9 
I"Wojsk. 1 Rez., Sokoła, Tow. Polek 1 Harce-® 
tzy popisywali się młodociani aktorzy i ak-■ 
tor ki jak Praski, Dzlczwa, Bochenek, Dziat- I  
Ikowiak, Maciejewski, Grześkowiak, Kożllk, '1 
Solarz i wielu Innych,' pod kierownictwem i  
p- Brefisklej. Huczne brawa'publiczności by- '] 
ły najlepszą nagrodą dla popisującej 
dziatwy oraz jej kierowników. Szkoda jed^H 
nie, że sala na której odbywała się uroo^H 
stość 'jest zbyt szczupła, wiele Rodaków 
dżąc brak miejsc na sali wracało z  żale^H 
do dotnu.

Ôdśpiewaniem pieśni „Nie rzucim ziemiTH 
Mkońćzpna została niedzielna uroczysto^H 
która na uczestnikach , sprawiła, głębokjm 
wrażenie. ' R. s.

Świętokradztw*.
Marchin. —̂ Podczas dnia zajtrądł 

się do kościoła w Marchin pewięn o- 
sobnik. Zniszczył zachrystię oraz ta- 
bernaculum. Nic jednak nie znalazł. 
Żandarmeria miejscowa .przystąpiła do 
ener^pznego odszukania .̂ptaszka'’ 
którego spodziewa się ująć. (W)

'i. pobojowiska pracy.
Leodium. Ostatnio w fabryce 

przy rue des Bayard zdarzył się stra
szny wypadek, którego .ofiarą padła 
bywatelka polska, E. Eickelberg, lat
ll-7 -̂ . .
. Wymieniona, niosła' naftę do maszy 
ny i  nieco się nią oblała. W chwffi gdy 
przechodziła obok pieca, zapaliła 
na niej odzież. Dzięki przytomności 
robotników, zdołano płomień 'ugasić..

Przybyły .na .miejsce lekarz, po pier
wszym opatrunku, w stanie bardzo 
ciężkim odwiózł dziewczynę do‘ szpi
tala „Bavierc".. (W.) >

Z Mozy wyłowiono trapią.
Leodium. — W Lixhe koło Leodium 

Iz Mozy wyłowiono trupa żołnierza. 
Przybyła na miejsce żandarmeria, > po 
obejrzeniu dokumentów sprawdziła,"  
utopionym jest Wiktor Podargent, lat 
21, odsługujący swą powinność |T 
pułku piechoty, w,LJegę., ■ 
k Przyczyna. targnięcia się . na życie | 
In̂ e jest ustalona. ' (W.)

Ucieczka więźnia.
'Leodium. — W sobotę o godzicie 

1.46 kilku żandarmów leodyjskiej bry
gady oczekiwało na dworcu Guiltemins 
na przyjazd kilku więźniów, których] 
transportowano z Namur do Llege.
I Jeden z więźniów niejaki Gustave 
Considerant, skorzystał z nieuwagi 
[żandarmów i zdołał Zbiec przez szyny 
■różne magazyny dworca; Mimo -na-r 
[tychmiastowych wszczętych' poszuki- 

przez żandarmów i urzędników] 
[dworca, zbiega nie tijęto.'

Życie w Leodium.
 ILeodiiun. — 'Według ostatniej sta
tystyki opublikowanej przez urząd 
miastowy liczba urodzin w miesiącu 
styczeń wynosi 179, w tym 92 chłop-j 
Iców i 87 dziewczynek.
■ W  tym samym miesiącu liczba zgo-l 
lnów osób zamieszkałych w mieście 
sięga 219.
■Liczba zawartych małżeństw jest 
73, rozwodów stosunkowo dużo, gdyż 
.dziesięć. .
■ 3 1  grudnia zeszłego roku faiiasto by-J 
ło zaludnione 162.229 osobami. L. I

Francusko - belgijska manifestacja 
w Antwerpii.

Antwerpia. — Z okazji przyjazdu do me- 'i 
tropolli belgijskiej komendanta Franek, re- - 
(er en ta akredytowanego ministra marynmfcfl 
ki francuskiej i porucznika Berriet z biura 
marynarki wojennej, tutejsza organlzafiBNj 
marynarki belgijskiej, pod. proteklaś^^H 
RądU urządziła przyjęcie dla dostoji^^^^H

udali się na śniadanie. Po południu 
zwiedzili miasto i miejscowy parknolo^^B 
giczny.

Wieczorem odbyła sic manifestaji ku 
[czci wielkiego kapitana i uczonej Jaa I  
.CharcoŁ Po referacie wyświeUoflfem !fll  
„Mission polaire".

Z walnego zebrania Oddz. ZwJSin ft 
wlJege.

Ostatnio odbyło się walne zebraJ 
Z ty. Strzel, w Llege na które przyB 
Scięgosz, komendant pódokręgu. Brf 

Zebranie otworzył prezi: Oddz. o 
kiewicz, po czym przystąpi ar 
protokółu z ostatniego zebrania, 
stal przyjęty. Saldo kasowe n 
nosiło Ś1S tr. 05 cent' k

Skład nowego zarządu' jest nasfl^H 
I Prezes Adamkiewicz St., zastępeł 
sekretarz J. Machówuki; skarbnlf 
Tomasz; przodowiilk świetlicowy J 
kiewież; Chorąży Fr. Szwcdo; " "| 
zyjna M. Walkowlak., J. Pawi 
rys. Komendant Jan BoąaUiol
 Jnych głosach- p. jSdęgj
I sprawę wciągnięcia młodzieży dl 
po czym odczytano odezwę „d 
IBudowie Oamu(Polaków z Zagra] 
sza wie, oraz zebrano datki ii

- Uroczystość imienin Marsl 
• Rydza-Siniglego w Lie^

Staraniem Zw. Strż: odbyła się 
imienin Marszalka Rydza-Smlgl 
y. Na uroczystość przybył w 
Konsula RF. a Brukseli p. Mar 
| Łacho konsulatu, oraz p. Janka'

P. Feliks ICaluski senior 
otworzył akadfemlę witając włodfl 
nych. po czym oddał przewodniej" 
domklewiczowl, a po krótkim jen 
Wleniu p. Wojtan wygłosił odczyt | 
ku. m b

'■■■ Olejnlkowa 
flchnikowska 
Romalowa M.

MONTŁCęON.
— (Zarząd Opieki Rodzicielskiej). —. W 

dniu 12. 8. 1039 r. na walnym zebraniu Opie
ki Rodzicielskiej w MonUuęon został wybra
ny następujący zarząd: _  ^— Tomczak Wawrzyniec Cite Dun-

le 11 Novembre nr. 68, Montluęoii,
AJller: zast.: Pawlak Stanisław; — seler.:
— rok Mieczysław, Cite Dunlop Cour 8 nr. 

fMontluęon (Alller); zast.: Mlklaszew-
Stanlsiawa: — skarbnik: Kowal Jan;

L: Dzlenglel Walenty; — rew. kasy:
•żdzik Słomian 1 Tulak.
ARTS. : _ — (Wyjaśni
• (Zebranie Sekcji). — Sekcja Polska zebrania Okręgu Tow. 1 Orjr̂ Poi— 
'. zwołuje zebranie miesięczne w dniu 2 omyłkowo. li pani Wleczorkówa ■  

■Mtnla br. r godz. 14 w sali p. Łuczaka, | skład Zarządu Jako członek honol 
Sprawy bardzo walne. Obecność wszystkich I Wleczorkowa wchodzi w skład Jk 
członków pożądana. Zarząd. kręgu Llege jako wolny członek. ■

Hzlccl azkoly polskiej z Llege B 
deklamacjami, które się świetnie! 
Pan Marczewski zaznaczył, 

pozdrowienie od .p. Konsula 
który z powodu obowiązków sluilfl 
mógł przybyć.

Ukazanie się na scenie hi___
mendą p. Stcoaselówny, wywołało 1  
' ?w, a na zakończenie pleśni i 

stępujące zostały ponownie v 
[oklaskami.

 Wdz. Zw. Strzel, z La Broucffl
dwie sztuki teatralne.

Marszalka Rydza-śmlglegfJ 
jH H g  pbccnycn1

Pożegnanie prezesa b. 
ta Belgie p. Jankowskiego
'V Llege odbyło się poiognanle 

go prezesa Zw. byłych Wojsk, i 
P.'na Belgie p. Stanisława JnnKisii 
który na ostatnim zjeśdzle tego^^Kn 
— Brukseli zostat mianowany MSiit 

zesem. P, Jankowski o p u <, I ̂  
wraca do kroju. (Wyk.) jś

LIEGB.



O wielkanocnych porządkach.
owoczesnym, racjonalnie 

gospodarstwie domowym tak 
I  zwane porządki świąteczne nie powin* 
■ ■ ■ B g ó le  istnieć.

I Nie znaczy to bynajmniej, że nie poi 
§ winno się Za wczasu pomyśleć o tym 
■ ■ ■ ś c e  mieszkanie będzie należycie 
■przygotowane na ten okres. I
* i Nie zabierajmy się jednak .do,tych 

korządków tak. jak to się' robiło, dawj 
.„ a tydzień przed świętami, alg 

(przygotujmy odpowiedni plan zajęci 
Raby nie 'odchorować świąt z powoduj 
■przemęczenia, 

i Przede wszystkim pomyślmy o. praj 
r~i gdzie oprócz bielizny trzeba oczyj 

.i  firanki, serwetki, ozdobne kapy z 
■łóżek i  poduszki z kanapy. Po ukończeJ 
Łin prania i prasowania przystępujemy! 
Sdo dalszych porządków domowych, jak 
trzepanie i  czyszczenie mebli, dalej myri 

. ' pie okien i drzwi. Tapety doskonale 
Ę czyszczą się chlebem, dywany i  kilimy 
"1— kwaśną kapustą. Trzeba także u- 
Łnyć wszystkie porcelany i kryształy w 
kredensie, oczyścić kredą, zmóczorią a- 
tnoniakiem srebra i wymyć lustra de- 

Jnaturatem. Z kolei zajmiemy .się do- 
Oprowadzeniem do porządku podłóg.
IV  Po przeprowadzeniu tybh wszystkich 
f  czynności gospodarskich^ niewiele Już 
I nam czasu zostanie do świąt. Wielki 
raydaeń pozostawimy na sprawy kuli- 

narne. Z  ołówkiem w ręku wyliczymy 
msobie naprzód, co możemy sobie pozwo
l i ć  upiec czy ugotować. Stosownie do 

Wielki poniedziałek i Wielki wto- 
"® [ poświęcimy na kupienie wszyst- 

go, co n»m j do jedzenia w czasie 
będzie potrzebne. W ten sposób u, 

C i  .Jemy niepotrzebnej straty czasu
- — i

Wielki wybór! — I

.M:lSZli9i do (ryketowaniii 
./szelkicU modeli — ‘nowe i utywane, 
gwarancja s  lat. — CENT NISKIE. Spe- 

— toMMMjny do >ryyołm unbta’. — 
. v do lunriianla Trełny (a bbblner). 

..wzbity (natleni) Jącgiiarfowłldłł̂ -— 
jt-iao i sprzedaż oraz reporacja.. maszyn. 
Lłzedał jgipt i częźof zapasowych. —

.Mr. .1. DEPOERCK 
Ł Bid. dóio-Łlbcrtó — UEŁE (Nord) 

Telefon 237.33.
Firma godna poleceniu 1 zaufania. 

Założona w 1897- roku.

. In powietrza 1 słońca, dziwko 
| ile ro^niis źle się rozwija 
111 i ezętito choruje.
* fek powietrza i słońca, złe odżywia- 
B — to główne przyczyny angieskiej' 
B iby. Lepiej dziecko doglądać za- 
Beu; karmić ’ piersią, wynosić na I 

niż później dawać mu tran. Po-1 
B ur którym fezy dziecko powinien 
^ftodziennie przynajmniej dwukrot- 

(piętrzony,. łóżeczko zaś dziecka nie 
pano stać w  kącie’  Tęcz1 w ńajbrtr-l i słonecznym miejscu pokoju. Nie 

■•ja również przykrywać dziecka 
■ fty  go wcale nie było widać, ś przez 
Kjkndniać mu oddech. Zbytnie kład 
Mjjt wielu poduszek, jest przyczyną] 
■ w ch  przeziębień i nadmierńego ̂ ło-i 

dziecka. Gdy pogfida jest łaanal 
l^ w lę  nawet miesięczne, zabezpi< 

tylko od zimna i od silniejszego 
■igiór, powinno być wynoszone na po-J 
Mg&e. W zimie, jeśli, jest ciepło l  słoń 
H nż paromiesięczne dziecko można 
! ppsió na pewien czas. Dziecko taki 
K an e, regularnie' karmione,'Jutrzyj 
I jgjąłne w czystości, w świeżym po- 
Lfiu, kąpane — będzie dobrze rosło 

f . jBjej będzie chorowało. •

na ciągłe wybieganie po drobiazgi do 
sklepików.

A  teraz dalszy plan. Środa —  piecze- 
nie mazurków, pierników, ciasteczek. 
[Czwartek —  ciasta. Piątek —  mięsaJ 
Sobota—i galarety z ryb i przygotowa-j 
’ s święconego.
(Kilka przepisów na pieczywo zawie

rać'będzie następna „Gazeta dla K oj 
‘ et”, nr. 1£5).

Mam. nadzieję, że niejedna gospo
dyni, która dotąd myślała o okresie 
przedświątecznym, jak o zmorze i U- 
dręce, dziś, przeprowadzając wszyst
kie czynności domowe według pewnego 
planu —  będzie mile zdziwiona, że 
wszystko tak małym wysiłkiem i nar 
kładem pracy lekko i gładko poszło.

V  \ f u v l l l p  Si E ic a u l  p o w s ta ło  
n o w o  T o w a r z y s tw o  P o le k .

Z dniem. 19 lutego 1939 r. .powołano 
.do życia wNeuville s. Escaift Towar 
rzystwo Polek'im. Marii- Konopnickiej. 
Zębraniu'^zeWć^ic2yl.a ńaucśycięDrtL 
kursów'. czwartltowycH'' p. Srokowa,, 
przybyła również* prezeska. Związku 
Polek p. Konopczyńska, która przedsta. 
wiła zebranym cel pracy społefiżńSj ko
biet polskich, następnie przystąpiono' 
do wyboru nowego zaraądu,'; w skład 
którego weszły: prezeska Gieruszczak 
Katarzyna, Coron des Zincigue Mar- 
ronnje 47, Bouchain (Nord) ; sekr. Kli
mowicz Maria, Bouchain (Nord)’; 
skarbniczka Piskorek Maria, Hue de 
Tanherie. SL Amand (Nord). — Za
stępczynie: Gawrzysiuk Felicja, Macie 
jewska Pelagia, Wieszczak Zofia. .

Nowy zarząd Objął powierzoną mu 
pracę i jest przekonany, że przy dobrej 
woli i zgodnej współpracy członkiń z 
programem w ręku, przeprowadzi pra
cę z  wynikiem pozytywnym. Zarząd a- 
peluje do wszystkich kobiet, zamiesz
kałych w Neuville ś. Escaut, Bouchain 
" T<ieu St. Amand, które nie zaintereso
wały się jeszcze Towarzystwem Polek, 
aby dla dobra swego, jak i dl& powię
kszenia Towarzystwa, zapisywały się 
na,azkjgkinitf hą zebraniu, które odby
wać aję
dego miesiąca. . miwnm u* Zarząd.

M A R Z E C .
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie prześżłą zińia. •
Z pod stopniałego śniegu wyjrzały murawy; .
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują -już; trawy ' \
Choć na stawie zielony, cienki i  ód ąię trzyma.

Z upojonemi -wiosną wracaihy oczyma,
Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy.-* - 
Ulięą po słonecznej stronic idzier^>rawej,
Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma.

W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo jtóechodnie.
Jacyś świeżsi, wesoło patiżą i pogodnie-! x | \
Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych,'domów sieni; .

A my, pierwszą przechadzką ;dumnie upojeni,'
Idziem w miasto po płytach suchych już chodników,
Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików.

Leopold Staff.

Sprawozdanie roczne Okręgu III. 
Bractw Różańca Żywego f za rok 1938-39.

. Dyrektorom Okręgu III. jest ks. ęrob.

—IPo południowy uroczystość otwarła nasza' 
długoletnia prezeska p. Kałużniakową, ha-1 
stera naszym „Cześć zacnym Polkom" 1 od
śpiewaniem jedriej zwrotki „BoAe coś Pol
skę". Następnie przywitała przybyłych' go-L, 
-5cł: p. L. Brejską-Nawrocką, miejscowego 
duszpasterza włel. ks. Handzla 1 prezr-" 
komltetówiego p. Fręśko, wszystkie preze: 
l- preżesów poszczególnych Tow. oraz licznie 
[zebraną publiczność.

uroczystość przybyły następujące Ko- 
la Polek: z Evin-Malmaison, Ddurges, Gar- 

miejscowe Tow.: Koto Bez. 1 był.' Woj
skowych,. Katolickie Stow. Młodzieży żeń
skiej i pięskiej, Bractwo Różańca ftw.. Kok 
Rodzin P. O. O., Koło muzyczne „Wesołość”. 
Tow. św. Barbary, Kolo Przyjaciół Harcerzy1 
z drużyn:} żeńską i męską, oraz 
dzlnka P. O. O.

Punktem dalszym programu, był występ 
najmłodszych z gimnastyką, przy

śpiewie „Jeszcze Polska 
„Sztandar nasz" oraz inscenizacja „Pajac". 
Dzieci zyskały sobie uznanie publiczności, 
itjćm nie szczędziła im oklasków.

Skład zarządu: prezeska Obecna Józefa z 
Bniay; sekretarka MusielUska z Pnrny; 
.skarbniczka Rogalowa z Barlln.
■  Do Okręgu należą: Bractwo z Bruay; pre
zeska S. Witkowska; Bractwo z Barlłn, pre
zeska 3. Szwarczykowa: Bractwo z Koeux, 
prezeska S. Sołygowa; Bractwo z Hersin-Cou 
pigny, prezeska S. Puron; Bractwo z Calon- 
ne-Ricouart, prezeska S. Pin cel: Bractwo z 
Clarence, prezeska-S. Drzewiecka. .. __ 

Zebrań okręgowych odbyło się 3, z czego 2 
ogólne ł 1 zarządu.

Óta-ęg obchodził Uroczyście swą rocznicę w 
Noeux.

Delegatka Okręgu brała udział w uroczy- 
ośoiach Bractw 5 rpzy l.w zebraniach Zwią 

zku 3 razy. . ,  -. _  _ ,
Stań kasy wykazuję nadwyżkę 432.20 tr. 
Sześć Bractw należących do Okręgu posła- 
k razem 2.440 członkiń.
Chorągwi znajduje się w Okręgu 8.
Zebrań-odbyło się 32.
Każde Błsctwo urządza doroczne Święto 

Bractwa z.wspólną Komuniąśw.
.Pięć Braętw obchodziło rocznicę,, przedsta- 
rień teatralnych urządzono ll.
.Gzterj* Bractwa urządzają uroczyste, przy

jęcie nowych członkiń z odnowieniem' przy
rzeczenia ha chorągiew za wyjątkiem Calon- 
ne-Ricouart i Clarence, gdzie file ma polskie-.’ 
go księdza.

Nabożeństwa miesięczne z wymianą tajem
nic odbywają się regularnie.

W  zebraniach i nabożeństwach bierze • na
oz^Tudział qk. 1.6^  00.11   ‘Jj
” Zorgaiiizowanó J -̂jiielgrzygif  ̂ Jo  
lognę, Lorette. i, Arras,, jedną .wycieczkę na4-

L Wszystkie Bractwa współpracują ze Stow.1 
/zleci ̂ Polskich.
rw -„Tygodniu Miłosierdzia” zebrano sumę 
8&8J>0 fr. i większą ilość odzieży, odwiedza- 
o -ctiorych i ubogich, wspierano'ich pienięż- 
ie i moralnie.
Każde Bractwo posiada Kasę Pośmiertną. 
W Jroku sprawozdawczym ■wypłacono: po

śmiertnego 10.375 Ir. za 45 wypadków. —* 
Na biednych i chorych 3:308 fr., — na Komu
nię św, dzieci 2.150 tr., — na cele oświatowe 
220 fr:,'-— na obrazy na -Srebrne -wesela 
5.917 ffcl'— Ogólny dochód wynosił 36 tyś. 
433 tlę 30..—! Ogólny rozchód 26,868 fr. 30. 
Pozostaje w kasach Bractw na rok 1939 — 
~J565 ir .

Z W alnego Zebrania Okr. IV . 
Zn-iązkn Towarzystw Kobiccyeh we Francji.

Tow. Polek Im. kr. Jadwigi, Vieux - 
Conde. — Pr zew.: Pozolnik, me Einile 
Zola, 147, Vieiix Conde.

Tow. Polek ini. król. Jadwigi, Thiers. 
—  Przew.: Kopyeha, rtie dea Hayees, 
12, 'Escaupont.

Tow. Polek Dąbrówka Sabatier. —■ 
Przew.: Kalużna, rue Marais, 285, Rai- 
Bmes-Sal?atier.

Tow. Polek „Wanda”  Onnaing. — 
Przew.: Osmańska, rue Desaudroin, 6. 
Onaing.

Tow. Polek. im. „Wanda” Herin. — 
Prżew.: Pawlak, rue-Dixmude, 3, He-

Roczne walne zebranie Okr. IV.. od- 
było się dnia 24. lutego br. w 'Valen.- 
ciennes. Po złożeniu sprawozdania za
rządu z działalności rocznej, przystą
piono dtł obora nowego Zarządu. Za
rząd okr. pozostał ,ten sam, bez zmia-
m

Śkiad zątządu Okr. na'rok 1929:- 
Prezeska: Maria Hetman, Cite Le- 

maire, rue Alfred Brabatft,.. Onnaing. I 
— 'Sekretarka: Wiktoria-.Graszk, rue. 
d'Arras, 71, Escaudain. —  Skarbn.Tka- 
By .pośmiertnej: Osmańska, rue DesaU- 
dróiń, 6. Onnaing. Ławniezki: pp. 
Doniecka z Abscon i Szopycka z Thiers.- 
Należą do okr. IV. 15. Tow.

ToW. Polek kr. Jadwigi Lourches. — 
Prezeska: Konopczyńska, rue Valen'-| 
ciennes, 11, EScaudain,

Tow ,'P olek% r, Jadwiui Abscon. 
Prżew!: ęoniedka.^rue Baupómm^ 
A iscon .- i  u.

Tdw. Polek im. Żofii Chrzanowskiej 
Scsseyalle. — Przew.: Sobota, rui 
Rienlay,' 132, ^espe^aile ,‘par. Sotoain: 

Tow. Polek j,WaHda”  Escaudain. —J 
Przew.: Graszk, rue dArraś, 7f,'EŚj 
caudain. !

Tow. Polek im. król. Jadwigi, Aren- 
berg. — Przew :̂ Organistka, rue Ańj 
zin, 63, Arenberg- Wallers.

rinJp
Tow. Polek im. król. Jadwigi, Thi- 

'encelle?!. — Przew.: Kubiaczyk, Salon. 
Polonais/TliWenćeires.. 1 

Tow. Polek im. Marli Konopnickiej, 
Denain. — Przew-.: Morriel, N ^ e  Cir 
tś Chabaud Latour, 3, Den^ń. /  

Tow. Polek im. król. Jadwigi Yicól- 
gne. — Przew.: Konieczna rue Roger 
Salengro, 16, yicoigne. »
' -Tow. Polek im. Marii Skłodowskiej 
w Fresnes. — Przew.: Dyda, Cite Polo* 

GhteVqui2rre, 46, Fresnes. 
Tow. Polek im. Marii Konopnickiej, 

Macou-Conde. — Przew.: Bielawska, 
rue Florónt Guiblku, 28, Macoh-Conae.

Graszkowa, sekr. Okr. IV.

Łia«s.
Tow. Polek im. Heleny PaderewskieJ... 

daje dQ wiadomości, że próbą śpiewu dla 
członkiń Odbędzie się w czwartek o godz. 

> sali p. Marchewki. Tego samego dnia 
próba inscenizacji dla dzieci w Hotelu 

Polskim.

■  Podczas przerw przemawiali: -p: L. Brej- 
ska-Nąwrocka, miejscowy duszpasterz, pre
zes komitetowy p. Fręśko, którzy składali 
serdeczne życzenia i  przypominali o zasad
niczych celach 1 obowiązkach „Polki na E- 
mignęjl".'
■Bardzo ładnie'wypadł „Krakowiak” odtań- 
Iczony w kondusikach. Inscenizacje-1 krako
wiaka, wyuczyła Irenka Kałużniakówna, któ-1 
irar. chociaż mioda jeszcze a już wstępuje w| 
śla^y swej mamusi, naszej zacnej 1 długo
letniej prezeski.

Za dzielne odtańczenie Kujawiaka i Pol
ki przez starsze panienki, uznanie należy się 
p. Irencę Gorwie,. Po niemilknący cli' okla- 
skach dziewczynki - odtańczyły jeszcze raz 
i Polkę. Ma zakończenie uroczystości z&śple- 
wano jedną zwrotkę „Ąoly”.

Dalszym ciągiem uroczystości była zab 
wa karnawałowa.'W tańcu migały czapki 
barwne wachlarze. — Zarazem dziękuje 
Koło Polek wszystkim polskim przemysłow
com, za dostarczenie nagród do strzelby.

Kubiak Jadwiga, sekr.
AKU.SZEKKA POLSKA w LKXS 
która zastępowała akuszerkę francuską n&| 
szybie 4-ym, mieszka, obecnie przy ulicy 
Arthur Faugueur, nr, U  W LENS. Jest tol 
pierwsza ulicą na lewo za dwoma mostami 
„Cćsarlńe'', które znajdują się' przy końcu 
Boulev4rd Basly. (1979:

Zgon założycielki Związku 
‘ Polek w Ameryee.

Joaz lalMtrigóic t*Pploniir' amecykańskiej 
^g^^oshie^iiiezwj’!^ ,-  &p, Stefania 
Chmielińska, założycielka, pierwsza 
prezeska, a następnie prezeska hońoro- 

|wa Z\viązku Polek w Chicago. Zmarłą 
odznaczona była przez rząd polski Zło
tym Krzyżem Zasługi, życiorys śp. Ste
fanii Chmielińskiej ukaże się w najbliż
szej „Gazecie dla Kobiet", nr. 175. |

Komunikat Okręgu 111. 7,w. Bractw Iti 
Okręg III. Zw. Bractw Róź. obchodzi swą 

2-letnIą rocznicę, dnia 2 kwietnia br. w Bar 
lin na-pólsklej sali. Msza św. na Intencję O 
kręgu III. odbędzie się o godz. 11.30. w ko 
śclee parafialnym. ,

Program popołudniowy: o godz. 4,80 o.twar 
clc kasy; o godz. 5 otwarcie uroczystości 
powitaple gości; występ koła śpiewu „Cecy
lia"; przemówienia; występy poszczególnych 
Bract,\yłzakoAczenfe uroczystości pleśnią 
(„Dobrą-noc". — O llażne przybycie szanaS^J 
[lonll z^Barlin 1 Okolicy prosi Zarząd.

709>le«ie uroUzin 
błotf. Jolenty.

| w  b.r. fprzyp&da TOÓ-tna- rocznica u- « 
rodzin blóg. Jolenty. 
i Błog. Jolenta była rodzoną aiostrą 
błog. Kingi, królewną węgierską z -ro- - 
du Apadów. Ojcem jej -byt król Bela, •' 
i matką Maria Laskaris, córka cesarza -' 
grecka. Gdy Jolenta miała lat siedem- ■ 
naście (i-przebywała u blog  ̂Kingi), * 
poprosił o jej rękę książę Bolesław Po
bożny, syn Władysława Odomcza. Po u- 

| zyskaniu zezwolenia rodziców ślub Jo- ■- 
lenty i Bolesława odbył się przy relik- 
wiach świeżo właśnie kanonizowanego ̂ 

|św. Stanisława, biskupa-krakowskiego ’ 
i męczennika. Bolesław i Jolenta mieli' 
trzy córki. Jedna z nieb, Jadwiga, zo- 
stała żoną Władysława Łokietka.

Jolenta stała się wzorem żony, mat
ki i działaczki społecznej, zwłaszcza w 
dziedzinie charytatywnej.

Błog. księżna przebywała po śmierci 
męża. przez dłużs^r czas przy "boku ' 
błog. Kingi w klasztooe starosądec
kim —  aż do jej żgońu. Po śmierci 
błog. Kingi wróciła błog; Jolenta do 
Gniezna. Tu została wybrana ksienią 
.tamtejszego klasztoru i tu'też pokona
ła swego swiątoBHwego i^wota^dma l i  • 
czerwca: 1298 r. Pochowano ją w ka
plicy klasztornej. Beatyfikacji doczeka
ła się^bardzo późno, bo dopiero w róku - ■ 
1827?—

Ponieważ .Bolesjląw, mąż błog. Joleń- 
ły, był księciem kaliskim, Kalisz pod
jął ostatnio akcję~o uzyskanie dla Sie
bie'relikwii swej Pani. Akcja ta odbiła 
się już echem w  prasie 'regionalnej, 
wielkopolskiej i  pomorskiej.

Wszystkim^Kołom Polek Okr. VI, należą
cym do Okręgowej Kasy Poświertńej, podaje 
się do wiadomości, te dnia 4. marca b: r. Ka
sa Pośmiertna wypłaciła p. Marli. Banasia- 
kowej, członkini Koła Pólek im. Wandy 
Malczewskiej z Gautherełs pośmiertnego. 
-4CH rfir., której niążr jp.^BańSlalć tłaŻtmfara 
learągtrofy w }«>paini iJarcjF.

Zarząd Ókręguvf prósl 'wszystkie %o|a, 
ażeby uiściły składkę' do kasy pośmiertnej i 
to jak najpóźniej ha-zebraniu Okręgowym, I 
które odbędzie' się dnia 13. kwietnia w L~ 
Magny. —i- Za- Zarząd:

M. Urbaniakowa, sekr.

Dobra gosposia wie, le„
Ryt pozostanie sypkim, -jeieli. gotując go 

potrząsa- się rondlem, a nie miesza w., nim.
Przy gotowaniu budyniów dolewa się co pe

wien czas .wrzątku w uzupełnieniu wygotowu
jącej się wody.

Klar —, to rzadkie ciafcto, w którym macza 
się mięso, np. rióżkl cielęce ilub owoce, jak' 
pbkrajfłńiT w”talarld jabłkâ  cśłe śllwkl itp. 
i osmaża na. tłuszczu. Ubija 3ię mąkę z wo- 
dą, dodaje do smaku soli, nieco topionego ma
sła I pianę z, Hałê t Ciasto powinno być ta
kiej gęstości, oy trzymało ślę mięsa.

Przepisy kucharskie.

myć, kilka razy przegnieść wałkiem, c 
Ida -pieczeni łądnlejkzy kształt I ohnunienić < 
na ..tłuszczu, dusząc równocześnie obok ce- ■' 
bulę. Następnie,-tr̂ ĉ podłużnie, wkrolć dwie : 
marchewki; pietrnsĄf, włożyć 5 dk. wędzo
nej słoniny i podlewając wodą dusić na boku . . .  
j-pod przykryciem do miękkoścŁ 

Kanapki.
Podłużne bułki rozciąć wzdłuż, wybrać'o- > Ł 

środki. tak, by nie uszkodzić -skórki. 1 na- _ 
łożyć do.wolnle prżyî ądzon^masą. Na ma
sę można użyć bryndzy, 'sai^nełę 'szwaf- ; - 
carskiego sera. razem wymieszanych i  do- i /  
'prnfą siekanej cebulki 5 pieprzu. aiUnttua yjsiS 
masą połówki-bUlek łączy się- razem azczałnly 

i 'f.staivJg! pa TóSSc, 'by dobrze stężały, . -
kraje się je w cienkie plastry i przyWera-pó3  ~
wierzchu dowolnie obsypując siekanym szczy-- j piórkiem.

Grochówka z ryżem.
Namoczyć groch im noc, następnego' dnia *' 

ugotować- różem z jarzynami jak do-rosołu.*
dodając grzybka. .Przettzet przez sitko, do-._
I prawić zaprażką  ̂4 d̂ c. podkrająnej-ałoniny. .
[l posiekanej główki cebulki. W osobnym 
rohdlu ugotować ryż na wodzTe" na sypko i 
-włożyć do grochówki dodając posiekanej, zie
lonej pietruszki. ^  . • ■ , Jt .-. .

Sos z żółtka do bndynia.
Zagotować filiżankę mleka w rondlu v  ka-'

I wałkiem skórkl wtrynowejrlub pomarańczo-' -r B 
wej, nieco wanilii 1 zalać utarte,na gęsto ż$t- ' . 
ko z 2 łyżkami ęiijóru, dobrze rozmieszać, po- 
stawić ponownie na ęgień lia'pire minut, mie" 
szająa bezustannie, aby1 się masa nie zagoto-^"' 
wała, a równocześnie nie stężała. Odstawić'. • 
dp. przestygniędai 1 ofjlać na. półmisku łju---. (r 
Idyń. Sos najlepiej.nadaje się do budynl^cze^Ł J 
Ikoladowego, “

Ets. VARACHE Teintureries

22 fr.

Alnitrze farbl«rscv i specjallSci czyszczenia nbrań oraz repar.(stoppage), 
jedna z najpoważniejszych, firm francuskich — posiadająca najnowocześniejsze urządzenia fabryrane 

'  do czyszczania l farbowani  ̂\£szclkię)i ai^kuWpgar^ero.bysnięąklej, i,damskiej 
okinrują Wam po sensacyjnej cenie: 

wjczyiicl/' I odśwleżye jeden z nastfpń|4eych artykułów:
Kontjnm »am »hl (fa lllen r) 2 srtuki. — Płaszcz bez podszew
ki —  Zwyklif saknlf) — Ubranie męskie, 3  szł. — Palto lekkie.
FaFKbw. na* czarno lub kolor, po niskich cenach. WartoSclą naszej ptacy jest sumienne wykonanie, 

i Adresy oddTłałóy :
LKNS. 15 rue de la Gare. — DOUAI, 38. nie de Valenclennes. — V.-VLENCIENNES, 90, rue de F a -  

• mars. — ANZIN, Maison TH1RION (Nouveautóa) Av.Ąnatole France. — DE^ĄIN, MonsieuC f ' kdbvOT-  
rues Trorleux et de Valenciennes. -  DECHY, Maison JOYKN JACOB, Rte Natloi^e. -  BULL̂ lęs-MINES, Mmc 
CLE, rue de Condś. -  NOECX-łe.-MINE8, Mąlson GALY-LESUR, En facela PMte. -  FŁEJES IJES R A ^ ? ,  CA TR Y,^c. 

1 du Cóm. — ESOAtTDAIN,' OAUTHIER-ROSSI, 1, JaUres. —1 RAISMES, RENARD 71, rue^Hen ,̂^Donre. LIBER .
COURT, MASCLET, prćs la Oare,- ęarguetelles. —• AOBY, Mr. VALLIN, Tallleur. — ponl: ,,

' ( ■ f e t n c c i
M I Ł O S C

t) ' ■ (Oliłg doszy)
—- No, gadaj wreszcie! Piłka 

utfzue^na W,grządkę» coZi >. - -  ,* 
r  Ach, gdyby tylko to było, ko
chany parne dozorco, nie trudał- 
bym pana wcale. Nie, to znacznie 
gorsze. Brawda, że pan m a  tę ja- 
Inowłosą dziewczynkę, z którą co
dziennie prawie a i dziś też tu się 
bawiłęjn?

__  źńam  ją dobrze—  zaśmiać się 
stary w  jasn ym  iw ifon M e.— Tó 
iest przecież' najpiękniejsze stwo
rzenie, jakie można w parku wi-

d? 1 -  'właśnie to jest mója pr^zyjaj 
' ciółka, Gerta Sebring i ona to.znij 
knęł^bez śladu, 

p  —  W  pośpiechu, podczas gdy gru 
be łzy smywaly mu po policzkach, 
zaczął Bob opowiadać zdarzenie. J

Inwalida osłupiał.
—  Do djabła, to djabelnie głupia1 

łustorjaf ̂ To-^aSnowłoBe stworze
nie nid^irygląda mi na zbiega, prze
cież,jęst łagodna i kochana jak go-1 
łąbekl Klnę się na niebo i piekło,! 
jeżeli ktoś wyrządził temu dziecku 
krzywdę, to ja  mu już tem szczu
dłem wypruję flaki!

Bob; wcisnął mu w rękę grubszy] 
banknot.

pański'trtid, a. dwa.ra
zy  ty le  pan dostanie, goy znajdzie
my Gertę. Może lezy gdzieś w tra
wie. Szukałem już sam, ale mimo 
starań nie doać; gruntownie ńo -i, 
musi pan wiedzieć, jestem jtrpchę 
przejęty wzburzeniem i troską. ■ 
1^^- Wzburzenie i  troska?, Do dja l 
bła, Wyobrażam sobie! Szukałbym

nie mogę. Tb-, byłaby podłość wzglę 
dem m ojej starej, która potrzebuje 
pieniędzy jak pająk much.

-I zaczęli .szukać. Przeszukali łą
ki, trawy, każdy krzew, otworzyli 
drzwi tajemniczej, szarej budy, w 
której ogrodnicy przechowują swo
je narzędzia. Nic, ani śladu małej 
dziewczynki,' o wielkich', niebies
kich oczach i jasnych włosach. Je- 
jszcze jedna próba. W  parku Jjyła 
zadzawka, w  której pędziły swój 
żywot ładne rybki złote i samotny 
podobno prastary łabędź. MożHWę, 
że w  tej sadzawce... ale nie, właśnie 
dziś była woda tak jasna i przezro
czysta, że można było widzieć dno. 
Nie, Gerta nie wpadła do sadzaw- 
|ki!...
■ ■ ■ ■  ROZDZIAŁ VI.

Niespokojne sny. 
Tymczasem zbliżała się piątą i 

Bob zaniechał poszukiwań. Poszedł 
znów do pani Sehring, u której za
stał swą matkę. Gdy poznały po 
bladem obliczu chłopca, że wraca z 
niczem, poczęły obie płakać, a pani 
Sehring dostąła znowu otaku ser
ca. Bob nie mógł znieść tych jęków. 
Drżąc na całem ciele zawołał:

— Jestem tylko małym chłop-i
nawet bez pieniędzy, ale oddać ich ' ćem, ale ja nie spocznę, póki nie

znajdę Gerty! Wiem, że dobry 
nie pozwoli je j wyrządzić żadnej 
krzywdy!

Te słowa odniosły dobry skutek. 
Pani Sehring zsunęła się na kolana 
i zaczęła gorąco się modlić. Pani 
Hólgerman wyszła, cicho, trzyma
jąc małegio Za rękę i powróciła do 
-willi, aby powiadomić męża.
\ Prezydent Policji wysłuchał ze 
zmarszczonem czołem doniesienia 
dobrze mu znanego i wysoko przez 
siebie cenionego właściciela fąbry- 
1ri;Ubljiąc sobie tu i ówdzie zapiski. 
Bez1; słowa przycisnął jakiś guzik, 
poczem zjawił się policjant w cy-; 
wilnym ubraniu.

—  Poprosić do mnie natychmiast 
pana Crispina! —  Po wyjściu poli
cjanta. prezydent dodał: —  Pan 
Crispin jest jednym z naszych naj-j 
dzielniejszych urzędników w poli
cji kryminalnej, nadto specjalista 
w poszukiwaniu zaginionych osób.

Uszedł inspektor Criśpin, krępy] 
barczysty, gładko ogolony mężczy
zna w jSrednim wieku, i wysłuchał 
w milczeniu sprawozdania szefa, 
który zakończył słoWąmi:

— Panie inspektorze, oddaję pa
nu sprawę Gerty Sehring i proszę, 
by pan uważał to za sprawę naj-.

wyższej -wagi i  nie zaniedbał nicze
go, co mogłoby umożliwić odnale
zienie dziecka, żywem lub umar
łem. To jest, jeśli się nie mylę, już 
trzeci-wypadek od krótkiego cza
su; prasa doda temu rozgłosu, i ta 
sprawa musi być w  każdym razie 
wyjaśmóną. Czy może mi pan na
tychmiast podać szczegóły poprze
dnio zaszłych wypadków? 
g g llT a k  jest, panie prezydencie, 
pamiętam je doskonale. Na dwa 
dni przed Nowym Rokiem zniknęła 
bez wieści dziewczynka Ruth Cle; 
mens, córka nauczyciela. Ostatni 
raz widziano ją  w północnym od
cinku parku. Uderzająco ładna 
dziewczynka, grzeczna, spokojna, 
żadnych wybryków w szkole ni w 
domu. Wszystkie poszukiwania by
ły bezskuteczne. Następny identy-i 
ćzny niemal wypadek zdarzył_się 
125 marca w parku zachodnim. Tam 
zaginęła jedenastoletnia Mana'Pe-J 
ters, córka drobnego'kupca. I  tu 
nie było ’ najmniejszego powodu do 
posądzenia ,0 dobrowolne zniknię- 
Icie. Ona też była bardzo ładną dzie
wczynką.
■ ( ■  Jakiego koloru były je j wło
sy?
■ —» Też jasno-blond-

Prezydent pplicji patrzył posęp^ --- 
nie przed siebie.

i— Nie ulega Wątpliwości! Jakaś . 
bestja w  iudzkiem ciele, potwór,- r: 
który upatrzył sobie ładne, jasnej ‘ ■ 
Włoee dziewczynki. Tego łotra mu-' - 
,si się unieszkodliwić. Panie Cris- : 
pin, sprawa jest poważna, bardzo 
poważna, musimy się chwytać os ta 
teczności!

Inspektor Crispin skinął i Chciał 
odejść, ale pan Hólgerman zatrzy- 

?o-
Moi panowie, proszę was, nie 

I szczędźcie żadnych kosztów, i za
pewniam was, że ogłoszę publicznie 
wysoką nagrodę dla tego, który to 
dziecko... —  Pan H. nie śmiał po
wtórzyć słów: żywem lub umarierr.
—  ...dostawi na miejsce. Proszę ró- 
Iwnież zachęcić swoich podwład
nych przyrzeczeniem nagrody;, o- 
świadczam, że Wszelkie koszta ja 
ponoszę. Ale teraz chciałbym .-po
stawić jeszcze' jedno pytanie, nie 

[podając oczywista w najmniejszą 
wątpliwość wypróbowanej spraw
ności naszej policji. —̂ Goby było, 
Igdybyśmy do pomocy wzięli jakie
goś doświadczonego prywatnego 
detektywa? Przecież nieraz się sły
szy, że tacy ludzie dokazują cudów. 

|(Ciijj; dalszy nastąpi).



Str. 7.

Rolnik-Hodowca-Ogrodnik
Zioła lecznicze w hodowli królików.

■; Hodowcy, nastał czas pracy. |___
kach wafzywnycli i jest już w pełnym 
tempie. Nie zapomnijcie o skrawku□ ■  
mi na zioła lecznicze, oraz aromatyczne 
dla królików, jak: tymianek, piołun i  
szałwia, mięta i t. d., których zapas poJ 
winien starczyć jak w zielonym, tak i 
suchym stanie na cały rok.

Zastąpią one wam nieraz drogie,' a 
bezskuteczne lekarstwa z apteki, którel 
zazwyczaj zapóźno'będą użytkowane, l

-Mając odpowiedni zapas ziół w o-1 
gródku, nie czekaj aż d  stworek zacho
ruje, lecz 2 —  3 razy w .tygodniu rzuć 
mu mieszankę po parę listków, a nape- 
wno będzie zdrów i wesół ku ' twemu 
zadowoleniu.

Mamy potem dużo innych dziko ros
nących jak krwawnik, babka, podbiał, 
pokrzywa (biało kwitnąca przed kwit
nieniem) oraz młode pędy . perzu, ktÓ- 
rych teraz nie brak.

i treściwe, ich łodygi.są mało lub nic nie 
znaczące. - 

A  teraz parę słów o tej wzgardzonej 
pokrzywie, która, niestety, -mało lub 
Wcale nie'jest podawaną królikom.

A szkoda, bo jest to pasza przewyż
szająca po żywnością wszystkie inne, 
hawet koniczynę, bądź to w zielonym 
lub suchym Btanię. Sucha, jako doda
tek do lichego siana, zbieranego po ro
wach i miedzach jest wprost nieoszaco- 
waną, a najtańszą bo tylko. wymaga 
trochę czasu na zbieranie. Nie brak jejl 
nigdzie, a jest zawadą rolnikom i ogro
dnikom. r 

Daję to hodowcom pod uwagę z wła
snego doświadczenia. Miałem gniazdo 
6-ęiu Chinchilli, Ucho przez matkę wy- 
karmionych, karmiłem je pokrzywami 

miejsce innych traw, przewyższyły 
e w przeciągu 6-tygodni drugie gnia

zdo ód starej a wypróbowanej samicy
'  Pamiętajmy o tym, iż wszystkie wy-1 o całą gamę. A więc spróbujcie i Wy. 
:ej wymienione zioła, dają tylko liście! Ign. Ćwikliński, Waziers (Nord)

W ieś polska kupuje mało maszyn rolniczych 
ponieważ s*| za drogie !

Trzy i pół miliona warsztatów roli 
nych zakupiło w roku narzędzi i ma
szyn rolniczych zaledwie za 11 miln^ł. 
Pługów konnych zakupiono za 10.371. 
Co. jest powodem tego katastrofalnego 
stanu? Dane statystyczne wymownie 
zilustrują powody. W r. 11928 na kup-

jednego pługa potrzeba było 100 i 
kg., żyta, w r..1938 już 146 kg.

Aby więc kupić droższą maszynę 
rolniczą wieśniak musi obecnie sprze
dać znacznie więcej zboża, niż przed 
10 laty.

Żywe zające z Polski 
do Niemiec 1 Francji. 

Niezwykłe polowanie na zające, od
było się na Kujawach w majątku Wie
niec.

.Upolowano 1116 zajęcy- bez jednego 
wystrzału, a jedynie przy pomocy sie
ci.! Stu ludzi zataczało półkola olbrzy
mią siecią, a stu naganiało zwierzynę 
do „kotła” . .

Sieć, wartości 3.500 zŁ, sprowadzo
no z'Niemiec. Zaplątane w nią żywe za
jące wyjmowano za skoki, i  po zbada
niu przez weterynarza, pakowano je do 
specjalnie przygotowanych skrzyń.

Żywe zające znajdują chętnych .na
bywców w -Niemczech i Francji,, gdzie 
dla odświeżenia zwierzostanu nabywa
ją je większe obszary łowieckie. Za 
trzy sztoki płacą 48 zł.

ZnaćHiie wyżflza ^jestrównież cena 
nieznlBZfizonyćh strzałem skór zaję
czych.

„Polowanie”  sieciami jest swego ro
dzaju osobliwością. „Myśliwi”  pracują 
w specjalnych rękawicach i z ochrania
czami ma1 twarzy, gdyż zające Wyjmo
wane’ z :sieci-rzucają się-i. gryzą.,

Ochrona palików.
Przy zakładaniu ogrodów popełniany 

bywa często błąd, że wysadza sif 
drzewka albo zupełnie bez palików, al
bo. daje.się paliki.nieodpowiednie i w 
niedostateczny sposób zabezpieczone 
przed gniciem. Dobry palik odpowiadać 
powinien następującym wymaganiom: 
1) musi być prosty, 2) okorowany, 3) 
gładki, bez wystających sęków,- 4) gru
by, posiadający przynajmniej 5 cm. 
średnicy u. góry,. 5) dłuższy o 50 —  60 
cml od wysokości pńia drzewka, 6). za- 
ciogąny u dołu i 7) zabezpieczony 
dółnym końcu przed gniciem.

Najprostszym sposobem uchronienia 
palików przed gniciem jest opalenie 
ich dolnego końca, przyj czym część 
opalona powinna wystawać 20.— 30 
cm., ponad powierzchnię ziemi. Jeżeli 
opalenie będzie wykonane niestarannie, 
albo jeżeli nie opalimy palika zupełnie, 
to po kilku latach zgnije on przede 
wszystkim w tym miejscu, w którym 
styka się z .powierzchnią ziemi. Przy- 
czyna tkwi w tym, że tutaj, przy do
stępie powietrza i'niemal'stałej wilgot
ności ziemi; grzyb, niszczący’ drewno, 
ma najlepsze warunki, dla rozwoju. 
Dolną część palików można uodpornić 
przed ẑgnićiem ‘̂także przez: zanurzenie 
na 24 —  36'godzin w‘ 3 —' 5-proc; na
czynie sinego' kamienia. Nie zaleca’ się 
natomiast stosować kąrbólineum czy 
innych"środków- smołowych-'które w 
pewnych wypadkach- mogą szkodliwie 
oddziaływać na korzenie świeżo posa
dzonych drzewek.

Ilość bydła we Francji. 
Dziennik urzędowy ogłosił statysty

kę dotyczącą liczby bydła we Francji. 
Na mocy powyższej statystyki, po
głowie bydła we Francji przedstawia 
się jak następuje:

‘ lOOC 1090
Konie ,2.692.140 2.837.750

idzna 15.621.680 15.704.480
Owce 9.872.260 9.994.090
Nierogacizna .7.126.720 7.117.330
Kozy l»415.9i0 1.446.850

Sam o wadze 14 kilogramów.
Brześć nad.Bugiem. — Podczas ło

wienia ryb na Polesiu, rybacy Rafało
wi cze, . ojdecżi syn, wyłowili z rzeki 
Strumień suma o wadze-14 kilogra- 

we wnętrzu którego znaleziono 
granat ręczny.'t. zw. niedopał.

Pielęgnowanie srebrnlaków 
francuskich.

Jeden z poradhików hodowli króli
ków podaje metody'pielęgnowania sre
brzystych francuskich królików. Kró
liki te,, jak wiadomo, odznaczają się 
delikatnym futerkiem, z tego względu 
wymagają specjalnej pielęgnacji i tro
skliwości, zwłaszcza,przed .Wystawami 
Celem usuwania wypadającego włosa, 
trzeba je częściej czesać i szczotkować 

"  Inne'rasy. Do pokarmu poleca się 
dodawać siemienia makuchu lub mąki 
lnianej, co nadaje połysk.futerku. Słać 
należy obficie i podsypywać w ściółkę 
miał torfowy, posiadający Wybitne wła
ściwości wchłaniające celem zapobieże- 

brązowieniu futerka wskutek dzia
łania wyziewów moczu. Chwytając kró
liki tej rasy, w przeciwstawieniu do in
nych nie należy .brać je za skórę na 
grzbiecie, lecz za uszy i pod zad, gdyż 

ten sposób oszczędzamy włos szerst- 
E na grzbiecie. Po wyrwaniu włosa 

szerstnegó prześwituje białawe podszy- 
■■■co jest poważnym błędem przy kla
syfikacji. Zbyt. długie pazury obcinamy 
nożyczkami lub szczypcami do drutu. 
Należy pamiętać, aby nie ciąć ich zbyt 
krótko/gdyż wówczas bolą i krwawią.

Gil —  gołąb am atorski.
I Gołębie-gile są bezsprzecznie najpię

kniejszymi, dwubarwnymi gołębiami w 
Polsce, nieątety w czystej hodowli rzad- 
ko spotykanymi, co przypisać należy 
niedocenianiu i niedoswiadczeniu wielu 
[hodowców.
H  Ojczyzna gila jest Austria, •'Dyrtarł 
[GÓma Bawaria, skąd przedostały się 

Śląsk, do Wielkopolski i na Pomo- 
rze, lecz tylko w szczupłej mierze ho
dowli amatorskiej.
■  Gil-gołąb wywodzi swój rodowód od 
I czerwonopiersiowego skalniaka. Głó- 
wnymi barwami upierzenia gilów są 
kolory: czarny z połyskiem metalicz-
■  odcieniem* zielonawym; miedziany. i 
[mosiężno-złoty. Rzadsze są siwe i z bia
łymi lotkami.

Charakterystyczną cechą u rasowe
go gila są ostry czubek, bystre oko 
krótkie karcze oraz kształtna budowa. 
Skrzydła ma długie, sięgające prawie 

końca ogona. Pokrywy skrzydeł ąą 
jedno-barwne i podbrzusze koloru mie- 
dziańego lub mosiężno-złotego.

Gile wywodzą w roku cztery do pięć 
par młodzików, wylatują w pola na żer, 
przeto nie sprawiają hodowcy zbytnich 
trosk o wyżywienie od wczesnej wio
sny do późnej jesieni. Raz zadomowie

nie wałęsają się po obcych dachach 
l?.P^wiisd3sją..ęiidzycb: 
jest wielką zaletą i-co sprawia/, zei 

są ulubieńcami hodowcy.
1 nie jest gołębiem użytkowymi 

lecz amatorskim, stąd też gołębiarzom- 
amatorom jego chów mogę tylko po
lecić. Jan Wiejski.

Rozwścieczony kogut 
zabił swego hodowcę. 

Amerykańskie pisma donoszą z Li
my (Peru) o niezwykłej śmierci wła
ściciela wielkiej fermy, — Ludwika 
Kwantanilii, który wyspecjalizował się 

hódowli „bojowych" kogutów.
W Peru wielką popularnością cieszą 

się kogucie walki. Aby walka była bar
dziej zawzięta — przywiązują kogutom 
do łapek ostrogi, którymi rozwścieczo- 

ptaki zadają sobie nawzajem śmier
telne rany.

Przed jedną z takich walk kogucich 
Kwantanilii zauważył, że jego ulubio
ny kogut jest zbyt łagodnie nastrojo-. 
ny. Żeby go rozdrażnij wyrwał'mu lal
ka piór. Kogut wpadł we wściekłość, 
lecz złość Bwą skierował na właściciela. 
W ataku furii — ptak rzucił się' na 
Kwantanilię i zadał mu szereg śmier
telnych ran. Odwieziony da szpitala -L- 
fermer zmarł po kilku godzinach.

Chleb dla Polaków.

| Polacy z zagranicy proszeni aą o załącze
nie zamiast znaczków — międzynarodowe 
kupony na odpowiedź.
. 26 tys. miasto potrzebuje akladu lconfck- 
Jjl męaklej, damskiej, dziecięcej oraz galan- 
-oi-ii. Lokal jóst.
’ W powiatowym mieńcie woj. białostockie

go (poszukiwany jest wspólnik do zaprowa
dzonej fabryki octu z kapitałem 10.000 zł.

-W większym mleScle przyłączonym do woj, 
•oznońsklego, brak hurtowni galanteryjnej, 

k W mieście woj.- kieleckiego potrzeba skła- 
Ju skór, artykułów technicznych, oraz dobre
go szklarza, szllflcmi szkła, taplcera-dekora- 
ora, mechanika na silniki spalinowe.
Miasto 8 tys. mieszk. woj. tarnopolskiego 

Mtrzebuje: składu bławatów, konfekcji, obu
cia, rzeżnlka, szklarza 1 kuśnierza.

Miasto na Wołyniu potrzebuje krawca woj. 
ikowego, szklarza 1 blacharza.

Większe miasto C. O. ,P. potrzebuje składu 
z narzędziami technicznymi oraz galanterii 
metalowej.

W powiatowym mieście woj. poleskiego, 
potrzebny jest skład konfekcji męaklej, dam
skiej oraz galanterii 1 drukarnia, introliga- 
tornla 1 skład spożywczy.

Uprzemysłowione miasto woj. lwowskiego 
potrzebuje składu bławatów i konfekcji. Lo
kal z urządzeniem na miejscu.

W mieście woj. stanisławowskiego brak 
szewca ze składem (specj. obuwie sportowe, 
narciarskie).

Miasto woj. wołyńskiego .potrzebuje składu, 
radioaparatów 1 rowerów. Potrzeba 0.000 zł.

W-* miejscowości przyłączonej do Woj. po
morskiego, potrzebna jest kawiarnia.

W Jednym z większych miast przydziel o-

Większe miasto przydzielone, do woj. poz
nańskiego potrzebuje lepszego.składu. galan
terii, księgarni oraz składu skór i przy bo
rów. Jest lokal.

3 tys. miasto przydzielone do woj. poznań
skiego potrzebuje składu bławatów, skór, 
cholewkarza i handlu zbożem.

W czterech powiatach przydzielonych do 
woj. poznańskiego istnieją wielkie możliwo
ści osiedleńcze. Osiedleńcy mogą uzyskać 
znaczniejsze kredyty bezprocentowe.

Związek 'Polski posiada akartotekowane 
możliwości osiedleńcze dla wszelkich z 
dów 1 branż z przeszło 600 miast. W niniej
szym komunikacie znajdują się Jedynie spra
wy najpilniejsze. Związek Polski informuje 
o możliwościach nabycia parcel oraz nieru
chomości w C. O. P. oraz innych częściach 
Polski.

ADY li ERtARSItlE

ŚRODA, 29 marca.
(Koncerty symfoniczne). 

iGoiJz.: —- 11.50 Bordeaux PTT.: — 13.55 
IfrrpU ■‘PTT.; — 1 4 ^  TS^^Sffel; -^'17.05 
R.-Parła; 18.30 Grenoble; V - 20.30 Ren- 
nes; — 20.30 Str&sbourg; — 20.45 Parts 
PTT.; — 2_00 Lille; — 21.00 Lyon PTT. 
22.20 Lazembourg.

(Muzyka pokojowa).
Godz.: — 12.30 PariS ?TT.; — 13.30 Tour 

Eiffel; — 14.15 R.-Paris; — 15.30 R.-F 
16.45 R.-Paris; — 1735 Paris PTT.; — 18.15 
R.-Paris; — 19.00 T.-Ęiffd; — 19.00 R.-Pa- 
ris; — 20.00 T.-Eiffel; —■ 20.00 Warszawa; 
20.30 R.-Parir.

(Muzyka łebka).
Godz.: — 12.10 Luzemtourg; — 13.05 R.- 

Paris; |— (1330 Luzembourg; — 14.35 Pa
ris PTT.; — 17.00 L-de-France; — 20.30 
R.-Cite; — 21.00 R.-Paris; — 21.10 Radio- 
87; — 23.00 Luzembourg.

Doktór FR. SZA RS KI.

Woj na bak t er i o l og i c zna .
e jako

tertołogiczną ni 
aepnój, :

^^|^^^|któryoh odpowiednie rozsianie

■̂agadnlenle wojny' bakteriologicznej. Jest I 
niestety wyjątkowo aktualne w dobie obec- 
■aj—~i obchodzi nie.'.tylko garstkę specjall-l 

lecz cały ogól. Co'prawda, używanie) 
zarazków w czasie wojny Jest zabronione 
P M H H  międzynarodowe konwencji, które 
równocześnie zobowlązywują do nlcużywdnla 

| czasie wojny gazów duszących, trujących, 
le jedna z głównych konwencji tego rodzą-1 
I- a mianowicie ta, która’ została omówiona 
Genewie, w roku 1925 i miała wejść w ży-l 

p w roku 1928, została - podpisana tylko 
_izoz osiem państw na 30. Zresztą nawet,! 
gdyby konwencja ta została podpisana przez] 
wszystkie państwa, to z pewnością nie wpły-n 
nęłaby na przebieg przyszłej wojny w jaki 
kolwiek sposób. Wszak w roku 1907 konfe-l 
rencja w Hadze zobowiązała wszystkie naroJ 
Jy do niestosowania w czasie wojny żadnych! 
gazów duszących 1 trujących, co nie zapo
biegło w osiem lat później straszliwym 
skutkom wojny gazowej.
■ Z  tego zatym względu musimy dzlśHH 
ważać możliwość użycia zarazków chorobo-1 
twórczych w przyszłej wojnie, oraz zastano-1 
wić się nad możliwością zorganizowania obro
ny przeciw sztucznie wzniecanym przez i 
ga epidemiom.
■  Warto zaznaczyć, że według twierdzenlal 
pułkownika La Bourdełles, pierwszym wy-l 
nalazcą metody wojny -bakteriologicznej, był] 
i Polak, generał artylerii polnej Slemlanowic-| 
Iki, który w roku 1650 proponował rozsie
wać substancje „zatruwające powietrze 1 po
wodujące choroby”. W 18-tym wieku, gene
rał angielski, Amherst, usiłował rozsiać zara
zę ospy wśród. plemion indyjskich, aby w 
ten sposób zmusić je do poddania się.

W czasie wojny europejskiej, zanotowano 
już szereg poważnych prób wzniecenia epi
demii. W roku 1916 schwytano w Rumunii 
szpiega, który, miał zakazić konie wojskowe 
nosacizną i wąglikiem. W roku 1917, te sa
nie próby udaremniono na terenie Francji. 
W roku 1918, w czasie pdwrotn wojsk 
mieckich. znaleziono wśród opuszczonego 
materiału wojennego kilkadziesiąt naczyń z 
napisem „Yorslcht. Infektłoses Materiał" O* 
strożnie. Materiał zakaźny), zawierających 
hodowle bardzo zjadliwych zarazków. Rów
nież w Szwajcarii, w Zurychu, znaleziono pod 
koniec wojny, w konsulacie pewnego państwa 
szertg próbówek z hodowlą zarazków

Próby celowego zakażenia ludzi pewnymi 
chorobami, zdarzyły się kilkakrotnie 1 opi
sane zostały w kronikach sądowych. Doty
czyły one Jednak jednej lub kilku 
tego względu nie odgrywają szczególnie wiel
kiej roli, w zagadnienia przenoszenia sztucz
nego epidemii, mającej ogarnąć wielkie 
sy ludzkie.

Rozważając sprawę z ściśle naukowego 
punktu widzenia, należy stwierdzić, że wojna, 
bakteriologiczna jest rzeczą możliwą.

Wzbudzanie pelowej sztucznej epidemii. 
Idży od kilku zasadniczych czynnikóŵ  i  mia
nowicie: od rodzaju -zarazka, od stanu lud
ności oraz od sposobu zakażenia.

Zatrzymajmy się naprzód, nad zagadnie
niem wyboru z&razka, który, może zostać za
stosowany w przyszłej wojnie. Wiadomo, że 
przy pomocy pewnych metod zjadlwość za
razka (czyli zdolność wywoływania choroby) 
może być sztucznie zwiększona. Taki zatem 
zarazek o spotęgowanej złośliwości, musiał
by być użyty w przyszłej wojnie. Zarazek tez 
musiałby poza tym być odporny na różne 
czynniki zewnętrzne oraz łatwy do przygo
towania.

Jakie ze znanych zarazków odpowiadają 
wyuczonym - powyżej wymogom? Wydaje 
się, że na pierwszy plan wysunąć się może 
zarazek nosacizny, dżumy i gorączki maltań
skiej.

Poza tym mogłoby wchodzić w możliwość | ką.

zastosowanie pewnego jadu, zwanego Jader.t 
■ełbaslanym, a odznaczającego się bardzo 

rującym działaniem.
le dwa inne zarazki, spotykane w krajach 

|gorących, mogłyby zostać użyte, w celu wy- 
■MHMBmUemil wojennej. Zarazki te wy- 
I wołu Ją chorobę podobną do nosacizny, inną 
zaś zbliżoną do dżumy, obłe bardzo niebez
pieczne 1 często śmiertelne.

Celowe rozsiewanie Innych chorób, jak na- 
| przykład tyfusu, cholery, dyzentertt. Jest rów- 
■M i możliwe, lecz stosunkowo łatwiejsze do 
I oponowania, dzięki istniejącym szczepłon-
■  Dalszy rozwój wywołanego w sztuczny 
[sposób zakażenia paru osób 1 przekształce
nie się owego małego ogniska w prawdziwą 
Bpidemlę, jest możliwe ale bynajmłnej nie 
zupełnie pewne. Albowiem wielkie gromady 

często wytwarzają w sobie w krótkim 
I czasie zjawisko zwane odpornością społeczną, 
b ikutek której epidemia powoli wygasa, 
^■należy pamiętać o tym, że cały szereg 
I czynników, jak zimno, wilgoć, niedostateczne 
odżywienie, mogą zmniejszyć odporność spo
łeczną 1 zwiększyć w ten sposób możliwość 
rozsiania choroby zakaźnej 

M i i  jaki sposób zarazki chorobotwórcza mo
głyby w przyszłej wojnie zostać rozsiane i ja
tką drogą dostałyby się do ludzkiego organl-

_l Bezpośrednie zakażenie przez chorych by
łoby rzeczą możliwą z powodu szczególnych 
warunków przyszłej wojny, a mianowicie 
Skupienia dużej liczby walczących 1 przeno
szenia się mieszkańców z miast do wsi. 

■Pośrednie zakażenie jest również możliwe,
I polegało by na - przenoszeniu zarazków 

przez zwierzęta domowe. Inny sposób zaka
żenia zwłaszcza ludności dużych miast, to za
każenie wielkich zbiorników wody. Inny jesz
cze sposób —  to rozsianie zarazków przez 
samoloty lub pociski artyleryjskie. Poza tym 
prawdopodobnie dużą rolę w rozsianiu zaraz
ków chorobotwórczych mieć będą organiza
cje szpiegowskie, umieszczone na i>™<« ob
cego państwa.

Widzimy zatem, że z powodu swej zdra- 
dlłwości. broń bakteriologiczna, stosunkowo 

do wprowadzenia w czyn, może być 
użyta w. przyszłej wojnie. Nie należy Jednak 
sądzić, że da ona spodziewane przez nieprzy
jaciela wyniki, gdyż cały szereg czynników . 
hamuje rozwój normanej epidemii a sztucz
na byłaby jeszcze trudniejsza do wprowadze
nia w czyn i wykorzystania przez przeciwni
ka. Mimo to szereg państw od paru lat zaj
muje się czynnie zorganizowaniem obrony 
przed atakiem bakteriologicznym. Organiza
cja tej obrony Jest bardzo trudna i skompli
kowana a wymaga użycia szczególnie wy
kwalifikowanego personelu, którego zadanie 
polega na rozpoznaniu natury zarazka, 
stwierdzeniu możliwości zwalczania go. oraz 
wytworzenia szczepionek ochronnych.

Wydaje się, że rozległe stosowanie szcze
pionek ochronnych. Jest Jedyną słuszną dro
gą ubezpieczenia się przed epidemiami wo
jennymi. Prawdopodobnie też w czasie woj
ny, do Zwykłych stoaowanych obecnie szcze
pionek; trźeBŁ ,Itieazif'^^ttyć szereg in- 

nych, a próea -tego" szczepić nie tylko woj
sko, lecz również całą ludność cywilną.

Podstawa organizacji walki z epidemiami 
w czasie wojny, polega na rozbudowania 
wielkiej liczby pracowni bakteriologicznych, 
zaopatrzonych w wykwalifikowany personel, 
składający się z epidemiologów, lekarzy i 
weterynarzy. Doświadczenia wielkiej wojny 
dowiodły, że przy dużym nakładzie pracy i 
dobrej organizacji, można w dużym stopnia 
zahamować a nawet wstrzymać bieg pew
nych chorób epidemicznych naturalnych.

Spodziewamy się, że nawet gdybyśmy w 
przyszłości mieli być narażeni na podstępny 
atak broni bakteryjnej, to przecież wczesne 
zorientowanie się w grożącym niebezpieczeń- 

energiczne przeciwdziałanie mu, mo- 
uchronić od choroby olbrzymią masę lndz-

BODĄCY!
Celom rozszerzenia 1 zaciśnlenla przyjaźni polsko . francuskiej, zwróćcie się do 

Stowarzyszenia

„LES AMIS DE LA POLOGNE”
PARTS (5-e) 16, Rne de 1’AbU  de 1’Epće, PARIS (5-e)

(Kierowniczka: Róża BAILLY).
Otrzymacie bezpłatnie dla Waszych przyjaciół 1 pracodawców francuskich 

numery okazowe czasopism

„Les Amis de la Pologne”
■ „ I V '•'tre Pologne" (dla młodzieży).

LECZNICA POLSKA
CHORZY! Na Jakąkolwiek cierpicie chorobę, poradźcie się nas w raufsnta 
Uczciwe porady'i leczenie przez Lekarzy specjalistów z Paryża. -  Wszelkie 
choroby KOBIECE, ŻOŁĄDKOWE; SKÓRNE, KRWI, ŻYLAKI. Wyleczamy 
choroby WENERYCZNE najbardziej zastarzałe zapomocą nowego wynalazku 
Assur. Soc. — Listowne porady bezpłatnie Wyniki pewne I szybkie. '•0  

2. rue du Onze IS'ovembre, 2.Po wyjściu z dworca druga ulica na prawo 
PRZYJĘCIA: Codzień oprócz środy i soboty 
od 9-12 i od 2-7 w W nledz. i święta od 9-12 

Avenue da Comnerce? 11 
Po wyjściu z dworca na lewo.

We środy i soboty od 9-12 i od 2-6 w.

D O U A I  
lfALENCIENNES ■;

r CHORZY! Przyjdźcie wszyscy * zaufaniem doi

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

' _____  Leczenie wszystkich chorób noweml metodami. --------
I ____________ Elektryczność — Zastrzyki. . —j—
1 Choroby weneryczne: tryper — •yf*J)» ■- cfaorobyJtoMece —

skóry reumatyzm — płuc — żżołądka — gardła — n09B ,td~
| PRZEŚWIETLENIA -  ANALIZY. — -
I Konsultacje codziennie od 9 r. do 12 1 od 8 do 7.80 wlecz. W niedzielę
I i święta od 9 r. do 12-ej. — Ceny umiarkowane -  Assurances Soclale*
I Mówi się po polska l niemiecku.    Listowne porady bezpłatny

S Y F I L I S
Straszną tą chorobę można leczyć skutecznie, 

dyskretnie, szybko i bez zastrzyków, używając tylko 
pastylki KŁA WARS L.

Cena pudełka: 22 fr 45. za zaliczeniem 24 fr. 
Komplet: 5 pudełek 100 Cr- za zaliczeniem 103 fr. 

70 ct

niU KAII.MA JVAR»IM»WrA”
zaopatrzona *  aowoczean) iprręt 
techniczny, wykonuje szj-bko, staran
nie I po przystępnych cenach wszel
kie prace ,w zakres drukarstwa wcho
dzące. jak: bilety wizytowe, ulotki, a- 
flsze, koperty, nagłówki firmowe, sta
tuty, i*»ma .książki, draki luksusowe 

wielobarwne Itp.

Przuuodu Proleaora PI6UŁKI.

Szoferzy są potrzebni zawsze I wszędzie.
Najstarsza Pierwsza 
POLSKA SZKOŁA 
SAMOCHODOWA 

im. Hallera w Parvżu
l’Ęlefon: Anjou 60 91 

Jeżeli chcesz polepszyć swój byt. zarabiając dws ra
zy więcej, niż na roli luo w fabryce, ucz się szofer* 
stwa. Informacje bezpłatne Szkoła wyucza w 2 lub 3 
tygodniach jazdy I mechaniki. Nauka Jazdy I mecha
niki odbywa się w Języku polskim. Dyplomy między
narodowo szofera - mechanika, s prawem Jazdy na sa
mochodach osobowych, ciężarowych i traktorach. — 
W roku 1935 daliśmy przeszło 315 uczniom adresy 
wolnych posad.

UWAGA — Uczniom, którzy nie mogą teraz przy
jechać, wysyłamy pocztą kurs lekeyj teoretycznych. 
■Przyjezdnym z prowincji MIESZKANIE ZAPEW
NIONE. Po ukończeniu szkoły dajemy często posady 
dla szoferów we Francji I w Polsce. Ws*— 
w niedzielę do 2-giej po poi — Adres: Ą 

r’ Bolśuy d*Anglns - mótro: Aladnlj<
-ECOI.E

7 pod wór b piętro
UWAOA

Tłumacz Pra.ysif)jlj

Z. WITTENBERG
■u PAniS (7-o)

Jak kołnierzyk włożę, 
toć- to heca cała! 
Gdzież ml się,' mój 

-spinka zapodziała?!



B A N K  POLSKA K A SA  OPIEKI S. A. I 
 ( B A N K  P. k. m

Centrala: Warszawa, ul. Jasna 9.
-  Kapitały własne ii. 8.375.000 —  to jest około 60 milionów franków. 

Kapitały obrotowe: zł. '83.000.000 —  to jest około 580 milionów (ranków.

F R A K C J A  O ddział w  Paryżu* — 23, rue Taitbout, —-  PARIS XI-e. 1
I róg Bid. Hausmann (gmach własny). — Metro: Chaussćo d’Antln i Općra.
I Oddział miejski: 29, rue Jean Goujon (gmach własny, w którym również 

mieści się Konsulat Generalny R. P.) —  Metro: Alma.
Agencje:
LENS — 1, rue de Douai (P. de C.) — gmach własny.
METZ — 18, rue des Augustins (Moselie). . . Ł T - ,
MONTCEAU-les-MINES — 7, rue Rouget de 1 Isle (Saone et Loire) 
TOULOUSE — 8. 'rue Bayard (Hte Garonne).
TL C.: Seine 241.933-B. • : B. C. P. Pans 1401-65.

15 własnych placów ek w e Francji.

A rgentyna — Oddział w Buenos-Aires. Agencja Berisso.
Palestyna —  Oddział Teł Aviv. Agencja Haifa.
Siany Zjednoczone Ani. P ółn . — Oddział New York, Broadway Str. 903. 
P rzyjm uje d ep ozyty—  we frankach, złotych i w dwuch walutach, na naj- 

' korzystniejszych warunkach . "
W vk onnje p r e z k a z y —  do Polski i przez własne Oddziały do: Argenty

ny, Palestyny i Stanów Zjedn. Am. Półn. i  do in
nych krajów, przez własnych korespondentów.

I K upuje 1 sprzedaje —  obce waluty po najkorzystniejszym kursie..
U dziela kredytów  kupieckich, rolniczych i pod zastaw dokumentów 

[ I n k a s u j e  wdksle i dokumenty.
:— i prowadzi rachunki bieżące.
—  schowki (safesy) w Oddziale w  Paryżu i w Agen

cji w Lens.
wszelkie operacje bankowe.

—  informacji i  porad w  sprawach finansowych.

Szybkie wyleczeni©

chorób wenerycznych j
CHORZY! Piszcie do nas po polaku. ■ my Wam wy- 
ślemy BEZPŁATNIE sposób wyleczenia się z Wa
szych chorób. Lekarstwa wysyłamy po nadesłaniu na
leżności z góry. lub na żqdanle za zaliczko pocztowi) 
Pigułki RIGONOR — leczenie ostrej lub chronicznej 
rzeżączkl oraz wszystkich chorób dróg moczowych, 
cystltu, zapalenia pęcherza mocz. ltd. Cena 1 pudol- 
ka 26 Cr. 00. Kurs kuracji 4 pud.? 80 fr. — Pigułki 
MERIOD — leczenie syfilisu 1 Jego następstw. Ceno 
1 pudełka 32 fr.; 0 pudełek 145 fr. Piszcie do nas na
tychmiast (zgubiony czas utrudnia leczenia) na adres: 

Laboratoire \ .  RALEFLEID  
86, Bid. Eselmans, 68 — P A B I 8 (10-«).

39* Rozpowszechniajcie 
„GAZETĄ dla K O B 1E F -W ;

OCZYSZCZAJĄCY KREW „ A W R A N 1 N ”
sole roślin l traw lndyjBfclch. zupełnie oczyszczający krew od szkodl. mlkroMw 1 z « ^ .
I ODMŁADZA ORGANIZM, INDYJSKI BALZAM. wypróbowany Pf^tykjlponadM  L 
I SZYBKO LECZY UPARTE I CIĘI2K1E CHOROBY SKÓRNE, Jak LDPC8 (WILK.),
PSOR1AZĘ i EGZEMĘ we wszystkich odmianach. RADYKALNIE I SZYBKO wyleczą £ABL»UJ> 
NTA W OI5IEGO KRWI I TRAWIENIA. raalokrwistoSC. bezsenność, OSŁABIEŃUt »
PŁCIOWE (Impotencję).. Jest doskonałym środkiem przy leczeniu 8YFILI8A we w«y»tjocn jego 
stadjach. o także TUBERKIILOZY PLUO 1 KOACL o nu CHORÓB ŻOŁĄDKA. KISZEK I IU5U- 
MATYZMU. Już na 8—0 dzieli chory czuje Jak organizm napełnia się nowymi eiłaml 1 uspakajają się 
nerwy. -  Firma istnieje od r. 1803. -  Posiadamy tysiące listów dziękczynnych. — BALZAM Jest 
premjowany } nagrodzony złotym) medalami na wystawach europejskich. — żądajcie niezwłoczni* 
szczegółowej broszury, załączając 1 fra. na porto. — Nie przeciągajcie choroby! Nie zwlekajcie wię
cej 1 Piszcie natychmiast na adres:

l.akor. n. L*Avranlne — tt, rue Itluublane* — PARIS XV.
Metro Yaugtranl. Teł. Vaa 68-60. — Piszcie swój adres wyraźnie.

NAJSTARSZA

KLINIKA POLSKA W PARYŻU
POD BJEBO W N ICTW EJI PROF. ŁAB OLXAK Dl 

Leczenie chorób skórnych i wenerycznych: TRYFER ostry 1 chroniczny,
GZOWEGO, PROSTATY!, łtd., SYFILIS we wszystkich okresach, choroby KOBIECE, ̂
ŁADKy NIEMOC PŁCIOWA — przy pomocy najnowszych wynalazków nauki lekarskiej: auKumi 
I SZCZEPIONEK. — Leczenie łatwe, bez zastrzyków, u siebie w domu, nie przerywając pracy. 
WYNIKI PEWNE, SZYBKIE I RADYKALNE. -Przyjęcia codz. od 9-ej do 12-ej I od 2-lej do .-ej; 
w niedziele I Święta od 9-ej do 12eJ. — .Leczę również drogą, korespondencyjną; porady pisemne bez

płatnie; wysyłam lekarstwa zupełnie dyskretnie. _
Doetear LAROULAI\*DI

i m
? P olska Akuszerka/Warszawy i

I lekarze speejnlińci.
RUE D*ATLAS, — PAKIS f

!  Metro: BelievUle. TeŁ: Nord 46-65. |
- Autobus z Gar* dq Nord, Gare de 1'Est J z Gare § 

Lazara 26.
Otwarta cały dzień I noc. .----- : ■ -- |

Zwracajcie się z calem zaufaniem. ' H  § 
ASSURANCES SOCIALES 12 ! (150-6) I

jj  Autobus z C 

1  W * Zwn

Tłumaczenia na 
papierze stemplo
wym, papierów do 
globu i naturaliza- 
Cp po najniższej 

i — cenie. — 
Pełnomocnictwa.

' Sprawy sądowe. 
Porady prawne.

WYMIANA 
ZŁOTYCH 

i PRZEKAZY 
DO POLSKI 

NAJTANIEJ. 
•

BILETY 
DO POLSKI 
„O R B IS U ”

POLSKA

Kancelaria Prawna
Porady prawne 1 sądowe. — Tłumaczenia urzę
dowe do ślubu l natur allz. — Pełnomocnictwa.

■ ... (41 Ag.)

Dr Leon J*rsSzelągow ski
Doltfór praic.

Tłumacz Przysięgły przy 
Najwyższym Sądzie Francuskim 

rne Oebrousse, —  P A R IS X V ]  
Metro: Alma-Mnrceau. — TÓ.: Passy 02-81. 
Od 9 do 7 wlecz. — W niedziele: od 9 do

Nowoczesna Klinika Polska
I BI, RouIevard Richard Lenolr 8 1 , —  PARIS XI-*
I Metro: Richard Lenolr. ------:-----  Telefon: Roqpette 63-36.1
I Leczy się: choroby weneryczne. — Syfilis. — Tryper (ostry i chro-1
I liczny)   Prostatyt. — Choroby skórne. — Choroby kobięcc. — I
I Choroby płac, żołądka. — Reumatyzm. — Ucha. — Gardła. — Nosa. | 
1 Wszelkie analizy krwi 1 moczu. — Leczenie elektrycznością, we 

dług najnowszej metody. — Radio.
Ceny specjalnie przystępne dla robotników 

ASSURANCES SOCIALES 
Przyjęcia: od 10—12rcj 1 od 2—7-eJ- W niedzielę ! święta od 9—12-e.

I PORADY PI9MIEŃNE BEZPŁATNIE. — ZALA.CZYC ZNACZEK

' A p t e k a  „ P A N T E O N ”'
28. nn> des Car mes. PARIS V.

metro: Maubert Mutnalitf.
Wykonuje wszelkie analizy i recepty pp. lekarzy. ASSURANCES 
SOCIALES. Wypadki przy pracy. Wszystkie specjalności francu
skie i zagraniczne. Spyzedaż ziół i perfumerii oraz artykuły higie
niczne (pasy itd...) Kompletne leczenie przeciw: tryprowi, syfili
sowi 1 chorobom krw* i skóry oraz wszelkich innych chorób (cho

roby kobiece, dziecinne).
Wysyłamy na prowincje za zaliczką z zachowaniem dyskrecji. 

Informacje 1 porady listowne bezpłatnie wraz zo sposobem użycia lekarstw.
Pisać po polsku. (6 st.)'

Rancelarja Adwokacka
pod kierownictwem DOKTORA PRAW
Tlnmacz Przysięgły

przy Sądach Francuskich.

S. OLSNICKI
1 0 6 , r .  Jou ffroy —  P A R IS X V II
PreyJecla od 8 — 7. W nleds.. 1 twlcia od 10 — 1 

Ustroi WAORAM- — T*L< WAORAM 81-31
tłumaczenia! URZĘDOWE 

Papiery do  ślubu —  N atura li- 
z a cje . —  Pełnom ocnictw a. —  

Akty rejentalne. —- Rozwody. — Spodki. — 
Obrona w sądach francuskich I pulskh'

Rozpowszechniajcie
„ILUSTRACJE POLSKĄ”

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
sq płatne z góry. Ogłoszenia: „Dzierżąwy". „Sprzeda te”, „Kupna”, „Kólne” 1 „Matrymonialne" — nio 
przekraczające 10 wierszy, kasztuJq 2(L— fr., trzykrotne ogłoszenie 60— fr. „Wolne miejsca” nie prze
kraczające 8 wierszy, kosztoją 12— fr., trzykrotne "głoszenie 30.— fr. Ogłoszenia dla poeuikojących 
praey S-— frn trzykrotne 10.— fr. Za każdy dodatkowy wiersz 2,— fr. W wydaniach niedzielnych iwy 

sic 20% drotej.

W oIm  mU>Jmciu I

DZIEWCZYNA 
DO SKŁADU "  

która-już w składzie pra
cowała, potrzebna natych
miast. Zgłoszenia do „Na
rodowca” pod nr, 1975:

_| SŁUŻĄCA 
od lat 13 lub starsza nje- 
| wiąsta potrzebna od dnia 
Srgo kwłętnlą do wszelkiej 
pracy domowej w kanty
nie p. Mudric, 89, rue -o 
Metz, JARNY — CON- 
FLANS CM. et M.) (1978)

PRACZKA 
WYKWALIFIKOWANA 
znajdzie kilka godzin pra
ły co tydzień. Zgłoszenia: 
LENS, rac Eticnne Fła-

UCZEff 
iczenica potrzebna do | 

nauki fryzjerstwa męskp- 
damskiego. NOWACZYK 
Tomasz, fryzjer, rue Mar. 
Joffre w HoavToy-Noo- 
mca (P. de C.) (1981)

CHŁOPIEC 
lub dziewczyna do lat 16 
— 17, .potrzebny do pąsze- 
nia bydła- Dobra płaca i 
cało utrzymanie- Michel 
WOZNIAK, Fermę des 
Chaumes, CHAUMUS8AY 
CI. et L,) r (1982)

I Hutrymonjalnc I

T ł u ma c z  P r z y s i ę g ł y
A. GItALLA

Pierze Polskie
Z A M B E R G

.18, Av: Van Pelt, 18 a LENS (P de C.) 
Dostarczam na całą Francji 1 Belgję. Czysta 
gęsie, do darcia po . . . SiŁ— i 40 fr. kg. 
Darte ręcznie po 60^60.— 13-— i 88 fr. kg. 
Puch (kwap) po 75,— 90—  1 160 fr. kg. 
Na wsypy. gwar. damasu, garnitury, obrusy, 
t̂ześaeradtt 1 na pościele po spec. cenach. - żądani o darmo.

C H O R Z Y !o
Jestem bardzo cadowolony ■ PnJłuklego leczanln. Czule ule

Zanim pójdziecie się leczyć gdzieindziej, przeczytajcie ta trzy 
listy z pośród tysięcy — otrzymanych. od naszych klientów:

PARTS. 3i marca Jestem ollnlejszy f
  j i«*n ii?i. Inni ■'-----

J
 -—j;-:—Przesylam Pana len Ust oby Pou jeszcze raz podzięko-■ wypróbowaniu wlelu_!_inych_*D<Mbbftw_lft -■

*— Pdjmijca kliniko wsẑ sUd

llkawaA ten lt«t. by lani chorzy, którzyporado w Ihtereald ich zdro— --------- JpARYż, 31 nam 1936.- - - -  Jeracte rn podzlękownć za wyleczenie. B?dnc w przcazloid bsrdzc >nyen ipoaoMw leczenia, ledynlo dzlekl Pafislilchni leczeniu onltanten nie

 ł> opublikowania nlnlejszoco, listu. KZ.IWBK t

 S ker.1 w<prwd*rnzyatklm- Zezwalam e_  _
Ola odzyskania zdrowia, poradźcie się a   __

po bardzo niskich w-narti. Dwie poczekalnie.

WIELKA KLINIKA POLSKA
1S8, bouleyard de la Viliette — PARTS X-e. 

blisko Gare du Nord 1 Gara do 1’Est 
otwarta od 9 — 1312 — 8. W niedziele 1 święta od 9 — :

yjnych.

UBIORY 

LENS-19, Place Jean iaures -  LENS

Ubrania marynarkowe gotowe

m

i.iimiiiiiiillHIIIHIIlllinil|||llllimillll!llllinniiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiinnnniinmiini|nnilllllllliiiiii»

^lntnieje od

Jerzy Lewiński
n i 1SKO KONSULATU — NAJSTARSZA K A >tK L .\IU A  POLSKA 

(istnieje od 3 0  Int)
Adwokat Przyatęuiy

przy b. Petersb. Sadzie Apelac.
T tu mac z Przysięgły 

HI avenue WAORAM. P A R I S  17-e.
Telefon; WAORAM 54-^tH 

I £ ?9  — 12-tej 1 od 2 — 6-teJ; w niedziele i SWlęta od 9 — 12-taj

Humaczcnia »  wszyntWch le«yMw. — No(yclunlnrfmra ntotwtoile. — Pd- Uraęoowc «  ^  Kapna. — Sprzedaży. — Formalności do naturahzaeji I do
nomocnlc R _• ,y __ ypyiiadki (Accidcnts). — Legalizacje. — Spadki we Francji,
ślubu. — wr j . .  sprowadzanie dokumentów z Polski i innych państw. —

w idach francuskich I polskich. -  Podanla, porady ustne 1 IU U wne.

UBRANIA 
marynarkowe 
dwurzędowe z 
materiału fan

tazyjnego 
i»Prinoe de Gal

Cudzoziemskiej, 
jąc żadnej znajomości chę
tnie J4 zawrzą z paplami 
do łat 30. Zgłoszenia nad
syłać .'•» „Narodowca" pod 
ar. 1976.

UNIEWAŻNIENIE 
Stanisław SIBILSKI, za
mieszkamy w NANCY, ar. 
1893 r. unieważnia zgu
biony -inszport 1 loUtea- 
•kę wojskowy. (1980)
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KRAWCY
Po wszystkie najnowsze 

materjaly zgL się W firmie 
G, DUFERMONT 

18, Rne de rErmKage 
ROUBAK.

Ceny korzystne. Wysyła
my próbki — przedstawi
ciel przyjeżdża na żądaslo 

(312 SJ

B O G A C T W O !
1 z d o b ę d z ie c ie ,  b n p p j g e  1 0 - k l  

L o s ó w  L o t e r y jn y c h

„LOTERIE 
WATIONAI-E” 
na najbliższe dągrtente

PAł losu: SU0, ćwierć losu: 27.K0, 
dziesiątka: 11 fra., karnet 10 dzie- 
fIntel: młess. numęriwt 110 fra., 
Poszetka 10 setnych: — 13 fra.

H. L E ttO Y
15, Rue du Palaia Rihour, 15 

L I L L E  ( N o r d ) .

r
lHinmilllUłlt* W I E L K A  UlUIUUlIłUtUI'

Kancelarja Prawna I
Istnieje od kilkunasto lat 5 ,

S . S K Ó R N I C K l
lżonych cenach. >—: S I

|  Tlnmnezenln i r t ę d o i  
g wszyulklch Języków —  wnżne 11  
ś  .■ —  w całej Francji! -  -  1 1 
§  Pełnomocnictwa. —- Akta rejentalne 
|  i sprzedały. — NATURAIJZACJE. - 
19 plery do Ślubu. — ROZWODY NA KREDYT. 3  I 
S Legalizacje. — Obrona w sądach polskich i  I 

-̂ îicusklch. — Porady ustne I listów-  ~ 
SPECJALNE WARUNKI 
| OLA ROIłOTNIKOW.

5 Przyjęcia-  od 0 — 12-oJ 1 od 2 — 6-ej E I

Nasz SPECJALNY ODDZIAŁ ubrali na miarę.
Zobaczcie naszą wystawę!

Abonentów, 
pobierających gazetę pod opaską, uprasza sie 
przy zmianie adresów o dołączenie starej opa- 
■ ■ -  -  ski, oray 1.— fr. na koszta. ■ . 1 *

*rravall ex4out4 par 
des ouvrlers syndlquts 

tnprUnsrle „NARODOWIEC" (M. Kwiatkowski) 
rue ismlle Sola — LENS 

(Reg. de Com.: Bdtbuno nr 31231).
Łe Górnnt Mon Oaratka -  LENS.

Za ogłysutii# Rędojwja t)i* odpowląd*


