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OGLO&ZFNIA 
Za 1 wiersz na str. ogl. fr.1.75 
Za ¡ei>2 w tekseie r-dakeyj-
nym zaleznie od miejsca fr.fr 
3.00 4.50 i ti.00 — Kto ezf-
sto oglasza otr/.vmuje znîzkç 

Za ogloszenia Redakcja 
nie odpowiada. 

RÇKOP1SY 
nadeslane nie bçda zwrácahe 

ZA POMOGI 
Jeieli staly-. przynajmniej od 
3 miesiçcy abonent u arze 
wsbutek skaleczenia przy 
pracy lub dwa tygodnie pc 

vpadku. wypîacamy spad 
kobiercom 200 frankó\v,a je 
sii wypadek zdarzyî siç pon 
ziemlíi ~ 150 franków 

Nowy Rok zbiega si? ze zlotym jubileuszeni najstarsze-
go w Europie pisina wychodzczego Wiarusa Polskiego 

z jego 50-letnini istnieniem, poswi?conym w catosci walce <> pol-
skosc za granicami Rzplitej Polskiej, — walce o ludzkie prawo 
pracy i bytu mas robotniczych polskich i sluzbie informacyjiiej 
o zagadnieniach poUh'cznych,gospocIarczycli,kuituralnych i oswia-
towych. 

feyjif jeszcze wychod/cy polscy. którzy widzieli W iarusa i 'ol-
skWgo w chwifi stawiania pierwszych jego kroków w prac> pu-

ft 

! W 

mialo zycie wychodztwa. Pozostali oni nam wierni, pozostali oni 
zywym stwierdzeniem faktu, ze 30 lat pracy na wychodztwie 
poswi?cmiych bylo najszczytniejszym idealom narodowym i ro-
bot niczvm. 

U koiebki pisina lobotniczego stan?li tez pierwsi roboinicy. 
Gdy jego zalozyciela ks. dr. Francis/ka Lisa scigac pocz?i> zaka-
zy i kary biskupow niemieckich za to, ze odwazyl si? zalozyc pis-
mo polskie i wychodzcze, Wiartis Polski otrzymuje za kierowni-
kow vv jego miejsce dwoch ideowych przywodcow, dzis niesteiy 
juz w grobie: Jana i Antoniego Brejskich. Obaj w najci?zszych 
warunkach materialnych. w ustawicznei wake o utrzymanie wy-
chodzczego dziennika znoszjjc przesladowania germanizmu j; k 
koscielnego tak i paristwowego, znalezli pomoc u polskiego ludu 
pracujgcego. Przetrwali przesladowania — bo polski lud wy-
chodzczy byt z nimi, bo ten lud postanowif ufrzymac swoj dzit n-
nik, swoje drukovvane polskie sfowo na obczyznie, ktore mu la-" 
godzilo ogromnj) t^sknot^ za ziemia Oiczysta i dopomagalo do 
przezwyciezenia niezwyktych trudnosci \v zyciu za granica. 

Byt Wiarusa Polskiego. ktorego personel skladat si? z redak-
lora odpovviedzialnege> korcktora, administratora, metrampaza i 
maszynisty w- jediu i osobic oraz dwoch zecerow polskich, a na* 
klad nie dochodzii 1.500 cgzeinpiarzy.ucliodzit za bardizo tiiepew-
ny. Wyclvodzcy iednak pcstan<^ili ulrzymac swoje ]>ismo i do-
pi^li swego. Z tak skromnych pocz^tkow W iarus Polski Idzis sta! 
sie powazn^ placowka wydawnicza. posiadaiaca wlasne urzijdzc-
nia techniczne i ckijaca praci; stala dla okoto 100 osob personelu, 
a dodatko^y zarohek kilkustt osobcm tez stale i co miesi^c. Wy-
dawnictwo YViai usa Polskiego jak od same^o poczatku. tak w 
ciiigu swego istnienia, teraz i na przyszibsc bylo i jest samowy-
starczalni.i jednosiki) gospodarczg, oparta jedynie i wylacznie na 
zauianiu swoich czytelnikow, prz> jaciof i pracy swych wspol-
pracownikcSw. 

Dzis w tym dniu zanikni^cia okresu 50 letnsci pracy hxifti 
skladamy s.p. zaloz<rciclowi ks. dr. Franciszkowi Lisowi, s.p. .la-
nowi i ¿.p. Antoniemu Brejskim. Icli prac\ . ich wytrzynialosci, 
ich poswi^ceniu zawdzieczac nalezy. ze wydawnicza polska pla-
cowka za granicami Polski przetrwata ku dobru Polski i Ludu 
\Yychodzczcgo. Hold skladamy tez tym masom wychodzczym, 
kt6re od poczatku stanch wiernie przy Wiarusie Polskim. 

P . Prezes Rady Narodowej I. J. Paderewski 

RIOND-BOSSON. MORGES, SUISSE, 31 grudnia 1930. 
Na piçcdziesiçciolecie wydawnictwa „Wiarus Polski" prze-

sylam najyorçtsze zyczenia owocnej pracy iv rnyél przykazaïi 
BOzycli i dla dobra Wychodzttca. 

Nieszczçécie, jakie na kraj spadlo, fakt, ze Rzqd nasz ko-
rzystac musi z gosciny bratniej FrancjU wklada na prasç pol-
skq na Wychodztwie dodatkowe obotoiqzki, oticierajqc przed 
niq nowe zadania i cele. 

¿yczç z calego serca, aby tym zadaniom „Wiarus Polski ' 
nietylko podolai, aie siç z nich chlubnie wywicpal. 

Z. J. Paderewski. 

1890 

rozpoczyna dzis »WIARUS POLSKI» 
1940 'öl ski zaczyna nowy okres pracy z prognimem, 

i pozostanie wierm nazawsze, program ten wkut> 

PAN PREZYDENT RZPLITEJ VSLADYSLAW RACZKIEWICZ 

/ y f a 

Zdniem 1 stycznia 1940 mija poi wie 
ku wyt^zonej pracy „Wiarusa Pol-

skiego" wsród polskiej emigracji. 
Wydawnic two nasze v/yroslo z emi-

gracyjnego ludu i dlatego stanowi nie-
jako jego zbiorowa wlasnosc moralna 
oraz jest wyrazem tego co czuje, co mysli 
i do czego d^zy emigracja polska we Fran-
cji, Belgii i Holandii. 

Przez 50 lat „Wiarus Polski" sta? na 
podiTozu wszechst ronnego ogarniania calo-
sci zycia emigracyjnego, jego najwyzszych 
wartosci i wspólnych cech, jego tradycji 
wczorajszych i potrzeb jutrzejszych, zai'ó-
wno ja-k i koniecznosci biez^cych. 

Obrona inieresów emigranta polskiego 
robotnika i rolnika przyswiecaìa „Wiaru-
sowi Polskiemu", który zawsze szedl dro-
g^ prawdy i uczciwosci, pomimo, ze droga 
ta usiana byla wielokroc gorzkimi przykro-
sciami. 

Obce bylo , ,Wiarusowi Polskiemu" 
schlebianie komukolwiek lub wyslugiwa-
nie sie takiei lub innej gruoie ludzi. 

Gdy zaszla potrzeba „Wiarus Polski" po-
t^pial nieraz metody dzia'.ania burz^ce 
podstawy zycia emigracyjnego, bez wzgl^-
du na ludzi nawet wysoko postawionych, 
gdyz zawsze rrtial na wzgl^dzie dobro na" 
szej Ojczyzny i obron§ infceresów Ludu pra-
cuj^cego i nie ccfal sie, choc byly grozby, 
kary i wi^zienie. 

T r u d n o iesfc o wszystkich tych rzeczach 
pcsac dzisiaj nietylko ze wzgl^du na sytua-
cj? obecn^, ale takze na brak miejsca z po. 
wodu ograniczen jakim podilegamy wsku~ 
tek stanu wojennego i zmniejszenia ilosci 
stron. 

Tak jak przez ubieg'e pòi wieku stara-
lismy sif in iormowac wszechstronnie emi-
gracje polska o tym, co si§ dzieje, przez co 
bylismy odz*;rierciedIeniem jej potrzeb, u-
czuc i dazen, tak i dzis slubujemy spelniac 
nadat t^ sama role w czasach, które nad-
chodz^. 

Cbecnie wysilek nasz tym wi fce j musi 
bye wyt^zony, bo przezywamy omut-

ny moment , gdy Ojczyzna nasza znajduje 
sif w okowach niewoli. W pracy nad to-
rowaniem drogi do odbudowy Nowego i 
Siln&go Panstwa Polskiego, opartego na 
zasadach praworzqdnosci i sprawiedliwego 
traktowania wszystkich obywateli nie u-
staniemy. 

Naszym d^zeniem b^dzie wytworzyc 
nov e siiy swieze i mlode duchowo, które 
dads4 zdrowe podwaliny promiennego ju-
tra Polski. 

,W pracy tei liczymy na Was, drodzy 
Czyielnicy, Przyjaciele i Wspo 'pracowni-
cy ideowi, skìadajac W a m jednoczesnie 
podzi^kowanie w dniu dzisiejszym za Wa-
sz^ lak czesto bezinteresewn^, a jakze dro-
ga ocmoc. 

Sobie zas w tym 50-Ietnim jubileuszu zy-
czyrny, abysmy mogli nadal drugie poi 
wieku sluzyc W a m jako informatorzy, po-
mocnicy, doradcy, aby mozliwie razem z 
Wychodz twem znalezc sif w nowych wa-
runkach na wolnej ziemi polskiej. 

Nasza najwi^ksza nagrod^ b^dzie jezeli 
dalej darzyc bfdziecie nas swoim zaufa-
niem i pójdzieoie z nami wspólna drogq 
— ku lepszym dniom naszej drogiej Ojczy-
zny. 

<Dr. Stanislaw iKAWROCKi 

Hi 

Wiai us 
ktoremu byl 
w jego duszg brzmi: i|i 

-Nicustajaca praca dla do bra Ojczyzny \\ duchti narodo 
wych, chrzescijaiiskieh i demokratycznych zalozcn. przyklada-
nie sie do wzrostu pot^gi Polski, do Jej dobfobytu, bo dobrobvl L-j, 
ojczNstego kraju jest bogactweni wszystkicli obywateli polskich; ¡¡j 

Walka o poprawe bytu polskiego ludu pracy jak w pi-ze~ 
myslc tak i na roli. Nieiist^pliwa i codzienna, bo robotnik bvl i ; ! 
bedzie zawsze tvm, ktory ponosi najwi^ksze ofiaiw a zriosi naj-
ci^/.szy los \\ codzieniiej pracy. 

— Troska o byt wychodzcow ¡jolskich poza granicami kze-
< zypospolitej. o mozliwe warunki pracy, ochrona przed wyz\ -
skiem i przcsladowajiiem pouczanie i kierowanie ck)zen mas na 
drodze dla osiagni^cia nowych zdobyczy spolecznych. 

Straz nad rozwojem kultury polskiej zagranica i nad 
wzrostem oswiaty wsrdd mas pracujacych, nad wychow aniem ; 
nowych pokolen polskich pod znakiem Orla Bialego i Jasnogor-
skiej Krolowej Korony Polskiej, bo tylko zaszczepienie w mlode 
seica ukcchania tych idealow daje Ojczyznie dobrego Polaka i ' 
do bra Polk?. 

Zaci^ta walka zc zlcm, z tym wszystkiem co godzi w j 
podstaw\ bytu naszej Ojczyzny, w dobro fAidu Polskiego i Wy- ij 
chodzczego. 

To sg linie wytyczne Wiarusa Polskiego na nowy okres pracy ji! 
dziennikarskiej, spolecznei i narodowej. Temn programowi po- fff 
zostanie W'arus Polski oddany i wiernie wykonywac go b?dzie. 
W tej pracy codzieniiej znajdzie nailepszij pomoc w swoich przy-
iaciolach i czytelnikach, ktorzy nietylko go czytaia. ale z nim 
czvnniie wsp<)tpracuia. Nie ma zakatka na goscinnei ziemi irancu-
skiej, dokijd nie docieraiby Wiarus Polski i skiid nie nadplywaly-
by do niego lists szczerych przyjaciol. Z nimi jest w stalym kon-
takcie, ich to jest echcm i dla nich to stanowi oparcie w j>rzeciw-
nosciach losu za granici}. 

Jubileusz zloty Wiarusa Polskiego nie bylby zupelny, gdy-
bysmy vv tym dniu uroczystyin dla nas i dla dorobku polskiego 
za granica nie wyrazili nadziei NN- swietlana przyszlosc. Przezy-
wamy jeszeze ponure chwile ciemniej necy; koszmar padl nam na 
piersi i gniecie, ze oddychac trudno. Ale po nocy ckzkiej nast?-
i>uje zazwyczaj piekin ranek i pi?kny dzien. Rozwiewajg si? w 
nicosci koszmarne sny, dusza zrywa si? do nowych lot6w, do 
nnwej tworczej pracy, do blidovvania nowych komorek zycia na-
rodo wego, spolecznego i rodzinnego. 

Z Xowvm Rokiem przyiaciele vS'iarusa Polskiego i on sam, 
ani na chwil? niepozhawieni energii witaia switaiaca er? w zyciu 
Narodii Polskiego z wlara i nadzieia. Tworczym iest wysitek 
wychodzcow w budowie Armii Polskiej, ktora ma w\walczyc 
woln;| Ojczyzn?. Tworczym jest tez wysriek Wiarusa Polskiego, 
ktory pelen inicjatywy. zapalu i wiary nie pozwala na chwile 
rozpaczy i opuszczenie rijk. Tragizm dzicjowy dzis przezywamy— 
nie zlamal ani Wiarusa Polskiego ani jego czytelnikow i przyja-
cioh Wychowal-'m\ si? w twardei szkole bvtowania za granica; 
hartowaly nas walki: nie upadalismy pod ciosami. To i w icrz\ iny 
wszyscy, ze zwalczyc zdofamy pot?pienczego wampira, kt<Srv leg! 
dzis na ciele iMatki-Ojczyzny i ssie krew Ludu Polskiego. 

Z zyczeniami i otuchij idzicmy do Was — Bracia Wychodz-
cy i IJchodzcy -— szczerzy Przyjaciele. Niechaj nam w tym No-
wyiii Roku nie zabraknie sit nawet w najtragiczniejszych chwi-
lach v alki. bo po niej nadeisc musi zwyci?stvvo. Niech w do; 
mach wychodzcow panuje zgoda i milosc i poswiecenie dla do-
bra ogolu —- z ktorego wyplywa dobro jednostki. Niech nasza 
wielka rodzina wychodzcza, z duma i radosciij podtrzymuje 
wszelkie tworcze prace naszego Rzijdu, trud wojenny naszej Ar-
mii,a w historii Polski i swiata przeidzie fakt, ze wychodzcy pol-
scy stali si? ostoja Polski i budow niczvmi jego wolnosci. 

Zyczenicm wszystkicgo najlepszego dla pracuiacego Ludu 
Polskiego — zyczeniem najr\chkiszej wolnosci dla naszej Oj-
czyzny rozpoczynamy nowe 50-lccie w sluzbie Bogu, Polsce i fai :> 

du Wy chodzczego. 

; N! 
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(Calóse historii ..Wiarusa Pol^ ;ogo" znajduie siç w 
Jubîleuszowym ..Wiarusa Polskiego" 

Kalendarzu 

PRYMAS POLSKI 

Do Redakcji 
„Wiarusa Polskiego" 

w Lille 

Obchodzicie Panowie zlo-
ty jubileusz Sivego pisma w 
chwiZi najwiçkszych zma-
gañ n a r o du polskiego. 
Niech Wam chwalebne 
lospomnienie przebytyen 
trudów i walk, zdobytycii 
zaslug i osiq.gniçc, bçdzie 
szczytnym nakazem zdwo-
jenia wysilków dia podtrzy-
mania katolickiego i naro-
dowego ducha w naszym 
ukochanym pracujqcym lu-
dzie we Francji, celem osta-
tecznego zuryciçstica pol-
skiej sprawy i szczçsliwej 
odbudowy Panstwa. Bogaty posiew, któryscie przez pòi wieku rzu-
cali w pulchnq, glebç wychodZtwa polskiego, niech wzejdzie jako 
plenna i bujna uprawa ducha loiary i mocarnego patriotyzmu, na 
których oprzemy wielka odnowç Rzeczypospolitej. 

W tej myéli i w tym celu skladam „Wiarusowi" szczere zycze-
nia jubileuszowe i serdecznie blogoslaiciç pracom jego Redakcji 
i jego Czytelnikom. 

Rzy m* dnia 21 grudnia 1939. 
Ks. August Kard. Hlond 
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WOJNA W FINLANDII Zygmunt NOWAKOWSKI 

KSIÇGA BlAtO-CZERWONA 

2 5 tysi^cy zabitych 5 
tysiecy jencöw 

stracil juz Stalin 
KOPENHAGA. — Na froncie 

pod Petsamo 130 czotgow ci^z-
kich utkwilo w sniegu i zamarz-
\o. YVokolo nich lezij stosy tru-
pow zonierzv sowieckich tez 
zmarzni^tych ua kose. 

Niedaleko jeziora Ladogi Fino-
wie \v dwoch miejscaoh przekro. 
czyli granief rosyiskg. Nie nia to 
jednak wielkiego znaezenia, gdyz 
vvypad firiski w tych miejscach 
znatazt sie na terenie bez drog 
i kolei. Jednakze dowodzi to naj-
lepiej, ze na tym froncie bolsze-
wicy musieli zaprzestac atakovv 
i cofaja si^ przed ofensywi) fin~ 
ska. 

Lotniey finscy zaatakovvali ze 
skutkiem kolej do Murmanska i 
vv kilku miejscach zniszezyli tory. 
uniemozliwia jac komuni kac i^. 

Walka trwa na pölwys-
pie Kareiii 

HELSINKI. — Upoiczyvva 
walka trwa na potwyspie Kareiii. 
Nacisk sowieckich wojsk wzrasta 
w okolicy jeziora Suvanto mi^dzy 
Kaukjaervi i Moulajaervi. 

Dowodztwo sowieckie spodzie. 
wa si^t ze ustawicznymi i maso-
wymi atakami zm^czy wojska 
iiiiskie, ktore nie maiq moznosci 
zmieniac wciijz pulkow walczq-
cych na froncie. Bolszewicy sta-
raiij sie dotrzec do osrodka fa-
hrvezuego, ktory znajduje si^ vv 
tej okolicy. 

Odnos» ot£ wrazenie; ze bolsze-
wicy oczekujQ nowych posiikow. 
aby podjac natarcie na szersza 
skal§ na zachodzie. Jednak ata-
ki powtarzajijce sie stale ze stro-
nv Finow przeciw kolumnom a-
prowizacyjnym przeszkadzaia na-
dejsciu posiikow dla bolszewi-
kow. 

Ogromne straty sowiec-
kie od poczatku wojny 

w Finlandii 
HELSINKI. — Wedkig zupet-

nie pewnych obliczen przez Fi-

Kara za klçskç 
w Finlandii 

SZTOKHOLM. (Transe. Press) 
— Wedlug otrzymanych z Moskwy 
wiadomosci gen. Mereczkow zo*-
stanie istotnie usuniçty ze sta-
nowiska glówno-dowodz^cego o-
krçgiem Ieningradzkim. Nastçpca 
jego ma byó mianowany geiL 
Stern z pochodzenia zyd z Odes-
sy. uwazany za jednego z najwy-
bitmejszych generaìów rezimu 
bolszewickiego. 

Piçcdziesiat lat istnienia pisma 
to jakby piçédziesiat lat wojny za-

Iciçtej i nieublaganej. Pismo, do-
ttore pismo, walczyc musi! Ono nie 
¡zaa dnia, o którym by powiedziec 
¡mogio, ze min^l spokojnie, ono 
nie uznaje fcrmuly „rien à signa-

nów, straty wcwsk sowieckich od j i e r"- Dziennik, dziennik w.ca¿ym 
pocziitku wojny w Finlandii sí| 
bardzo duze. Fi no wie wzieli 5 ty-
siçcy jeñców, zniszezyli 270 czol-
gów, zestrzelili 125 samolotów 
bombowc(Sw i potozyli trupem 25 
tysiçcy zoinierzy sowieckich. 
Stwierdzaja tez ogólnie, ze stau 
moralny wojsk bolszewickich ob-
nizyl siç ogromnie. Woiskom 
nie powiedziano zupehvie, diaeze-
go bija siç w Finlandii, a zolnie-
rze wei^z zapytují) o to oficeróvv 
sowieckich. §vviadczy o tym no-
tes znaleziony przy zabitym ofi-
cerze sowieckim, w którym za-
pisywat swoie przezycia na fron-
cie. ¿olnierze sii niezadowoleni 
i zniecierpliwieni wskutek wszy-
stkich trudów i walk jakie pro-
wadza, nie wiedzac dlaczego. 

Stalin wyslai na front fiiiski ge-
nerala Szterna, który prowadzii 
vvpierw operaeje wo jen ne w Mon_ 
golii. Pravvdopodobnie zast^pi on 
naczeinego dowcSdcç gen. Me-
cerkowa. 

Nr. 233 z d. 29 grudnia rano: 
Nie ma nie waznego do za-

znaezenia. 
Nr. 234 z 29 grudnia wiecz. 
W powletrzu podjçcie akty-

wnos'ci. Wysuniçte niektóre 
placówki tez mialy cos do czy-
nienia. W Wogezach oddziaì 
wywiadowczy zaskoczyl jedna 
patrol nieprzyjaciela i wziuj 
jeñców. 

OBJ A 8NIENIA 
DO KOMUNIKATÓW 

PARY2. — Trwajaca zia pogo-
da, mgla, snieg i zimno, co 
lej siq utrzymuje, v/strzymala niu-
mal zupelnie operacje na l^dzie i 
w powietrzu. 

Nawet patrole wskutek stanu 
terenu sa o wiele mniej liczne niz 
zazwyczaj. Oczywiscie z braku 
przejrzystosci powietrza samolot/ 
poscigowe i bombowce nie byly 
czynne. 

Mimo to wojskà w dalszym ci^-
gu urzadzaj^, obron? frontu, za-
mieniaj^c stal^ lini§ fortyfikacjl 
Maginota w olbrzymi i szeroki sy-
stem obronny. Chodzi tu o pozyeje 
obronne, które jednak moga by6 
natychmiast pozyejami wypado-
wymi dla ofensywy, skoro tylko 
Naczelne Dowództwo uzna to za 
wskazane, gdyz obrona w sztuce 
wojennej jest tylko zàwsze staiic-
wiskiem prówizorycznym. 

FZ 
z okazji 50 lat istnienia 

„Wiarusa Polskiego 
niozna bçdzie nabywac po cenach nastçiHijacycli: 

ifili 5 fr. - w u 

99 

jl 6 fr. 
w r a z z p r z e s y l k ^ 

w BELGII... 7 fr. b. z przesylk^ 

UVVAGA: Z uwagi na obeena sytuacjç, sprzedaz na-
szego kalendarza, obejmujacego okolo 250 stron druku 

odbywa siç vvylaeznie za gotowkç. 

Kalendarz nasz jest bogato ilustrovvany i zawiera miç-
dzv mnymi artystycznie wykonany pórtret P. Prezy-
denta R.P., Wladyslawa Raezkiewicza, Prezesa Rady 
Ministrow, Ministra Spraw Wojskowych i Naczeinego 
Wodza Gen. Wtadyslawa Sikorskiego, fotogiafie 
czlonków Rzíjdu R.P. z wlasnorçcznymi podpisami 
i zyczeniami dla Wychodztwa i Wiarusa Polskiego 
oraz zdjçcia z ostatnicli wy dar zen, vvszystkie na 

papierze luksusowym. 
Z a m ó w i o n e kalendarze wyslemy dopiero po otrzy-
maniu naleznosci, która prosimy nadeslac mandatem 

na nastçpuiacy adres: 

„WIARUS POLSKI" 
35, rue duChâteau, LILLE-Nord 

WÉëillOSCÉlÉOpÎCZOl o 

slowa znaczeniu, to jakby wielki 
komunikat bojowy, donoszacy c 
zmaganiach siç dwu frontów, o 
walce. której celem jest zwyciç-
S two IDEI, PRZEKONAÑ. PRAWA, 
SPRAWIEDLIWOâCI, DOBRA .. 

Ta ka wlasnie walkç nieustamia 
toezy przez lat piçcdziesiat „Wia-
rus Polski". Jest to mianowicie 
walka o Polskç, o Jej zwyclçstwo 
o Jej dobro i szczescie. Dlatego 
tez w epoce, gdy wychodza ksiegi 
biale i zólte, gdy Niemcy juz w 
niedlugim czasie oglosic bçda mu-
sialy sw^ ksiçgç... czarng,, „Wiarus 
Polski" móglby dzisiaj z duma 
powiedziec, ze kazdy jego roez-
nik stanowi w swoim rodzaju 
..KSIÇGÇ BIALO - CZERWONA". 
Kazdy z dotychczasowych piçc-
dziesi^ciu! Takie same beda i na-
stepne. 

„Wiarus Polski'' jest bi&lo-
czerwony i w kazdym jego nume-
rze widac tro&ke o zachowanie 
wlasciwej równowagi miedzy ty-
mi dwiema barwami. Siuzac war-
stwie pracujacej, sluz^c glówníe 
górnikowi i robotnikowi, stoi on 
równoczesnie na strazy interesów 
calej Polski, stad wlçc wywodzi si§ 
ta doskonala harmonía, maj^ca 
swój wyraz we wspomnianej rów • 
nowadze koloru biaiego i czerwo-
nego. Taki byl ,,WTiarus Polski1' 

DR. ZYGMUNT NOV/AKOWSKI 
Dyrektor Polskiego Radia 

w e F r a n c j i 

od samego pocz^tku, wiçc od tego 
pierwszego numeru, który ujrzal 
swiatio dzienne przed pòi wie-
kiem w Bochum, takim jest „Wia-
rus Polski" i dzisiaj, gdy w za-
przyj arnione}, bratniej Francji 
zamyka chlubriie piçcdziesiaty 
rok pracowitego zywota, aby roz-
pocz^c newe pólwiecze. 

„Wiarus Polski" nie nadarmo 
wzi^l sobie taka bojowa nazwe. 
On walczy! Wi adorno zas, ze ten, 
kto bije si§ dzielnie. winien otrzy-
maó order i taki wlasnie order fi-
guruje od wielu juz lat na pierw-
szej stronie „Wiarusa Polskiego". 
Order ten to krótki a jakze wymo-

,wny napis: ,.W NIEMCZECH ZA-
BRONIONY". Sicwa te starcz^. z.i 

I wszelka pochwaiç ì za legitymacjç. 
,.V/iarus Polski" walczyì o Polskç! 

Co wiecej, ,.WIARUS POLSKI" 
WALCZYL — O POLSKÇ DEMO-
KRATYCZN4, O POLSKE WOL-
N4. LUDOWA. SPRAWIEDLIWA 
PO RÓWNI DLA WSZYSTKICIL 
O POLSKE PRACY, — doczekal 

! siç wiçc z kolei drugiego odzna. 
¡czenia: oto stracil debit w Polsce 
I elity pomajowej, w Polsce ámig-
! lych, Skladkowskich, Becków. Je3v 
niewatpliwie v/ slowach powys 
szych pozorny paradoks, aie pa-
radoks ten zrozumie iatwo kaz-
dy. kto widzi przepaéc, jaka dzieli 
Polskç niedawnfì jeszeze, a prze-
eie tak juz dawna Polskç z przeà 
czterech miesiçcy, — cd tej Polski 
nowei, która zbywszy siç grze-
chów dawnych. odradza siç i wsta-
je do innego zyeia. 

Polska ta juz dzwignçla sie z 
chwilowego upadku. juz wyprosto-
wala siç, juz w krzepkich rçkach 
trzyma karabin i czeka rozkazu. 
Ona juz chce iác naprzód! W no-
we zycie ! TEJ WLAÔNIE POLSCE 
SLUÄY „WIARUS POLSKI", slu-
iy Jej od pierwszego dnia. gd:-
przybyl do Francji, aby móc sfer-
mowac ¿ie na nowo w szeregi. Od-
dal siç Jej na uslugi bez zastrze -
zeñ i o Jej dobro. o Jej potçgç, o 
Jej szczçscie walczyé bçdzie tak, 
jak walczy 1 przez lat piçcdziesiat 

Bo tez ..Wiarus PoLski" jest pi-
smem tak bojowy m jak jego na-
zwa! ON WALCZY! O POLSKE! 
O SZTANDAR BIALO - CZERWÖ-
NY! 

S t a n y Z j e d n o c z o n e t ç p i f ) szpiegDStwi 
s o w i e c k o - b i t l e r o w s k i e 

•NOWÍ JORX — Od 2 stycznla 
1940 r. rozpocznie siç w Stanach 
Zjednoczonych nowy wielki procès 
o szpiegcstwo przeciwko agentom 
Hitlera i Stalina. Na pierwszym 
miejscu stoi sprawa inzyniera nie-
niemieckiego Colin Ross, który dziç-

I ki wielkim kapîtalom hitlerowskim 
zorganizowal s-ec szpiegôw, zajmuja-
cych siç miçdzy innymi fotografo-
waniem fabryk i instalacyj o cha-
rakterze \vojskowym. Dokumenty 
takie miaty siuzyc do propagandy 
przeciwamerykañskiej w innych kra 
jach. Poza ty»n stanie przed s^dem 
specjalnym szereg innych agentówj 
oskarzonych o akty sabotazu, zwlasz 

cza w przemysle automobilowyi, 
oraz o tworzeniu tajnych zwiazkái| 
antypañstwow3rch, po rozwi^zaniC 
poprzednlo istniej^cych organizacyf 
filoniemieckich. 

Agenci sowíeccy, wspóipracujacjr 
obeenie ze szpiegamî hitlerowskim*, 
równiez zostanq pociijgniçci do od« 
powiedzialnosei, a przede wszystkim 
czlonokowîe T-wa wydawnictw resyj 
skich ..Bcokniga". 

Procès zapowiada siç sensaeyj«. 
nie i opinia amerykanska ¿ywo in-
teresuje siç rozwojem akcji oczysz-
czenia Stanów Zjednoczonych s 
wszelkich agentów sowíecko - ger-« 
mañskich. 

Naprçzcnic slowacko-wçgierskie 
BUDAPESZT. — Od kilku dn, 

rozglosnie wegierskie prowadza o-
str^ kampaniç przeciwko obeenr 
mu „rzadowi" siowackiemu k,s. 
Tisso. Rzad wçgierski zarzuca 
czynnikom oficjalnym w Braty-
slawle, ze staraj^, siç przeprowa-
dzic kesztem Wçgier nowe tran 

zakcje miedzynarodowe. Kampa-
nia ta sprawia na neutralnych 
obserwatorach wrazenie pewnej 
akcji przygotowawczej i dlatego 
¿lusznie nasuwa siç pytanie, cz5 
Wçgry zamlerzaj^ wyst^pié czyn-
nie w obronie swych zadah. 

Zyczenia [y. Ministra Osuskiego 
LA POLOGNE EXISTE TOUJOURS. 

ELLE N'EXISTE PAS SEULEMENT COM-
ME NATION, ELLE EXISTE COMME 
ÉTAT. 

Prostrednictwom Wiarus Polského posie-
lam srdeene a bratské pozdravy nasi?n 
drahym krajanom. 

Ministre de Tchécoslovaqquie 
à Paris. 

Polska zawsze tstnieje. Istnieje ona nietylko jako Narôd ale i jctko Pañstwo. 

im i w Turc j i j es l p rawdz iwg k l r t 
Straty sç znacznie wîçksze niz poczçtkowo 

przypuszczano 
ANKARA. — Ostalnie wiado-

mosci z Anatolii stwierdzajç, ze 
katastrofa trzçsienia ziemi prze-
rodzita siç w prawdziwg klçskç 
narodow^. Ilos zabitych i rannych 
podawana uprzednio, zostaia 
znacznie przekroczona. Powo-
dem tego jest fakt, ze zaraz po 
trzçsieniu ziemi zostaly przerwa-
ne komunikacje telefoniczne z 
najbardziej dotkniçtych okrçgow 
i dopiero obeenie zebrano blizsze 
szczególy. Ogolna ilosc ofiar siç-
ga dziesi^tek tysiçcy ludzi. Poza 
tym setki tysiçcy osób znajduj^ 

siç bez dachu nad glow^, a ciçz-
kie mrozy jeszeze bardziej pogar-
szaja ich polozenie. 

Osrodkiem kataklizmu jest mia 
sto Erzindzan, które bylo czçscio-
wo zburzone w roku 1784, a o-
b'ecnie nie posiada ani jednego i 
calego domu. Wiçkszosc miesz-
kañców zostala zabita. gdyz trzç 
sienie ziemi odbylo siç w nocy 
i zastalo ludnosc w î<75.ach. 

Ogólem okolo dwanaácie miast 
i 80 ws i uleglo 2niszczen:u tak 
przez same wstrz^sy, jak i przez 

liczne pozary, wy buchte na sku-
tek seizmu. Rzeczoznawcy turec. 
cy przypuszczaj^, ze wstrzqsy ta-
kie mogij siç jeszcze powtórzyc 
tv ci^gu 10 dni i ze osrodek za-
Iburzen poclzien^ych znajduje siç 
na giçbokosci 26 1dm. pod po-
wierzehnia ziemi. 

Ze wszysfkich stron naplyuajij 
kondolencje dia narodu tureckie-
go, a rz^d rumunski wysyla pierw 
sze t r a n s p o r t ze srodkami lecz-
nic2ymi, ubraniem, zywnoscia 
i t.p! 

Snieg i mrozy w calej Eirepie 
Kurapn s i i i e g o w y n a M m C z a r i p 

W caiej Europie zapanowaia tç-
ga zima z opadami s'nieznymi i 
mrozami. 

Na morzu Czarnym olbrzymiej 
sily huragan sniegowy uniemozii-
wit wszelk^ zeglugç. Wszystkie o-
krçty pozostaly w portach. O okrç-
tach znajdujacych siç na morzu w 

chwili huraganu nie ma najmniej-» 
szych wiadomosci i zachodzi o* 
bawa, ze wiele z nich poszlo n$ 
dno. 

Na Dunaju wszelka komunika-
cja przerwana, a holowniki znaj^ 
dujg, siç w portach, pokrytych lo-
dem"! 

Wçgrzy umacniaj^ granice 

r z q d o w e 

Poraz drugi Senat jednomyslníe poiwierdza 
politykç Rz^du Francuskiego 

uchwalaj^c kredyty wojskowe 
PARY^. — Na zyczenie Rz^du, 

Senat Francuski przyst^pil nie-
zwlocznie do rozpatrzenia sprawy 
budzetu wojskowego, po wczorai-
szym uchwaleniu budzetu cywilne-
go. Senator p. A. Gardey, zapropo-
nowal w imieniu senackiej Komi-
sji Budzetowej przyj§cie projek-
t6w rz^dowych. co tez zostalo JE-
DNOMYSLNIE UCHW ALONE 
PRZEZ GLOSOWANIE WSZYST-
KICH SENATOR6W. 

Przy tej sposobnoSci p. Premiei 
Daladier wyglosil doniosle prze-
m6wienie, w kt6rym stwierdzil. ¿e 
Franc j a musi potroi6 swe zasobv 
pod wzgl§dem zaopatrzenia arm:i 
w potrzebny sprz§t wojskowy, bo 
to przyspieszy zwyci^stwo. Skoro 
zas 20LNIERZE POSWIECAJA 
NA TEN CEL SWE WLASNE 2Y-
CIE, TO I CALY KRAJ MUSI PO • 
SWI^CIC TROCHE ZLOTA nawct 
kosztem pewnych ograniczen go-
spcdarczych. 

Walcz^c o sluszn^ spraw§ w na-
rzuconej jej wojnie, Franc j a musi 
zdobyc si§ na wielki wysiiek we 
wszelkich dziedzinach. Dzi^ki co -
raz SciSlejszej wsp6lpracy francu-
sko - brytyjskiej. ZWYCI?STWO 
B^DZIE LATWIEJSZYM DO O 

SIAGNIÇCIA, DLA DOBRA NIE-j zone w ich zyciu i mieniu przez 
TYLKO SAMYCH SOJUSZNI- obie dyktatury krwawych barba-
KÓW, ALE I WSZYSTKICH NA- rzynców — zakohczyl p. Daladier. 
RODÓW EUROPY, które s^ zagro-1 Ksiçga biah) - czerwona. 

Pancernik angielski trafiony torpeda 
lecz uszkodzenia sq niewielkle 

BUDAPESZT. — W kolach rztv-
dowych zapadla decyzja co do 
wzniesienia fortyfikacyj na Wç-
grzech nie tylko od strony so-
wieckiej, ale równiez i niemiec-
kiej. Widocznie atak niemiecki na 
Polskç zmusil rz^d wçgierski do 

G i r n i c y b e i g i l s c y 
p r z y j m g o s t a t e c z n i e 
p r o p o z y e j e 
BRUKSELA. — Po calodzien-

nych obradach, Kongres belgij-
skiej centrali górniczej postano-
wil odeslaó do swych sekcji spra-
wç rozporzadzenia królewskiego, 
dotycz^cego czasu pracy w kopal-
niach. 

Kongres polecil sekcjom, aby 
nie stawiaty trudnosci. Przypusz-
czaó wiçc nalezy, ze projekt rza-
dowjr w sprawie rozlozenia na 8-
godzinne dniówki tygodnia pracy 
wynosz^cego obecnie 45 godz. i 
20 minut, bçdzie ostatecznie przy-
jçty. Rozstrzygniçcie zapadnie w 
najblizszych 8 lub 10 dniach. Do 
tego czasu kopalnie pracuja we-
dlug starego systemu, to znaczy, 
ze dniówki maj^ po 7 i pòi gotìzi-
nyt 

przedsiçwziçcia srodków ostrozno-. 
sci. 

Ostatnio przebywa w Anglii 
gierska misja wojskowa, która 
niewatpliwie poruszy równie¿ | 
to wazne zagadnienie. 

Szwecja obawia siç ata-
ku ze strony Niemiec 

SZTOKHOLM. — (Transcotinen-
tal Press). — Szwedzkie kola polU 
tyezne wyrazaj^ przypuszczenie, 
w miarç dalszegro posuwanîa siç ar* 
mii sowieckiej na pólnoc, Moskw* 
postawi Szwecji takie z^dania> ktô« 
rych Sztokholm przyj ̂ c mógl nie hç* 
dzie. Szwecja bylaby wówczas zma< 
szona porzuclc sw^ neutralnosc. 

Kola te przypuszczaj^ równiez, ztf 
miçdzy Niemcamí a Sowietami istní* 
je porozumienie, które automatyez«« 
nie spowodowaiy zaatakowaníe Szw« 
cji przez III-ci^ Rzeszç z chwilf 
gdyby Szwecja przyst^píla do wojnf 
fiiísko - sowieckiej. Dlatego 
nie baczac na sílny nacisk opinif 
publicznej, Szwecja odwleka chwilf 
przyst^pien*^ do konfliktu, ogranî  
czaj^c siç do popieranía F-inlandil 
v/ formie wysylania na front ochot< 
^'ków, srodków leczniczych, pomocf 
gospodarezej í ewentualnej dosta-
•wy materialu- wojennego. 

LONDYN. — Admiralicja brytyj-
ska donosi oficjalníe, ze jeden z pan 
cerników angielslfich zostal trafiony 
torpedo przez niemieck^ lódz pod-
wodn^. Eksplozja wyrz^dzila sto-
sunkowo niewielkie szkody, bo okrçt 
doplynal o wlasnych silach do por-
tu Wybuch zabil czterech maryna-
rzy. 

Uszkodzony okrçt nalezy do serii 
go przekracza 30 tysiçcy tonn. Zo-
stal on zbudowany w latach 1912 — 

O d W y d a w n i c t w a 
Z powodu przypadaj4cej nie-

dzieli 31 grudnia i swiçta Nowe-
go Roku poniedzialek 1 atycznta 
1946, nastepny numer na^zego 
pisma ukaze siç dopiero we wto-
rek o zwykie; porze. 

1915, lecz pózniej smodernizowano 
go calkowicie w latach 1923 i 1937. 
Pancernik ten, którego nazwy z pe-
wnych wzglçdôw nie podano jest je-
dnjrm z serii , do której nalezy 4 
jednostki: ,,Queen Elisabeth", „War 
spire", „Barham" i „Valiant". 

Pozar eentrali telefo-
nieznej w Lille 

LILLE. — W Centrali Telefo-
nieznej „Liberté" w Lille wybucbl 
gwaltowny pozar. Natychmias ,0-
we przybycie strazy pózamej po-
zwolilo na zlokalizowanie ogni a 
ale walka z nim trwaia kilka go-
dzin. Trudno okreélió dokladnie 
straty. wyrz^dzone przez ogietì 
ale wydaja si§ one doáó powatnv-
mi. Przyczyna poèaru chwilowol 
nieznana. | 

S w i a t w c h w i l i obecnej 
SOBOTA, 30 GRUDNIA 1939. 

— Koñczcicy siç dzis tydzieñ zaznaczyl siç wzmozeniew 
dzialalnosci na morzu. Niemieckiej iodzi podwodnej udalo siç 
storpedowac duzy pancernik angielski, lecz myrzqdzone przez 
torpedq szkody bçdq mogly bye szybko naprawione. Na Mo-
rzu Pólnocnym Anglicy zniszezyli olbrzymi hydroplan nie-
miecki ..,Dornier". Wczoraj slychac bylo na wschodnio-poiu-
dniowych loybrzezach Angin gwaltownq, kanwiadç od strony 
morza. Widocznie odbyla siç tam bitica morska, lecz szezegó-
ty icalki nie zostaly jeszcze ogioszone. 

Równoczesnie ze wzmozeniem swej dzialalnosci na morzu, 
Niemcy wraz z Sowietami rozpçtaly gwaltowny kampanie, 
przeciw paiistwom neutralnym i starafa siç zmusié je grozba-
mi do pozostawienia Finlandii jej vrtasnemu losowi. Grozby 
te nie wiele pomagajq, bo drogq, przez Norwegiç *i Szwecjç 
nadchodzq. do Finlandii coraz wiçksze transporty materialu 
wojennego. Wedlug wiadomosci nadeszlych z Londynu, Anglia 
icy siala juz 100 samolotów a Fr aneja 50. Z tego sluèbç u 
Finlandii pelni juz 40 samolotów brytyjskich i 20 wloskich. 
1.000 wytrenowanych lotników, fiñskich i z innych krajôw, 
czeka na naplywajcice samoloty. aby natychmiast ivyruszyé 
przeciw bolszewikom. 

J ezeli chodzi o operacje wojenne w Finlandii, to zazna-
czyc nalezyt ze dotychczasowe walki wykazaly zdecydoicanq 
przewagç taktycznq wojsk fiñskich, które po odwrocie w pier-
wszych dniach wojny przeszly do kontrofensywy i obecnie nie 
pozwalajq bolszewikom na posuivanie siç w glqb Finlandii. 

Konczymy dzis kronikç 1939 r.. obfitujqcego w historycz-
ne wydarzenia. Bilans tego roku jest dia ñas Polakóu tragi-
czny lecz nie beznadziejny. Wrogowie okupujq. naszq ziemiç 
rodzinnq, znçcajq siç w bestialski sposób nad ludnoiciq i my-
niszczajq kraj z wszelkich bogactiv, lecz nikt nie ma prawa 
powiedzieóy ze Polska juè nie istnieje. ¿yje ona w milionach 
sere polskich, bijqcych zgodnym rytmem zarówno w kraju 
jak i na uchodztwie, ictórujq im serca emigraeji, a na goécin-
nej ziemi francuskiej przebywa i dziala Rzqd PolskU tworzqc 
nowq silm Armiç, która u fyoku naszycli Sojusznikôw bçdzie 
walczyla o wolnoéé udemiçtonej Ojczyzny. Bilans tego tra-
gieznego roku zamykamy niszlomnym przekonaniem, ze juz 
nie za dlugo icraze moce zostanq zmiazdzone, a < ciçzkiego, 
lecz chwilowego upadku Polska podniesie siç do lepszego, jaS^ 
niejszego futru. 



Zyczenia jubileuszowe dia «Wiarusa Polskiego« z okazji 50-lecia 
Przed wojnq, w redakcji swej zwyklem mawiac zartobliwie, ze wlaéciwie powin-

no byc policyjnie zakazane, uprawiac zowód dziennikarski dluzej, niè dziesiçà lat. 
Mialem na myélì zdzierajqce nerwy warunki pracy dziennikarskiej. 

Sam jednak w praktyce nie trzymalem siç tej zasady zgola, uprawiajqc dzien-
nikarstivo od wczesnej mlodo&ci przez lat dot^d blisko czterdzieéci. I to dzicnni-
karstwo to znaczeniu narodowej sluzby oublicznej. 

Zdaje siç, èe praca ta nie byla bezowocna. gdy siç lospomni postawç spole-
czenstwa icielkopolskiego i io ogóle Ziem Zachodnich Polski io wojnie éiviatowej 
i Qdy siç zwazy, ze — jak stwierdzajq, tcszyscy informatorzy — Tourniez obecna 
jego postawa jest nie mniej zioarta, twarda i zdecydowana mimo piekla niemiec-
kich mordôio masowych, moralnego katowania i fizycznego torturowania naszyc.'i 
rodakôw. 

Refieksja ta nasunçla mi siç, gdy mnie redaktor Wasz poprosil o slów kilka 
w zwiqzku z piçcdziesiçcioleciem ,,Wiarusa PolskiegoPiçôdziesiqt lat dzialalnoéci 
pisma, choó nie przez caly czas po i tq sama redakcjq, to duty nie tylko szmat 
czasu, ale i kawal roboty publicznej. 

Niewatpliwie poglqdy nasze na niejednq; sprawç mogq byc odmienne, aie 
jako dziennikarz z zawodu, z temperamentu, prawie ,,z nalogu", umiem nalezycie 
ocenic tak dlugoletniq, codzienna, wytçzonq orkç prasowq w&rôd rodaków na 
obczyznie, spragnionych gorjeo pokarmu politycznego. 

Dzié zresztq nie pora patrzeé na szczegôly* ktôre nas rôzniq, tylko obowiq-
zek, my si calq i wolç skierowaé na wspùlny nam wszystkim eel wielki i èiviçty: 
na wydarcie Ojczyzny z rqk wrogôiv, na zdobycie i atrivalenie granic Polski, za-
pewniajqcych nam szerokie oparcie o morze i reaine warunki niepodleglego nasze-
go by tu, nietykalnosci granic naszych. 

Cel ten musi byc i b ç d z i e osiqgniety. Warto mu poûwiçcic loszystkie swe 
silijy — jiawet zycie. W tej mysli 
skladam ,,Wiarusowi Polskiemu" 
na jego piçcdziesiçciolecie zyeze- t 
nia dalszego roziooju i owocnej J J c 
pracy dia. dobra Narodu i Pahstwa. t ^ J / f 

©K fiarían SEYDA, Minister Stana <R.P. 

PAN MIN. AL. LADOS: 
Piçôdziesiqt lat zycia i pracy na wy-

chodztwie to dia kazdego czloiuieka okres 
bardzo dlugi i bardzo ciezki. Piçôdziesiqt 
lat sluzby pisma na obczyznie — to piç-
kna. karta wysïlkôw dl$ zachowania w 
czystosci moicy ¿ obyczajóio Ojcôw i prze-
chowania najwiçkszych i najszczytniej-
szych idealôw narodowych. 

Dzis icychodztwo jesi jakby skrôtem 
Polski. Odbija i odzwierciadla te saine my-
éli i poglqdy, ktôrych okupoicana przez 
wrogôw Ojczyzna nie moie gloéno powie-
dziec. 

I dlatego ôbeenie to, co myêli i czuje 
wychodztwo posiada specjalnq ivartoïô. 
Wsluchujç siç pilnie w jego glosy. I wiem, 
èe czuje i myéli to samo, co my wszyscy. 
¿e dqzy do Polski wielkïej, potçznej, spra-
wiedliwej i demokratycznej. 

P. Aleksander LADOS 
Minister Stanu w Rzadzie Polskim we 
Francji, przedstawiciel Stronnictwa Lu-
dowego, byly Pesel i Minister pehio-

moeny R. P. na Lotwie. 

PAN MIN. JAN STAÑCZYK 
Korzystam ze sposobiiosci, aby pr/cslac z racji 50-le t nie go jubUeuszu „Wiaruw 

Polskiego- laknajserdeczniejsze pozdrowienia dia czytelników „Wiarusa", a dia Re-
dakcji zyczenia pomyélnego rozwoju. 

Donioslst rolç, jaka „Wiarus" pelni icéród naszego wychodUwa, a zivlâszcza 
wsrôd górników Nadrenii i Westfalil gdzie „Wiarus" rozpoczql sicoja zmudnq pracç, 
doceniam 10 calej rozciqglosci. Sam bowiem bçdqc 11a icychodztwie w Niemczech, ko-
rzystalem czçsto, jako socjalista, z goécinnych lamôw ..Wiarusa". 

Przezyte wspólnie chwile wsród wychodztwa 10 Niemczech z zalozy'cielami ,.Wia 
rusapp. Brejskimi, zaliczam zawsze do moich milych wspomnien. Dzielily nos prze-
konania ideowe, aie tam gdzie chodzilo o Polskç i zwiqzanie z Niq, rzesz uchodéczych 
oraz o walkç z gnçbicielami Polski, zawsze umieliêmy siç porozumieô. 

Dzis ,,Wiarus" pracuje w warunkach, nakladajqcych na niego wyjqtkowe zadci-
nia. Wolnosc naszej Gjczyzny zdeptalo dwuch odwiecznych icrogôw. W tej sytuacji 
„Wiarus", jak i inné pisma polskie, muszq, podtrzymywac niezlomnq wiarç icsrôd wy-
chodztwa, ze nieszczeécia naszej Ojczyzny sq przejsciowe. èe wkrótce Polska bçdzic 
nietylko wolna, ale i icychodécy, ktôrzy w kraju nie znalezli pracy i chJLeba urócq do 
Wolnej Polski, by tam pracowac zapewniajqc krajowi rozbudowe gospodareza, a sob:e 
i rodzinom — dobrobyt materialny i rozwôj kulturalny. 

Nowa Polska musi byc Polskç bez przywilejôu) dia nielicznej grupy ludzi i bez 
krzywd spolecznych dia milionów pracu jqcego ludu. Szerzqc to przeswiadczenîe wêrôd 
wychodzcôw spelni „Wiarus" dobrze swojq misje, ktôrq rozpoczql przed 50-du loty, 
czego mu jaknajserdeczniej zyczç. 

Z wyrazami powazania 

Jan S7ANCZÌK 
Minister Opicki Spolecznej 

PROFESOR STAN. STRONSKI 

Rocznica wydawnictwa „WIARUSA 
POLSKIEGO" przypadla na czasy grozq, 
przejmujqce, aie — wszyscy io to moeno 
wierzymy — zwiastujqce wielkie i rzetel-
ne wzmocnienie Polski na dlugie icieki. 

29. XI. 39. 

Jt&luJcAJ 
Prof. Stanislaus STRONSKI 

Minister Stanu i zast. Prezesa Mini&trôw 
w Rz^dzie Polskim we Francji 

KS. BISKUP POLOWY GAWLINA: 

Zasluèonemu „Wiarusowi Polskiemuf> 

skladam serdeczne zyczenia z powodu 
Jego Zlotego Jubileuszu. 

Niech Jego praca krzepi kochanych 
Rodakôio, ktôrych mysli skupiajq siç 
okoio dwôch najwiçkszych hasel polskich: 
,}Bóg i Ojczyzna 

Paryz, 1. XII, 1939. 

ih 61 

fi'rly,^ Á r r f i 

K$. Jôzef GAWLINA, Biskup Polowy W. P. 

GENERAL LUCJAN zELIGOWSKI: 

Z okazji 50-letniego Jubileuszu „Wiarusa 
Polskiego"t èyczç aby nadal kroczyl po wy-
tkniçtej drodze dia dobra Polski i Jej 
Wychodztwa. 

Pa r y z, dn. 7. XII. 1939. 

y 

MINISTER LESZEK MALCZEWSKI: 
¿yczç wielce zasluèonemu Wiarusowi Polskiemu", aby 

w rozpoczynajqcym siç nowym 50-leciu, cieszyt siç zawsze 
uznaniem wychodztwa polskiego i byl nadal placôwkq pol-

skoéci i zblièenia polsko-francuskiego. 
- Oby ten rok jubileuszowy „Wiarusa Polskiego" byl 

rokiem Wolnosci naszej Ojczyzny! 

(—) Leszek MALCZEWSKI. 

PAN K. W02NICKI: 

W piçàdziesiqtq rocznicç zaloienia „Wiarusa Polskiego" 
przesylam Kierownikom i Czytelnikom tego zasluzonego dia 
Ojczyzny naszej na Wychodètwie Wydawnictwa serdeczne 
pozdrowienia. Oby — pielçgnujqc pôlwiekowq tradycjç 
swych zaloèycieli nadal skutecznie sluzylo sprawie naszej, 
ktôra, w bolesnych przezyciach chwili obeenej, wklada na 
Wychodttwo ciçzkie lecz zaszczytne obowiqzkî: braterskiej 
pomocy przymusowym uzhodècom z kraju i zywej a czynnej 
opieki dia tworzqcej siç u goécinnej Francjci Armii Polskiej, 
niewqtpliwej Zbawicielki utraconej czasowo, przez najazd 
barbarzyñców, Wolnosci! 

K. WOtNICKI. 

PREZES RADY MINISTRÓW PARYif dn. 28/XII. 1939. AA 127 

Do Redakcji „Wiarusa Polskiego" it Lille 

Z okazji 50-lecia istnienia pisma, w glqbokim przekonaniu, ze sluèyc ono bQdzie z calq 
ofiarnosci% naszej swi$tej sprawie, skladam èyczenia dia zespolu pracowników. 

W tym trudnym dia Kraju okresie waga Wychodètioa Polskiego jest ogromna, gdy è mu-

si ona na swe barki wztyc ci^zar wspóldzialania w odbudowie zrujnowanej Ojczyzny. 

SIKORSKI — General. 

KS. DR. F. CEGIELKA: 

Na zlote gody „Wiarusa Polskiego" przesylam 
Jego Wydaivnictwu najlepsze gratulacje i zycze-
nia. 

Niechaj duch zalozycieli „Wiarusan ozywia. 
zawsze ich spadkobierców io urabianiu opinii pu -
blicznej ivsród czytelników i niechaj w tej iviel-
kiej sluzbie dia Polski i Jej sprawy towarzyszy 
Wydaionictwu ì Redakcji blogoslawienstivo nie~ 
bios i czula Opieka Matki Najwi^tszej, Króloicej 
Korony Polskiej. 

PARYZ, 27. XI. 1939. 

AA 12S 
P. Fernand CARLES 

Prefekt Departamentu Nord 
pisze w liscie d o Wiarusa Pol-
skiego: — „Je connais la ligne 
que s'est toujours tracé votre 
Journal, ligne dont il ne s'est ia-
mais écarté et qui a, sans cesse 
facilité la collaboration entre le* 
éléments Polonais et Français de 
mon Département". — Znairi 
drogç, jaka nakreslil sobic wasz 
dziennik, dros^ z k torej nigdy 
nie zboczyi a nieustannie uîatwiat 
wspolpracç miedzy Polakaim i 
Francuzami w moim tlcparta-
mencie* 

KIEROWNIK FOL.MTSJI KAT.we FRANCJI 

KS. REKTOR JAN OFICJALSKI: 
Rektor Misji Kat. Polskiej 

w Beigli, Luksemburgu i Holandii 

Z okazji Jubileuszu nietylko icinszujç „Wia-

rusoici Polskiemu" lecz i czesé Mu oddajç za 

Jego pôlwiekowq owocnq pracç i trudy nad ura* 

bianiem i zachowaniem w duszy Emigranta Pol-

skiego moralnych i narodowych wartoéci. „Wia-

rus Polski" godnie spelnia swq wznioslq Misjç, 

a specjalnie zasluguje na uznanie wszytkich za 

obronç praw mas pracujqcych i za szlachetm 

wysilki to walce o sprawiedliivoéc spolecznq. 

LIÈGE, 7. XII. 1939. 

GENERAL J. HALLER: 

„Wiarus Polski'' jako codzienne pismo robotnieze na 
emigracji polskiej ice Francji obehodzi pôl wieku swojej 
zmudnej pracy dla Polski. 

W dalszej pracy w najciçzszym zycia Narodu przelomie 
dziejowym, kiedy byc albo nie byc zalezy tylko od Boga 
i energii Ludu Polskiego w kazdej dziedzinie zycia, towa-
rzyszq Wam Drodzy Brada. Robotnicy i Redaktorzy ser-
deczne moje zyczenia, abyscie wytrwale jako prasa polska 
kroczyli w przedniej strazy Polski walczqcej o zïvyciçstwo 
dla lepszej Polski. — Szczçsc Boze! 

Jôzef HALLER. 
P ar y z, dn. 27/XII 1939. 

KS. KARDYNAL VERDIER: 
Arcybiskup Paryz£ 

w liscie do ,,Wiarusa Polskiego" pisze . 
— ,,Que les chers Polonais aient confian-

ce! La vçix de leurs chers Morts, la protêt-
tion de la Vierge Czçstochowa et l'amitié des 
grandes Nations leur assurent un demain 
splendide. Je leur envoie mon salut par l'in-
termédiaire de „Wiarus Polski" 

PO POLSKU: 

Niechaj drodzy Polacy maja ufnosc. Proéby 
ich drogich Zmarlych, opieka Matki Boskiej 
Czçstochowskiej i przyjazn wielkich narodôw 
zapewniaja im wspaniale jutro. Posylam im 
moje poEdrowienie za poSrednictwem Wiaru-
sa Polskiego". 

TOWARZYSZU BRONI 
Tragedia pracy na wychodz-

twie jest dia PoJaków od d a w n a 
znana i pel n ion;], jak kaplanstwo. 
Bardziej, niz ktokolwiek, Polacy 
trwajîi wieniie przy ideach na-
rodowych, doclìowujac jedno-
czesnie loialnosci kra jom, w ktô-
rych osiedli. To tez Polska liczyc 
moze zawsze na swe dzieci, bez 
wzglçdu na odIegJosci, k tóre je 
od niej dzicla, bez wzglçdu na 
lata, jakie uply.iely od wyenitgro-
wania. 

Co dziala tak atrakcyjnie na 
Polaków, co kaze ini t rwac przy 
swej narodowosci? Czy powab o-

AA 132byczaju narodowego, czy przy-
Major Antoni BOGUSLAWSKI vvi^zanie do içzyka? — Chyba 

jeszeze cos wiçcej. Dziala olbrzy mia sHa ^ c z u c i a narodowego, 
wola wspólnego z narodem pol-skim bytowania. Jes t to sila, któ-
rej — prócz nas — prawie zaden nanSd w tym stopnii? nie posiada. 

Wychodz two polskie w Sta nach Zjednoczonych jest tego jed-
nym dowodeni . Drugim — jest wychodztwo z Wcstfalii, dzis we 

l ' rancji osia<ile. Mimo ^i lnych wplywcSw zewnç t rznych , nie ule-
glo o n o wynarodowienia . Co wiçcej — stworzyto fiiocn% gi trpç 
która obronila siç, przeniosia ojczyste ogniska do drugiego z ko-
lei kraju i dzis odgrywa w zyciu polskmi nieposledni;) rolç. 

„Wiarus Polski", s tworzony przez tak wybiuiego dzialacza 
jakini byl s.p. J a n Brejski, siuzy idei wychodztwa polskiego przez 
poi wieku. Dzis, wskutek tragieznych wypadków dziejowych 
wraca niejako d o swego ideowego punktu wyisçia, kiedy wolng 
Polskç trzeba hylo podniesc z ruin. Staje sie nie tylko o rganem 
wychodztwa polskiego, ale jednym z o rganów prasy ogólno-na-
rodowej, hroniqcych najswiçtszego prawa Polski: prawa do nie-
podleglego hytu. 

\V tej pracy staje niejako w szeregu zolnierskim. My, zolnie-
ize, nznaé go musimy za towarzysza hroni w walce, jakij az do 
zwyciçstwa pod p rzewodem Wodza Naczelnego prowadzic bç-

Z l € i l l > # Antoni BOGUSLAWSKI 



Rok 50 „ W I A R U S P O L S K i ' 

Z terylorium Polski 
okupowanego przez Niemcy 

Wszyscy niemieccy 
mieszkañcy w Polsce 
otrzymuj^ broñ. 

Stosownie do komunikatu, po-
danego przez skandynawskie Biu 
ro Telegraficzne, kontrolowane 
przez Niemców. wszyscy Niemcy 
na tervtorium Polski, okupowa-
nym przez wojska hitlerowskie, w 
wieku od 17 do 45 lat. zostali 
we zw an i przez s wo je wtadze do 
shizby w ..organizacji samoobro-
ny". Otrzymaiij oni karabiny 
zw viele i maszynowe. 

..Te organizaeje na wzor osla-
wionych „Frei-Korps" z r. 1919. 
sa prawdopodobnie sformowane 
w celu teroryzowania polskiej lud 
nosci i uniemozliwienia jakiejkoL 
wiek próby oporu przecivv roz-
kazom wladz hitlerowskich". 
W jaki sposób Niemcy 

zniszczyli pomnik 
Kosciuszki w Lodzi 

Jak wiadomo, Niemcy usuwaja 
we wszystkich miastach polskich 
pomniki, swiadczace o przywiij-
zaniu narodu polskiego do wiel-
kiej przeszlosci. VV Lodzi które-
gos dnia wladze niemieckie wez-
waly ludnosc do uzbrojenia siç w 
kilofy i mloty, pojscia na plac 
Wo In osci, gdzie stai pomnik Ko-
sciuszki i daly rozkaz rozebrania 
go. 

Praca nad niszczeniem pomni-
ka postçpowala opornie i do korì-
ca dnia pomnik stai prawie nie-
naruszony. W noey ludnosc sly-
szala detonaeje \v sródmiesciu. 
Nazajutrz okazato siç, ze Niemcy 
ustawili armaty, które zdruzgota-
iy pomnik, resztv zniszczenia do-
konano dynamitem. 

Niemcy odnioslv „wielkie zwy 
ciçstwo" nad pomnikiem. Dia u-
pamiçtnienia tego wydarzenia 
zrobiono zdjçcie róznych dygni-
tarzy na tie zwajonego na uiice i 
rozbitego w kawafki posagu Ko-
sciuszki (C.I.D.). 

Niemcy karczuj^ 
lasy w Polsce 

Niemcy przvstapiii do karczo-
wania lasów polskich. Wyrubane 
drzewo jest wysylane do Niemiec 
a ludnosc polska pozbawiona jest 
opalu. Niemcy wyrabujij làsy sta-
re i najmlodsze, nawet zagajniki 
co swiadczy wtasciwie c tym, ze 
sa mi nie wierz^ w swe dlugie 
panowanie na zie mi polskiej. 
Ten sani system gospodarki ra-
bunkowej stosowany jest przez 
Niemców we wszystkich innych 
dziedzinach (C.I.D.), 
Rozstrzel iwania 

w Toruniu 
W dniu 8 grudnia nadzwy-

czajny sad skazal mieszkanca To-
runia, Brunona Artura Jarockie-
go na kare smierci. Jarocki li-
czvl lat 46, mieszka't w Toruniu 
przy ul. Koszarowej 20. Zarzuca-
no mu zabicie pewnego Niemca 
w pierwszvch dniach wojny (CID) 

Archiwa 
zabieraj^ Niemcy 

CRANICA POLSKA (Trans-
conti). — „Berliner Boerzen Ztg" 
donosi, ze w piwnicy jednego z 
„fortow" Warszawy znaleziono 
czesc zbiorów polskiego archi-
wum panstwowego. Zbiorcy te 
„przekazano" wladzom general— 
gube rn a torst wa. 
Zabór fabryk polskich 

GRANICA POLSKI (Pat). T 
Na mocy rozporz^dzenia mini-
stra gospodarki Rzeszy wszystkie 
fabryki drutu i gwozdzi na oku-
powanych terenach mianowicie 
w Sosnowcu, Dab row ie, Bielsku, 
Bialej i w Modrzejowie, zostana 
wlgczone do kartelu drucianego 
III Rzeszy, który prowadzic 
dzie we wlasnym zakresie sprze-
daz prodiikcji tych fabryk. 
Wspomniany kartel ustalac 
dzie równiez wysokosc produk-
cji. . . . . 

Zarzgdzenie webodzi w zycie 
z dniem 1 stycznia 1940. 

Z f e r y f o r i y m P o l s k i 
okupowanego przez Sowiety 

M a s o w e aresztowania 
. wsród komunis tów w 
Malopolsce wschodniej 

W Malopoilsce Wschodniej 
\Yzmaga siç niezadowolenie prze 
ciwko wladzom sowieckim. We-
d'lug relacji uciekinierow nieza-
dowolenie przeciwko wladzom 
sowieckim rosnie równiez wsród 
Ukrainców. Szczególnie niezado. 
woleni sg miejscowi socjalisci i 
komunisci, którzy z poczatku 
en tu z¡ as tyc zn ie witali czerwong 
armiç. Po krótkim czasie przysz-
\o rozezarowanie. Rezim sowiec-
ki zburzvl poprzedni lad, ale nie 
zdoîal dotychczas stworzyc no-
wego, normalnego zveia. 

Administracia sowiecka z im-
petem przystijpita do bolszewi-
zaeji Mailopoíski Wschodniej, 
Konsfikowano wszystko — ubra-
nia, buty, rçkawiczki, poiiczochy, 
zegarki, okulary, szczoteczki do 
zebów, m y dio. períumy, — slo-
wem wszystko. co znaleziono w 
magazynach i sklepach. zabrano 
i o desia no w glab Rosji. 

M alo poi ska Wschodnia zostala 
ogoiocona, ale ludnosc ludzHa siç 

nadzieja, ze po tych konfiskatach 
bolszewicy zaczng cos sprowa-
dzac i budowac, aby zatrudnic 
wielkie rzesze bezrobotnych i 
dac im chleb. Komunisci jednak 
wszystko zabrali. ale niczego ze 
sobQ nie przyniesli. 

Wiçkszosc komunistów w Ma-
lopolsce wschodniej jest wiçc roz-
czarowana i kaczçla otwarcie 
wyrazac swe niezadowolenie. To 
spowodowalo liezne wsród nich 
aresztowania. Aresztowani sg 
oskarzeni o trockizm i czeka ich 
za to surowa kara, a nawet 
smierc (CID). 

Strzezcie siç chorób 
wenerycznych ! 

TARCZA 
66 

99 
was przed nimi u c h r o n i. 

Pud elk o zawierajace 6 sztiik — 
12 fr. 80. 

Phcíe du Métro, 6 av. Joffre, 
St. Mandé (Seine) 

Dyskrecja za pe wn ion a. — Pi-
sac po polsku. 0124 

Nr. 35.568 
Z pobytu P a n a Prezydenta R.P. na wigilii 

wsród zolnierzy po lsk ich we Francji 
Na Wigiliç do Obozu Armii Polskiej w Bretanii przybyl Pan Pre -
zydent R. P. Wladyslaio Raczkiewicz wraz z czlonkami naszego Rziî-
du i lamal siç oplatkie?n z zohiierzami. Pan Prezydent odbiera de-

filadç oddzialów nowo utworzonej Armii Polskiej. 

W rocznicç Powsiania Wieikopoiskiego 

Élit li M i 
m 

uciiodzcach 

W dn. 27 grudnia rb. jako w 21 
rocznicç Powstania Wieikopoiskie -
go, odbylo siç zebranie Kola Wiel-
kopolan. W zebraniu wziçli udzial 
przedstawiciele G. él^ska z J . E. 
biskup polowy ks. Gawlina na cze-
le. Pe 2agajeniu zebrania przemó-
wienie poswiçcone pamiçci Pow-
stania Wieikopoiskiego w nawia-

zaniu dochwil i dzisiejszej, wygïo-
sl radea Szymanski, po czym za-
bral gios biskup polowy ks. Ga-
wlina; m. in. podkreslii wiçzy 
cz^ce G. êig.sk z Wielkopolska i 
Poznaniem. 

Po czçs'ci oficjalnej , potoczyia 
siç dluga towarzyska rozmowa. 

(C.I.D.) 

Z y c z e n i a s w i a t e c z n e Prymasa P o i s k i 
Wódz Naczelny i Prezes Rady 

Ministrów gen. Sikorski otrzymaì 
na5t§puj%cy list od Prymasa Poi-
ski, ks. kard. Hlonda: 

— Panie Premierze! Na r§ce 
Pana Premiera, jako Prezesa Mi-
nistrów i Generalnego Inspekto-
ra Armli skladam serdeezne po-
winszowania swi^teezne j nowo-
roezne a to zarówno dia osoby P a -
na Generala, jak i dia rz^du i bo-
haterskich sii zbrojnych pod 
sztandarami Oria Bialego. W 
szczególnosci i przede wszystkim 
zycz§ Panu Generalowi, by w n a d -
chodz^cym roku chwala ostatecz-
nego zwyci^stwa opromienila pul-
ki polskie a naród, oswobodzony z 
ciezkiej niewoli, zaspiewaé mó^l 
przed oltarzami Wszechmocnego 

swe dziejowe Te Deum. Takie tez 
s^ in tencje moich modiów co-
dziennych za Rz%d Rzeczypospoli -
te j i za ukoehang Armiç. 

L^czç wyrazy glçbokiego sza -
cunku i powazania. 

(—) August Kard. HLOND 
Rzym, 19 grudnia 1939. 

KINO G U E R R E 
134 , rue de Villars 
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W przemowieniu swym, wyglo-

szonym na otwarciu se jmu litew-
skiego, prez. Smetcna, pc wyraz< -
niu radosci z powedu wiaczeii--; 
Wilna do Litwy, poruszyl sprawe 
polskich uchcdscow wcjenHyc'r. 
oswiadczajac m. in.: 

— Byfoby je^zcze nip tak zie, 
gdy'oy nie ci^zyla na na.s nieoczfj 
kiwana bieda, ^powedowana wcj -
na naszych sasiadow. Mamy tu 
na mysli internowanych zolnie 
rzy polskich, uchcdzcow polskich 
i cbywateli polskich, ktorzy zna 
lezli si§ w naszym kra ju , Prawdz. 
wa ich liczba nie jest jeszczce zna--
na, jednakze cblicza sie na dzie-
siatki tysi§cy. DIa tak maleg) 
kra ju , jakim jest Litwa, jest to 
niezwykle wielka liczba. Kierujqc 
sie humani taryzmem. udzielilismy 
schronienia tym cbcokrajowcon:, 
chociaz rozumielismy, ze obecnosc 
ich obciazy nasze zycie. Nie po--
winnismy — oswiadczyi dalej prez. 
Smetona — przerazac si§ z tego 
powodu, lecz niesc nalozone na 
nas brzemi^. Lepiej przeciez wy-
t rzy mac, niz zostac wmieszanym 
w wojne." (C.I.D.) 

Przedstawioiel Miedzynarorio 
weoo Czerwoneflo Krzyza 

w 
•=x 

W tych dniach ponownie przy-
byl do Kowna pehiomocnik Miç-
dzynarodowego Czerwonego 
Krzyza p. Roehrolt, który juz raz 
bawil w Ko wnie, a pózniej zostal 
odvvoiany do Genewy w celu 
z re fer o wan ia sprawy opieki i po-
mocy uchodzcom i internowa-
nym w Lifwie. Pelnomocnik Roe 
hrolt jest poza tym generalnym 
sekretarzem norweskiego Czer-
wonego Krzyza i posredniczy w 
akcji udzielania pomocv przez 
Norwegiç. 

P O N A D 

100.000 
naszych Rodakóv/ kor^ysta ju¿ 
z cennych .vskazówek w wyda-

nej przez ' , / ^ u K A i ' O R I U M 
MAGISTRA KLAWE ksia¿ce 

pod tytuiem: 

Folski Leían lenow? 
Ale ka¿dv Folak tak we Francji jak 
i w Belsü powinien znac adres te-
so najstarszego i najwiekszego F«oi-
skisgo Laboratorium we l-'iancji. 
Na\vet ci. którzy dzis sa zdrowi, po-
winni sebie ten adres zanotowac, 
gdyz nigdy nie wiadomo, czy juz 
jutro nie bQdzie on im potrzebny. 
Clioroba czyha na nas wszystkich. i 
najlepszq, nasza obrem* jest wie-
clziec. jak si? przed nia uchronic. i 
w razie potrzeby jak j^ natychmiast 
leczyc. Nieznajac dobrze j^zyka ira« 
cnskiego, trudno Wam si? porozu 
miec i wypowiedziec. Z Folskicgo 
Lekarza Domowego. którego kazdy 
moze otrzymac bez zadnej doplaty 
po nadeslaniu nam tylko 5 ir. w 
znaczkach pocztowych. dowiecie si§ 
jak leczyc TANJO i SKÜTECZME 
wszystkie wazniejsze choroby. CHO-
R08Y SKÓKNE, jak egzema. swierz 
ba i t.p.. CHOKOBY WENERYCZNE, 
CHOROBY KOBIECE jak uplawy. 
nieregularne lab bolesne miesiaez-
kowanie. ANEMIA, osiabienie, ZLE 
i'RAWlENIE, REUMATYZM i wití^ 

innych, wszystkie te choroby s^ do-
kladnie opisane z podaniem sposo-
bu ich leczenia i diety. A wszyscy 
ci, którzyby pragn^li jeszcze do-
kladniejszych wyjasnieñ, moga z 
calym zaufaniem pisac do nas po 
polsku, a my zawsze ch^tnie i bez-
platnie odpowiadamy po zasiagnie-
ciu opinii fachowych sil lekarskich. 
Znacie przyslowie: Strzezonego Pan 
Bóg strzeze. Zastosujcie SÍQ do tego 
przyslowia i sachowajcie starannie 
nasz adres, który brzmi: MAGI-
STER KLAWE. 39 Bd. de la Tour-
Maubourg PARIS 7. 

A ci wszyscy, którzy dotychczas 
nie rosiadaja tej cennej ksiazki 
POLSKI LEKARZ DOMOWY, po-
winni jaknajpredzej ja sobie spro-
wadzic. W tym celu nalezy wyciac 
ponizszy BON, i nadeslac nam go. 
podajqc dokladny swój adres. 

W. P. 
BON 

Proszç o nadeslanie mi 
ksicizkí 

POLSKI LEKARZ DOMOWÏ 
na któr^ zalaczam 5 fr. 

w znaczkach pocztowych. 

Magister Klawe, 39. Boulevard 
de la Tour-Maubourg — PARIS 7 
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List Czytelriika 
Z Okazji Nowego Roku skia-* 

dam dia Wydawnictica, Redakcji 
i Administracji ,,Wiarusa Polskie-
go" najserdeczniejsze zyczenia 
noivoroczne, aby dal Bóg io tym 
Nowym Roku naszym szlachetnym 
Sojusznikom i naszej Armii z Na-
czelnym Wodzem na czele z kocha-
nym przez nas wszystkich gen. 
Wladyslaivem Sikorskim, zwyciç-
zyc icroga. A nam wszystkim jak 
jeden pqwrotu do naszej ukocha-
nej Ojczyzny Matki, abyémy tam 
mogli na ziemi ojczystej skladaó 
wspóUiie przyszle Zyczenia nowo-
roezne. 

Na dzieú Jubileuszu 50-letnie-
go zacnego i kochanego przez 
swych Czytelnikóiv ,-Wiarusa Pol-
skiego'skladam dzielnemu i nie-
zmordoicanemu przez pól wieku 
obroficy ludu pracujacego na ob-
czyznie i na niwie spolecznej i 
kulturdlnej — zyczenia, aby sie do~ 
czekai tego zaszczytu i dozyl nam 
drugie pól wieku ¿ dqzyl ta saviq. 
droga. A my Ciç w zamian Kocha.-
ny Wiarusie bçdziemy czcili i ko-
chali. 

Czesc zacnemu i kochajctcemu 
„Wiarusowi Polskiemu", który 
nas napelnia wiarq, i müoscia día 
Ojczyzny! 

Z poivazaniem 
BRONIARCZYK Kazim. 

Pargny sur Saulse (Marne) 

Przestañcie cierpieé, 
jest to mqzliwe!. 

zycie wasze s tanie siç nie do 
-zniesienia, j ezeli bçdzlecie zyc w 
ciagîej obawie a taku reumatyz-
mu. Nowe lekarstwo, Gandól, ia-
gcdzi wszystkie dolegliwosci spo-
wodowane artretyzmem, reumaty-
zmem i wszystkie niedomagania 
wskutek nadmiaru kwasu moezo-
wego. Gandol stosowany racjonal -
nie zapobiega powrotowi choroby, 
bo nie zadawalnia sie usuwaniem 
kwasu moezowego. Ataku je cho-
robç w samym zródle powstrzymu-
j^c nadmierne wytwarzanie si§ 
te j trueizny w nerkach i calym or-
ganizmie. Na dziesiçciodniowe le-
czenie, Gandol w proszkach, bez 
szkody dia zoladka, kosztuje 
14 f r 60. We wsz. aptekach. 

0103 

fl Nalezy nadac ziemi polskiej 
charakfer niemiecki" 

TAKI ROZKAZ OTR ZYMALI NIEMCY 
Z KRAJÓW BALTYCKICH 

CRANICA NIEMIECKA (Pat). 
— W swoim berlinskim reporta-
zu radiowym dr. Schroeder wy 
powiada charakterystyczne uvva-
gi na temat przesiedlenia Niem-
ców baltyckich na okupowane 
tereny vv Polsce. Reportaz Schroe 
dera oparty jest na rozmowach 
p rze pro wad zon y eh z kolonistami 

mieckimi, oskdlonymi na za-
grabionych Polakom majgtkach, 
stanowi^c zatem, do pewnego 
stopnia, odpowiedz na krytyczne 
nastroje, jakie panuia wsród tych 
przymusowych kolonistów. 

Autor reportazu nie moze n-p. 
ukryc fa-ktu, ze „dia ludzi, którzy 
stale zyli w pewnym bliskim so-
bie srodowisku. jest wyjgtkowo 
ci^zko przyzwyczaic sie do no-
wych warunków bytu". Dr. 
Schroeder wyznaje dalej, ze spe-
cjalnie ci^zki jest los tvch Niem-
ców baltyckich, którzy czesto 

przez klka pokoleii wykonywali 
ten sam okreslony zawód, którzy 
od dhigìch iat przywkjzani byli dò 
iiprawy gleby ich ojeów, a którzy 
dzisiaj zmuszeni sa zyc w zupel-
nie nowyni otoezeniu. 

WymOvvriym jest równiez ten 
ustçp reportazu, w którym dr. 
Schroeder vvyraza nadziejç, ze 
„wszyscy ci nowi kolonisci nie-
mieccy nie zaniedbaiii niczego, 
aby tej ziemi, na któnj zostali 
przymusowo przesiedleni, naclac 
niemiecki charakter i charakter 
ten na zawsze utrwalic. 

Tak w içc przez rozglosniç ber-
linska radia dr. Schroeder przyz-
naje posrednio, ze okupowane 
terytoria, na których osiedlono 
Niemców baltyckich, sa polskie, a 
zadaniem kolonistów niemieckich 
jest zegrmanizowanie tych ziem 
przez usiina pracç, obliezona na 
dluzsza metç. 

ZLOTY MEDAL 
ZLOTA KSIE0A 
Jak wiadomo, znana ze swej cen-

nosci Firma MAGISTER KLAWE 
odznaczona zostala medalem zlotym 
obeenie firma ta zaklada tak zw. 
Zlot^. Ksi^g^» w ktörej b^d^ zebra-
ne niezliczone listy z podzi^kowa-
niami, tych, ktörzy zostali wyle-
czeni dzi§ki doskonalym lekom MA-
GISTER KLAWE. Oto tresc jedne-
go z tych listöw — nazwiska nie 
podajemy — ze zgl^du na dyskre-
cj?. — 

— Dwa lata leezylem sie na try-
pra i nijak nie moglem sie go poz-
byc. Stracilem moc pieniedzy i za-
czely mnie nawet nadchodzic mysli 
o smierci. Dzis, po niecalych dwöch 
miesiacach kuraeji, dzi^ki waszym 
lekom czuje sie calkiem zdröw. 
Dzigki warn zato serdeezne". — 
Czyz nie wynika z tego, ze GOME-
TOL KLAWE, SZPRYCOWANIE 
KLAWE I ZIOLA MOCZOP^DNE 
KLAWE sa naprawd? znakomitymi 
srodkami leezniezymi? 

Duzy komplet zawierajaey 4 Go-
metole, Szprycowania i 3 paezki ziöl 
moczopednych kosztuje ze szpryc-
ka 113 fr.20 bez szpryckiej 108.60 plu 
koszty zaliczenia. Maly komplet ze 
szpryck££ kosztuje: 42fr.85 bez szpryc-
ki ,34 fr. 15 plus koszty zaliczenia 

zadac we wszystkich aptekach lub 
pisac do: 

MAGISTER KLAWE 
39, Boul. de la Tour Maubourg 
PARIS (7-e.) (0124 

Algier pi^tnuje zbrodnie 
popetnione na Polsce 

PARYZ. (PAT) — Komitet towa-
rzystwa France - Pologne w Algie-
rze nadeslal ostatnio na rece Na-
czelnego Wcdza i prezesa Rady 
Ministrôw gen.x Sikorskiego tele-
gram nas tçpu jace j tresci: 

— „Zgromadzenie wyborcze de-
legatôw Algieru, organizacje go-
spodareze i najwybitniejsze osobi-
stosci tego kraju, zebrani na sku-
tek inicjatywy Algierskiego Komi-
tetu Towarzystwa France - Polo-
gne, pod przewodnictwem Gene-
ralnego Gubernatora p. Le Beau, 
wystepujac w charakterze i*zecz-

Gdyby matki chrzestne 
wiedzialy... 

Sa rzeczy o jakich siç nie zaw- ! . 

ników opinii calej Kolonii, maj% 
zaszczyt podac do wiadomoáci 
Rz^du Polskiego nizej wymienionq, 
rezolucjç. która zostaia uchwalo-
na jednoglos'nie w dniu 19 gru-
dnia w obecnosci zwierzchnicn 
wladz cywilnych i wojskowych. 

Algier jednomyslnle potçpia o-
hydn^ ñapase, dokonana bez pro-
wokacji i bez zadnego usprawiedli-
wienia, w sposób straszliwie bru-
talny n a Naród Polski przez rz 
niemiecki z wystçpnym wspóldzia-
îaniem rzadu sowieckiego, których 
celem by h) zniszczenie k ra ju po-
kojowego i wolnego, oraz dokona-
nie rozbioru jego ziem. 

Algier l^czy siç z ojczysta Fr an -
eja i wszystkimi pañstwami n i s -
podleglymi w swym oburzeniu wo -
bec te j zbrodni gwalcacej n a j -

sze mysli a jakie zolnie rz przyjalj k totnie jsze zasady obowl^zujace 
by z przyjemnoscia. Flakon Quin- w pañs twach cywilizowanych i 
tonine'y naprzyklad. Niewiele te 
kosztuje i malo za jmu je miejsca 
w przesylce. wyobrazcie sobie 
radosc zolnierza, który go otrzy-
ma. Kupi on w kantynie wina do 
manierki, wie je do niego zawar-
tosc f lakonu Quintonine'y i otrzy-
ma zaraz wysmienite wino wzma-
cniajace dodajace apetytu i zdro* 
wia, które bedzie popija> wesolo z 
kolegami. 5 fr . 85 za flakon. Wo 
wszy. aptekach. 

gorace zyczenia zwyciçstwa a r -
miom francuskiej i angielskiej, 
zjednoczonym w poteznym zma-
ganiu i waicz^cym celem ukara -
nia tego przestçpstwa, niedopusz-
czenia do jego powtórzenia siç w 
przyszlosci oraz dania Narodowi 
polskiemu moznosci odzyskania 
dawnych granic i rozwoju t rady-
cyjnej , szlachetnej pracy pokojo-
wej". 

Felieton (,W.arusa Pol." Nr. 195 

— Radosna to jest zie wyraze 
nie. Trafniej bedzie powiedziec 
pozyteczna. 

—W czymze jej pozytek? 
— W stopniowosci. Madia na-

tura wymyslila niezgorszg regule 
odzwvczajiuiia istot z\ iacych od 
zycia. Jakze mogia latwiej to 
przeprowadzic, niz zamykajac 
stopniowo kontakty czlowieka z 
otaczaigcym go swiatem. Najcz^-
sciei smierc przy c hod zi juz wte-
dy. kiedy zycie niewiele jest war 
te. Reumatyzm uczynit rece nie-
zgrabnymi, podagra wyelimino-
w ala nogi, ze tak powiem, z o~ 
biegu, zoladek nie przyjmuje zad-
nych smakowitych pokarmów i 
nie trawi nic oprócz obrzydliwej 
kaszki, nerki nie chca przepusz-
czac ani najmniejszgo kieliszka 
wyhorowej, se ree nie pozwala na 
biegi konkursowe, uszy nie usly-
sza spiewu stowików i szemrania 
strumyków, nos nie odróznia za-
]>achu starej fajki od zapachu 
konvvalii, oczv nie dowidzij po-
wabóvv najpi^kniejszej kobiety, a 
gdyby i dowklzialy, to i tak or-
ganizmowi nicby z tego nie 
przyszlo, bo reszta jest juz daw-
no na emeryturze... Wszystko to 

jest piçknie i logicznie skompo-
novvane. Czlowiek stopniowo sta-
je siç odizolowany od spraw te-
go swiata. Pracuje w nim spraw-
nie tylko mózg, którj oczywiscie 
musi siç czy ms pocieszyc. Pocie-
sza siç tedy z reguiv tym. ze 
istnieje swiat inny, gdzie mozna 
doskonale egzystowac, hez tizy-
wania takich przyrzadów jak 
konczyny. zoladek. organ powo-
nienia i temu podohne la two de~ 
zeluiace sie» instrumenty. Powie-
dzialbym nawet. ze to jest bardzo 
uprzejmie ze strony natury stwa-
rzanie tak lagodnego przejscia 
miçdzy zyciem a smierciq. Sta-
rosc z jej wszystkimi niedoma-
ganiami jest dohrodziejstwem 
czlowieka. 

Wilczur zmarszczyl brwi: 
— Pod pewnym wzglçdem 

przyznajç ci shisznosc. Ale wszy-
stkie kalectwra i mankamenty, o 
których mówiles, nie zawsze sa 
udzialem ludzi starych. Czçsto 
spadajij na tych, którzy znajduja 
siç w wieku powszechnle uzna-
nym za mlodosc lub dojrzalosc. 

Jem io! zapalil papierosa i 
wsmakowujgc siç w zapach dymu 
przeczqco potrzqsnql glow^: 

— Nie biorç pod uwagç kwe-

T A D E U S Z 
D O L Ç G A 
MOSTOWICZ z N A C H O R WSPÓLCZESNA 

P O W I E S C 

stii wieku. Taka kweslia dia mnie 
nie istnieje. 

Wlczur zasmiat siç: 
— Nie pozostaje mi nie innego 

jak przyznac ci o rygi nain ose ,gdy z 
chyba jestes na swiecie jedynym 
wyjijtkieín, który nie bierze pod 
uwagç vvieku. 

— Mogç byc jedynym. Czyz to 
w jakiko'lwiek sposób pedwaza 
prawdziwosc moich twierdzen i 
logikç rozumowania? Wiek to 
jest sprawa czasu. I tylko ezasu. 

— Gruntownie siç mylisz. To 
nie tylko sprawa czasu, lecz i roz 
woju indywiduum w tym czasie. 
Kwestia osiagniçc wewnçtrznych 
i zewnçtrznych. Kwestia doirza-
losci duchowej i umyslovvej. Kwe-
stia pozycji w spoleczenstwie. 
Przechodzac od abstrakcji do rze-
czywistcsci wezmy przykîad. 
Przykfad niozliwie bliski i oezy-
wisty. Wezmy mnie. Bynajmniej 
nie czujç siç zgrzybaly i sadzç. ze 

o wie le bardziej móglbym byc 
przydatn>> gdyby nie to uszko-
dzenie rçki, gdyby nie to kalec-
two. A powtóre mylisz siç sijdzqc. 
ze czlowieka trzeba odzwvczajac 
od zycia przerywajijc mu stopnio-
wo z nim kontakty. Tu stan psy-
chiczny decyduje moeniej i do-
hitniej niz mankamenty fizyczne. 
Jaki es stosunkowo drobne nie-
powodzenia wy wo luja czasem 
ziipehiie zniecbçcenie do zycia i 
zoboj^tnienie na smierc. Ba, 
trzydniowe bóle zoladka u czlo-
wieka mlodego i calkiem zdro-
wego moga mu tak obrzydzic zy-
cie, ze bliski jest samobójstwa. A 
miaîem i takich pacientów, któ-
rzy po amputacji obu rak i obu 
nóg nie przestawali jak najzywiej 
interesowac siç wszystkim, co ich 
otaeza. 

Jemiot podniósl siç: 
— Wy bacz, cesarzu. Zastrze-

gam sobie prawo kontynuowania 

tej dysputy, aie zrobiç to innym 
razem. Teraz, nieste tv, nie mogç 
ci sîuzyc, gdyz zbliza siç wlasnie 
pora mojej codziennej procesji 
do Radoliszek. A ubezpiecz tvm-
czasem swoia argiimentacjç w 
jakims towarzystwie asekuracyj 
nym. Zarobisz na tym na czysto. 
gdyz wy placa ci grübe odszkodo-
wanie. Rozbiiç j^ tak. ze nie zo-
stanie kamieii na kamieniu. 

Podniósl nad glowq kapelusz i 
zanuciî dose ochryplym glosem: 

— Kam ¿»en na kamieniu, na 
kamieniu kamieii, a na tym ka-
mieniu jeszcze jeden kamien. 

I oddalal siç wci^z nucijc pod-
czas gdy Wilczu: z usmiechem 
patrzyl za nini: dobrze wiedzial, 
ze Jemiot przyspieszyt swojq \vy_ 
cieczkç do karczmy, tylko diate-
go, ze wlasnie nie umiat znalezc 
kontrargumentów, a z zasady nie 
luhil komukohviek w dyskusji 

przyznac slusznosci. 

Gdy Wilczur zairzal do Lucji 
zastal ja zajçta szyciem. W ogóle 
stopien zainteresowania siç Lucji 
oezekiwana zahawij byl dia Wil-
ezura niespodzianka. O ile sobie 
przypomnral, w Warszawie Lu-
cia nader rzadko bywala na ba-
lach, czy dancingch. nie przepa-
dala nawet za takimi rozrywka-
mi, jak teatr i kino? Wilczurowi 
wy dawalo siç to zupelnie natu-
ralne, gdyz odpowiadalo jego 
wlasnym zaînteresowaniom. U-
wazal ja za dziewczynç powa/.na. 
która nie naprózno posw içcila sie 
tak odpowiedzialnej i wartoscio-
wej pracy, jak praca lekarza. 

Zaskoczony bvi teraz jej prze-
miana, ho za proemiane musiat u-
vvazac nagly pociag do tanców. 
Jeszcze przed paru dniartii smiaL 
by siç. gdyby mu powiedziano. 
ze Lttcja przez w iele godzin moze 
poswiçcac swoia uwagç takim 
smiesznym drobiazgom. jak prze-
rabianie sukni. 

Czekala go jeszcze wieksza 
niespodzianka. Oto w sobotç, 
pomimo tego,ze w ainbulatorium 
czekalo na apatrunki jeszcze szesc 
osób, ï aie ja zostawiwszy dia Don 
ki instrukcje sama poszla do Ra-
doliszek. Gdy po dwóch godzi-

nacb wrócila i zapytal ja co siç 
stalo, powiedziafa tak, jakby cho-
dzifo o rzecz zupelnie zwykfa: 

— Przeciez dzisiaj mamy ten 
bal w Kowalewie i musiaam 
pójsc do Iryziera, by mnie ucze-
saí. 

Teraz dopiero zauwazyl na jej 
glow ie jak i es dziwne fSoki i lokí. 
Nil wet tadnie jej z tym bylo. Nie 
mògi siç jednak zdobyc na po--
wiedzenie czegos wiçcej, jak: 

— No, naturalnie, naturalnie. 
W duszy jednak wcale nie my-

skiK by to by h) rzecza naturaln?. 
Przy obiedzie zauwazvl. ze mia-
la tez paznokeie wylakierowane 
na rózowo. 

~ powinicnem temu ws>;y 
stkiemu siç dziwic — perswado-
wal sobie. — Jest mloda, a p?~ 
dzimy tu tai tak i szary i bezbarw-
ny try h zycia. Ten bal jest día 
nie i zdarzeniem. 

Lucia jednak niysjala nie tylko 
o sobie i o swoim wy g la dzis. 
Prze ko nal siç o tym, gdy szuka-
iijc w sza fie czarnego ubraii:» 
nie zna lazi go, i dopiero rozej-
r za wszy siç po pokoju zobaczyl 
Ie J^w 'eszone na krzesle. Byî# 
svviezo w yczyszsczone i wypnr* 
sowane. (Ciag dalszy nastipiV 
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W jednym z miast czeskich 
miejscowy s-zef Gestapo wzywa 
burmistrza i oswiadcza: 

— Jutro przyjezdza tu Protektor 
Czech, baron von Neurath. Prosze 
si? postarac, aby wszyscy miesz-
kancy wywiesili w oknach chor^.-
gwie. 

Na drugi dzien, gdy Neurath 
przybyl, cale miasto bylo udeko-
rowane. 

Po pewnym czasie szef Gesta-
po wzywa znowu burmistrza i mö-
wi, ze nalezy miasto udekorowac, 
bo przyjezdza Himmler. 

I znowu miasto ton?lo w po-
wodzi chor%gwi i sztandaröw. 

Wreszcie po uplywie dwöch ty-
godni burmistrz zostaje wezwany 
poraz trzeci. 

— Tym razem to nie zarty — 
möwi szef niemieckiego Gestapo. 
Miasto musi by6 udekorowane je-
szcze wspanialej, bo przyjezdza 
sam Hitler. 

— Niemozliwe! Miasta nie da 
si? udekorowaö! 

— Cöz to, odmawia pan poslu-
szehstwa? 

— Nie odmawiam. Lecz dwa ra-
iy zdolalem wmöwic w czeskich 
mieszkancöw ze przyjezdza Benesz 
i miasto udekorowali. Gdy wi?c 
poraz trzeci powiem im, ze Be-
nesz przyjezdza. to nie uwierz^. 
miasta nie udekoruj^ i na doda-
tek sprawia mi lanie. 

Boze Narodzenie w Obozie 
Armii Polskiel we Francji 

i na urfopie zolnierzy 

»W I A R U S P O L S K T 

Jeszcze przed swi?tami Bo-
zego Narodzenia zauwazyc moz-
na bylo w obozie Armii Polskiej. 
niecodzienne ozywienie, przygoto-
wywanie si? na wielka uroczystosó. 
Kazdy zolnierz wi?cej odbieral li-
stów, paczek gwiazdkowych, kaz-
da druzyna, pluton, kompania — 
przez pulki, dywizje az do dowódz-
twa obozu planowalo. przygotowy-
walo tradyeyj na wieczerz? wigilij-
ny i obchód swi?ta Bozego Naro-
dzenia. 

O tym, ze rozwazanie, przygoto-
wywanie si? do obchodu tak día 
Polaków uroczystych swiat — 
wstrzymywaly w niejednym zol-
nierskim oku Izy wspomnienia o 
najblizszych pozostawionych w 
m?czeñskiej Ojczyznie... o tym, ze 
niejeden zolnierz tlumil w sobie 
westchnienie najci?zszego bólu 
serca... ze on tutaj we Francji zy-
je, ze día niego jest ktos, jest ro-
dzina emigracyjna, która go przyj-
mie w wieczór wigilijny... a on nie 
wie, co si? dzieje z jego matk^, oj-
cem, zona i najdrozszym tak mile 
tul^cym si? do ojea dzieckiem... 
Z tej tragedii wewn?trzne j kazde -
go zolnierza zdaje sobie spraw? 
zapewne kazdy czytelnik— wspo-
minajac o wigilii w obozach i na, 
urlopie zolnierzy Armii Polskiej 
we Francji. Podkreslió pragn? du-
cha wiary, jaki panuje wsród zol-
nierzy i wychodztwa polskiego... 
ducha, który przez okres Swi^t 
Bozego Narodzenia spot?znial, 
skupil si?, poznal walor swej mo-
cy... ze Polsk? odbuduje Naród 
Polski, zjednoezony do wspólnego 
wysilku moralnego. 

Z kazdej kompanii na swi?ta na 
urlop moglo wyjechaé tylko 20 
proc. stanu liezebnego, reszta po-
zostala na miejscu, gotowa na 
kazdy ewentualny alarm, gdyz 
wojna wymaga czujnosci, aby nie 
daó si? zaskoczyc. 

W obozie... Z inicjatywy Do-
wództwa obozu, powstal specjalny 
Komitet, który mial za zadanie 
zorganizowanie swi^t i podzialu 
paczek, darów nadesianych do do-
wództwa przez rozne instytucje 

GRANICA POLSKA. — Zaledwie spoleczne, handlowe czy tez od 
poszczególnych osób. Dary te 
ocenié mozna na ponad milion 
franków, a wyróznilo si? w tej o-
fiarnosci Wychodztwo Polskie z 
Francji i Belgii. 

W kazdej kompanii, w kazdej 
sali przy kwaterze zolnierze sami 
przybrali choinki. Chór obozowy 
przygotowal kilkanascie kolgd. 
áwietlice przybraly swi^teczny wy-
gl^d. W obr^bie obozu zorganizo-
wanych bylo kilkanascie wspól-
nych wieczerzy wigilijnych, zasz-
czyconych obecnosci^ Pana Prezy-
denta R. P. Raczkiewicza i Naczei-
nego Wodza gen. Sikorskiego. 

Entuzjazm, jaki panowal: w tych 
uroczystoáciach wigilijnych, zrea-
sumowac si§ da, ze sita woli zol-
nierskiej l^czyia si? z moc^ Naro-
dzonego Boga, ze przyszla wigi'l? 
obchodzic b?da Polacy w wolnej 
Ojczyznie. 

Kazdy zolnierz otrzymal paezk? 
jako ,.gwiazdk?" od Wychodztwa, 
byli tez i tacy co paczek takich 
otrzymali po 5 i wi?cej nadesta-
nych im przez rodziców. znajo-
mych, krewnych. Ten co otrzymal 

Gwiazdka polska w Rumunii N a marqinesic síworzcnia 
BUKARESZT. (PAT) — Wszyst- liezna grupe uchodzców. W Ö 

Rady Narodowej 

Tragedia Kalisza 
orzed kilku dníami przypominalis 
my tragiezne dzieje Kalisza, zbom-
bardowanego w pierwszych dniach 
ubieglej wojny, a juz znów mamy âo 
zanotowanîa nowe gwalty, dokony-
wane przez Niemców na tym niesz-
czçéliwym miescie. Po wl^czeníu 
Kalisza do Rzeszy realizuj^ opraw-
cy Hitlera bestialskî plan wysiedle-
nia calej 70.000 ludnosci polskiej 
tego miasta na maîy skrawek zie-
mi, pozostaj^cy pod zarz^dem kra-
kowskiego kata Francka. 

Mlodziez kaliska w wieku od lat 15 
do 18 zostaia juz deportowana. Co-
dziennie niemal odbywaj^ siç egze-
^ucje na obywatelach z Kalisza i 
okolicy. 

bwiaz 
BIALOGRÓD. (PAT) — Liga 

poLsko - jugoslowiañska urz^dzi-
ìa dia polskich uchodzców wojen-
nych i ich dzieci tradycyjn^ 
choinke oraz wieczór wigilijny, 
obdarzajac wszystkich obecnych 
podarkami gwiazdkowymi. W wie-
czerzy wigilijnej wziçlo udzial o-
kolo 150 osób wraz z poslem R.| 
P. w Bialogrodzie p. Dçbickim. 

wi§cej, dzielil si§ z towarzyszem 
broni, ucztujac w koszarach, na 
kwaterach przez kilka dni. Cz§sto 
placek swiateczny nadesiany od 
rodziny lub zolnierski chleb za-
mieniony zostal na tradycyjny o-
platek wigiiijny. 

W obozie swi?ta min§iy wesolo 
i sa dzisiaj tematem opowiadañ 
z tymi, co byli na uriopie. 

Na urlopie... Pierwszeñstwo do 
otrzymania urlopu swiatecznego 
mieli zonaci i posiadaj^cy rodzine 
we Francji. Pi^cdziesiat procenl 
z urlopowanych zolnierzy wyje-
chalo na zaproszenia rodzin emi-
gracyjnych czy tez organizaeji 
polskich we Francji. 

Gdyby wszyscy rodacy we Fran-
cji co wyslali zaproszenie na wi-
gili? mieli otrzymaó zolnierza, mu-
síalo by Dowództwo niemal wszy-
stkich zolnierzy uiiopowac, co ze 
zrozumialych przyczyn bylo nie-
mozliwe. 

Emigracja Polska we Francji, 
która poza moralnymi kiopotami 
(bo tak samo pozostawila rodziny 
w kraju) przechodzi równiez kry-
zys wojenny — mimo to spieszy 
z pomoca Armji Polskiej, spieszy 
z pogoda ducha do zolnierzy pol-
skich, pragnie hartujacemu si§ do 
walki zolnieraowi dac gor^c^ mi--
lose serca polskiego wychodzcy. 

Zaproszonych na swi§ta zolnie-
rzy polskich darzono, przyjmowa-
no staropolskim zwyczajem. ¿oi-
nierz polski w kolonii stal si§ zy-
wa propaganda, ze Polska istnie-
je i istnieó b?dzie. Za niejednym 
zolnierzem, który byl na urlopie ¡ 
w kolonii, przyb^da nowi mlodzi 
ochotnicy, których przyciaga do 
Armii — mundur zolnierza poi-
skiege, z polskim orzelkiem na 
furazerce — przyb?da do obozu 
nowi ochotnicy, którzy wraz z zol-
nierzem polskim z kraju szukac 
b$da w walce z wrogiem pomsty 
za krzywdy wyrz^dzone Narodowi 
Polskiemu i naszej Ojczyznie. 

Poza powaznymi nastrojami, o-
powiadaniami ,,jak sp^dzilem ur-
lop", kryja si? tez mile wspom-
nienia, ¿e „córki polskiego emi-
granta choó uTodzone na obezy-
¿nie, pi?knie mówi^ po polsku, za-
chowuj^c zewngtrzny zdrowy wy-
gl%d polskiej dziewczyny". S^ tez 
i z tych urlopów opowiadania zar-
tobliwe, jak to si? „zalewalo ro-
baka", a przy stukni?ciu kielisz-
ków to i o wrogu nie zapomnielis-
my, akcentujac „Zdrowie Armii 
Polskiej" — na zdrowie Emigra-
cji — na zwyci?stwo i powrót do 
kraju. 

Emigracja z ust uchodzcy-zol-
nierza podezas swiat dowiedziala 
si? od naoeznego swiadka, dlacze-
go przegralismy ñapad Niemców 
na Polsk? i jak Niemiec zniszczvl 
nasz kraj — jak mordowal lud-
noáó cywiln^. 
Po urlopach — po swi?tach Boze-
go Narodzenia na obczyznie pozo-
staly mile wspomnienia j nierozer-
walne wi?zy serdecznych uezué. 
Zrodzila si? przysi?ga, symbolicz-
na, l^cz^ca ZOLNIERZA I WY-
CHODzC? walczscych o Wielka, 
Pot?zna, Sprawiedliwa Polsk?, o 
Ojczyzn? día prawych. z krwi i ko-
¿ci Polaków. 

Zdzislaw SZEPIETOWSKI. 

kie polskie obozy w Rumunii, za-
równo wojskowe jak i uchodzców 
cywilnych, obchodzily wigili? Bo-
zego Narodzenia na wspólnych 
wieczei*zach w nastroju, w któ-
rym obck ¿mutku wyrazala sie je-
dnak równoczesnie niezlomns. 
wiara w odbudow? wolnej Ojczys-
ny. 

swych pi-zemówieniach przedsta-
wiciele uchodzców dali wyraz 
wierze w koñcowe zwyciestwo, 
deklarujac swe oddanie rz^dowi 
Rzeczypospolitej. Kapitan Tessier, 
jako przedstawiciel armii francu-
skiej, wyglosil gorace przemówie-
nie w j?zyku polskim, w którym 
podkreslil bohaterstwo zolnierza 

W gmachu Ambasady R. P. w| polskiego. Na przemówienie oa 
Bukareszcie odbyí si? tradyeyj- i odpowiedzial ambasador R. P. Ra^ 
ny oplatek, który zgromadzil, po- czyñski, po czym uroczystosc za-
za p.racownikami Ambasady i ko- koñczyla si? serdeczna manifesta-
loma poíska stale tam osiadlaJcja na czesc sojuszników Polski. 

N i e m o z n a p r z e k r e s l a c 
o d w i e c z n e g o d o r o b k u P o l s k i 

Wychodztwo nasze znajduje sie ; religijnych i politycznych, a na-
w tym wyjatkowym polozeniu, ze ¡ wet... polieji, bo skazani przez s$d 

Nasi sportowey w Armi i Polskiej 

oderwane od kraju przez szereg 
lat, pozostalo za nawiasem roz-
grywek partyjnych, gdyz oddale-
nie od kraju, jak i ustawy fran-
cuskie nie pozwalaly mu na zaj-
mowanie si? polity ka w jakiejkol-
wiek formie. • 

Gdy w chwili obecnej najbar-
dziej upowaznione do tego osobi-

sami zglaszaja si? do odbycia ka-
ry. Na wojn? ruszamy bez przy-
musu, dozoru. placy. 

Nasza wi?c przeszlosc, to: u-
milowanie wolnosci swojej i cu-
dzej, wysokie poczucie honoru, 
sprawiedüwosci i obowiazków o-
bywatelskich, dazenie nieprzer-
wane do idealów wyzszych. Niema 

stosci wzywaja do scislej wspói-.tez w dziejach naszych szacherek 
pracy nad odbudowa Polski, bez imiedzynarodowych, napasci. gra-
róznicy przekonan i zapatrywañ, biezy. szantazów. 

AA 129 
7-ma druzyna II. Szkoln. Ciçzkich Karabinów* Maszynowycn w 
obozie Armii Polskiej w Bretanii. Wsród czlonkóio tej druiyny 
znajduje siç znany kolarz emigraccyjny Wittek (stoi, 3-ci od pra-
wej strony). Jak wiadomo, Wittek bral udzial iv osïatnim wyseigu 

dokola Polski i wygral kilka etapów 

N i a m e y p r z y z n a j a s i ç d i s w y c h z b r o d n i 
BERLIN. — „Berliner Boersen-

zeitung" ujawnia fakt, ze ludnosc 
polska z Poznanskiego, Pomorza i 
wl^czonego do Niemiec terytorium 
jest masowo przesiedlana na obszar, 
rovvnuj^cy si? wielkosci^ Lotwie, 
gdzie Niemcy zamierzaj^ zgroma-
dzic okolo 18 milionOw Polakow. Je-
sli wezmiemy pod uwag?, ze totwa 
posiada 2.000.000 mieszkancow, lat-
wc zrozumie6 mo^na, do czego d^z^ 
Niemcy w diabelskich swoicn pla-
nach. Jest to nt jwi?ksza zbrodnia, 
jak^ znaj^ dzieje Europy. 

Ostatnie wiadomosci z Poznan-
skiego i Pomorza oraz Sl^ska stwier-
dzaj% jednobrzmlqto teror, jaki sto-
sowany jest na ka^dym kroku. Po-
lacy otrzymuj^ tylko polow? kart 
zywnosciowych, kt6re i tak opiewa-

na glodowe porcje. 
Wszystkie koscioly na Pomorzu 

zostaly zamkni?te, pos^gi i pomniki 
zniszczone. 

W Kutnie rozplakatowano oglo-

szenie, ze kazdy, kto siç ironicznie 
usmiechnie lub nie zdejmie kapelu. 
sza przed czlonkiem partii hitlerow-
skiej lub przedstawicielem wladzy, 
podlega SQdowi. 

WSZYSCY POLACY 
lecz^ siç le ka m i polskiei firmy 

Magister KLAWE 
Informacje i cennik lekow 

bezplatnie. 
MAGISTER KLAWE, 39, Bid. j dobrobyt materialny i moralny o-

bywatela. O podbojach nie marzy. 

to takie haslo pada tutaj na gle-
b? przygotowana. Slyszy si? jednak 
nieraz wsród Wychodzców oba-
wy, czy przy odbudowie Polski nie 
powstana znowuz jakies trudm»-
Sci natury wewn?trznej. politycz-
nej i czy politycy potrafia si? u-
strzec wszelkich nieporozumieñ. 

' Stworzenie Rady Narodowej jest 
dowedem, ze nasz Rzqd mysli ju:>. 
teraz i to calkiem slusznie o spo-
sobie rozbudowy Ojczyzny, przez 
wykorzystanie wszystkich sii Naro • 
du we v/spólnym wysilku, na zasa-
dach równosci i wolnosci. 

W tworzeniu nowych ram ustro-
jowych Pañstwa moga. wykazac 
pewne róznice, warto wi?c chyba 
zastanowió si?, choc pobieznie, nad 
tym, jakie sa doswiadczenia na-
szego Narodu i wskazania przesz-
losci. Nalezy wyleczyó si? z manii 
latania ustroju przez mieszanie 
obcych idei i metod, bo jestesmy 
Narodem nietylko dojrzalym, ale i 

Ipod wielu wzgl?dami przoduj^eym. 
Jesli chodzi o nasze tradyeje 

spoleczne i polityezne, to w skró-
cie podalismy w pazdzierniku ub. 
roku obraz Polski rzeczywistej, ja-
ko -,kraju wolnosci, post?pu i 
pi-zyszlosci". Przypominamy wiec 
tylko, ze podezas gdy dawna 
Europa ton?la w gwaltach, uci-
sku i rewolucji, plac^c za wszysi-
kie swe nabytki wolnosciowe ' — 
krwia i ruinami, zelazem i groba-
mi, to równoczesnie Polska w sto-
pniowej ewolucji zasluzyla sobie 
na szczytne miaño ,>wyspy swo-
bód';, wyprzedzajac o cale wieki 
inne kraje. 

Celem pañstwa nie bylo bowiem 
u ñas zadowolenie kaprysów de-
spotów (Pañstwo, to ja!), lecz — 

Brasserie la Nationale 
DOUAI 

¡eoo w u m 

CHORYM 

Do czasu zanim rzady pañstwjnia, by pluton polski nosil jako 

Piwo o niskiej fermentacji 
Najlepsze i najtansze w calym okr?-

gu Douai 
¿ADAJCIE 

CIEMNE, rodzaj monachijskiego, 
moc 6° 

JASNE „SOLEIL", rodzaj pilzneft-
skiego moc 5"5 
moc 4° 

JASNE .,COOPERATEURS'\ domo-
we moc 35 

W beczulkach i butelkach. 
Nasze piwo jasne ..BOCK SOLEIL" 
wzmaenia, a nie m?czy zoè^dka; do-
starezamy go do klinik dla rekonwa-
lescentôw gdyz jest ono naturalnie 
wzmacniaj^ce i jednoczesnie bar-
dzo aktywne. Jasne „NATIONALE", 
bawarskie. 

TBIURA 

alianckich porozumieja si? mi?dzy 
soba co do sposobu zaciagu pol-
skich ochotników z Kanady do 
Armii Polskiej Polonia kanadyj-
ska stara si? w ramach obecnych 
mozliwosci zaznaczyc udzial Pola-
ków w armii kanadyjskiej. Ze 
wzgl?du na fakt, ze do armii ka-
nady jskiej przyjmowan; sa tylko 
obywatele kanadyjscy, Polacy 
tamtejsi staraja si?, by w pulkach 
kanadyjskich tworzono polskie 
plutony. 

Dotychczas w Winnipegu dzi?k¿ 
staraniom spoleczeñstwa polskie-
go Winnipeg Greniadiers tworza 
pluton polski zlozony z samych 

naszywki godla Zjednoczenia w 
postaci lisci klonu z oríem pol-
skim. 

Polacy w innych skupieniach 
czy nia równiez starania, aby ka-
nadyjskie wladze wojskowe Pola-
ków - ochotników zaciagaly w 
specjalne jednostki polskie. Polo-
nia bowiem pragnie zadokumen-
towac braterstwo broni poLsko-
brytyjskiej, pragnie by historia 
dala swiadectwo, ze Polacy z Ka-
nady pospieszyli w bój o Polsk? 
i Aliantów. 

A do czasu — szeregi mlodych 
Polaków w Kanadzie, obywateli 
polskich. czekaja. by z broniq w 

Polaków. obywateli kanadyjskich. r?ku walczyó o Polsk? na wszyst-
Zjednoczenie Zrzeszeñ Polskich !kich antyniemieckich frontach. 
w Kanadzie czym równiez stara-' (C.I.D.) 

P o l s k i d z i e ñ w i g i l i j n y w L o n d y n i e 
Londyñski ..Daily Telegraph" 

zamieszeza opis wilii polskiej, u-
rzíidzonej dla uchodzców polskich 
w Londynie przez proboszcza pol-
skiego koéciola w Islington, ks. 
Wladyslawa Staniszewskiego. O 
becni byli ambasador Raczyñski z 
zon$, konsul, komendant polskie 
go okr?tu wojennego i maryna-

18, rue du Gouvernement ! rze oraz rodziny uchodzców. 
Telefony: 23 i 181 0112 [ Okolo 200 osób zasiadío do wi-

lii, której menu skladalo si? z po-
traw tradyeyjnych polskich. Uro-
czystosó rozpocz?la si? ceremonia 
lamania poswi?conego oplatka. Po 
wieczerzy goscie polscy odspiewa-
li przy swietle swiec kol?dy: .,Bóg 
si? rodzi", „W zlobie lezy", ,.Lu-
lajze Jezuniu". éwietlica byla u-
dekorowana barwami Polski z her-
bami wi?kszvch miast. (C.I.D.) 

OSLABIONYM I NERWOWYM 
Dzisiejsza nauka lekarska udo-

wodnila, ze liezne przesilenia w sta. 
nie zdrowia, jak: ogólne oslabien e, 
zesztywnienie m^áni, zanik pami?-
ci, przygn?bienie nervvowe, zatwar-
dzenie, bezsennoác, trz?sienie czlon-
ków, zatrucie kwasem inoczowym 
(podagra, reumatyzm itd.); rozne 
choroby, neurastenia i t d . , orazl Kilhci 
wszelkie objawy PRZEDWCZESNEj 
STAROsCl a nawet przedvvczesiie-
go zgonu, — powodowahe zlym 
dzialaniem naszych gruczoíów zy-
wotnych. Jednoczesnie doswiadcze-
nia naukowe dowodzí*. ze przez 
wprowadzenie do naszego obiegu 

I krwi wyciQgu z gruczóiów zywot-
! nych „Kalefluid", mozna przywró-
¡ cic normalne dzialanie tych gru-
czoíów a tym samem wskrzesiC 
Zdrowie, Siiy i radosó mlodego 2y-
cia. 

Naukowy srodek „Kalefluid" od-
mladza i wzmacnia caiy organ ¡zm, 
przywraca zdrowie i sily w kazdym 
wieku, przyápiesza trawieme, roz. 
puszcza í usuwa kwas moczowy oraz 
trucizny. Jednym stowem, po ku-
raeji „Kaleíluidem'' choroby i nie-
domaganía ustam^, przj'gngb enie 
neivvowe znikníe. Stanecie si? rze¿-
kimi i wesolymi, cieszyé si? b?dzie-
cie z miodego i zdrowego zyeia. 

Z powodu braku miejsca, prosimy 
wszystkich o zaz^danie naszej bro-
szury ¡nformacyjnej. zawierajíicej 
opinje Ciala Lekarskiego oraz listy 
cizi?kczynne wyleczonych. Naprzy. 
klad, znakomity Profesor Dr. Cairi 
p:sze: ,,üwazam ..Kalefluid" jako 
silny ¿rodek, wielce wzmacniaj^cy 
t przywracaj^cy zdrowie. Da je en | 
energj?, przywraca stracone sily i 
wzmacnia system nerwowy. Jedne-
mu z mych paejentów, 60-cioletnie-
mu czlowiekowi, zupelníe zgrzybia 
lemu, „Kalefluid" w zupelnosci 
przywrócil sily l zdrowie, i chury 
moze obecnie pracowaú jak mío-
dzieniec". 

KALEFLUID — jest nagrodzony 
5 ZLOTYMY MEDALAMI1 5 GRAND 
PRIX. — BEZPLATNIE wysylamy 
broszurk? w pclskm j?zyku o naj-
lepszej metod".ie leczenia i^odmla. 
dzania organizmu, przywrócenia sil j 
i zdrowia. — KALEFLUID znajdzie-
ele w aptekach, albo ^ez naplszcie! 
do ñas po polsku. a my Warn wy- ¡ 
slemy to cudowne lekarstwo. — O-1 
PLATA PRZY ODBTORZE. 0117 
Laboratoire W. KALEFIUID 
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ZAWIESZENIE 
DWU DZIENNIKOW 
SZWAJ CARSKICIi 

BERXO. — Wladze federalne 
zawiesily dwa czasopisma wyda-
vvane w Szwajcarii, a mianowicie 
— komunistyczna szmat§ ..Frei-
heit" oraz hitlerowska „Neue Ba-
sler Zeitung", wychodzace w 
Bazylei. Oba te pisnia utrzymy-
waly si^ z subwencyj niemiecko-
sowieckich i uprawialv politvkc. 
niezgodnii z przepisami o neutral 
nosci i hezpieczeiistwie Szwajca-
rii. Jest wi^c o dwu gadzinovv-
cow mniej. 

my, lecz stajemy twardo w ,.po-
trzebie" dla obrony siebie i innych. 
Nigdy nie godzimy si? na to, ze 
„zdrada jest polityk^, a przemee 
— bohaterstwem'". Nie tar-zamy 

,swistków pa-
pieru", wagonów zaplombowa-
nych, oszustw ideowych i gospo-
darcz-ych — „dla dobra pañstwa". 

Wspanialy rozkwit pot?gi i roz-
rost terytorialny nie byly takze 
wynikiem gwaltu i pogn?bienia; 
Litwy, Rusi. Inflant, Prusów, Mo-
raw, W?gier — lecz podniesieniem 
ich do naszych swobód, kultury, 
post?pu, na ich wlasne zadanie, 

Zas pod Lignica, Grunwaldem, 
Beresteczkiem, Wiedniem czy 
Warszawa — wlasn^ piersia zasla. 
niamy Europ?, by mogia w spoko-
ju gromadzic dobra materialne, 
zabytki, kcmfort. 

Takim jest wielkie dziadzictwo 
naszych ojeów! 

Gdy przed cwierówieczem od-
zyskalismy byt pañstwowy, to pod 
ci?zarem przebytej niewoli. zagu-
bili&my te cechy wielkiego Naro-
du. Wykazalismy, ze w rzeczywi-
stosci pañstwo to bylo wypadkiem 
mechanicznym, materialnym, ze-
wn?trznym. Poszlismy za bl?dny-
mi ognikami zapozyczonych idei 5 
napr?dce skleconych obcych po-
myslów. wracajac nie jako do rol* 
„papugi i pawia"... 

Stawialo si? paplerowe ,.fron-
ty": do elity i do szarego czlowie-
ka, do handlu i do morza, do wsi 
i do przemyslu. przeciw totalizmo^ 
wi i mi?dzynarodówkom. Wszyst-
kie nasze „programy" ujmowaliá-
my przeczaco: kazdy z ñas my-
slal: tego nalezy unikac, przed 
tamtym si? bronic, eos podlataé, 
lub ,.rozladowac". Nikt nie miai 
odwagi, czy sily, by nareszcie daé, 
nam eel pozytywny, wìasny, obej-
mujacy caly Naród. St^d tez. mi-
mo .,twardej r?ki" trwal walc ga-
binetów ministerialnych i hustaw-
ka „orientacyj", a przy stosach 
programów. zabraklo czasu i miej-
sca na jedno: program Polski. 

Ale Historia jest nieublaganym 
s?dzia i z^da dopelnienia naszej 
roli. Karze nas dzls za sprzenie-

si? w ba-lwochwalczym lokajstwie wierzenie si? temu programòwi, 
przed monarcha, lecz wprowadza-1 wymaga nowych ofiar, nie w sen-
my „Pacta Conventa" (umowy 
konstytucyjne) i stawiamy prawo 
nawet ponad królem. Zawsze te 
same zasady, niespotykane w cza-
sach ówczesnych: ,,Nic o nas — 
bez nas" oraz „Równi z równymi 
i wolni z wolnymi". 

Nie znamy zamachów palaco-
wych, inkwizycyj, przesladowañ 

sie biernego oczekiwania na .,cuda 
i nadlutìzi", lecz przez swiadomy 
Czyn Wolnosci. 

Warto wiec b?dzie przypomnieé 
sobie te wielkie tradyeje w chwi-
li, gcly wlasnie Rada Narodowa 
zajmuje si? sprawa zakladania 
zrebów ped gmach Polski Nowej. 

R. USZPOLEWICZ. 

filmów francu-
skich odznaczono na 

wystaivie iv Wenecji 
X — -

RZYM. — Przed paru iniesia-
cami oclbyla siç \\ Wenecji miç-
dzynarodowa wystawa íilmowa, 
przy czym wyniki jej zostaly o-
gloszonc dopiero \v tycli dniach. 
Pomiedzy odznaczonymi filmami, 
znajdtìje siç szereg utworów 
francuskich. Dramat filmowv 
„Koniec dnia" uzyska» 
na^rodç ex-equo, film 
..Chartres" oraz film ..Dziewczçta 
w klopotach" — otiv.ymaly bron-
zowe meda le. 

Koìeie é s é tìrazei 
— = x = — . 

RZYM. (PAT) — Na skutek an-
gielskiej blokady i niebezpieczeñ-
stwa zeglugi na moi*zu Pólnocnyin 
daje si? zaobserwowaó coraz sil-
niejsza koncentracja tranzytowe-
go ruchu towarowego przez wlo-
skie koleje i porty. 

Z tìn. 1 stycznia 1940 wioskia 
koleje podniosa stawki dotychcza-
sowej taryfy przewozowej o Su 

pierwsza | p r o c jednoczesnie cofni?te zosta-
naukowv I , . ,, . 

na w tym terminie wszystkie do-
tychczas przyznawane ulgi przy 
przewozie. 

Za dusz^ 

s . p . R o m a n a D n o w s k i e g e 
Prezesa Kom. Nar. Polskiego w Paryzu w cza&ie wojny 
swiatowej, delegata Polski na konferencj^ pokojowa w Pa-
ryzu, Ministr.i Spraw Zagranicznych R. P. w roku 1923, 

nieodzalowanego obywatela i m?za stanu, któreniu Narckl 
Polski w tak vvielkiej mierze zawdzi?cza odbudovvanie swe-
go zjednoczonego panstwa z oparciem o Baltyk odb?dzie 
si^ we wtorek dn. 2 stycznia 1940 r. Msza S\v. Zalobna 
o godz. 10 rano wkosciekr polskim w Paryzu, na którq za-
piivsza si<̂  wszystkich Polaków. 

Dr»:a 2 stycznia 1940 r. o godz. 11 r ano z inicjatywy 
Rzijdu Polskiego nabozeiistwo zalobne w katedrze w Angers 
za dusz? s. p. Romana Dmowskiego. 

TANIEiPEWNE 
LECZENIE 

przeziçbienia i kaszlu 
C H O R O B PEUCNYCH 
za pomoca BkO.NCnOM.UIDU 

Przez.çbienie, bronchit. katai- od-
dechowvch organów, grypa, astnr.i, 
dusznesc í u^zelkie choroby gardti * 
piuc lecza si? szybko i niezawodnie 
Bronchofluidem. Nawet po zazyciu 
Kilku tabletek Bronchofluidu chory 
odczuwa znaezne polepszeníe. — Ci 
na 16 fr. 

Leczeníe 
zatwardzenia 

zoladka, chorób travvienia 
i w^troby <0117 

GASTHOFLUID Jest iekarstwem. 
który reguluje tízialalnosc w^troby 
Leczy zatwardzenie jak równiez cho-
roby z tejze przy czy ny pochodzace: 
zatrucie Krwi, choroby wqtroby. o 
stre i ehroniezne zapalenit kiszeîc, 
choroby skóry. hemoroidy. bicie ser-
ca. odbicie. ¿,azy, zl.v .smnk i zanach 
w ustach i t.d. CENA: 13 fr. 85 c. 
PISZCIE do nas, a my wam wyslemy 
ten euat'wny srodek i opis uzyeia. ü-
piata przy odbiorze. Przesylka na 
nasz koszt w razie zamówenla nia 
mniej Jak 2 DUdeíek. 

Piszcie do nas po polsku p^îf 
adresein : 

LABORATOIRE 
W. M. KALEFLUID 

66 Boulevard Exelmans PARIS 13 

B . P r e z y d e n t M o á c i c k i 
w y c o f u j e s i ç z p o l i t y k í . 

Po przybyciu do Szwajcarii b. 
prezydent Moscicki oswiadczyl^ 
ze postanowil nie zajmovva'C 
vviçccj polityk^. (C:i:L>:) 
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Trim- Q o . . y AM i j T A i 0 T Y C H C O J F A B R Y K U J A " G A Z E T ß 
Piec lafc min«>o. 10-go grudnia, 

gdy ñas opuscü, ten który przez 
najdhizszy okres istnienia „Wiaru-
sa Polskiego" podawal zdrow** 
straw? duchowa^ wychodztwu poi-
Bkiemu wspólnie z bratem swoim, 
s. p. Antonim Brejskim. P i ? 6 
lat, które wiele zmian z soba przy-
niosly, lecz mimo to pamiec o-
broñcy i przyjaciela wychodzczego 
ludu pozostala w zywej pami?ci 
u wSzystkich, którym dobro wiel-
kiej xnasy wychodzczej lezy na 
se re u. 

Na czy ra poiegalo to zzycie si? 
á. p. J a n a Brejskiego z jego wier-
nymi czyteínikami i dziaíaczami 
spolecznymi, którym pomagal s t a -
wiaé pierwsze kroki w uciazliwych 
warunkach niemieckiej niewoli? 
Na tym, ze uczyl ñas wszystkch 
wiary we wlasne zdolnosci i süy, 
¿e obea mu byía t an ia demago-
gia a przemawialo przez niego 
zawsze gl?bokie przeswiadczenie-
iz ludem stoi Polska, iz narodo-
wo uswiadomiony lud potrzebny 
jest nieodzownie do odzyskania 
Je j niepodleglosci, do przetrwa-
nia w niewoli pruskiej i do stwo-
rzenia pot?znej Rzeezypospolitej. 

á. p. J a n Brcjski byl nietylko 
uieustraszonym obroñea intere-
sów warstwy wlosciañskiej i ro-
botniezej, czy na lamach „Wiaru-
sa Polskiego" czy w parlamencie 
niemieckim, lecz zyskal sobie u 
prostego ludu mi¿osé i zaufanie 
jako nauezyciel troskliwy o to, by 
wykorzeniC wady i naíogi u t rud-
nia j^ce szerokim warstwom ludzi 
pracy zdobycie wi?kszych praw i 

lepszego ju t ra najwiçkszego od 
setka sere, mózgów i rak kazdego ! 
narodu. ; spózniona jest godzina 

TT , ¿ . . . . ... i A gazety jeszcze nie ma. Ucz sie w kazdej wo Ine j chwih. . . J . . , . . . v J J Mniej wiçcej raz na tydzien sly-
p racu j nad soba, nad najblizszy- ; $ z y m y t aka lub podobna wymòw-
mi, b^dz wierny Ojczyznie i sp ra - j k? od dyrektora naszego Wydaw-
wie robotntczej. Nie oskarzaj bra- ! n i c t w a P- D " r ä Nawrockiego, któ-

, , ;ry jako czlowiek dziwnie punk tu -
t a robotmka, pi-zywiedz zblakane- j a l n y u p i e r a s i ç p r ? y t y m a b y p a . 
go na drog? rozsq,dku. W coraz to jehnaey swiezç, farba i przylepiaja^ 
nowej, cieplejszej formie powta- j 6? Jeszcze do rak, pierwszy nu -

. . . . , 4 . !mer „Wiarusa Polskiego" wyszedl 
rzaly sie przez dziesi^tki lat te ¡ 2 m a s z y n y r o t a c y j n e j j U z 30 mi -
podstawowe wskazania, przeplata^ | nu t przed t^ ostateczna godzina. 
ne radosnymi pochwalami día ! Gdy wiçc numer siç spózni, n a -
, . . . . . . . . is tçpuje delikatne trzesienie ziemi. tych, ktoi"zy wyroániah sie na po- í ̂ v l J V „ . i . „ 

J v 1 -Pierwszy wstrz^s nas tçpuje vj Re-
lu spolecznym i gospodarczym a j d a k c j i , k tóra — nie wiem czy 

. — , Da j pan na w¿selki wypadek 
180". Idzie w'çc 190, a w chwil? 

j }K) wydrukowaniu gasety. otrzy-
I mu jemy daisza depeszç, ¿e podcza.s 
; katas t roíy s t racco zycìe 200 íu-

Q-zi; Mamy wlçc tç pociechç, ¿e 
I n'asz wyrafinowany zmysl dzien-
I nifcarski zblizyl n a s do prawdziwej 
cyfry. • • 

Gorzei jest, gdy chodzi o 
i wy Io wie nie prawdy z komunika-

a w chwilach woìnych od lego 
nuz^cego sa jçc ia t rudni l siç ko-
rekta w „Wiarusie" i z premedyta-
cja z ,-posïa" robH „osîa", uwaza-
zajac ze „litera jest w tym 
wypadku zbyteczna, — te raz bije 
rekordy swej kompanii. rzucajac 
grana tem tak daleko, ;.gdzie myél 
nie siçga", lecz g rana t doleci. 
Pos-zedl do wojska takze uczen La-
tosiñski. Tego chlopca bylo n a m 

JAN BREJSKI 
A A 126 : 

lepszej egzystencji. On to wskazy-
wal i praypominal przy kazdyni 
zetkniçciu siç z tym od kilofa, iz 
nauka, oswiata pozwoli mu jasno 
dojrzec, gdzie slusznosé a zwlasa -
cza ktôrçdy droga do wydajnej i 
t rwalej obrony zarówno polskosci 
w okresie niewoli jak i spraw ro~ 
botniczych. On tez wskazywa! na 
rzeez ogromnie wazn^ przy osia -
ganiu sîiLSznych postulatów, mia-
nowicie na solidarnosci klasy p r a -
cujace j oraz na madry i trzezwy 
wybór jego przywódców, którym 
wybicie siç na czolo i stycznosc z 
iñnymi sferami nie powinny nig-
dy pozwoli6 zapomniec. ze czlo-
wiek pracy im zauiai , ze przywód-
ca robotniczy bierze na siebie od-
powiedzialno&ó za wywaiezenie 

sprawiedliwymi naganami dia 
szkodników i wrogów ludzi pracy. 

Od.?zedì od nas, zostawiwszy po 
soble dorobek t rudny do oszaco-
wania, bo schowany w sercach 
wieìu tysiecy dobrych ludzi, któ-
rym wskazal szlachetne cele zy-

iciowe i rozjasnil ich szarq, do!? 
idealem nieugi^tego pracownika 
dia .sprawy ojczystej, czlowieka 
czystych r^k o smialych prawych 
przekon'aniach, który gdziekolwiek 
los tuíaczy go postawi Polsce i lu-
dziom pracy zawsze honor przy-
niesie. 

Odszedl, lecz ¿yje wsród ludzi, 
wsród czytelników wraz z nim ce-
niacych i urzeczywlstniajacych te 
idealy i na zawsze wsród nich 
pczostanie. 

Takim pami§tam i czcz? moje-
go Ojea. 

Ludmila Brejska-Nawrocka. 

U c h o d z c a o E m l g r i i c f l 
Emigracja! Uiu siuwu, Kiorr-, 

go dzvviek przyprawial mine za-
wsze o wzruszenie, a cóz dopie -

ro rozpami^tywanie wszystkich 
iych e lementów, które skladajij 
si^ na przykra koniecznosc opu 
szczenia domu rod zinne go, kra-
ju, Polski, tego wszystkiego, co 
drogie kazdemu czlowiekowi. a 
specjalnic Polakowi. Ilekroc po-
wracahmi do tych zagadnien, ty-
lekroc konczyly sie wszystkie 
moje najbardziej wyro zumo wa-
ne dociekania na temat watki o 
clileb, bezrobocia, nadmiaru rak 
do pracy, zarówno wsród chio-
pów jak i inteligencji, nieoplacal-
nosci gospodarstw karlowatych i 
t. p. — wielka ilosciij lez, który-
mi kazdorazowo oplakiwalam 
tragedia emigranta polskiego. 
Wczuwalam sie bowiem w ten 
boi milionowych rzesz wychodz-
Iwa polskiego, opuszczaiqcego 
Matk^ Polsk^ dia kawalka eh le -
ba, który jakze cz^sto okazal sie 
kamieniem. Przezywalam z emi-
granteni jego cierpienia fizyczne 
ì moraine, jego poniewierk^ 
wsród obcych, a zwlaszcza ten 
jedyny w swoim rodzaju szarpiij-
cy naitajniejszymi zakarmarkami 
duszy bòi — tesknote za Polsk^. 
i) la tego tez w kraju wszyscy ci, 
którzy interesowali si^ zyciem 
wychodztwa polskiego mieli jed-
n o wielkie uwielbienie dia najlep 
szych synów Ojczyzny, którzy, 
zmuszeni do szukania chleba u 
olxiych, tak wiernie zawsze przez 
wieki J e j sluzyli. Z emigraci^ na-
sza stykalismy sic nieraz na róz-
nych zjazdach w Polsce, w 
chwilach bardzo odswi^tnych, nie 
maigc moznosci zobaczenia ich 
i am daleko, w trudzie i znoju co-
dziennego dnia. Nie przeczywa-
lismy, ze tak szvbko i w tak tra-
gicznych warunkach zetkniemy 
si^ z Rodakami naszymi n a ' o b -
czyznie, we Francii. 

Wszystko, co zaobserwowac 
zdolalam przez krótki okres me-
go pobytu w srodowisku emi-
grackim. przeroslo moie oczeki-
wanie. W kraju zdawalismy so-
bie z tego sprawy i bolelismy 
zawsze nad tym, ze najwar tos-
ciowszy element obywateli, ten 
zaprawiony iuz w kraju d o walki 
o byt, twardy, nieust^pliwy.pelen 
poczucia swej god nose i ludzkiej 
j narodowej , szedt na podbój 
^wiata oboi<?tnie, czy byl to chlop 
polski, wedrujgey do Brazylii, a-
by tain nieprzeniknionym borem 
wvdrzec krwawiaeymi r^kami 
kawal ziemi-zywicielki, czy tez 
górnik polski, zdobywajgey pod 
yiemia swój chleb powszedni, czy 
inteligent, gruntrujqcy sobie w 
|K)cie czola egzystencj« w róz-
»>ych punktach obu pólkuli ziem. 
skich* 

Tu ta j w e Francji poznalam lu-

dzi ze wszystkich srodowisk m r 
szej emigraeji. Stykam sie z tym i 
od biurek redakcyjnych, lekarza-
mi, rzemieslnikami, górnikami, 
robo tn ikamiJedn i przvwedrowa-
li z Polski, inni SÍJ juz pokole-
niem z powtórnej emigraeji, któ-
re w wiekszosci wypadków Oj-
czyzny ieszcze nie widzialo. 
Wszyscy bez wyjcjtku wysoko 
dzierzq sztandar narodowy i go-
dnie reprezentuj<| Polsk^. Nie 
przynosili J e j nigdy i nie przy-
niosg wstvdu. Twardg. rzetelna i 
fachowa prac^ zyskali sobie u-
znanie i zaufanie swego obcego 
srodowiska. Przeszli poprzez roz-
paez i n^dzf przybysza do obcego 
kraju, gdzie mniejszosei nie posia 
daja tych wspanialych swobód jak 
u nas w Polsce. Zdobywac sobie 
musieli krok za krokiem w pocie 
czola swoie stanowiska, walcz^c 
ze wszystkim i o wszystko, prze-
zwyci^zajac tak wielkie trudnosci 
jak n.p. znajomose fezyka f raneu-
skiego. 

Ale przetrwali, bo czegoz nie 
potrafi i nie przezwyci^zy nasz 
polski chlop, robotnik czy inte-
ligent? Serce rosnie, patrzgc na 
t^ nasza Polsk^ na emigraeji. Ka. 
zdy Polak na obczyznie to pozy-

cja, to o by wa tel, który przeszedl 
przez wszystkie próby, jakich mu 
zycie nie szczçdzilo, to taki, któ-
remu niebezpieczenstwo zawsze 
zaglada w oczy, to czlowiek czy-
nu. Twarda walka o byt i o za-
ehowanie swej odrçbnosci naro-
dowej dziwnie wyszlachetnily 
naszij emigracjç, nie móvvi^c juz 
0 wielkim wyrobieniu spolecz-
nym i wspanialej postawie oby-
watelskiej, wyrazajacej siç w bez . 
granicznej ofiarnosci mienia i 
krwi naszego wychodzcy,posuwa-
jacej sie az do saniozaparcia, je-
zeli chodzi o nieszczesliwíj Oj-
czyznç naszg. 

Ciesza siç oczy Polaków, przy-
bywajacych do tej wielkiej pol-
skiej rodziny na obczyznie do-
statkiem d o m ó w wyehodzczyeh, 
czystoscia mowy i obyezajów 
polskich.Patrzac na ich pracowi-
te zycie, na teil ciezki dorobek 
materialny i ducliowy, budzi siç 
w nas nieugiçte postanowenie, ze 
nie pozwolimy,aby w wolnej Pol-
sce zabraklo tych dzielnych lu-
dzi przy budowie nowych, inoc-
nych funda men tów pod Wielka 
1 Potçzna nasza Oiczyznç. 
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wszedzie, lecz u nas bardzo czç-
sto — s ta j e sie pierwszym kozlem 
ofiarnym. Poniewaz jednak w Re-
clakcii siedz^ „stare wró'ole", któ-
re ;,w kaszy zjesó sie nie da ja" , 
wiçc w razie wymówek wolaja 
chórem : 

„Ale o panie, mysmy niewinni, 
Inn i szatani by li tu czynni../ ' 
Tymi „szatanami" s^ na tura ln ie 

pracownicy drukarni (wolnego pa-
nie redaktorze! gotowi w to u-
wierzyc nietylko czytelnicy, ale i p. 
Dyrektor — dop. zecera). My bo-
wiem, siedzac od switu w Redakcji 
.^tawiamy siç na glowach", aby 
juz po godzinie roboty dac caly 
mater ia l potrzebny do wykoñcze-
nia numeru. Przez cale 60, a cza-
¿ami tyiko 59 minut , maszyny do 
pisania trzeszcz^ jak karabiny 
maszynowe, a kar tki z gotowymi 
ar tykulami i wiadomoáciami tyi-
ko f ruwaj^ . P. redaktoir Budzyñ-
fki. który, chociaz ma golçbie 
serce, odnosi druzgocz^ce zwyciç-
stwa w Karelii, lub znçca siç nad 
Niemcami, p. Uszpolewicz urza-
dza i obrabia ze szczególnym za-
milowaniem katas t rofy kolejowe w 
Niemczech i przepowiada na jazd 
na pañstwa neut ra lne na lada 
dzieii po niedzieli, nasza na jnow-
sza wspólpracowniczka p. Stella 
chwyta umiejçÇnie fale eteru i ob-
jaánia n a s pQtem co w t ra wie 
brytyjskiej piszczy, albowiem zna 
naj lepiej z nas mowç Szekspira. 
Natomiast nizej podpisany, mimo 
opadniçtego (od wiecznego siedze-
nia) zoltidka, podnosi ducha tak 
sprytnie w To i o wo, ze to pod-
noszenie koñczy siç zawsze na je-
dnym lamie. Gdy zas jest zadlu-
gie o 5 wierszy, to musi to obeiaé. 
jak wyrostka robaczkowego. 

Przy takim tempie pracy, po za-
topieniu jeszcze kilku lodzi pod-
wodnych i zestrzeleniu kilkunastu 
samolotów, zapalamy papierosy, 
zamàeniaj^c Redakcjç w wçdzarniç 
i ciesz^c sl§ z j adii wie, ze dallsmy 
zaduzo materiaiu, którego drukar-
nia nie zdoia pomiesció w tym 
nume.rze. Rezu'ltat jest taki, ze 
nie uplynie ani 20 rninut, gdy p. 
Klein, kierownik drukarni , zbie-
gnie blyskawicznie po schodach 
mimo swych 100 kilo zywej wagi 
i nie ustapi z Redakcji, dopóki j a -
kiego mnie j waznego „kawalka" 
nie usuniemy (¿ebyácie panowie 
byli tak zdrowi, jak zlorzecz^ warn 
skladacze. gdy jité zlozony mate-
rial idzie ,,w odstawkç"! — Dop. 
zecera). 

I tak nadeho^zi chwila, gdy ma-
szyna rotacyjna, nad ktôr^ czuwa-
ja pp. Zalisz i Bukowski, powinna 
juz .,gra6", lecz jeszcze po uply-
wie pòi godziny nie slychaé jej 
szumu. Natomiast wytwa-rza siç 
inny szum, bo oto Dyrekcja szu-
ka winnych tego opóznienia. Po 
nitee do klebka dochodzi siç wresz-
cie do stwierdzenia faktu , ze nie 
zawindla Redakcja ani nawet d ru -
karn ia (i znów ta drukarnia! — 
dep. zecera), lecz taka sobie in-
stytucja, k tór$ we Franc j i nazj ' -
waja pleknie „dame Anastasie", 
a po polsku po prostu cenzura. O-
tóz zdarza siç, èe „dame Anasta-
sie" zaczyta siç tak glçboko w 
„Wolnej Trybunie" lub wstçpnym 
artykule, ze nie wzruszy siç nawet 
takim ,.ultimatum", te ucieknie 
poci^g, którym odehodza pierwsze 
paczki z gazetami. Dopiero gdy 
,,Wiarus" zostanie dokladnie ,,wy-
bielony" z rzeczy ciekawych, lecz 
nfecenzuralnych, moze isc miç-
dzy ludzi i rotacyjny potwór wy-
rzuca ze swej gardziell cale stosy 
gazet. 

popelniibym jednak krzycz^ca 
niesprawiedliwo^ó, gdybym za 
kazde opóznienie gazety zwalil wi-
nç na tç s lawetna „dame Anasta-
sie". Czçsciej bowiem zdarza siç, 
¿e n u m e r jest juz wykonczony, 
gdy nadejdzie jakas opóániona 
depesza, która koniecznie trzeba 
dac, aby naszego dziennikarskie-
go sumienia nie zalala potem 
zolé ze zgryzoty, ze ktos inny u -
przedzil nas z t^ wiadomoácia. 
Nadchódzi naprzyklad wiadomosé 
o wielkiej katastrofie w której 
zginçlo 150 ludzi. Specialista od 
katastrof , p. Uszplewicz, namysla 
siç, czy cyfry, zabitych nie pod-
wyzszyó na 16p, bo to nie nie wia-
domo i wog(Se. Ktoá t a m radzi 
podaé 170 zabitych, a ja môwiç: 
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miecka propaganda. Tu najwi^k-
sza wprawa nie pomoze. Niemcy 
podadz^ n. p. ze zestrzelili 30 sa-
molotów angielskich. Znaj^c 
„prawdomównoéc" hitlerowców 
podajemy do gazety, ze w bit wie 
powietrznej Anglicy stracili 3 sa -
moloty, a potem okazuje si§, ze 
s t ra ty angielskie wyniosly 1 sa -
molot, a pozostalych 29 massyn 
brytyjskich spadlo n a mózg szefa 
propagandy, Goebbelsa. 

Gdy juè wreszeie wszelkie opóz-
nia j^ce druk, a nie spiesz^ce si§ 
depesze zostan^ wyekspediowane 
do drukarni, gdy maszyna ro ta-
cyjna zacznie wreszeie swa nruzy-
k§, zaczyna si§ praca nad drugim 
numerem. P. Redaktor Budzynsln 
znowu zn^ea si§ nad swym „Re-
mingtonem" czyli maszyn^ do pi-
sania 1 , ,pIodzi"artykuì wst$pny i 
t. p. historie. Pani Nawrocka two-
rzy éwiaty i ówiatki, a inni praco-
wnicy Redakcj s t a r a j ^ si§ tez 0 to, 
zeby drukarnia zbyt moeno nie 
szturmowala. Niech tylko bowiem 
braknie mater ialu w drukarni , n a -
tychmiast rozlegaja si§ terkoty 
telefonu i t . p. alarmy, dopóki te-
mu nigdy nienasyconemu molo-
chowi dru'karnianemu nie za tka 
si$ buzi. Pray tych sz turmach na 
Redakcj? odgrywa wieTka rol§ 
„metrampaz" NowTak, którego za-
j§cie polega n a tym, ze zlozony 
juz mater ia l lamie na s tronach. 
Mylilby si§ jednak ten ktoby s^-
dzii, ze to zajecie wj'starcza mu 
do szcz^^cia. Nieslychana rczkosz 
sprawia mu bowiem wysylanie je-
dnego z uczniów drukarskieh, 
Józka, do Redakcji i stale depomi-
nanie sie 0 skrypt. Redakcja na -
turalnie skrjrpty te fabrykuje w 
rekordowym tempie i dziwi si§ 
cz^sto, ze jeszcze jest za maio. 
Tajemnica wyjasnia si^ po tygo-j 
dniu. bo skrypty znajdùjQ si? w 
kieszeni p. Nowaka, lub pad tak. 
zwanym „regalem". 

„Metrampaè" b^d^cy w kazdym 
szanujacym si? wydawnictwie, re-
dakcyjnjmi „wrogiem Nr. 1" ma do 
pomocy kiiku innych Jamaczy" . 
Obecnie w „Wiarusie" prócz p. No-
waka zostal jeden t. j. p. Kaczor, 
bo p. Krawczyk poszedl do woj-
ska i spodziewa si?, ¿e nie za dlu-
go b?dzie lama,! ko£ei Niemcom, 
lub bolszewikom. Do tego samego 
zreszta zatrudnienia, to znaczy do 
lamania koéei Niemcom przygo-
towujar si? obecnie takze nasi in-
n i koledzy. Wymieni? tu podcho-
r^zego Ciszewskiego, który przez 7 
Iat siedzenia na stolku redakeyj-
nym zapomnial i loma palcami sie 
salutuje, a dzis ,,quelque pa r t en 
France" marzy 0 gwiazdkach, lecz 
nie tych co swiec^ n a niebie, lecz 
wyras ta j^ n a naramienni 'kach. 
Natomiast p. Zboralski, który z za-
milowaniem rzucal ku!^ ¿elaznq, 
dyskiem, lub tym podobnym osz-
czepem i bil rekordy emigracyjne, 

¿al, bo byl cichy i spokojny, a od 
kilku lat utrzymywal sw$ nie m a -
jaes srodków do zyeia matk?. Lec^ 
cóz roblé, gdy Ojezyzna wola. 

Przerzedzily si? tez szeregi lino-
typistów czyli takich panów, ktO-
rzy caluáki Bozy dzionek siedz^ 
sobie na krzeselku przy maszynie 
zwanej linotypem i wiecznie czu-
ía uraz? do redaktorów (a jakze! 
— dop. zecera), ze tez siedz$ na 
krzeslach. Poszli wiec do wojska 
pp. Baczkiewicz i Rychel. Jezeli 
chodzi o tego pierwszego, to nie-
borak spadl z deszczu pod rynne, 
bo obecnie w Rennes (nazwa ta 
calkowicie przypomina rynn?) 
sklada „Polsk? Walczaca". 

Przy naszych linotypach po-
zo J ta li wi?c pp. Pielawa i N?dza. 
którzy mimo zimy musz^ czasem 
(nie tak znowu czasem, ale przez 
cai^, dlugí^ dzionk? — dop. zece-
ra) dobrze si? napocic przy skla-
daniu, gdy im p.Klein nie pomoze. 

Popelnilbym duz^ nledelikat-
nosó, gdyby, pisz^c o drukarni , nie 
wspomnial o jedynej przedstawi-
eielce plei pi?knej, t. j. pañi Bu-
kowskiej. Jak przystaio na piec 
piekna, pañi Bukowska pi?knie 
drukuje rozne ulotki i pilnuje, aby 
i Kalendarz Jubileuszowy „Wia-
rusa" pi?knie wygl^da,v. 

List? tych, co , ,fabrykuj^" gaze-
t? zamkniemy nazwiskiem p. áci-
galskiego, który juz o godz. 5,30 
rano przychodzi do drukarni , 
daje gazu maszynom, pi lnuje aby 
olów nie byl za gor^cy i spelnia 
t. p. prace. A poniewaz tak rano 
do pracy przychodzi, zdarza si?, 
ze zdrzemnie si? na s to jaka i nie 
slyszy, ze i n n j pracownicy dobija-
ja si? do drzwi, które powinien 
otworzyó. 

Tak to pracuje ta dosyé skom-
plikowana redakcyjno - drukarska 
maszyna, k tóra najpierw pozera 
chciwie wieáei nadchodzace z ca-
lego swiata, a po przetrawieniu 
puszcza je dalej w swiat poimiedzy 
se .ii-i tysi?cy Polaków rozsianych 
r •„ f rancuskie j i belgijskiej ziemi. 

León RACZY. 

0 NAPRAWIENIE KRZYWDY 
Musimy raz wreszeie skonczyc 

z metodami zakíamania i ¡>odziahi 
robotników 11a dwie klasy: gor-
sza i lepszí], Równosc musi byc 
przedewszystkim, 110 i — spra-
wiedliwosc. A bra te rs two to juz 
samo przyjdzie, ale dopiero pó-
zniej, bo przeeiez porzíjdek musi 
byc w kazdej dziedzinie zyeia. A 
wi?c i... w dzienniku. 

Od paru dni dziwnie geste mi-
ny s]x>tykaly czlonków redakcji, 
gdy przechodzili kolo apar tamen 
tów adinínistraeji lub tez ekspe-
dyeji. O higo glowilismy si^ nad 
powodem tak okrutnego t rakto-
wania nas niewinnych, sqdzge, ¿e 
to jest poprostu n tepohamowa-
na zemsta za iakies przewinienia 
z naszej s trony? Kr^cílisiny si§ 
niespokojnie na krzeslach, szuka, 
Bsmy znaków na niebie i gwiaz-
dacli, ale przy tak gestej ingle 
t r udno nawet redakcji eos z pal-
ca wytrzasn^c... 

Nareszcie zwaehalismy te miny 
nosem sledczyin — nie chodzilo 
tu o ze inste, lecz o zwyklij prze-
stroge, bysmy w numerze jubi-
leuszowym nie zaponmieli na-
prawic srogiej krzywdy, póki 
jeszcze czas. 

Co tu dlugo t lumaczyc: krzyw-
da bowiem dzieje straszna. A-
le w krzywdzie tej wszyscysmy 
umaczali palee, a wi^c nietylko 
redakcja, ale przede wszystkim 
wlasnie Wy sami, Czytelnicy. 

lie razy mówicre o dzienniku. 
tyle razy maeie na mysli tylko 
personel redakeyiny. Przeeiez to 
jest naprawd^ niestuszne i obu-
rzajíjce, bo poza nim istnieja 
jeszcze: drukaría, administraeja i 
ekspedycja, pomiiajíjc doszcz^tnie 
dalsze cz^sci skladowe takiei 
..íabryki nowin", a mianowicie : 
dos tawców íarb, olowiu, papie-
ru, sznurka, opasek, klisz, znaez-
ków pocztowych, w^gla, drzewa, 
zapalek, elektrycznosci, gazu, te-
leíonów telegrafów. poezt, kolei 
i stu tysiecy innych, nader nie-
zbednych inaterialów, srodków, 
celów i met<xl... 

A Wy, drodzy Czytelnicy (mo-
zemv bowiem kochac miedzy 
wspólnikami tej zbrodni), nie 
chcecie wogóle uznac nawet ist-
nienia naszej administracií i eks-
pedyeji (niechze ínteresów d r u -
karni broni inny kolega). W'iek-
szosc z Wras pisuie oezywiscie li-
sty pod ádrese 111 nieosobowym 
pisma, ale jesli przypadkiem ktos 
chce spraw^ u t rudnic i buchnie 
nazwisko które gos ze wpófpra-
cowników, to zawsze bierze taki} 
ofiare z redakciL Nikt jeszcze, 

jak „Wiarus — Wiarusem" nie 
napisal listu d o kogos z admini-
stracji, lub z ekspedycji. A to sa 
przeciez tacy miti ludzie, zwiasz-
cza ta nasza kochana administra-
eja (musimy pisac o niej grzecz-
nie, bo w tych dniach wyplata)... 

Pomyslcie ino sami: kazda re-
klainacja, zmiana adresu t. d. 
przyczynia licznych zmartwieii 
s amemu administratorowi — p. 
Królowi; wszelkie dopiski na 
przekazach — trafiaja w wyt raw-
ne r?ce p. Seraszka; t rudnosci 
kolportazu i ogloszeii przypra-
wiajij o bòi glowy p. Mizielinskie-
go (którego zdrowie nalezy sza-
nowac takze ze wzgl?du na Jicz-
IUJ rodzin?); korespondencja poi-
ska wybiega z po«d sprawnych ra -
czek p. Boebmówny; listy f ran-
cuskie organizuje Mme Leroy; p. 
Rosinski brnie wytrwale przez 
fantazje sprzedawców detalicz-
nycb, a wreszeie Józio Kubiak 
przygotowuje rozsylk^ n u m e r ó w 
okazowych. 

Tak jest w rzeczywistosci, a 
Wy nie chcecie uznac tej og rom-
nej ilosci pracy niewdzi^cznej i 
zmudnej , ale tym wazniejszej? 

I to jeszcze nie wszystko, bo 
przeciez fabrykacja pisma i ad-
in 'nis t rowanie — nie wyczerpuj^ 
c a l o r i zagadnienia. Czy bowiem 
gazeta wyjdzie, czy nie wyjdzie, 
czy korespondencja jest zalatwio-
na, lub nie, — czy administraeja 
daje sobie rad^, czy tej niezupef-
nie — t o wszystko razem wlasci-
wìe nie Was nie obchodzi. Naj-
wazniejszg sprawy dia Was jest— 
otrzymanie na czas kazdego nu-
meru , nieprawdaz? 

Gdybysmv na naszym i>odwor-
ku naskladali nawet cale pietra 
n u m e r ó w (do pòi miliona kilo-
g ramów roeznie), to i tak malo 
mielibyscie pozytku i zadowole-
nia: W7y bowiem chciecie miec 
gazety w r^ku i calkiem slusznie. 

Otóz generalna dyrekcja spraw: 
liczenia, sortowania, adresowa-
nia, owiiania, zaklejania, worko-
wama i t.p. kazdego numeru — 
spoczywa w mlodych, lecz do -
swiadczonyeh ì^kach p. Ko-
strzewskiego, k tóremu dzielnie 
pomaga szesciu muszkieterów — 
do tanca i d o rózaiica. 

Teraz cbyba przyznacie si^ do 
swych ciezkich win wobec „tych 
wszystkich, którzy nie piszi}'; w 
piómie, aie bez który eh pomocy 
wszelkie pisanie na nic by 
dziennikow i ani W a m samym — 
nie przydalo» 

N O i Y C Z N l K 



Rok 
„ W l A R U S P O L S K l 

Co fo znaczy : 
„ P r a c o w a c J a k d ü b r y o j c i e c r o d z i n y ? " 

EM© 
Z A C N I R O L N I C Y I H O D O W C Y ! 

„¿EBY S I f WAM DARZYLO I W CHLEWIE I OBORZE" 
- zacznt po staropolsku—w tym Nowym Roku, w ktory wkra-
czamy teraz wszyscy. 2eby na przychowku znac byfo i troskliw^ 
r^k^ gospodarza, glowy domu, ale tez by ten przychöwek przyno-
sil nagrode za pracf. 

Nie skoriczylbym zas tych s!öw, aby i dla Was bracia Rolnicy 
1 Hodowcy nie poslac najserdeczniejszego zyczenia „DOSIEGO 
ROKU". Dia Was i dla Waszych rodzin, dla zon, dla dziatek dla 
calej rodziny. Niechze w zdrowiu pomyslnosci i zadowoleniu prze-
zyjecie ten rok 1940 i niechze doczekacie nastfpnego Roku wszyscy 
w jednym gronie polskim,ciesz^c si^,ze tarn daleko na wschodzie w 
naszej Macierzy, juz wszystko dobrze, rany si? goj^, odbudowa po~ 
stfcpuje, a kiedy i k-iöry z Was zapragnie powrocic w ojczysle stro-
ny, to ma DROG£ W O L N ^ do Wolnej Polski! 

Tego zyczy Warn zacni Rolnicy i Hodowcy polscy wasza 
Redakcja „ROLNIKA I HODOWCY". 

Koncert dla polskich rolniköw 
a na naszych uchodzcöw 

Peri- jlestry miejscowej. Pani Gaveau zo-
stal ofiarowany przez Irenkç Le-
wickq w imíeniu agenta konsular-
nago, bukíet kwiatów o barwach 
narodowych. 

Nie nam, skromnym rolnikom wy_ 
powiadaó siç o grze artystów i wy-
razac sí*d o ich talentach. Pozosta— 
wiamy to prasie francuskiej. Kon-
statujemy tylko, ze tak gra p. Ga-
veau, która graia utworby Ravel'a, 
Faur'a i Debussego jak i mistrza 
Malcuzyñskiego, który gral dziela 
Szopena i Szymanowskiego.spotkala 
siç z entuzjastycznymi oklaskami 
zebranych. Publicznosc nie przesta-
wala bísowac i opuszczala koncert 
pod doskonalym wrazeniem, dziçku-
j^c orgaizatorom za tak mile spç-
dzony wieczór. 

Koncert 19 grudnia byl jedna z 
lepiej udanych imprez propagando-
wych dla szerzenia kultury polskiej 
î zblizenia polsko - írancsukiego. 

A. 

Staraniem Z.O.P. Okrçgu 
gueux, zorganizowany zostal kon-
cert znanego pianisty polskiego p. 
Witolda Malcuzynskiego i jego mal-
zonki p. Colette Gaveau. Czysty 
dochod przeznaczony zostal na 
Fundusz Pomocy uchodzcom z Pol-
ski. 

Miejscowy teatr wypelniony zostal 
po brzegi przez doborowa publicz-
nosc miasta Perigueux i okolicy. W 
lozach oficjalnych zajçli miejsca: 
Prefekt dep. Dordogne p. Jacquier 
z rodzina, zapraszajac p. Andrzeja 
Ostrowskiego, agent a konsularnego 
R.P. w Perigueux. Wladze miejskie 
reprezentowane byly przez burmi— 
strza miasta p. Senatora Gadeau z 
rodzina i 2-ma zastçpcami. Wladze 
wojskowe reprezentowal dowôdca 
garnizonu wraz z adjutantami. O-
becny byl rôwniez zaproszony mer 
miasta Strasbourga, zamieszkujacy 
obecnie w Perigueux. Kolonia Pol-
ska reprezentowana byla przez p. 
inz. Strzeleckiego dyr. Sady, przez 
prezesa Z.O.P. w Perigueux Wacla-
wa Rudzkiego z rodzina, skarbnika,^ 
Kola ZOP. Perigueux p. Kominiar-jAgf** - ¿ I * " M a n J a r d i n 
czyka z rodzina. p. Kostrzewe 36-" 
zefa, p. Kasinskiego i wielu innych, """ ~ " mm 

przybylych nawet, mimo zlej pogo-
dy o kilkanascie kilcmetrôw od Pe-
rigueux. 

Rozprzedaniem programôw wsrôd 
pufc!:cznosci zajçla siç pani Marty, 
iona inzynîera uchodzcy z Polski, zl 
przemilymi côreczkami Frania i A-
netk^. oraz Irenka Lewicka i Wacio 
Rudzki. 

Slowo wstçpne wyglosil oraz przed 
itawil artystôw, przedstawiciel pa-

Jak dawac pasze tresciwe 
by siç optaciiy 

Pracowac ..jako dobry ojciec ro , 
dziny* wedlug kodeksu cywilnego) 
znaczy pracowac jak dia sicbic sá-
mese, uwazac by ziemia byla do- ! 

brze uprawiana. by gcspcdamwo 
w ciagu dzierzawy wzgiçdnie poîow j 
nictwa na wartosci nie ucierpiaio 

j Dalej. gdyby siç uwazaic, ze budyn-
1 ki gospodarskic i martary inwen-

Chcac racjonalnie zywic, nalezy 
dawac pasze w odpowiednim sto-
sunku; zbyt male dawki niektó-
rych pasz np. 10 kg buraków na 
krowç nie mog^ odniesé pozada-
nego sku tku ; t ak samo zywienie 
krów paszg,, zawierajaca zbyt ma-
lo bialka. nie wplynie dodatnio na 

pu j aca : 15 kg. buraków. lub 7 kg. 
ziemniaków, 6—7 kg. slomy, pôï-
tora kg. paszy treéciwej (otrçby 
pòi n a pòi z makuchem rzepako-
wym). Co si§ tyczy paszy tresci-
we j. j aka w tym roku bçdziemy 
skarmiali, to nalezy podkreslic, ze 
dawanie samych otrab zupelnie 

' X ^ MUV4UI.ÌÌ X\J Jici " " " UUJilJ Vil VLlOrU í¡ U C i l i i.'-
wydajnosc mleka. z tego powodul&iç nie oplaca. Taka pasz-a kalku-
dawame pasz tresciwych, nawet1 luje siç zbyt drogo. Pozornie dose 
przy niezby t wysokich cenach mie - ! niska cena otr^b (w stosunku do 

Revu« d« Jardinage 
THOU ARS (OtuJt-SévrM) 
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ka — optaci si^, gdyz otrzymuje-
my wówczas zwi^kszon^ mlecz-
noéc krowy, a wiec tym samym, 
jak przy kazdej ..masowej produk-
cji", leplej n a m oplaca wszel-
kie koszta z ta produkcj^ zwi^za-
ne, w tym wypadku koszt paszy 
podstawowej (okopowe, siano,, sto-
ma itd.) . 

Dajac odpowiednie ilosci paszy 
tresciwej, trzeba pàmi§taé o jed-
nym, a mianowicie, ze zaoszeze-
dzic mozemy na paszy tresciwej. 
daj^c bogate w bialko, dobre za-
klacfki, jak : siano, koniczyna, se-
radela, plewy koniczyny lub sera-
deli itd. 

Przytocz§ tu pi*zyklad: daj^c np. 
20 kg. buraków lub 9 kg. ziemnia-
ków, 5 kg. bardzo dobrego siana 
lub koniczyny, 3 kg. s iana serade-
li i pòi kg. plew seradeli, moÈemy 
dobi*ze utrzymac sredniej wielko-
sci krowg, da j^c^ 10 litrów mleka. 
W tym wypadku pasze tresciwa 
zastosujemy tylko dla krów, daji i-
cych wi^cej niz 10 litrów. Takie 
zywienie b^dzie dosò oszez^dne. 
Jesli nie mozemy daé takiej ilosci 
paszy suchej , to powinniémy, si^ 
s tarac . aby krowa 0 sredniej wy-
dajnosci otrzymala chocby 4—5 
kg. siana, 30 kg. buraków (lub 13 
kg. ziemniaków) i 3—4 kg. slomy, 
a oprócz tego odpowiedn-ia ilosé 
paszy tresciwej. Jesli nie mamy 
siana lub koniczyny, to mozemy 
oczywiécie zwiekszyc ilosc paszy 
tresciwej. Naj rac jonaln ie j bedzie, 
jesli krowy (waga sredniej krowy 
450 kg.) dostana pasze podstawo-
wa t j . do wydajnosci 3 litrów mle -
ka, oraz te sam$ pasz§ krowy ciel-
ne zapuszezone — unormowana 
bez paszy tresciwej, a natomiast 
z uwzgl§dnieniem siana. B§dzie to 
dawka nas tepu j^ca : 15 kg. bura-
ków (moze. byó cz§sciowo brukiew, 
wytloki. kiszonka z lisci) lub 7 kg. 
ziemniaków, 5—6 kg. koniczyny 
lub bardzo dobrego siana, 2—3 
kg. dobrej slomy. 

Jesli gospodarstwo nie rozporzii-
dza s ianem i koniczyny. to dawka 
paszy podstawowej bedzie nas t?-

makuchów) jest zawodna. Otr^b 
trzeba daó na kazdy litr mleka 
400 gramów (1 kg. na dwa i pòi 
li tra mleka) , podezas gdy innych 
pasz tresciwych dajemy mniej , 
ko¿zt jest nizszy, a dzialanie na 
wydajnoS'ó mleczna znacznie lep-
sze. Za zasadç powinnismy sobie 
przyjaé, ze pasze treáeiwe na j le -
piej skarmiac w mieszankach 
cznie z otrçbami, gdyz sa one 
wówczas naj lepie j wyzyskiwane 
praez organizm zwierz^t i dziala-
nie ich na mlecznosd jest najko-
raystniejsze. O tym pisalismy juz 
kiedy indziej. 

Najdostçpniejsze dla rolnika sd¿ 
nastçpuj^ce pasze: otrçby pszen-
ne, makuch lniany, makuch pal-
mowy czy kokosowy. Z tych pasz 
makuch lniany jest bardzo zdro-
wy i dobry dia krów, ale kalkuluje 
siç nieco drozej i zastosujemy go 
równieè w ¿ywieniu ciel^t, jako 
domieszkç do owsa. Przy wycho-
wie jest on pasza niezastapion^. 
Dia krów dojnych ulozymy nas tç-
pu jaca mieszankç: otr^b pszen-
nych 4 czçsci, makucha Inianego 
4 czçsci i makucha pálmowego 2 
czçsci. 

Otrzymamy wówczas mieszankç 
której 1 kg z dodatkiem 5 kg. bu-
raków lub 2 kg ziemniaków wy-
starezy na 5 litrów mleka, czyli 
za kazdy litr mleka dajemy 200 
gramów mieszanki i. 1 kg. bura-
ków. 

Dodatek okopowych Jest ko-
nieczny. Jezeli w paszy podstawo-
wej krowa otrzymuje 15 kg. bu-
raków, przy czym okopowe te do-
s ta je na potrzeby bytowe i pro-
dukcje 3 litrów mleka. lub roz-
wój plodu- to krowa. da j^ca 8 li-
trów mleka. dostanie dodatkowo 
za 5 litrów mleka . 1 kg. wspom-
niane j wyzej mieszanki i 5 kg. 
buraków czyli razem . 20 kg. bu -
raków. 

Tak samo krowa 0 wydajnoâci 13 
litrów — 25 kg. buraków i 2 kg. 
paszy tresciwej. plus Oczywiscie 
siano, ¿loma i inné" p a ^ e . fetóre 
jej przeznaczyliémy w paszy pod-
stawowej. 

tarz potrzebuja reparacyj, prosit 
wlasciciela, by braki usunah by tym-
samym zaoszczçdzic mu wiçkszych 
strat. Na ,vypadck. gdyby sasiad 
chociaz iedn4-\ skibç wydzierzawia-
nego pola sobie przj wlaszczyl czy to 
rc!3myslnie czy tez przez omyikç 
lub gdy wydeptywana bywa sciezka 
na gruncie uprawnym (która przez 
30 lat uzywana, prawnie staje siç 
oficjalna) dzierzawca obowiazany 
jest donîesc 0 tym wlascicielowì. Bo 
prawo francuskie czyni dzieraawcç 
wzgl. polownik^ odpowiedzialnym za 
wszelkie szkody uczynione w gospo-
darstwie z braku nadzoru w latach 
dzierzawy a sad uznajac go winnym 
ukarze z pewnosciîi. 

Dzierzawca wzgl. polownik musí 
dac nawet przed uplywem dzierza-
wy fn.p. dwa miesiQce przed ukon-
czeniem dzierzawy ) inwentarz zywy 
i martwy do dyspozycji swego nastçp 
cy, gay ten zada go celein przygc-
towania ziemi pod zasiew i t.d.. 0-
czywiécie, gdy omawiany inwentarz 
stanowi wlasnosc gospodarza. Gdy 
zas inwentarz badé to zywy. badz 
martwy lub jeden i drugi jest 
wlasnoscia dzierzawcy, musi tenze w 
czasie z^dania nastçpcy dac mie j see 
ido umíeszczenia inwentarza na-

stçpcy, wyzywienie zaá (siano z 
siomç> daje wlaseiciel. Nastçp-
ca ma rôwniez prawo do otrzyma-
nia pokoju na gospodarstwie jeszcze 
przed rozpoczçciem swej dzierzawy. 
Z drugiej strony musi nastçpca dac 
swemu poprzednikowi mie j see na ! 
czas sprzatnîçcia jego rekoltu (zbo-
za) i t.d. 

Dzierzawca musi zostawic na ! 
miejscu slomç i mierzwç; w wypad-
ku, gdy sam przy objçcîu gospodar-
stwa tych rzeczy nie zastal, zostaje 
od wlaéciciela za nie zaplacone. W 
kontrakeie musi bye zaznaezone ja_ 

ilosc wszystkiego ma zostawic. 
Gdy dzierzawca wzgl. polownik nie 
zwraca nalezytej uwagi na wyzej 
wymienîone prawa i nie stosuje siç 
do nich, musí poniese wszelkie straty 
z tego wynikle. 

Zabezpieczenie od ognia: Dzier-
zawca wzgl. polownik odpowiada za 
wszelkie szkody wynikle z poèaru; 
wyjatek stanowi pozar, który wy-
buchl z sil wyzszych, albo -którego 
poczatek u sasiada powstal, (§ 1733 
prawa cywilnego. Francji) dlatego 
wlasciciele maj^ prawo z^dac od 
swych dzierzawców i polowników u_ 
bezpieczenia od ognia wydzierza-
wionych im gospodarstw. 

Z tej strony dodajemy, ze stoimy 
do dyspozycji aby wytlomaczyc spra-
wç ubezpieczenia dla dzierzawców i 
ipofbwników nietyko ziemi, ale do-
mów i innych nieruchomosci. 

ziszczenit- pástale 
§ 1731. O ile spis stami reczy nie 

nistapil przy rozpoczçciu dzierzawy, 
przypuszcza siç. ze gospodarstwo zo-
staio eddane w najlepszym star.ie 
czyli budynki gospodareze i miesz-
kanie^ nie potrzebowaiy reperacyj, 
to tez dzierzawca wzgl. polownik 
obowiazany jçst w dobry m stanie 
je oddac duin iikoñczenia dzier-
zawy. naturalnie o ile dzierzawca 
nie moze udowodnic. èe je w zlym 
stanie objal 

§ 1732 — Dzierzawca oraz pôîow -
nik SQ odpov/iedzialni za • wszelkie 
szkody, jakic ich rodziny, ich shi¿ba 
oraz poddzierzawcy w gospodarstivie 
uczynili. 

Jak z powyzszych artyi: . öw wy-
nika wymieniony ..spis stanu rzeczy • 
zalecaloby siç robic przy kazdym 
objçciu gospodarstwa. Jest to dobre 
dla obu stron a szczególníe dla 
dzierzawcy wzgl. poiownika, gdyz 
cszczçdzi im duzo przykrych niespo 
dzianek i uieprzyjemnosci. Nalezy 
jednak na najdrobniejsze rzeczy 
przy tym uwazac. bo trzeba wzi^c 
pod uwagç to, ze dzierzawca czy po-
lownik ma duzo odpowiedzialnosci 
a wlasciciel w czasie jakichs niewy-
tlomaczonych strat, moze siç powo-
laó za to, ze dzierzawca wzgl. po-
lownik nie zadal sporzadzenie spisu 
stanu rzeczy przy obejmowaniu go-
spodarstwa. 

Daty objçcia: Tj'ch ustalié nie 
mozna. bo rózne w rózych „Com-
mune" i departamentach sa przyjç-
te. Wydzierzawia siç w czerwcu: w 
dniach 21 i 24 — W lipeu 22. —W 
sierpniu 10, 15, 24, 25. — W wrzesniu 
1. 8. 9. 25. 29, 30. — W pazdzierni-
ku 1 oraz w listopadzie 1. 11. 12 i 25 

Zyczenia l i n 
Prezesa Zwiüzk« 

Szanowni Hodowcyl 
Rok roeznie zyczjiismy sobie n a -

wzajèm wesolego Nowego Roku, 
niestety w tym roku nie mamy nio 
wesolego. poniewaz Ojczyzna n a -
sza jest zdruzgotana i dia n a s 

.Polaków jest wielki smutek. Ale 
I zyczymy sobie, aby nasza Ojczy-
izna jak najpr^dzej powstala cala 
| ì dopomagac J e j musimy wszeiki-
Imì silami, skladaj^c jak najl icz-
i uieisze skladki na FON. dla naszej 
jArmii, która jest tym fundame::-
j.tem dla odbudowy i pokonr .. 
wroga, 

Zatem zycz§ Wam wszystkim 
Hodowcom pomyslnego Nowego 
Roku na niwie hodowlanej i do-

¡czekania si§ Wolnej Ojczyzny. a -
¡bysmy mogli wi^ksza hodowlfl 
stworzyc na wlasnej ziemi i w 
Wolnej Ojczyznie. ¿ycz§ pomysl*. 
nego rozwoju dia „Wiarusa Poi-
skiego*' oraz dzi§kujg serdeeznie p. 
Dr. Nawrockiemu za wydawanie 
przez caly rok tak waznego dla 
hodowców co sobot-e wychodzace-
go .,Rolnika i Hodowcy" i umiesz-
czanie n a m najwazniejszych in-
formacyj o hodowli i zyczg zdro-
wia. aby jak najdiuzej mògi z n a -

\ mi pracowaé i doczekac si?, abys-
my mogli razem w Wolnej Ojci y 
énie wystaw§ urzadzic. 

DYTFELD Józef, 
Prezes Zwi^zku 

Polsk. Tow. Gosp.-Hodow!. 

I t è r e m m j d r z e w o w o c o w y c t i 
p o t r z e b u l q z f e m i w i E g o t n e j , a k t o r e s o c f i e i ? 

Gdy wlasciciel zrobi przy oddaniu 
w dzîerzawç z swym dzierzawca 
wzgl. polownikiem tak zwany spis 
stanu rzeczy, ma prawo zadac od 
tegoz oddania gospodarstwo w takim 
samym stanie w jakim go dzierzaw-
ca otrzymal, naturalnie uwzglçdnîa-
jac normalne uzycie inwentarzy oraz 

Jezeli dzielimy drzewa owocowe 
na grupy i radzimy sadzié wisnie 
i grusze na miejscach suchszych, a 
jablonie i áliwy na wilgotniej-
szych, to zalezy przede wszystkini 
od ich ukorzenienia, ale w znaez-
ne j mierze i od ilosci wody. któ-

0 
ra pobieraja. Drzewa 0 lisciaci! 
miçkkich, jak jabioñ i sliwa — 
wiçcej wody pa ru j a w lecie, niz 
wisnia i grusza. Oprócz tego wis-
nie (rozumiemy pod tym wyrazem 
wisnie i czeresnie wszystkie) da-
j^ dojrzale owoce najpózniej do 
polowy sierpnia. W tym tez mie-
si^cu przestaja rosnaé, t. j. przy-
rost roezny juz m a j ^ ukoñczony. 
Zatem w. drugiej polowie lata zu-
zywaj^ wilgoé z gruntu juz nie na 
wzrost masy swojej, czy tez owo-
ców, tylko na parowanie i prze-
róbki pokarmów wewnçtrzne i 
dlatego mniej wody potrzebuja. 

Wzrost gruszy takze koñczy siç 
w sierpniu lub wrzesniu. ale o ile 

owoce n a drzev/ach i nalez^ do 
odmian póznych. wymagaja one 
duzo wody, po która jednak gru-
sza moze siçgnac swymi dhigimi 
korzeniami glçboko. Potrzebuje 
tez ona duzo wilgoci w spodnich 
warst wach ziemi, na której 10S-. 
nie, 

Jabloñ natomiast zuzywa wodç 
na obfite parowanie, n a przyroet 
t rwajacy prawie do samych mro-
zów i n a owoce. Wymaga tez ona 
duzo wilgoci w ziemi, czçstych o*« 
padów w lecie i udaje siç n a j le-
piej w ziemiach pulchnych, na 
wilgotnych. nad rzekami i lezio-
rami lub w górach. 

áliwy przestaja rosnaé w sier-
pniu (czasem juz w lipcu), ale pa^ 
ru j ^ bardzo duzo, tkanki m a j ^ ln^ 
zne, przepojone wod^ i owoce du-* 
zo t e j wody w sobie zawierajíj. 
Posiadaj^c zaé duzo kanaiów po-
wietrznych w korzeniach i lody-
dze — znosza lepiej od innych 
bardzo obfita wilgoé, a nawet za-
lanie gruntu wod^. byle nie na 
dlugo. • 

Z a mnet m i i i o n F i n o w 
gna lo . . . 

Na dziedziniec Kremla kon 
spocony wpada 

Towariszcz komisarz szybko 
z niego zsiada 

Na komnaty cara czerwonego goni 
Po twardej posadzee ostrogami 

' dzwoni. 
Stalin py ta : 

— Czemu towariszcz tak zbielal? 
Cöze to si§ stalo? 

Komisarz: 
— Ach, za mria od Kareiii 

miiion Finow gnalo. 
Stalin: 

— Miiion Finow? Co gaworisz? 
Moskwa by poczula. 

Komisarz: 
Batiuszka, miiion nie miiion, 

leez pol miiiona bylo. 
Staän: 

— Lzesz sobako ty wykr§tna. 
Skad si? tyle wzi^lo? 

Komisarz: 
— Nu sluchajcie, prawd§ powiem, 

Tysiac Finow bylo. 
Stalin: 

— Pewnie tysiac ich nie bylo, 
Moze sto do licha? 

Komisarz: 
— Przeciez i sto Finow tez za duzo 

Jes t d la bolszewika. 
Stalin: 

— Tak, masz raeje towariszczu, 
sto Finow to Sita 
ktöra nasza krasna armig 
na glowe pobila. 
Gdy tak dalej pöjdzie 
ku t e j przyszlej wiosnie, 
to zwiejemy wszyscy 
tarn gdzie pieprzyk rosnie. 

W o l o s z c z u k . 

PECH ZAKOCHANEGO 
ZLE RÄDY ZNAJOMYCH 

Pan Zajczyk jest smutny i przy-
gnçbionj-, Do 35 roku zytia znal tyl-
ko zmartwienia handlowe... I nagle 
doszly nowe. Zakochal siç. 

— Co robic, co robic — zalamuje 
rçce pan Zajczyk. — Ja ja znam 
tylko z widzenîa i nie wiem jak siç 
z ni^ zapoznac. Nie mam zadnej 
praktyki do kobiet. Próbo'walem tak, 
próbowalem owak 1 wszystko zie! 

NOWOCZESNA KUCHNIA 
— No, Marysiu — zwraca siç. pa-

ni domu do shiz^cej—«zy « a d o w Q -
lona jesteé 1 tej nowoczesnej ejek-

SPOSÓB NA DLU2NJKA 
— Panie garazysto, niech mi 

Juz jestem zupelnie glupi. 
Na moich schodach mieszka mio-

dy poeta. On ma duze powodzenie u 
kobiet i sobie pomyélalem, ze on 
b^dzie wiedzial co i jak i mi poradzié 
Poszedlem do niego. On mnie zacz^l 
uczyc: 

— Z kobieta trzeba jak z kwia-
tem, delikatnie, lagodnie, pieszezo-
tliwie... Kobieta kocha poezj? 1 
pieszczoty. I tym tylko mozna 
zdobye. 

Nazajutrz spotkalem na ulicy 
moj4 sympati^. Podszedlem do niej 
1 zaczalem tak. jak mi kazal mój 
sasiad, poeta. 

Najpierw on mi kazal delikatnie. 
Wi$c powiedzialem jak moglem 
najdelikatniej -

— Laluchna kochana, cacus, dziu-
basek... 

Spojrzala na mnie, jak na waria-
ta 

—Ciego pan chce? Nie znam pana. 

t 

— Ha, ha! Z kobietq pan chcial 
cos zrobic delikatnie? Ten poeta jest 
idiota! Do kobiety trzçba podejáC 
brutalnie, energieznie, po mçsku! 

I kiedy po paru dniach znów spot-
kalem moj^ sympatiç np ulicy, pod-
szedlem do niej energícanie i juz jej 
nie glaskalem.níe mówilem slodkich 
slówek! Nie!... i, 

Zlapalem brutalnie za rçkç 1 
powiedzialem po mçsku: 

— Podobasz mi siç! Momentalnie 
dawaj pyska!... 

Ne i co pan mysli? Rezultat byl 
ten sam co przy „lagodnie^. Tez mi 
dala w pysk. 

I teraz ja juz nie nie rozumiem, 
nie nie wíem! Lagodníe — zie i 
nergieznie — zie. Co roble? Porad¿ 
pan eos. Mo¿e jest na kobiety jakis 
trzeci sposób? 

CUDOWNE LEKARSTWO 
Lekarz ubezpieczalni spotyka na 

Wi d zi a le m , ¿ è tylko delikatnie n i e | u l i c y 5^ego pae jen ta : 
wystarczy, w^c spróbowalem prçdko 
pieszczoty i poglaskalem ja po gio-
wie. Potem, p&miçtajac jeszcze, ze 
kobieta kûcha poezjç, zaczalem mó-
vric do rymu: 

No, jak t am pomoglo moje 
lekarstwo?... 

— Doskonale!... 
— Rzeczywiscie? — cieszy siç 

lekarz. 
_ . w. . , — Tak, proszç pana doktora. 

^ i zeby pozbyé siç tego kaszlu, dwie 
îyzki starczyíy, zeby po wysmaro-

trycznej kuchenki? Czy dobrze funk|p a n p o z W o l i zejáe, zapîaeç pan:j 
c j o n u j e ' 1 ! stary dhtg za benzynç. 

— Znakomicie, proszç pani. Przez — Nîc- .-z tego. Musi pan zgodzic • • _ 
cal« - -ery tygodnie, jak jestem u jsif talrêe n a zapteeeüie xa feeiiïy-j^omèg^-feoksera f opowiedÄa*em mujna znakomity ¿rodek do feyS-CZe-
P*aS, .ile zgasla ani na chwîlç. *nç dzJS pobran%. iwszvsfcfco. On mnie w\rAmiaL ini* ra*t*H w 

Daj Kociaku mi buriaka 
Ho, i co pan myéB? Äe 

Owszem dala, ale po twarzy. w a n i u ¿ 0 n ç z reumaty-
— 'Tak m 1>rzekonaiem. ze poeta ^ w a ^ ^ 

He vii poradzR poszediem j p a n a ¿o^toTà zil¿yli&ny 

nia me tali w kiichnl. 

NEE GRAJ WOJTEK... 
— No i cóz mçzulku? Ile wygra-

les dzis 

PKÓÜA (jr£,i\iüKALNA 
Iriandczycy sa znani nie tyiko 2 

zamachów bombowych. Uchodza 
równiez za najwiekszych opojów 
w Zjednoczonym Królestwie. 

Wlasciciel baru w Dublinie 
zwraca siç do Pa ta O'Connora • 

— Zalozç siç. ze nie potrafisz 
wypic pod rzad dwunastu kielisz-
ków whisky! 

Pa t waha siç jakby, wychodzi i 
po chwili wraca: 

— Dobrze, przyjmujç zaklad. 
— A gdzies ty byl? — zapytuje 

barman z zaciekawieniem. 
— Poszedlem do baru naprze-

ciwko sprawdzic, czy potraf iç wy-
pic dwanaécie kieliszków whisky. 

POzEGNANIE 
— Do widzenia, mçzuciu! I pisz 

do mnie jak najczçSciej... Na prze-
kazach pieniçznych! 

Z HITLERII 
Hitler zwiedzal niedawno jedn¿i 

ze szkól berliñskich. Przedstawin-
no mu trzech nazdolniejszych u-
czniów. 

— Ç-dybym byl twoim ojccuw 
czym chciajbys zostaó? —. pyta 
Hitler jednego z nich. 

— Malarzem — odpowiada u -
czeñ. 

— Oddajcie go do szkoìy Sztuk 
Piçknych — poleca Hitler towa-
rzyszacemu mu ministrowi oswiu-

Potem zwraca siç dò drugiego 
ucznia : 

— Czym chciaìbys zostac? 
— Generalem! 
— Dobrze. Oddajcie go do szko-

ly wojennej. 
Wreszcie pyta trzeciego uczniat 
— A ty. cz>-m chciaìbys zostaé, 

gdybym byl twym ojcem? 
— Sierota! — odpowiada uczeri. 

PODCZAS UPRZATANIA 
RUPIECI Z DAWNYCH LAT 

A nie mówiiexn ci Marysiu. 
àebyé po tylu latach nie wycho-
dxila na strych. Widzla teraa, ze 
byia¿ d&wniéj troszk^ szcziiplejsza 
ni i obecnie. 

ZNI2KA NA SPADOCHRONY 
—» Sprzedam panu ten spado-

cliron za polowé ceny. 
— Dlacaego taki tani? 
— Nie otworzyl temu k l » n -

Jtowl, który ge ostatnio nabyl. 

—X— 
PLAGA 

— Czy dia pana ludzie, którzjr 
mówia za pañskimi plecami 59 
takze tak nìemili? 

— Tak. szczególníe w kinie. 
X — 

NIE WIELKI ÄART 
Cos tak ¿iç wszyscy obur^-

cie? Spodziewalem sif , te moj?. 
go maìego áartu nie wezmieeie 
za zte? Frzeciez to czysta wod% 
sodowa. 



Rok 50. 

W i a È R i o s c i z z y c i a 
P o i o t i i i w e F r a n c j i 

OIGNIES. — Koio Inwal. Woj. 
Zebranie dnia 7 stycznia o godz. 
14 u p. Lagockiego. obok szybu nr. 
1 

W zw.iazku z oglôszcnym komu-
nikatem Kon.sulatu Generalnego 
R. P. w Lille uprasza si? koîegôw 
o zglos-zenie si? z wszelkimi doku-
mentami inwalidzkimi w jak n a j -
krôtszym czasie u sekretarza : 
Jakubczaka Wl., Libercourt, Cite 
de la Gare 194. 

MARLES LES MINES. — Sekcjâ 
F.R.P. Zebranie walne dn. 1 stycz-
nie o godz. 10 w swej siedzibie. 

PONT A MOUSSON. — Kolonia 
po^ka Pont a Mousson, pomimo 
niekorzystnych warunkôw w dobie 
obecnej i niedostatecznych zarob-
kôw. nie zapomina o swoim naro-
dowym obowi^zku wobec umeezo-
nej Polski. Pozbawleni zostalismy 
przez dyrekcjç odlewni w Pont a 
Mousson przedszkoïa i sali do ze 
bran towarzystw polskich. mimo 
kilkakrotne?;o interweniowania 
przez komitet polski w dvrekcji i 
w konsulacie o przydzielenie 
przedszkolu jakieis sa-i i dozebran 
towarzystw.polskich, pro^ba nasza 
po7ostala bez odpowiedzi. A jed-
nakze robimy co .jest w naszei 
mozliwos'ci i nie pozostaiemy w 
t-yle za innymi kc'oniami oolskimL 
Zebralismy na FON. przez trzy 
miesiace: pazdziernik. listopad i 
grudzien 6.190 fr. Poza tym ro-
daczki nasze z wlasnej inicjatywy 
zrob;3y dla zolnierzy polskich ki!-
kadziesiat przedmiotôw z welny i 
aebralv duzo szt.nk odziezy d?a u 
chodzcôw polskich. 

Dzieci szkojne pod przewodnic-
twem p. nauczycielki Dinet rôw 
niez chca siç przysluzyc naszym 
bohaterom i obroncom ukochanej 
Polski tez robia szale, rçkawiee, 
swetry i nauszniki. 

Prezes Kom.: Musialski. 

O d l l i i i í í i s S r a c i i 
.Wszystkich naszych Czytelni-

feów zawiadamiamy ieszcze raz : 

ze wysylka naszego ksiqzkov/ego 
„KALENDARZA JUBILEUSZO. 
WEGO" odbywa siç PO UPRZE-
DNIM NADESLANIU PIENIÇ-
DZY Z GÓRY. 

Wysyikì za zaliczkq nie usku-
teczniamy. 

Minister polski — na J 
slubnipn hobiercu 

ANGERS. — W kosciele Saintc 
Madeleine du. Sacré Coeur odbyt 
sie á?ub p. Karola Popieìa, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie O-
pieki Spotecznej, z pania Irena 
Gaszyñska. z domu zukowska 
álubu udzieli! kapelan armii pol-
skiej, ks. Jan Brandys, w asyácíe 
miejscowego proboszcza ks. Fru-
chaud. Z powcdu ci?zkiej sytuacj: 
obecnej »ceremonia odbyla sie w 
scislym kólku przyjaciól. 

Dostojnej Parze Malzeñskiej zy-
czymy wszelkiej pomyslnosci na 
nowej drodze zycia. (memo) 

LILLE. Miejsc. Kom. Ob. za 
wiadamia, ze polska szkóìka czynna 
bedzie od czvvartku 5. 1. o godz. 9. 
Lekcje polskie odbywac sie b?d$ re. 
gularnie, tej samej szkole, CQ U-
bieglego roku. 

Zarz^d M. Kom. Ob. apeluje do 
czlonkòw Tow. w Lille aby uregulo-
wali swe miesieczne skladkl dc Ko-
mitetu. Uchwala bowiem wszystkich 
zarzqdow Tow. polskich w Lî le, 
czlonko.vie tychze Tow. stali sie 
czlonkami KomHetu Objrw. 

Sekcja Kobiet przy Komitecie mo-
gia w tych dniach odstawic juz po 
raz drugi wiekszg, ilosc trykotarzy 
dla naszych zolnierzy. 

Komitet jest czynny nadal w so-
boty od godz. 15.30 do 17 i w niedzie. 

od '0.30 do 12.30 i od 14 do 16. 
w lokalu ..Orbiáif przy Boulevard 
Carnot. 
Z y c z e n i a n o w o r o c z n e 

d i a K a r c e r z y 
Korzyotaj^c z uprzejmosci Wy-

dawnictwa, przesylam ta droga 
wszystkim Druhnom, Druhom i 
Czlonkom K.P.H. pólnocnej Fran-
cji najserdeczniejsze zyczenia no-
woroczne. Niech praca Wasza pie--
kna a zawzi^ta idzie zawsze pod 
haslem: Wszystko co nasze Pol-
sce oddamy! — Czuwaj! 

ZMUDA Franc., hm. 

W I A R U S P O L S K I ' 

Wiadomosci 
z catcj Francji 

WYJASMENIE 
W naw-azaniu do notatki, iaka 

ukazala sie przed tygodnieni \v 
spra^ie przckazania przez p. Ro-
sa Bailly. sekretarkç gen. T-\va 
..Les Amis de la Pologne" — pa-
ludi na rzeez Ministerstwa Opie-
ki Spolecznej, otrzymujemy do-
datkowe wyiasnienie, ze biura Mi 
nisterstwa mieszcza siç w dal-
szym eiaoU NV Angers, przy 31, 
Rue Mirabeau oràz, ze ofiarowa-
n> palac zoslal przezñaczony na 
schronisko dia uchodzców pol-
skich. 

j Obowiazkowe szczepie-
nie przeciw ospie 

LILLE. — Nil podstawie za-
! rzadzenia tut. Prefektury wszy-

scy mieszkancy dep. Nord musza 
poddac sie szczepieniu przeciw 
<>sj):c ciagu stycznia 19-10 r. 

1 Od tego obowiazku sa zwolnione 
; bez wzglçdu na wiek tylko te o-
soby. które moga siç wykazac. 

I ze ulegh skuteczneinu szczepie-
II in nie dawn ici. niz przed pieciu 
laty. 

Publiczne seanse szczcpienia 
z os tana ogloszone w prasie i na 
nierostwach. Osoby. pragiujce 
zalatwic tij formalnosc przy po-
mocy wlasnego lekarza, mogij to 
uskutecznic natychmiast i przed-
s la wie odpowiednie swiadcctwa 

zainteresowanym wladzom lokal-
rjini. 

Mlodziez szkolna, do kit 16, u-
legnie szczepieniu w poszczei?')!' 
nych zakladach naukowych. 

Zolnierz wyratoivat 
dwoje dzieci z plonq.ee-

go domu 
CAMBRAI. — Podczas riie-

obecnosci rodziców w donni p. 
Den im al w Estrun, koio Iwiiy, 
wybuchl gwaltowny pozar. Dwo-
je drobnych dzieci, w wieku 14 i 
28 miesiçcy zostalo uratowanych 
w ostatniej chvvili przez przeebo-
dzaeego w poblizu zohiierza. 
Przyczyna pozaru, który znisz-
czyf calkowicie sani doni i przy-
legle zaUúdowania gospodareze. 

; Nr. 1 * 
I bylo zapaleiiie siç sadzy w ko-
• ininie. 

Wcizne 
dla Noyelles sous Lens 

W kazdy czwartek od godz. 14 
do 17,30, na merostwie w Noyelles 

'sous Lens (Bureau de la Défense 
Passive) bçda przyjmowane wszei-

|kie reklamacje. zmiany adresôw i 
zgloszenia rodzin nowo - zmobili-
zowanych, oraz beda udzielane 
wszystkie informacje dotyezace 
spraw zolnierzy i ich rodzin. Mo-
zna otrzymac tam rôwniez karty 
i znaczki skiadkowe dla zbiéreic 
na zolnierzy. 

W dniu Bozego Narodzenia zbiôr-
ka Komitetu Pomocy zolnierzoni 
przyniosla 8.500 fr. W pierwszych 
dniach stycznia, 375 zolnierzy 
fracuskich. polskich, czecho-slo-
wackich z Noeux otrzyma znôw 
mandat na 20 fr. 

Nr. 20.227 
Wejscie do sclironu 

PODZlr : .limE; ZA DA:-: ï 
Saperzy I-ej _..o I go B. 

talioiiy Saperôw Armii Polskiej 
we Francji, pochoL-iCy z Belgi! i 
Luksemburga.- serdecznie dziçku 
ja Rodakom z Beigli i Lukseni 
burg-; i'm pamiçc ... : i mile 
darki gwiazdkowe w postaci licz-
nych paezek, które w Wieczór V/'.-
gilijny sprawily im wiele radosci. 

W imieniu Saperów I. Komp. 
z Belgii i Luksemburga 

Saper CZEPIEL Józef 
S m s e r c m l o d e g o 

g o r n i k a 
O ) W kopalni Watersciiei zo-

stai przywalony wçgleni 18 letni 
góniik Gerard ï.enaerts. Spod 
gla/óvv wçgla towarzysze prac\ 
wydo.byli zinnie zwíoki mlodego 
gornika. 

N r . A . 1582 

Wyrzucona na brzeg angielski 
mina morska, jedna z tych, które • 

rozsiali po morzu Niemcy 
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Poszukuj siç do depart. Indre: 
1) R 0 3 0 T N I K A ROLNEGO 

do h odo w li i opoi zijdzania bydïa 
rogatego (40 sztuk). Bez udoju; 

2) m ç z c z y z n ç , j e s l i m o z l i v v e 
WOzNïCÇ n i o g ^ c e g o p r o w a d z i c 
t r a k t o r ; 

3) MALZEÑSTWO, mç/.c/yz-
nç jako woznieç, a kobietç do 
zajçcia siç bydíeni. Mieszkanie, 
bez utrzyniania. Pisac z odpiseni 
swiadeetw. podaiac /.adana placç 
na adres: PLANTELÎN, 21, rue 
des Foulons à DOUAI (Nord). 
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" P O L S K A V A L C Z A G A " 
redagowany w obozie Armii Polskiej 
i wydawany wlasnyin itakkidem zol-
nierzy 
Cena pojedynczego nunieru: 1 fr. 
Prenunierata kwartalna: 10 fr. 
Adresowac: 
Administration „Polska Walcz^ca" 
Camp de 1?Armée Polonaise 

en BRETAGNA. 

U I Í Í Í F P R 7 I " " n i i e s " kastròwaiie 100 fr. Dostavva do do-
WWsl«-l B ^ f e E i m u bezpl. Ásek na wyp, padniçcia 6 mies. 
Katalog bezpl. — Dormeu. St.-Denis-Martel (Lot). (0120 
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w sali p. Boehm Józefa 

Cité de la Chapelle, Oignies 

(staeja Libercourt) 

ORKIESTRA: RYTH M 

Wszystkich serdecznie zapraszanu 

S.A. 
Oddzial w Paryzu 

PARIS IX — 23, rue Taitbout 
Tél. TAItbout: 42 02 

II. C. Seine Nr. 24Í.933-B 

METRO: Chaussée d'Antin i Opéra 

Pepozyty 
SQ oprocentowane od 4—6% 

w stosunku rocznym w zaleznosci od 
te i m i n u w y po w ie d zen i a. 
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M a f s f a r s z a K a f c e l a r j a P o l s k a 
(istnieje od 31 latj 

rzy LEWINSKI 
Adwokat Przysiçgiy przy b. Petersb. S^dzie Apel. 

TLUMACZ PRZYSIÇGLY 

87, avenue lie Wagram, 1 7 
metro- Etoile Telefon: Wagrapi 54-46 

przyjmuje codziennie od 9 12 i od 2—5. 
w niedzielf od 9—12 0115 

Natychmiastowe z:*tatwienie. Urzfdowe tlumaczenia do-
kumentów wazne w calej Francji. Papiery do slubu i do 
Naturaiizacji, Pelnomocnictwa. Rozwody. Testamenty. 
Wnioski do zastapienia Metryk. Podania. Porady ustne 

i listowne. 

© 

B a i ' d s o ¡ p o i e c s n y : 
i 

(vv poblizu koszart)VN Bessières) 
10, rue Fauvet — PARIS XVIII 

metrò: Fourche 
Pokoje uineblowane z centralnym ogrzewa-

niem oraz woda biezaca cieplq i ziiniig 
Cena: 10 fr. za dobç — 50 fr. tygodniowo 

d a j e aiozl iwosé o t r zymac y r a w o jazdy na wszystfeieh 
k a í e g o r i a c h z n ieogr . c i§zarem E g z a m i n xja mQtgcyk-
lach — 2 d m . P e r m i s i n t e r n a t i o n a l , wazny w Poisce 
ì dyplom szofera m e c h a n i k a na a u t a c h , k a m i o o a c h 
i t r e k t o r a c b . K a r t a lub lecepissé r o l n a jest waznq.. Mie-
s z k a n i e 30 f r . t y g o d n . Otvvarte od 8—8 wieez. , w nie-
dziele d - i popol . D a j e m v pogady d ia szoferów. S ta l e 
okazje au t ¡ motoeyk l i . Wpig cío A-utoklubu 35 f r . 

POLSKO FRANCUSKA 5ZKOLA 

Samochodowa i Motocyklowa 
Adresowac A U T O E C O L E . 100. r u e O r d e n e r 

P A R I S 18-e (Me t ro J . J o f f r i n ) . ( O l l i 

Z i m n o - S t o t y - D e s z c z ® - O r y p a - K a t a r - B ó B e 
ZDROWIE DLA KAzDEGO! ZDROWIE DLA KA¿DEGO! 

R O I) A C Y ! Pomyslcie o tej porze o swoim przyjacielu, którym jest 

E X P E L E R K s D m U Y 
SLYNNY ELIXIR ¿YCIA I ZDROWIA. 01í»» 

EXPELER IvS DULIJBY usuvva bolesci, wyiecza reumatyzm, pomaga w tra-
wieniu, zachovvuje mlodosc, wyleczy VVas, a równiez uchroni przed chorobg. 

Miejscie zawsze w domu butetk§ Expeleru, bo to jest najlepsza gwaraneja, aby 
uzyskac i zachowac zdrowie. 

Nie zwlekajcie! Dzis jeszcze zamówcie Wasz Expeler! Nie zwlekajcie! 
Codz. otrzymujemy duzo listów dziQkczynnych od tych, których Expeler ks. Dulgby wyleczyl. 

I'rosze mí przyslac butelek Expeleru Ks. Dul̂ by Kazda butelka kosztuje '¿o fr. (wraz z podatkiem 
kosztami wysylkf) (üwaga: W miejsce Kropek wpisaó iloáé butelek z^danych). 
Mój dokiadny adres: Nazwisbo: . 
Nr. domu i ulica: -JLL Miejscowosc: —„..„,',.„,„ 
Poczta: Departament:....; ;, 

Wyci^c i przeslac: do LABOR. A.B.C. Serw. W. 33, Faub. Montmartre, PARIS. 

ICZY JEZDZIEC 
P O W I E s c AMERYKAÑSKA 

FELIETON ..WIARUSA POLSKIEGO" 

Nr 18 
— Tam na skraju mesy lezy 

fcaojem'a naszego wszechpotçzne 
go Uon Paco Moralesa. 

Radcliffe odrzucil niedopalon^} 
go papierosa. 

— Jezeli -w tym tempie bçdzie-
my posuwali siç nadal. to za ty~ 
dzien staniemy na miejscu. 

Don Bob usmiechn^l siç. 
— Cóz to za niecierpliwy mio-

ázieniec! Czyz nie wystarcza ci 
m»je towarzystwo i to wiosenne 
stance nad gtowq,? Cóz ci tak pilno 
ilo kresu wçdrôwki? Czy masz ja-
kie specjalne powody do pospie-
chu? 

Ted rozesmial siç. 
— Two je pytania s^ jeszcze bar-

áziej klopotliwe niz pytania clot-
11 Klary. Czy mam siç ladnie za-

czerwienié, spuscic oezy i powie-
dzieé: Bob, zrobiç panu wyznanie. 
Tçskniç do zobaczenia Adeli. 

1— Nie jestem pewien, czy to wy-
znanie nie jest zaslong, dymna, 
za która ukrywa siç co innego. 

Ted spowaznial. 
— Prawdç powiedziawszy, pilno 

mi jest zobaczyé znów Moralesa. 
Ta wizyta moze bye interesuj^ca. 
Bye goéciem czíowieka, który zruj-
nowal mojego ojea i przyczyn:! 
siç do gruntownej zmiany mojego 
calego zycia. 

— Morales nie zdradzi siç naj-
mniejszym gestern, ze tak bylo w 
istocie. 

— Mogç go do tego zmusic. 
— W jaki spasób? 
Bob zamyálil siç i skin%l glow^, 

— Warto spróbowaé. Nie zapo-
mina j jednak, ze masz do czynie-
nia z jedna z najtçzszych glów w 
Meksyku. 2ycie jest dla niego 
part i i szachów. Jestem pewien, ze 
przy zawiazaniu jakiejs intrygi, 
pobil by nas obu na glowç. Spró-
buj jednak, moze cos uda ci siç z 
niego wydobye. Nie na tym nie 
stracisz. 

— W moim obecnym polozeniu 
czyz mam jeszcze cos do stracenia, 
oprócz pañskiej przyjazni. Bob^ 
Tego bym nie zniósl. Nie zapom-
nç nigdy, ile pan dla mnie zro-
bih 

Don Bob spojrzal na ogorzala 
twarz i uezeiwe, spokojne oczy Te -
da. 

— Co za bezeenny skarb — 

Maïy samochód sapai przez do-
br% chwilç. zanim Ted odpowie 
dzial:. 

— Sluchajiic doktora Price'a, 
powiedzialem sobie, ze z przyjem-
noscia urwal bym leb tej hydrze 
— Moral esowi, odebralbym mu 
nieprawnie zagarniçte ziemie i od-
dal peonom. Chcialbym widzieé 
tego zuchwalca Jita tarzajaeego 
sie geb$ w piasku. Sprawilo by mi 
to niewypowiedziana rozkosz. Czy 
to niç zemsta, Don Bob? 

— Well, nie nazwalbym tego 
uczuciem przyjaznym. Zdaje mi 
siç. chlopcz^ ze podzielasz ambi-
Cje El Coyote'a. Ale spójrz tu na 
prawo. 

Wprost przed nimi, gdyz droga 
w tym miejscu zakrçcala, wznos'l 
siç wysoki krzyz z granitu. Stai 

mlodosé. Mlodosé i odwaga. Je- ciemny i surowy pod blçkitnym 
stem dumny ze sposobu, w jaki ¿klepieniem nieba, rzucajac po-
przyjales' zmianç w swoim zyciu dluzny cien na drogç. Byl to jedy-

ny álad ludzkiej rçki woko^o na — dodal. 
— Czyz moglem przyjaé ja ina-

czej? 
— O tak. Mogleá byl zgorzkniec 

i graé rolç meczennika, albo te-: 
zaprzysi^c zemstç. 

— Sk^d pan wie, ze nie planuiç 
zemsty? 

— Czyzby? 

pustyni. 
— Ki-zyz Zdobywców — szepn^ì 

Don Bob. — Przed wiekami wznio -
sly go rçce walczqcych Hiszpanów, 
pogromeów tego kraju. Nie wia-
domo na jak^ pami^tkç zostaì tu 
postawiony. Kiedys byl na nim 
napis, ale wichry i piaski od daw-
na go zatarly. 

— Co oznaeza ta dluga plyta 
przy podstawie? 

— Zakrywa pusta wnek^. W tym 
równiez jest jakas tajemnica. W 
czasach, gdy tutejsi peoni byli 
jeszcze niewolnikami, powstala 
legenda, ze owa wn§ka pod 'krzy-
zem przeznaczona jest na miejsce 
wieeznego spoczynku oswobodzi-
ciela tego ludu. Wprawdzie nie-
wolnictwo zostalo juz zniesione, 
ale los peonów nie ulegl wielkim 
zmianom. Wn^ka wi§c nadal po-
zostaje pusta. 

Samochód ruszyì dalej. O kilka-
nascie yardów za krzyzem znale-
zli si§ na samym skraju mesy. Bob 
wskazal palcem. 

— Spojrzyj. tam jest hacjenda 
señora Moralesa. 

Ted wysiadi z wozu w miejscu, 
gdzie mesa gwaltownym spadkiem 
schodzila w doline. Co za niespo-
dziewany widok! Zdawalo si§. ze 
w tej pustyni, bezplodnej krainie 
piasku i kaktusów zostal naglc 
wyczarowany jakiá obraz z bajki, 
— gdzie chwiaìy wysokie drze-
wa, a jasne domki staly nad sze -
rok^ wolno plyn^ca rzekq.. Prze-
ciwlegly zielony brzeg pstrzyl 
czerwonymì plamami dachów i 
zóltymi murami z niepalonej ce-
gly. Bialo podszyte liàcle eukalip-

tusów i k§dzierzawych tamarysz-
ków rzucaly podluzne chiodile 
cienie na parkany okalaj^ce dom-
ki. Dokoia najwigkszego budynku 
rozciagnal si? szeroki dywan zie-
lonych trawników. Dom i przyle-
g>e ogrody otoezone byly wysokim 
murem. 

W górze rzeki rozlozyla si? nie-
wielka wioska. Dalej juz tylko pu-
stynia polyskuj^ca w sloricu. a je-
szcze dalej purpurowe tajemnicze 
wzgórza Meksyku, gdzie zapewne 
ukrywa si? E! Coyote i sk^d noca 
ze swymi ludÉmi spada jak ja-
strz^b na doMn?. 

— A wi?c tu jest owo wraze 
gniazdo — pomyslal Ted. 

W oddali zaszczekal pies. Cicho 
i pusto bylo dokoia. 

— Godzina siesty — mruknal 
Don Bob. — Gdyby nie to, zoba-
czylbys tu wi?kszy ruch. Ludzie 
sei^gaj^ z daleka na doroezn^ fie-
ste Paco Moralesa. B?dziemy mie-
li muzyk?, tanee, pijatyk?, wysei-
gi konne, wszystko wedlug- stru-
pieszalej tradycji dawnych eza-
sów. 

— Pan nie wydaje si? lubié ta 
kich uroczystosci. 

— Lubi? kolor, ruch i romanty-
czne gesty. Wszystko to tu zoba-
czymy, nad wszystkim tym jednak 

unosi si? cien melancholii, gdyz 
wczesniej czy pozniej, moze na-
wet wczesniej, niz si? nam zdaje, 
caly ten skamienialy swiat Zdo-
bywcOw zapadnie si? w nicosc. 
Morales cal^, dusza zyje jeszcze 
w tam tych czasach, wskazuje na 
to iego wyszukana grzecznosc 
stosunek do podwladnych i caly 
jego tryb zycia. Wszystko to jest 
moze pi?kne, kolprowe i romantv • 
czne, ale teraz niemozliwe. 

Don Bob dodal gazu i niebawem 
wielki w6z zatrzymal si? przed ha-
cjenda. 

ROZDZIAL X. 

— Senores, caly ten dom je-t 
do waszej dyspozyeji, jesil jest to 
waszym zyczeniem, mozecie go 
spalic. 

Biale sombrero Moralesa w gle* 
bokim uklonie dotkn?lo ziemi. 

Amerykanie sklonili si? w odpo-» 
wiedzi na to hiszpanskie przywi-
tanie. Ted z podziwem rozejrzai 
si? dokoia. Bylo tu uroczo. Praw-
dziwy zak^tek raju w samym ser-
cu szarej pustyni. 

(Ciag dalszy nasUpi) 
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