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4,Przed
decyzja

samymi świętami zapadłe w Sądzie
w głośnej sprawie ustanovienia

„Okręgowym

w Ostrowiu Wielkopolskim
sądowego Gla ks,Michała Ra-

ratora
rozstrzygnięcia toczącej się sprawy o
SĄd ustenowił/
tymczasowego kurśtore w osobie
Szeczypospolit@j w Peryżc Mfrcda Chłapowskieggłvł'aściciela

dziwizła.Do czasu
wasnowolnienie księcia

ubezb. am-

basadore
dóbr
!
%?
É
w Wielkopolsce.
O povozanic tymezsowegof kuratoro mejątku zakyięęnła rodzine
ke.Michsłs, przewidując, że proceg £
ubezwinsnowolnienic potrwé moze czes
druzszy.J%k donosza dziecnniki kS/Michar R-dzivizr bowi cbsenie wroz
z p.Suchestow poz. groniccmi Po fgfghxpimcwicie widzi ono go podcbno w Monte

Gzrlo.
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5+Sąd konkursowy powb
y przez iêstytut gospodorstwr spozceznego w ska dzie:Jędrzej Cicrniak,
17 Dabrcysko, Irona Kosmowsks ,.Zyglpunt Plotrowskij Stoniskaw Stempowski
Sheppoiuski, Witold Suchdelski, reap traywsey
prace nodesBone no konkur
5
ª? nik Emigrants" z Amoryki Potudnicwe}
prayznnZ: tray mye
J1opage prace w wysokaści 75 zr.k-àda:
:
1/Ko§cisiski omi ©
wo:
Ootherine,Br-zyliu, 2/Kusiowi kichnzow
+ Porena /Prudcntopolis/, B
8/Noricki mu Konstontemu -Encarnacion,
Porngwe j,
n
!
Gztory nagrody zo. d
prccc w wysokości 50 zł,kożda:
2
l/Dobruckiamu K.rclowi-Por
Unida de Victoris/,Brszyli-,2/Kowęckicmu
Gustawowi-Port; „llegre,Br: ªiii—"34
Jézefowi-Buencs Aires, argentyre , 4/Topnczowski omu
clans, Brazylimy ores piçé “ng

-Ric@ronde do Sul-Colonie Sac Feli-

mo dobre nle mniej zedawelajace proce
w wysokości 25 zł.każda; 1/Joraszowi Stoniszawowi-Santa @etharina,Brezyli-,2/Owsiannemu St: nisz swowi emy, Józefowie
5/Zającowi Pewrowi<Ris Grende do
rozylin.
z
Poze tym sad k'nkursaﬁg p gtenowił z-lecić instytutowi jako

się do wyk-rzystonia w pr‘j ektówcnym wydawnictwie "Pamiętniki
Emigrontów" przce.n stępujących utc rowsl/Afach Wincenty-Kordcba, Argentyna,2/Gazecki Adom-Sonts C-theríngârfz
12,3/Gazdzicki Alberto - Senta
Gr \arine, Brasylis,
4/Inêérusink Jorge>Rio
ande do Sul /Smta horia/, Brazy11i2,5/Keller Stenisiaw-P>rans /Prudentop/lis/,Br-zylia,6/Kulesza JózefPerans,Brozylic,7/L-t-ch Tedcusz=-Prr-neyBrczyli:,8/Lub szewski Kógimie rz Senta Cotherino /Novs Golicja/ Br .ylisªzªQ/ng wski Józef
Cotherin

Brozylie,10/Pictr szok B rtxomicj-Persna /Ris ªggrn/

#WXadysicw-Buencs Lircs, .reontyne,12/Prokcpewiez>Pictr-Buenc s alres, Argentyna,13/Siucisk Jon-Montsvide~,Urugw2},14/Sl=6k:weki J: rge-Kurytybs, Erazylie,1l5/Wider
ontevidco, UrugwoJ,16/Wrodeki Jen-Sonts Cothorins,
Brozylia,17/Z<rkorski
Jen,
aircs,a«rgentyna.
%
6.W Geniesieniach z Kowna pisma warszawskie podają newe fakty antypelskich
wystąpień władz litewskich.Wśró@ szeregu szykan i prześladowań dzienniki
pedkreślają rezporządzenie kowińskiego ministerstwa Spraw wewnętrznych,zaka;
zujące polskich śpiewów religijnych w okresie świąt Bożego Narodzenia.Wskutek tego zakazu Polacy w Kownie
zbawieni byli w tym roku polskiej pasterki.
Jest to pierwszy tego rodzaju wyp Gek,wymownie charakteryzujący wrogle nastawienie do polskości władz litewskich.Innym objawem tego nastroju są bezustanne represje wobec jedynego w Kownie dziennika polskiego "Dnia Polskiego",
stale gngbionego konfisketami i graywnami,0to np.litewska inspekcja podatkowa zażądoka w tych dniech od wydawcy nieszusznie porez drugi złożenia dodatkowej opłaty podatkowej ze
a.Mimo wniesionej skargi władze opięczętowały dlazabezpieczenia pretens
meble wydewcy.Niezwykle symptomstycz~
na byłe też ostetnie konfisknta tegoż pisme,w którym zostcły skreślone crtykuży,opisujące polskie zwyczaje w okresie świąt Bożego Narodzeni:,
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7.W dzień wigilijny powróciła z Wxoch do Warszcwy delegscja wolskowo-legios
nowa,które pod przewodnictwem gen.Wieniewy Drugoszowskiego reke udział w
urśożystościach ndśkópńęnia pomnika Marszełke Pixsudskiego.Pobyt ten by%
jednocześnie złożeniem wizyty ochctnikom wojennym WX
im. Przewodniczący
delegacji gen.Wieniawe-Drugoszowski podzielił się z
są 'wrekeniemi z
; podróży,pódkreślając ujmującą szczerość i go
6
Polakom
we Wroszech przez cąłykezam, Wsponisłe powitcnie
2 każdym dworcu,
kompenie honorowe, orkiestry, szefowie władz woj ”pj, faszystowskich
i <dministrzacyjnych. W Rzymie delegccje gościła

17

bm do 20, Program

»obytu Obejmowcł
o
szereg wizyt oficjalnych.weleg cje 'M]? £ przyjęte na pos
sługnqiu u £315 ªíktãra Emcnuela, w genami #8 dniu
-, iu przez Mussoliniego, Wysłuchewszy słew podzięki szef© delegacji polskiej za przysłanie
na Sowiniec smfory z ziemią orcz zć znalezieńie poczesnego miejsca na pomn' % Aleje im.Jézefo Biłsudskiego, Mussolini podkreślił węzły gorącej
przyjeźni między obydwoma narodemi, które
nietylko z podobieństwa
temperementew i wspólnej kultury, lecz i
odobne j w przeszłości doli,
- Wielki wasz Wedz Pixsudski, którego ce
ycie było wslką, zostawił wem
Polskę wielką i silną - mo’wiZ'Mussolininf o wss, na jego żołnierzach,leży

teraz odpowiedzislność,by silną była i
del, Wiem,że Polacy są narodem
dobrych Żołnierzy. Podkreślam,że Polskąjźisi być silno i mocne, a mocy

tej najistotniejszym wyrczem jest armis. Polske me przed sobą wielką przyszłość. Jestem pewny waszej wielkiej
przyszkości.-W końcu Mussolini oświsdczył, iż pregnie, aby Pol.cy i Wxosi poznsweli się bli ej i lepiecj,i częściej nawzajem się odwiedzeli. Gen. Yieniawo-Drugoszomski streszez następnie rozmowę,jeka się wywiązcza, :
d koniec której generał ofiaroweł
Mussoliniemu egzemplarz frencuskie
wydenic "Rok 1920" w specjalnej oprawie. Der ten sprawił Mussoliniemu wielką przyjemność.
Otwsrcie Alei im.M.rsz.łke i 6dsłonięcie pomnika dŁute Henryka Kuny
było centralnym punktem wizyty pólskiej delegacji. aleje te jest wspeniałą erterią, długości przeszło półtor: kilometfa, biegnącą od Wzgórze Chwały
ku miastu wzdłuż nowego stedio
im.Mussoliniego poprzez dzielnicę pe rkow
i nowych budowli.N: wzgórzu Chwały k.żde drzewo nosi imię bobs tera, polegte' w wqlce o niegpóległość ?jednoc zenia It lii. U podnóża góry stoi teraz
pomnik Merszełka, dor polskićh Legionistów dle Mussoliniego w rewanżz za
ziemię z Kapitol# i ze Wilcżycę, ustawioną ne Rossie wileńskiej.
Krótkim skreśleniem wrcżeń z póbytu w Neapolu,Weronie i Wenecji kończy swój wywicd gen.Wieniewc-Długoszowski,raz jeszcze stwierdzając, iż
gościnność i serdeczność WŁochów „ozostepie na dzugo dle całej delegacji
najmilszym wspomnienieégﬁ
8. Tragiczny los spotkaX w Sowietech zerokycleli bictoruskie} orgenizacji
politycznej w Polsce t.zw. "Bi:łoruskiej
fedy",którzy przed kilkunastu
laty, zenim Hromada uległ: cełkowicie wpływom komunistycznym, byli posłami
do sejmu. Członkowie tej orgenizecji w
awie przed procesami w Polsce,
zbiegli n: teren Rosji Sowieckiej, gdz@e przez pewien czas prccowali w
urzçdach Republiki Biororuskiej.
jednak - jek donosza z Moskwy x
korespondenci pism
eli się przedmiotem ostrych represyj
ze strony władz moskiewskich. Część dostełe się do więzień, część rozstrzeleno, e pozostałych osadzono w
ynnym obozie koncentrecyjnym na Wyspach
Sorowleckich. Ostatnio, według/doniesień tychże pism, zmarł tom jeden z
wybitniejszych przewódców
- Miotxa, nie. wytrzymewszy strasznych
werunków, w jakich przebywają więzieni w obozie zesłańcy.
9.Prowadzone ostatnio w górach Swiętokrzyskich poszukiw.nia geologiczne doprowadziły do odkrycia po@wsią Winna nowych złóż pirytu,wartościowych rud
siarkowockżelaznyck,leżących na niewielkiej głębokości.Do eksploatacji nowoodkrytych złóż zawiązałe się spóska,które przystąpiła ; do prac nad urucho mieniem drugiej już w Polsce kopalni plrytu.Pierwsza uruchomiona została n
niedawno w pobliskich Rudkach.

Be p.Koesowskiego. List/bez daty/otrzymaliśmy 28 grudnia.

