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igifwźżżżżźuakrmmów przez jednego z urzędników senatu-Ś.
pierwszej napaści był polski listonos
kiem
służbowym mundurze znajdowaz się przed głównym dworcem kole
bauer zrzucił du z głowy czapkę i pobił dotkliwie.W obron$€
tego stanął kapela! golakiej załog wojskowi na Wosterpl
przeze kilkekrotnie polícia nie zjewiza s4
Remke.Wezwana
dzielny
kapłan postanowił sem odprowadzi ewanturnikado -kom@®
i
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komisarjatem
Tuż przed
wywołując kpwotok,NiemnieJ ks,Bemke nie ustapiz i Neubsue#8ZBresztowae
no.EpilogPm zajścia był wyrok sądu,który skezał népastnigﬂ Rb greyw-"
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głęboki oburzenie z powodu mianowania kuratora nad jegoMajątkiem.
Jpierą4c się na miaerodajnej dXań opinii profesora Domasz&Ww@%za,ugomją~
usgoł pełnię władz umysłowych księcia w ekspertyzie, ks.MEUhAX zemie=
rze (chodzić swoich praw z odłą energiq,preyozym zepowidd8}i% zadne
usiłowania rodziny,nie zdozają go odnieść od poślubienia pani Suchestow, Według prasowych pogłosek ślub ma odbyć się wkrótce
46e1,Dużą sensację wywołała ponadto wiadomość o spodziewanym przYâ $àzie z

Wiednia ne urcczystoéci álubne pana Suchestow, pierwszego hçãe
Zej ksiginej Redziwixrowej.
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4. Prasa warszawska donosi z terenu Rosji o nowej metodzie zastosowanej przez władze sowieckie w walce z tamtejszymi obywatelami, podejrzanymi o niezbyt entuzjastyczne odnoszenie się do reżimu komunistycznego.
Ofiarami eksperymentu pedła ludność miasteczka Dryssa, leżącego nad
Dźwiną ns pograniczu z Polską. Znaczną część mieszkańców władze sowieckie oskarżyły o "ciążenie ku Polsce". Obywateli tych wciągnięto na
listę proskrypcyjmą, pozbawiono dobytku i pod przymusem ewakuowano w
głąb Rosji. Opuszczone domy zajęły oddziały sowieckiej straży granicznej, która przystąpiła natychmiast do skrupulatnej kontroli pozostałej
ludności, nie pozwalając jej wydalać się poza granice miasteczka. Na
jednym z domów, w poNĘ$Żu granicy zeinstealowano olbrzymi megafon, przez
który w czasie Swiąt Bożego Warodzenia bolszewicy prowadzili gważtowną
agitację bezbożniczą.
Dalsze losy ewakuowanych są nieznane. Dotąd nie nadeszła żadne
wiadomość o miejscu pobytu wysiedlowej ludności.
5. Wskaźnik polskiej produkcji przemysłowej w listopadzie r.b.wykazał
wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca o blisko 2%,uochodząc
do poziomu 86.8» . Poziom ten przewyższa wskaźnik z listopada ub.r.
o 16@.Największy wzrost wytwórczości wykazał przemysł włókienniczy.
Powaźny wzrost zaznaczył się też w przemysłach inwestvcyjnych,jak metalowym,chomicznym,budowlanym i hutnictwie żcl. aym.
Jeśli chodzi o Contralny Okręg Przemysłowy,to otrzyma on wkrótce
dopływ gazu z Podkarpacia.W roku przyszłym zakończona zostanie budowa
gazociągu z zagłębia naftowego.Kwota 4 milionów zł.preliminowana na
"ten cel w planie inwestycyjnym użyta zostanie głównie na budowę jego
odnogi z Ros$oki do Starachowic oraz bocznych odgałęzień do poszcze~
gólnych zakłądó„ przemysłowych.Początkowo gaz ziemny będzie używany
do celów przemysłowych,szersze jego zastosowanie dla użytku miejscowoj ludności nastąpi późnicj.

&Co.

"

”$$!”on

ws

/

pisywysznychmachw Gas16~

2 Amçryvi pod Warszawq,wygloslz
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Prelegent , ktérego barwne i
śció,tak iż poprzestaniemy tylstre
byłoby niezmiernie trudno dokładnie
zystkim różnicę między emigracją
ko na kilku momentach ,podniósł przedews Ostatni
- wychodźcy polscy
- Gf
polską w Ameryce i we Francji.0tóż niu
zostali wchłonięci przez wpływy
w latach 1681-1068 w znacznym stop
e11".Grozi to w dalszym ciąkultury francuskiej i ,poprostu,"sfranouz1
wie do nich,Polacy Ameciwieńst
gu również emigracji współczesnej .W prze
na rozpłynięcie się w obcym
żeni
rykańccy,zdawałoby się bardziej nara
ykańskim - ocaleli.Z pośróJ
morzu,dzięki specyficznym warunkom amer
pierwszy plan wybijają się
przyczyn,które uratowały ich polskość,na
w i żenienie się tylko międwie: grupowanie się koło własnych kościołó
czystsza,aniżcli Ludność
dz sobg.Bmigracja ta etnicznie jest nawet
ski.- Nie jest bowiem abtuwylcza w starym kraju - stwierdza Gąsiorow
óry w Ameryce unika Srodo
solu*nie zmieszana z elementem żydowskim,kt
przegląd historyczny emigrawisk polskich.Dalej znakomity pisarz daje
o niepodległość w przybranc j
cji polskiej,je) donios®) roli w walkach
ków ze starogo kraju.
ojczyźnic,oraz przyczyn,któro wypędzały Pola
ojem towarzystw polskoDłużej zatrzymuje się mówca nad wspaniałym rozw
mówi o Związku Naroamerykańskich,których zalążkiem były Kasy Brackie,
iczność polska o
dowym Polskim,Dużo zajmujących faktów usłyszała publ
kicj",która pozkańs
mery
tężyźnie Polaków zza Oceanu,0 tej atmosforzo"a
iej
wartościowych.,
wala na wybijanie się najdzielnicjszych i najbardz
skich odczyt przyPcłen.zdrowego optymizmu i wiary w Polakó» amerykań
jęty był przez słuchaczy niezwykle gorąco.
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rsza®ka Piisuds7, Niedawno donosiliśmy o powstaniu nowej Alei im.Ma
na plenarnympo
kiego w Rzymie.Obecnie Rada miejska Paryża uchwaliła
iem,Przobicg
siedzeniu nazwać jedną z ulic miasta równicż Jogo imżen
w ,toj materii
posiedzenia i debata,jaka wyłoniła się. nad wnioskiem
ostacji na rzocz
idnego Brandona,stały się okazją do podniosłej manif
oraz do złożenia hołdu pamięci '
rolski,przyjaźni polsko-francuskiej
,jaką Prancja żywi dla Polski,
aźni
przyj
Marszałka Piłsudskiego, "W imię
Brandon -"rada micjsw imię przyjaźni Polski dla Francji"- mówił radny
go przez nadanio
ka Paryża postanowiła uczcić pamięć Józofa Piłsudskie
Syna Polski,
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Paryż odda hołd tym samym całej Polsc
tak ponigdy
dotąd
ał
tatow
oświadczył,iż w radzie miejskiej nic skons
ważncj większości,jak za tym wnioskiem,
a
8.Przed sadem okregowym w Tarnopolu zakończył się wielki proces
członków nielegalnej organizacji Komunistycznej Partii Zachodniej
od Polski,
Ukrainy,oskarżonych o prowadzenie akcji na rzecz oderwania
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Sądowy niezbicie udowodnił występną działalność 37 osobom,.Skazan
na karę więzienia od l/ roku do 6blat.Bo&nquzaśenżacjiwp@o#esu było
stwierdzenie,że najczynniejszymi agitatorami byli nie Ukraińcy a dwaj
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