lU.
l

41
LEI:CN \()C"28

P.I'~.O'. 6C594
Red. p"fyjmuje od 5""';6
Il,.l't, li,stdw lIr 071 ino", ych
nie umieszcza się.

i:<lraio

Naleino s:.:

opłacf;lu'\ l'yc:załtf:m

Poniedz!ałek.

15-g0 grudnia

s

num~r

Ilgł

OZWOju tlll U"
la arl!1~ uł A. SD.
hatU.łyU
w ~i:.'t6rym mię..
wyral~1

imy

nie moie o
wynoszenia
IOłniarzy .

lum~ennie że,

•

,.
..
I
I

3

111

II

I

I

i cz e"tłu
Długo oczekivvane uroczyste odsłonięcie ;
pomnika Tadeusza KOŚt'i.uszki na Placu. \\1ol::
ności, zaainteresov.ałc cał~ społeczei1stwo n~l ;
szego miasta.
ł
. luz w bardzo w~l\i,l::lny('h goctzin,aeh zaczę ł
ly gromadzić się ana Placu \VolnoHci olbrzy' (
mie masy pUbliczn"ści, olialając Plac \Volno ,
IŚci ze wszystkich stron, tak źe o godz. 9 ra.no i
przejście przez ryntI\. było związane z poważ f
nemi tudno4ciami.
Punk'tu,alnie o gudz. 1 w pol. gdy nadjeż
dżał reprezentant Pl'czydenta Rzpl1tej p. \VO
jewoda ..Jaszczołt \vnlZ z ot0czenieul, fanf:.l.ry wOjskowe ob\vi(~ścHy miastu o rozpoczę-
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walki Tadeusza Kościuszki o \vo1noś,ć dla ,Nit' j zprezesern Bełż y il.ski:n1 i prok. 'dr. ~~rk;()w"
rodu repubHkallskiej i dernokratrycznej, któ) kim, władz szkolnictwa z kuratorernGa<l0m
1'y walczył nietylko o Polskę, lecz też o wol- :4kim, pl'zedsta\vieieli Illi<l.sia z WiC~ Pl'~zY"
ność innych narod6v..' jak All1e r ykę·
dente~ .Ra,palskim i lkzlly-ch delega(~ji oPto
Tadeusz KOŚ(:~iuszko) ~)':~h~tel·. narodo,:""y w~dzany przezr.~'VÓ!:cę ~omniki!inż .... ~tl.bel"
maJQ.c za sobą nleoclpoWledl116 sIły rnuslał sklego .1.~)rcz. Zlerrllęcluego obehodzlh ''t~oko·
ulec, okryty ranami na całem ciele.
ła POmnik, podzi·wia.l~Jc dOI?h~ro co odslcitlięte
Po przem6wieniu prez. Zieluięcki pl'zy- gigantyczne d~ieło.'
. .
stąpił doodsłonięcta ponlnika. po zdejlnowa I
Na saluynl szczyci(~ pon1l1H{s, llsta,\<'iolli:;l
niu wielkich masztó\v, okrywającycb pOlunik jest IJOstać Tadeusza Kościuszk,i z szablą \\"
ukazała się głowa i stopniovvo spadały dalsze pęce, patrząc w stronę ul. ] l Listopada.
Po
części maszt i wreszcie przed tys~ącznyn1ima bokach zaś niżej, ze
WBZ:\'Btkich
c~tereeh
sami ukazał się 17 nletI'owej wysokości 1\:0108 stron, zna.jduj~} się pięh:ne płagkol'z(~!lby przed
w całej s\vej okazałości.
stawiające !)ohatera luiroclu . .\v różnych po'
,
po odsłonięciu reperzentant Prezydenta zach. Całość pornnika na przedstawiclei~ sfel
ciu urpczysto.ści.
. Gdy p. wojewoda Jaszczołt zajął specjal- ! Rzplitejwoj. Jaszczołt z bisk. Tymienieckim sp o łeCzcilst\\'a wy\varły jaknajlepsze ,"vraie
nezarezel'wowane tniejsce. tuż u 'stóp pomni- ! przedsta'\Yicielanli 'władz państwo\'vych z sta . ni;;:. Po Gficjalne,i ezęśoi ur()CZrstcŚ{~.t thnn~"
ka, orki~'stl'a ;31 p.p. odegrała hymn narodo rostą grodzkim Dychdalewiczem i . zastępcł,!. : zebra!le !la Plaeu\Volności długo jeszezc ~n'o
wy "Boże coś Polskę" które wysłuchane zo· ; jego Rosickhn, przedstawicieli sądo\vnictwa I madziły się koło 'poDlnika.
., '(p)
stało przez wszystkich obecnych przy obna- !J

.
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ŻOnych głowach.

Następnie chór y,jednoczonych związk6w
śpie\vac'zych, składający się z 800

osób, na

SpeCjalnie ustawionym podjum przed wejŚciem do prezydjuul magistratu, przy akom
panjaInende orkiestry wojskowej, "odśpiewał
'kantatę okoliczno~dową., poczem na trybull'~'
Usta\-\·ionej przy stopniach pomnil(a, wszedł
. prezydent miasta Ziemięcki, który wygłosH
dłuższe prlenlómienie.
Na wstępi(~ pi:zernówienia s\vego prezy'
den t skre~lił histol'.1ę id.ci Kościuszkowskiej,
przyczem l1BdnlienJł, żei nliasto jeżeli stawia
PieI\Yszy olbrzymi pomnik, który r.aoże być
f·l:tlubą całej Polski$ ·",,,,idzi w nienl
symbol

Dwnf organizatorowie sK,lzaoi na
MADRYT, 14.12 Sąd woji;nny skazał na

I

<r..ll1ierć 2 kap:ianów organizatoróW buntu w
iwierdzy Jaca. Pozostałych oficerów skazano
na do!ywotnie cięzki~ więzienie. Powstańcy l.
j

l

,ś"rfprć

Uczyli tylko 700 osób w tym opróc:t ga!'nbonu w Jaca, było kilkudziesięciu $f~dent6w 2
Madrytu .
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JedAQ z piSIXl pl'orz~1dowy(~h v~rystą,piło

l}(llitYCZlli, Olli sami ZHk ·n~ile~ą.

~,lPOl·Cgywie.: łol\:ształt $t.or::unkó~v 'v Brześdu.

Ci pl'zyjach~1t}. po\voląj:,~ się \vpl'a\v<lzie na t,
~O'Wl~~NlÓW
sal1YkUłem w $pra:\.vie Brześcia któl'cg·o sens :~hvjadeet",\ra b. więi;niów, ale uikor.rru·--,przy f
Nalaeży tu :przYPol'nni(~ć, Żf:! dotychcz.ai?
ujętY'Je$t;~v 'tytule: HDość~og61nil~owych 0-:, naj~1.n~ej z poza, koł.az~~lfal~Y,I~ł.l"~'nle,' u~a! po~ród wh~Jźni(h,7 brzesl{i<~li siedzą jesi~~~':';~
.... L.·al·z·.el~ _
"",.·p,l'I"'J'a
(,lon·l,aga. ;
~l·ę.
·ltoIl·l·''''':I.:it·rlUc·l'~'
lo Sl€~ , Jeszcz(~
usłv$Zt~Ć
oskarzerua. :r. ust osoh .WIęZIenIU
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.
bezlwsł'edn: .zalnl.(H't:SO'V\iTR11ych.
. bois, Bagiósl{i i Savvicki, 'v więzieniu::~oko
AdYk,uł) będę.cy ze wzgl~du na pismo, 'w
Dlaczego? Gdy' dawniej, w c.zasię, kiedy t.o"\vskiern sen. KOl'fanty) w \"vięzieniuioi~utl
k'iól~em$ięllknza.ł swojego rOd7,AjU sensacją, ,byli· i aktualni l)O~;lo\'\'ie p!'z(~byw,aH JBSZCZ(; skleIn b. pos. l(\viaU,o\vski, Oraz l(ilkunastu
P01ity~zną, !.la{~zyn;:t się od stwiel'dzeni~:t że' w więzieniu., Z~tpyty\vano dlaczego nie wy' h., posłó"v u,]{ti.lllskieh w.\,,:jęz:ienilllwowskim,
_warte 'w motywach wniQ~l(u Klubu Naro- 'stępujt.voni ze Skal'galui na sposóh ich trak"HoboŁujkH wyJie2a około 40 nazwi.slcb.
'cl~w.~if.> wieśoi o nadużyciach J popełnianych tovvania" znajdvwan o odpowiedź ua poczeka posł6w 'więźniów brzeskich i 'illY'Ch więźniów
w sf.osunku do więz111ó'w '\\'~ Brześciu~ PQru~' i:uiu!,jBoj}~, się ze nu;; t y", Ale teraz, skoro znaj politycznych z 0PGzycji aares~towanych w

JPYly~d.o głębi opinję·

: dują siQ Ha "votności, rnoglihy' przecież :tiary : ~statl1im' okresh:, lii..tórzv jesj',.:~ze dotyobc,tG"s
"Stę.nQwisko ntl,sze ' - : cZy,tamy da.lej,- ':z:ykować i złożyć wpl.'okuratU1'2e skargę,: 1'0- I przebywaj~l w \vięzieniich.
.,
dtJ, moźliwych 'nadużyć władzy\ p 'opełnia~' biono ,z naxui t.o i tiUlltO, Zi~ęcano się w ten I
.<
dIlIl
.
ny~h pr'zeż pewne jednostki sprawujące, i 6wsposób.\\·'szak teiraz 'l~lnsta :niebyłabyl
~ ~
łUnkcJ'e n~·ństw,.'Owe, , ·wYPowiedz.ieliśm.y i_a. 5,:'·' t,aka Jatwa i nl0inab;y: się: było ,zdobyć
IlĘl 3
~,'
lr""
. odwagę""
Nowa seMta religijna szerz,·~o'mUftłlm.
'Ud,~ :~Eotwierdiamy je i tęl'a.z w całej rozcią.~
Ostatnio n~ terenie województwa wileft..
.....'ln"'ci.·· J":~z~.d'
'T'.::itwie'ltdz,
on'\.l.v~
fa.ktnadużycia
"Vobce takieg'(.) st,anowiski zaJ"ęh).go'Y)tzez'r
Ił ilkiego i nowogr6dzkiego
' ,.
.,
. d lu dn:OSCl
'. pn.
:e;a.,..;S
Ag, - J'
""
'"
1;'
WŚl'O
:w.usispotkać sięz.bez'\vzględnen1' ,potępie~ ,pisrno.rz~łid{n,ve, nad.r.nienic trzehn, że jeszcze ~ wos;awuei ''tzer7.v się: nowa sekta, pódnazwą.
uieUl~ a winny· m.u'fSi być1.~~~a.ny:zc$łą ;su,. :rlie ~s~YSCY "tię~il{ov~ri€ lJrzciscy" ZU:;Ljd,ują. się i ,lłanąwic.ę .... od imienia. jej :zaioiY,?iela Ja~a
~Q.. Śc,i',nr:a~~aH.,
'
118,wolnoścLZal'zUty ogólno, za'warte \V::11Il11'iO" ·J:::.ulchoilia~N~uka;.s,ekcHu~y tych, jeat,~Pllł
p
.% atei:l!.me. m" N,o,
"W'".' 'd'al's'
&:yńn" ct:!-lli'U·. artyk uł dowodzi:
'sktt
'KI U,"b,l1 Narodo\v et",ro, ,a doty(!z::'I Cli:: h"bicia~, SZ, anien,:l poqlą,
.."; rl,'ów sabat)'stów
l
r. ~
-cł!l.
....,
i!!
' w a sekta ddl10śi 'iię wtogo do lpte Jilll~Jł,
~.';;Jęteli·więc'stroJll1.ictwo ",Nar9dowe'"
katQw~;';:,~
głodzenia, ipol1iewle'~ twierdząc,że tylko czlowi~~ prostyni.."u~~o"
.,~$~rdzi .wswynl.,:wni(hqku, że\vięźnió)v .'v rania/'więźl)j6w brzc$kich~ jaJ( narn ~iado . nyjest wstanie zro.l:umiećpismoiwięte.?ro
·ik
..... ~.,.'.
·ł. u.'. ,. b
. it,:o~.'. lia.to,.:·w.. 8.no~., ,igł. StQ.n.o,..'.P,QJ1.,. iewie:. mo, Qtp'ą.PtezQstały nf:t. z~znąn~a9b,' szel'e'gu paguje anart,;hj:t.nt~~ wyt~pie:nie uCllonychl rł~
,
, ,zw,'olnio,n. y_,c,.h.. wie.:.-znióv\!.• , którz'i.Y' Z]:~.e:s.'·z,.t.,,,.·l . ,.,,,l{~. :iwolucJ·'" ,światową. Sekciar'te utrzymują d~i~1
-...,a;.w.';'.;!<ł!Oi,'
.!bt:1o'>
. .n."c:trll'ne . 't(}'. ()<:1lulrŻe',nie 1.)Ad.zie
dla:,
_uw" ~
;:::>.:!. "",oq.oJ.<
~
kontakty 1. p.od9b.ri~s.ektąi Sjurr.ząei\, :dęna Wo
':~\,,~~,E;l!ada.ł()Snę faktu tyl'ko !,tedy, jeteH dej .chwiligoto'\vi są do złoierliazezl1a~l s'ze'le Iyniu p. tl, !fStafąpowic~r..\
..;
p.ri'ytoeoonebędą<kphkl'etlle :.·,wypadki,
w gółciwyCh. ,O ile 'dotychczas nie ibstały, one Płk. KO!lt.j~k.. Blernadd O~POC;tt,W.!' z~lranł
'~. ·którY'ch:tenftduży(tja:rniały.miejsce~ z wy·:· w:fornlieszczeg'ół 6wej ,pod,ail~ do publ:icz""
. (ą.,~Jlę))d pSHi!udOnłmem.·'
2
g
m~:ęftymi
ł,·.·.'.·~.:n.je...n". . l.~m
... "n.,.ą . WieJ,t.. 'YiI.l,n.rel,l i.' . ŚW. ia,d,1.{ó\V, . ( ,nej. '.'7\.r,iU.d.. C. 1DiÓŚCi,. to,· t Ylkd.d,.·la,t.e o że"ze w. z,g.lę.,
,.Naprzód"
śwa41~ami by-łysa.,me."doIlllliedu na dalsze przetrzyrny\vanie' w 'więzieniu nicy Bn:e$cia f , .,J'~.~ __ .. __
, '.ę,Qfiijry'+..
\~ilkllwięzniów~,:rd.e. istniała dotychczas 000- B '~R~femd z 'ATl·i:i,U'QU;iOliiC1~LU~1
'.";,:.. ," ~', '"' ,,,'.
»UC2;}':QQ1
l·;<lhv.Qś~- przedsta~'denia -całokształtu spra,vy, 'nf~ei~!d~~i:j=a~k~s~ż 'L\7,,~lp.i~n~I~,
,(' ,.,'. it~raz ~'PkIU~ję..:al~tyk'ulu:
~miano,vicie 'f,ald';ćvv, odnoszt}eych 'się i do ąo~imem ;zągrąnic, - dla OdpO_;1/Y:'~~IIol.
,)·.:,~Io .'~'~Jlłws!4ySikię;al je~t Jęcb)~ r~ecz/ ta1l1t ych :w~ęźnió:v. \Vjero!~,
iżwięźni.()w~e $i~ zm~c.a:;ył.tł
~.ycb~:Q.iecbę.rą.ktęl'ystYCz:ga i zastAp·ą.wia
brzescy noszę Slę.Z ZamIarem wystą.Plenla '""RPM'IIRtII
,;j~ea:ołnęca:niu 'się nad więtniamihr~ęs.lde \VSpólllegO,', opart~go na zezna!l~achwszyst
:~'~~łą ~·i . piszą. '~ył~e~,nie }e\hpr~yjaeiele,.ł,:kiCh,~ 'W~~~~ió'W, łJ.stala~~c~ch,~~'ewąt:pliw~e ca
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