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Trojgłos w sprawie żydowskiej. Motu Polski do Republiki Litecdskiej
WOPAARTRZRICODOTAPKUWCYCEE

Paryski miesięcznik
poświęcił

'w

Monde Slave

jednym

z ostatnich

swych zeszytów
zgórą czterdzieści
stron sprawie żydowskiej w Polsce.
Aby specjalnie drażliwe
tematy należycie oświetiić, redakcja
używa me-

dowskich»,

Pierwszy dyplomata Polski przybył do Kowna.
WARSZAWA.
121 (żel, wł, Słowa).
W
wyniku
poufnych
pertraktacyj rządu Polskiego
wysłano
przed kilku dniami notę
do Kowna w sprawie propozycyj co do
rokowań
W związku z

Ży- tem wyjechał

A „miłość polskich

specjalny
czaś trwały

wysłannik
rządu polkki:go do Rygi,
pertraktacje „prowadzone
za pośred.

rzecznik dów dla Polski obudziłaby miechyb= gdzie królki
nie echo w sercach milionów Żydów nictsvem
poselstwa

tody «trójgłosu», (o znaczy
każdej strony wypowiada

Paryż, 8 stycznia.
nieby się nie zmieniło w porównaniu
z obecnym ' stanem
rzeczy*. Natomiast
korzyść ula Państwa
byłaby
duža: Polska zyskałaby sobie eprzywiązanie i pošwiecenis cbyweteli ży-

swój punkt

litewskiego
o
wjazd
kurjera polskiego ra
zagranicą,
co... nie jest bez znacze- teren
Litwy,
Kurjerem
tym
jest urzędnik
M.S. Z.
p. Adam
redakcyjnego
wyprowadza
syntezę. nia”.
Tarnovski,
:
;
W danym wypadku polski punkt wi
P. Stefan
Fournol sformułował
Wišrodę wieczorem p. Tarnowski załatwił wszystkie formaldzenia wyłożył p. Tadeusz Hłówko, «opinię trancuską».
P. Fournol był
żydowski—p. Apolinary Hartgiass, a przed wojną
posłem
radykalnym |, ności i wyjechał z Rygi do Kowna gdzie stan:! w czwartek rano.
widzenia,

poczem

członek

komitetu

mpinig francuską stormułował
fan Fcurnol.

Wszystkie trzy prace

bardzo
ciekawe
uwagę.
P. H'łówko
śmiałości

p. Ste- gdyby chciał,

swych

i

zasługują

jst

niczną

znanym

sądów

mógłby

nim.

być do Jest to pierwszy

są dziś. Ale p. Fournol woli się niena urzędowo zajmować polityką zagra(w czasie

ze Czechom,

publicystą.

nem

wojny

oddał

Jugosłowianem

i

nam,

Rumu-

wielkie usługi); woli też

pisać:

Z.jnuje dziś wysokie stanowisko w jego Le Moderne Plutarque — ta
М. 5. Z. i to zwiększa įjeszeze waž- bardzo cenna książka dla praguących
kość j:go poglądów.
W sprawie ży» zapoznać się bliżej z wewnętrzną podowskiej jest optymistą:
nie widzi w lityką francuską,
Dziś jest p. Fourjej rozwiązaniu
„ładnej
specjalnej nGl administraterem Instytutu
Stud-

trudności*. Taktyka

sjonistów w tza- jów Słowiańskich i
wywołała

Pokojowej

sie Konferencji

ua zachodzie wrażenie,

że

jest ina-

współredaktorem

Monde Slave.

P. Fournol przyznaje na wstępie,
że „dla niego sprawa żydowska
za-

czej, ale „życie już się z tym stanem
rzeczy uporało*, Jest szanowny autar

chowuje pewne tajemnice*,

żydowskiego,
ale nie zamyka
na istniejące przeszkody.
Nie

«tajne
przyczyny,
a niektóre z mich wiążą
się ze sprawą żydowską». N.e uważa

zwolennikiem

porszumienia

polsko dziejach nowoczesnego Świata
oczu
wldzi

ich w tendencjach autonermistycznych

polskiego żydostwa, bo ta się skoń*
czy „kompromisem na rzeczywisteści

Że są w

autor aby to były «wszystkie i głów»

ne przyczyny» i ma całkowitą rację
© o do obecnego położenia Żydów w
opartym";
nia
widzi (ch także w Polsce, to p. Fournol wątpi aby ich
kwestj językowej, bo jest przekona- liczba mogła się poważnie zmniejszyć,
ny, że język polski będzie stale wy: nawet gdyby Rosja stanęła
dla nich
Widzi je natomiast w otworem:
pierał żargon.
A ponieważ
trzymają oni
budowie społeczeń: większość handlu polskiego w swojem
w wewnętrznej
(prawie. wyłącznia ręku, nie widzi p. Fournol żadnej rastwa żydowskiego
kupcy i pośrednicy), Oraz w liczeb- dy aby zapobiec nieuaiknionej konności żywiołu żydowskiego w Polsce. kurencji polsko:żydowskiej: wraz z p.
Widzi
na
to jedną
tylko radę:: Hartglassem wyraża
tylko życzenie,
emigrację części Żydów z Polski. Ale aby ta konkureneja była lojalna,
„dokąd? „W przyszłości może już nieCo do żądań
autonomistycznych

dalekiej* Rosja stania się dla Żydów

ogromnym

emigracyjnym...

terenem

Żydów,p Fournol przyznaje, że „umy:
sły zachodnio-eurapejskie,

wychowa-

ale w każdym ne w atmosferze liberalizmu, nie mo

Dodajmy: być może,

razie nie będzie
to Rosja państwo: gą bez oporu przyjąć tezy żydowwege socjalizmu (lak dzisiejszy Z. S. skiej". Idea równości praw sprzeciwia
S. R.), ani Rosja polityczno-społecz- się idei ciał pośrednich między pańnej reakcji; może to być tylks Rosja stwem a jednostką, ałe „sprawy mniej.
liberalna. Ale czy taka Rosja jest nio- szości trudno się godzą
z zasadami
źliwa?
:
‚
liberalizmu”, Żądania żydowskie „nieformułuje głos ży- pekoją“
P, Hartglass
trochę
p. Feurnol'a, choć

dowski. | on jest optymistą: powiada,

żę

żydowskiej

sprawy

trudność

w

widzi on w Żydach
mniej

„mniejszość naj-

dla Polski niebezpieczną”. Wy-

że może ona powiada się oczywiście za porozumie-

Pcisce jest „pozorna”,

«jaknajłatwieje być rozstrzygnięta w niem słusznie bardzo podkreślając, że
interesie Żydów
i Państwa Polskie „obie układające się strony winny

go. Ale sprawa to ,delikatna* bo po
obu stronzch epinja jest «przeczulo-

P,

na»,

że w

przyznaje,

Hartglass

bo

więcej korzyści”,
Wód aby inne

wyjazdu

polskiego

dypłomaty

Nota.

przekonane,

dokonała «naj-

polska

skierowana

jest

do

p.

Voldemarasa,

Delegat

M, S. Zagr.

Smogorzewski

Przybył do Wilna specjalny wysłannik Ministerstwa Spraw Zagranicznych radca

w

Wilnie ma

na

p. Dębicki,

którego pobyt

zaznajomienie się z całokształiem spraw

litewskich.

W

celu.

tym celu p.

Dę-

zast. starosty pow, Wil.-Trockiego Łukaszewiczem i przedstawicielem K.O.P.
—

Wywiad z min, rolnictwa p. Aleksą.
KOWNO. 12,1. Pat. Przedstawiciel P.AT, w Kownie p. Oryng odbył
dłuższą rozmowę z ministrem rolnictwa p. Aleksą. Uaikając wynurzeń na

akiualne tematy polityczne, minister rolnictwa udzielił przedstawicielowi
PAT. wyczerpujących informacyj na temat
reformy rolnej na Litwie, Mimister Aleksa jest autorem projektu
o reformie rolnej i szefem t. zw.
stronnictwa gospodarczego,
Projekt
reformy
rolaej miu. Aleksy został
przedłożony sejmowi litewskiemu w r. 1922 į z nieznacznemi zmianami
dotyczącemii maximum pozostawionej właścicielom
rolaym ziemi, wkrótce
potem został przyjęty. Projekt ten
w
ciągu ostatnich lat był z wielką
energją wprowadzany w życie. Na opólną liczbę 5 i pół. miljona ba ziemi
ma Litwie, gospodarstwa powyżej 80: ha zajmowały ©koło 1.200 000 ha,
Z tych obszarów parcelacji uległo ekoło
1 milj, ha, z której to sumy
okoła
450 tys. ha przypada
na lasy,
które przeszły
na własneść
aństwa,
>
Minister przyznaje, że temgo wywłaszczenia
i nadziału było dotąd
zbyt szybkie wobec niskiego poziomu
stanu
gospodarczego
na Litwie

1 braku kapitału na inwestycje. Wskutek

zbyt szybkiego

tempa

parcelacji

przewiduje minister pewną ilość sprzedaży terenów rolniczych
przez no-wonabywców, którzy do gespodarki na tych terenach
nie są przystosowani.

Wśród większości posiadaczy ziemskich na Litwie, t. zn. tych którzy

mieli
majątki
ponad
80 ha, 70 prac. stanowili Polacy i Litwini,
resztę 30 proc. stanowili Rosjanie i Niemcy, W liczbie tych 70 proc. było

Litwiaów

lub

litewskich
:

do

Zapytany e odszkodowania dla wywłaszczonych ziemian, minister
wyjaśnia, że w czasie układania reformy rolnej określana była zapłata nsa-

jąca wynosić okołe 600 marek za ha, co przy
równa

się

zeru. Otóż

minister ma

dewaluacji

i

na biurku swem

wany projekt wypłaty odszkodowania i ma nadzieję,

nie miały prawa «гот-

grustowne

bieki odbył w dniu
wczorajszym
szereg konferencyj, a mianowicie: z
naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa, kilkoma urzędnikami tegoż wydziału,

waloryzacji

wijać swej kultury nerodoweji swego
dobrobytu gespodarczegó». | potens

jako

bada kwestję litewską,

iż zobowiązują

Kazimierz

zle to nie pe-

na teren

ministra ; spraw
zagranicznych
i podpisana
prztz ;ministra
Zaleskiego.
+
Korespondent wasz dowiaduje
się, że nota zawiera propo.
zycję rokowań z kcńcem stycznia w Rydze oraz okrtśla podstawy
przyszłych rokowań, mających się rozpocząć od spraw dotyczących ruchu granicznego, tranzytu. komunikacji
pocztowej, telegraficznej i kolejowej, (2).

się 50 proc. zdecydewanych Polaków, zaledwie zaś 20 proć.
Tym fakters tłumaczy minister niechęć mas
na bardzo długo”... Niewziuszalność nec-Litwinów.
Polaków, których tu znają tylko jako „obszarników”.
granic Polski jest najważniejszym mobyć

każdem pzaństwie jedna narodowość że warunkiem ułożenia trwałego współ«przeważa» i ciągnie z państwa „naj- życia pelsko-żydewskirgo.

większego wysiłku»,

wypadek

Litwy.

że

późniejszej
przygoto-

zostanie

On na

wiosnę przyjęty przez radę ministrów: Projekt ten przewiduje długotermiposiadacze mniejszych
Ww związku z notatką zamieszczoną we nowe spłaty listami, przyczem
gespodarstw
do
Tzecznik mniejszości żydowskiej bra- wczorajszem wydaniu <Warszawianki> jako- 200 ha będą spłaceni w terminie bliskim. Minister ma nadzieję, że za 5
ni żargonu, jako literackiegu cjązyka „by udział członków Stronnictwa Chrześcijań: lat dodatni rezuitat przeprowadzonej reformy rolnej ujawni się zupełnie

sko-Narodowego w Komitecie Katoliczo-Na: wyraźnie.
3 Zaaniem ministra, stosunki z Polakami są možliwe, ale nie są nierodowym miał miejsce z wiedzą władz tego
odzowne.
Najbardziej pożądane
byłyby one dla Kłajnedy, gdyż eżywiłyby
Wo-personalnej»; powiada, ŻE <naro- Stronnictwa wyjaśniamy, że Stronnictwo
szereg towarów polskich za podowe żądania Żydów są skromne». Chrześcijańsko Narodowe weszło w skłąd ruch w tym porcie. Na Ltwę przybywa
Na czem ene polegają?
Komitetu Zachowawczego na podstawie de- średnictwem eściennych krajów. Naturalnie bezpośrednie stosunki handloPrzedewszystkiem
trzeba im Za» klaracji i protokulu uchwajonego przez Za- we wpłynęłyby na obniżenie cen niektórych towarów.
Niema to jednak
pewnić «pełnię praw obywatelskich rząd Stronnictwa dnia 28-g0 paždziernija większego znaczenia. Towarów na eksport do Pelski Litwa nie posiada,

żydowskiege», Oraz domaga się przy”
zmania Żydem «zutonomįji marodo-

"na podstawie

całkowitej

równości».

1927 roku

na podstawie

Oznacza to, że wszelkie faktyczne dzielonych;dnia
ograniczenia stosowane w dopuszcza- Radę Naczelną,

niu Żydów do szkół i na urzędy poWinny zniknąć. Nie łudzi się p. Hart

glass, , że

Ча

polu

pozostanie

konkurencja

ekonomicznem;

przewiduje

Nawet, że «z czasem Żydzi będą na
tem polu pokonani, bo Polacy mają

“za sobą liczbę i posiadają

w :swem

tęku ziemię”, ale żąda, przestrzegania

lojalności

w.

konkurencji, bo „wów-

€zag porażki nie będą bolesne”,
na „stopniową ewolucją" та

bo
ra-

dy.. Być może, iż Żydów w Polsce
jest
zaduże; przypuścmy, iż emigracja
zniży
proc nt ludności

Polsce z 12 na

8 proc;

żydowskiej w
ale

mniej-

szość żydowska zawsze będzie liczna,

a zatem — pisze autor — «trzeba
współżyć, trzeba znalcźć podstawę
symbjozy»,

Następnie

p.

Hariglasa damaga

się przyznania Żydom prawa zakładamia specjalnych «gmin»
rem

z

prawno-publiczhym;

charaktete

21-:go

pełnomocnictw

lipca

(m

1927 r: przez

Wracając

większego

znaczenia

pozostawiając poszcze-

gólnym ugrupowaniom swobodę porozumień

lokalnych jednakże z tym warunkiem, aby zasady

tych porozumień

nie odbiegały

od о-

gólnej wytycznej i zachowania samodzielnej fizjonomji i taktyki” politycznej zachowawców».
Jest rzeczą oczywistą, że władze Stron.

nictwa

Chrzešcijafsko:Narodowege ze wzglę-

du na zaciągnięte

zobowiązania

zostałych grup zachowawczych

wobec

nie

po-

mogły

sumy

ze

gminy

utrzytna- Ministerstwa Skarbu,
skarbu

powiedział

sią na śwircie.

Czas

min.

duło

Aleksa

filozoficznie:

„Wszystko

znaczy”.
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Sowiety skazały Ojca Świętego na śmierć,
RZYM,

12.1. PAT. [Havas]

Watykan otrzymał z Moskwy

wyroku skazującego Papieża na karę śmierci za popieranie,
nie pomocy finansowej, ruchu antybolszewickiego.

notyfikację
przez udziela-

ról afgański na posłuchaniu u Papieża.
RZYM. 12,1. Pat, (Stefan').

Papież przyłął dziś na posłuchaniu króla

Siedztwo w sprawie napadu na Nowaczyńskie-

sko-Narodowego.

Żydów w O zmniejszenie cen paszportów zagranicznych
Państwie"; na czele tego związku
WARSZAWA 12. |. (tel wł. Słowa).
stałoby «ciało obradujące i orzekają*
Ct», któreby przedstawiało żądania W łonie rządu prowadzone są od
gdowskie Państwu i Parlamentowi. dłuższego czasu studja nad kwestią
wiatai opieka społeczna żydowskie znaczniejszego obniżenia cen na pažūaldowalyby się w rękach owego szporty zagraniczne. Dacyzja w tej
któj AlnEgo organizmu żydowskiego, sprawie zależna jest od stanowiska
e

carji. Na pożegnanie

układa

upoważniać członków Stronnictwa do anga: afganistańskigo i odbył z nim
15.minutową
rozmową.
Król odwiedził
żowania się w Komitecie Katolicko-Narodo- następnie kardynała Gasparri'ega,
który go rewizytował. Papie2 udakoro+
wymi, P. Stroński z takiemi notatkami sta: wał króla odznaką Złotej Ostrogi, Król natomiast wręczył kardynałowi wywia najniesłuszniej w świetle dwuznacznem soką odznakę afganistańską, W godzinach
popołudniowych afganistańska
i fałszywem władze Stronnictwa Chrześcijań. para królewska zwiedziła bazylikę oraz muzta.

zek obejmujący wszystkich

Manię
Pań

sprzedaży tych pro.

do sprawy importu z Polski produktów przemysłowych,
Na podstawie umowy objętej deklaracją i
minister zaznacza, że tylko niektóre narzędzia rolnicze mogłyby być impori protokułem:
ciągu przy«Komitet Zachowawczy ustala zasady towane z Pelski. Większość tych narzędzi jeduak w dalszym
'i formy sojuszów i porozumień wyborczych chodzi na Litwę z Niemiec, Danji, Czechosłosacji, Ameryki oraz Szwaj.

powinny mieć prawo „utworzyć zwią:

Ty otrzymywałby na ich

conajwyżej len i bydło. Na pośrednika w sprzedaży naszych produktów na

zachodzie Polska się uie nadaje, gdyż jej organizacja
duktów jest gorsza nit | tewska.

które kierować

się będzie opin]ą Ministerstwa

Prze-

„go zbliża się ku kóńcowi.

WARSZAWA,
krycła sprawców

12 |. (tel. wł. Słowa),

napadów

W ostatnich dniach sprawa

ma p. Nowaczyńskiego

i p. Mostowicza

nęła się bardzo znacznie naprzód, a przeprowadzona przez
konfrontacja dotyczyła 12 osób, z pośród których grokurator

wyposu-

prękuratora
przedstawił

p. Nowaczyńskiemu 5 podejrzanych © napad. Nazwiska tych osób są trzymarne w ścisłej tajemnicy ze względu na toczące się ślsdztwo, które dało
tyle pozytywnego materjału, że pozwoli prokuratorowi
wyciągnąć już w
dniach najbliższych kenkretae wnioski, (z)

Wygrane

Panstwowej

Loterji Klasowej.

mysłu i Handlu. Sprawa znajduje się
WARSZAWA, 12,1. (żel, wł. Słowa). W dniu dzisiejszym
podczas
e Gdyby rząd polski na to wazyst- w rękach wice-premjera Bartla, który ciągnienia iosw Pzństwowej Loterji Klasowei padły nastęsujące wygrane:
i
| Han si 6 zgedził, to = zdaniem
p. zażądał od szeregu ministerstw szczę”
6 e — «ur. 75,798, 5.000 zł. — mr. 58 714, 2,000 zł — mr. 16,234
glassa — „w wielu wypadkach gółewych opini. @
1
i
,

Człowiek z wagonu.
Wiadomość
sig Związku

terenów

nasza

©

wycofaniu

monarchistów-Piłsudczyków są poniez kąd firmami. — Nie powinno to pa:
zaś z na dziwić, ja właśnie jestem czławiesię z kiem starej daty, ja kształciłem swe prze-

Ludowo-Narodowego

kresowych,

specjalnie

terenu Lidy i Święcian spotkała

ostrem dementi na łamach Dziennika konania polityczne na wiadomościach
Wileńskiego. Zdziwiło te nas, albo- z życia poliłycznege Europy, jeszcze
wiem masz warszawski korespondent z przed pierwszej rewolucji rosyjskiej,
otrzymał tę wiadomeść od osoby za- z przed 1905 r. To co się w Augiji
zwyczaj doskonale
poinformowanej. nazywa Faire Play,
Jak się później okazało, Dziennik|
Uczciwą grą w maszych stosunWileński gdy ogłaszał

swe

dementi

kach byłoby

właśnie

od

kresowego

działał zapęwne w dobrej wierze, gdyż ziemiaństwa powysyłać konserwatyslokalne władze wileńskie
nie zawsze tów skrajnie zaangażowanych w obecsą palnformowane o właściwych Za nym pro-rządowym kursie, — Niech
mierzeniach swej centrali. Dziś stron= pokażą co umieją, Niech wyciągną dla
nictwa opozycyjne, te które popierały ziemiaństwa kresowego te wszystkie
rząd p. Witosa,

idą dwemą

falangami

pożyteczne

konsekwencje,

które

wy

do wyborów. Chadecja podpisała pakt ciągnąć potrefią. Niech próbują reali-

z Piastem

lecz niezależnie od endecji.

Jeśli się to nie zmieni, jeśli

zować

swój program.

Nie uda się im,

bą- —wtedy dopiero my starzy endecy
dzie połączeriia akcji wyborczej cha= będziemy mogli głośno oświadczyć,
decko-piastowe| (Polski blok; katol cki, że prawda tkwiłą w naszej nieufności
str. Ch.D.
i str. Piast)i endeckiej (kato- i w naszym oporze.
jicko-narodowy

komitet

nie

wyborczy)

to

—

Pozatem — ciągnął

mój

cie-

endecy także w rdzennej Pelsce będą kawy rozmówća — cóż z tega, gdywyglądali bardzo słabe, bo w mia- byśmy dziś w taki czy inny sposób
stach chadecy ogromną im będą czy- starali się o to, aby do parlamentu
nić dywersję.

Endecy

będą wyglądali

weszli ci ludzie, którzy u nas, wśród

bardzo słabo jeszcze z tego powodu, ziemieństwa kresowego, reprezentują
że nikt im pieniędzy nieda i dać nie orjentację endzcką. Znam takich i to
chce. Sfery gospodarcze, tesame któ- „bardzo szanownych, 0 wiele więcej
re finansowały w 1922 r. ósemkę, dziś może
narodowo-demokratycznych
piastują inne zamiary:

>

starej

czystej

ideologii

niż

młodzi

Wszystko to sprzyja temu, że tn- krzykaczę z Warszawy. Chociażby
decy na kresach chcą „wykonać pię- taki p. Władysław
Jeśman, Wysłali.
kny gest i oświadczyć, że w okręgach byśmy ich do parlamentu i jaka, ich
gdzie chodzi o obronę polskości będzie rola? Będą oczywiście w opoprzed

elementami

mniejszościowemi

zycji,

bo endecja

zwalcza

jak Pińsk, Nowogródek, ' Lida, Świę- sudskiego. Nie wierzę,

ciany— endecy rozbijać jedności polskiej nie mają ząmiaru,
Faktycznie
w tych
wszystkich
okręgach
endecy
mie
mogą
mięć
żadnych
szans powodzenia, a przez wystawienis swej listy odciągaliby tyłko
potrzebne im na ianych mie tak bezmadziejaych terenach pieniądze i siły

nie wybieranym

marsz. Pił-

aby w obec-

sejmie opozycja mog-

ła dojść do rządów,

aby

mój

ideal

rządów parlamentarnych mógł się ziścić. Będą więc w opozycji. —Nie mówię

już o tem, że

takie opozycyjne sta-

nowisko będzie się mściło
stycznych,
zawedowych,

ma żegoistanowych

interesach naszege ziemiaństwa. Oczy-

ludzkie. Fakt zawiązania jakiegoś ko- wiście byłoby to tak i byłoby te namiteciku w Lidzie nie należy uważać wst zrozumiała, lecz nie chcę swojej
za symptomat zbyt poważny, a fo
dlatego, że 1) inicjatywa założenia
tego komitetu wyszła z Wilna, gdzie
miejscęwi
młądzi działacze mogli
mieć personalne ambicje, 2) .na czełe

komitetu w Lidzie stanęły osoby mało sopularae jak np. p. Harniewicz,
że w Lidzie
Specjalnie
endecja
nie

argumentacji zaprószać oportunizmem.
—kLecz co nam

z

tego przyjdzie że

i od nas przejdą opozycjoniści? —Będą

rozwijeli swoje poglądy, swoją krytykę

marsz. Piłsudskiego —Możemy to robić z równym pożytkiem
w _ naszej
prasie.

Nie

przypuszczam,

przyszłym Sejmie

występy

mając żadnych widoków

aby

w

oratorów

realnych na z trybuny miały większe znaczenie,
zdobycie mandatu
temniemniej jest aniżeli artykuły dziennikarskie. Natostosunkowo silniejszą niż w Pińsku, miast przegłosowani czy mie dopuNowogródku czy Swięcianach.
szczeni konserwatyści
będą
wołali:
Korzystając już z tego, że poruszam „wszystko [popsuliście sweją opoendeckie
tematy,—chciałbym "tu powtórzyć rozmowę z przygodnie spotkanym w wagonis panem,
który był
endekiem z krwi
i kości, z przekonań i nazwiska,
z nacjonalizmu
i z
obrony parlamentaryzmu, zarodowym
demokratą
jednem
słowem, w klasycznym
tej ideologii ujęciu, takim

z pierwszego (wydania Myśli Polaka

zycją”, Natomiast wystąpienia wyborcze

nasze

dziś na Ziemiach Wschodnich,

mówię nawet o Białymstoku, a Grodnie, © Wilnie—przekonają nas tylko,
jak jesteśmy słabi. My endecy uży-

wamy

jaskrawych

haseł:

polskość,

katolickość, antysemityzm.

Twierdzę,

że mamy do nich prawo, lecz nie są
to hasła

którcbym,

Nowoczesnego.
Rozmowa ta miała miejsce w wa”

lekkiem

sercem

przeznačzal na klęskę na pogardę.
A co potem?
gonie. Okna siukały miarawym ryt
Potem — jeśli rządy marsz. P4mera. Niesłychana duchota, ta jedyna sudskiego się nie udadzą, jeśli cn
wada doskonałych zresztą kolei Rze: sam przegra, lub konstrwatystom zgo*
czyposgclitej Polskiej jednakowo nas tuje wielki zawód, to. włeśnie wtedy
męczyła.
dopiero pewrócimy
my endecy ze
Mój rozmówca wykładał mi dłu- zdwojoną siłą i tnergją, niewyczerpani,
go dlaczego pomimo powstania pań- nie zdemoralizowani bezpłedną opestwa polskiego pozostał nacjonalistą, zycją. Wrócimy by. objąć «rząd dusz»
dlaczego
mie mam racji
w tem co nad
ziemiaństwem — fiwerdzę,
że
piszę, i dlaczego on, pemimo, że jest wtedy na stałe.
ziemianinam z Kresów,) z dziada pra
Tyle mój interlokutor.
8

dziada,-jestjzwolennikiem parlamentaryzmu

i rządów

parlamentarnych

w

Sądzę,

że w

wielu

rzeczach

mylił. Nie miał tego uczucia,

się

że na-

"w Repubiice Polskiej.
ejonalistyczna ideologia była ideologją
Słuchałem z dużem zainteresowa- niewoli „ że dziś się przeżyła i nie
niam tych wywodów. gdy mój inter- wróci już nigdy. Pozatem pisałem
lskuter zaskoczył mnie następującem kiedyś, że <Piłsudski rzucił na szale
oświadczeniem.
golityczne Europy czynnik
całkiem

„Lecz ja panie — będę

głosował nowy, misnowicie swe szczęście Os0-

za tą listą, na której będą konserwa- biste», Ja wierzę, że Marsz, Piłsudtyści*,
skiemu sią uda, jak za czasów jego
— Dziwi to Pana —
dódał, z6- rządów dotychczas wszystko mu się
baczywszy mój wzrok ku sobie skie- udawało.
Lecz nie mogłem
rowany, Tak Panie,jbędę głosował nie- interlokutorowi
odtmówić że
tylko ma konserwatystów, lecz właś- inny, niż inni endecy. Cat.

nie będę się domagał, aby z pemiędzy konserwatystów na listach figur
rowali

właśnie ci, którzy

dla

ruchu

swemu
jest...

sowo

Na szachownicy wyborczej.
Lista państwowa Nr

6,

Blok

WARSZAWA, 121. (tel wł Słowa).
W dniu dzisiejszym
wpłynęła
lista Nr. 6 Ukraińskiego Narednawo Sojuza,
któryw Małopolsce Wschad-

niej tworzy blok przeciwko nacjonalistycznemu usraińskiemu UNDO.

iRysy na bloku mniejszościowym
Dzieło p. Grunbauma zarysowuje
slę z dnieu każdym coraz silniej. W
ostatnich dniach w łonie bloku mniejszości doszło do poważnych rozdźwięków ma tle podziału
mandatów pomiędzy żydami a Ukraińcami w Ma*
„ łopolsce.
3
Obradułący w ubiegły poniedziałek centralny komitet ukra'ńskiej na*

chadecko-piastowy

We wtorek
doszedł
do skutku
blok wyborczy
Chrześcijańskiej
Dzmokracji z „Piastem*.
Donosząc
o
tem prasie, twórcy bloku
zakomunikowali, co następuje:
„Prezydja
stronnictw
P. S. L.

(2

Intryga sowiecha przeciwko

Jak się dowiadujemy, za podsta:
wę porozumienia uznano klucz wy*
borczy, oddając pierwsze miejsce
na
liście sejmowej przedstawicielowi „Piasta”, a pierwsze miejsce na lŚcie SEnackiej reprezentantowi Ch. D. Du-

czerwonej

pra-

Listę

sejmową

otwiera

marszałek

porozumieniu

polsko-litewskiemu.

dywizji. —

—

Delegacja

«J. Pleczkajtis i Plechowicz ajenci
Polski».

Z Mińska donoszą: Zakończył się tu kongres litewskich komunistów.

cha, w której imieniecs bloku
mniejszości postawiono U <raińt"m ultima- „Piast“ i Ch. D, po gruntownem gie miejsca przysługują Ch. D. — na
a „Piastowi“ — na
tum, żądające, aby UNDO zdecydo- rozważeniu obecnei sytuacji państwa, liście sejmowej,
konieczność
zespolenią
w liście senackiej.
Przekładanka
taka
wała sią na żądanie bloku co do uznając
wszystkich,
którzy jest cechą zasadniczą całej listy nos°
pięciu mandatów żydowskich w Ma- akcie wyborów
łopoisce wschodniej do dn. 10 b. m., zgodni są w dąženiu de nuprawy wego bloku, obejmującej 100 nazwisk,

w przeciwnym bowiem razie cofnięty ustroju państwa, zabszpieczenia
mu będzie przyrzeczeny fundusz wy», worządności i dalszej budowy

Polsce i Litoje.

Przeciwko

Już w pierwszym dniu obrad ukazało się właściwe oblicze
i cele tego
kongresu, zorganizowanego przez rząd sowiecki. Można go
uważać
za
doniosłe posunięcie dyplomatyczne skierowane
przeciwko
porozumieniu

polsko-litewskiemu.

Jak

wielkie

znaczenie

przypisują

temu

Kongresowi

sfery rządzące sowietów, dowodzi fakt niezwykł:go rozreklamowania

zdu w prasie i powitania go tak przez wybitne osoby
delegacje komunistyczne.

rządowe

zjae

jak

też

Z ramienia rządu Białorusi Sowieckiej witał komunistów
sejmu, p. Maciej Rataj, po nim
na:
litewskich
stępuje b. pos. Chaciński. Ze strony
Wasilewicz, Gołodzid i inni. Charakterystycznem jest, ża poza ianemi deborczy.
adu
„Piasta” idą następnie Witos
witała zjazd delegacja
kawaleryjskiej
rodowej demokracji UNDO,
jedynej
i Jan
Prezes UNDO dr.
czerwonej
dywizji
w
Dębski. Listę senacką rozpoczyna ze
ńsku.
partji w Małopolsce wschodniej, któ: ście zaangażowany,
strony Ch. D. prof. Antoni Ponikow- `
Na zjazd przybyło 70 litewskich komunistów. Podczas obrad
ra zgłosiła akces do bloku mniejszo- poda się do dymisji,
poruskl, mastępnie,
Szono przedewszystkiem sprawy związane ze stosunkami polsko-lilewskiejako przedstawiciel
ściowego,
doszedł do przekonania, dzie się wyjścia z tej
„Piasta* kandyduje rektor Marchlew=
mi. Zjazd potępił surowe poczynania litewskich socjal-demokratów w
że udział w nim nie opłaca się, Po kaz bloku mniejszości
kieruaku porozu nienia z Polską, mizywając ich zdrajcami, sprzedawczykami
całonocnej dyskusji, znaczną większo- dzy nie przewiduje on, aby Ukraińcy i Ch. D Dzklaracja programowa blo- ski, dalej zaś również ze strony „Piai ajentami polskiej defeazywy. Nastęsnie wvstąsił wyb tay komunista tewwy» ku ukaże się w czasie najbliższym”. sta" idą pp. Błyskosz i Średniawski.
ścią głosów uchwalono, że UNDO mogli przeprowadzić agitację.
ski
Aagaret's, który z powodu przyjętej w Genewie rezolucji 0 porozumieborczą.
nie pójdzie z blokiem mniejszości,
Blok współpracy z Rządem w Białymstoku.
niu polsko-litewskim, wygłosł wielką mowę kierując, podobag co do
Posiedzenie C K. przeciągynęło się
lecz wystawi własne listy wyborcze,
s0Z inicjatywy i w gabinecie weje- 5, Władysław Giński (NPR prawicjal-demokratów, zarzuty grzeciwkę obecnemu
gdyż współdziałanie z blokiem mniej: do 5:ej rano i psstadowiono kontyrządowi kowicńskiemu Ane
garetis nazwał wszystkich wyższych oficerów litewskich ajentami Polski.—
sz ści sprawiłoby, że Ukraińcy stra nuować rokowania z innemi mniejszo« wody białesteckiege Kiista odbyło ca) i i ZZP., 6) Kazimierz Kisielnicki
przed. (Stronnictwo
„Rząd Voldemarasa, na czele z grugą ofi.erów kewleńskich, dąży do odneZachowawczej
Pracy
ciliby szereg mandatów na rzecz 2 šciami. Dr. Lewicki perozumiewał się się iu informacyjne zebranie
wienia uaji z Polską, dlatego niesodległości Litwy jaki całemu narodowi
aby stawicieli wszystkich organizacji spe: Państwowej) 7) Ludwik Liss (Ch. D.
dów względnie innych partji ukraiń- telefonicznie z p. Grynbaumem,
litewskiemu grozi wielkie niebszpiec'eństwo*. Na sali dawały się słyszeć
Olszyński
skich, gdyż Żydzi tamtejsi wystawiają tem wraz z Jaremiczemą i Hassbachem łecznych i politycznych, które powy- —sekcja). 8) Władyslaw
przemówienia
wojewody (Partja
okrzyki przeciwko imaerjalizmowi Polski.
Pracy), 9) Łada
(woj. zwa
przybyli (do „Lwowa. słuchaniu
własne listy, wśród Ukraiūcow zaś tatychmiast
Kirsta,
przedstawi
ającego
charakter Straży pożaraych),
Dalegacja zjazdu udała się na posiedzenie Ceatralnego komitetu wyk.
10) Al. Sawiekł
blok p. Grynbauma nie jest popu. Dzisiaj w nocy p. Grynbaum pociąBiałorusi Sawieckiej, gdzie złożyła wiernopoddańczy adres w imieniu kołarny. W trakcie obrad nadeszła z giem
pośpiesznym
pojechał
do Bezpartyjnego bloku współpracy z (parafja prawosławna), 11) W. Roz
rządem pestanowiło powołać do ży- giuwiez (Zw, strzelecki), 12) Dr. Witmunistów litewskich.
Warszawy depesza, podpisana przez Lwowa,
cia wojewódzki komitet bloku.
Następnego dnia z obszernym referatem
tek (Stow. urz. państwowych), 14)
wystąpił komunista. litewski
p. Grynbauma, Jaremicza i HassbaNastępujące organizacje i osoby St. Kaliaa (nauczyciels
Adamajtis, który wyaosił pod niebiosa ustrój sowiecki i dobrodziejstwa
szk, powBERERLLATES
zgłosiły akces do bloku: Mieczysław szechnych)
stąd płynące,
Adamajt(s podkreślił zwłaszcza
zasługi
Sowietów wobec
Kłótnie w bloku mniejszościowym.
państwa w duchu zasad chrześcijańskich,
Lewicki osobi- demokratycznych, pokeju wewnętrzi, kierując się
oświadczył, że nego i zewnętrznegu.
biskujeżeli nie znaje wzniosłemi wskazaniami listu
sytuacji, gdyż pów polskich, utworzyły Polski blok
„Piast*
i jego pienię- katolicki Polskiego Str. Lud.

Olszewski, ks. kanonik A. Chodyko,

na te- mąc się dowiedzieć jaki

renie Ziem

rezultat

ks.

da

remicza ujemnie
młatą pieniędzy

Pozatem

kandydatów

kwestja układania

nastręcza

wiele

—

Rabin dr. Rozenmaau oznajmił

w

i P.S L. „Piasta“,

imieniu obecnych

2) Ieczeūstwa

Józef Grolak (NPR. lewice) i związek «Praca», 3) M, Jasiński—przedstawicieł wielkiego przemysłu, 4) Zw.
zaw. prac. umysł, organizacja
Spałeczne, zrzeszenie prac. sądowych,
więziennictwa i drobnego kupiectwa,

i żydzi z dalszą wypewstrzymują
Się.

Stąd kwasy i nieporozumienia'

i M. Jaroszewicz

imieniu Ch, D

Wschodnich nie dzieje się akcja
przez
nich
finansowana,
coś
dyskusyj i W tym celu zwołał p, Jaremicz
długich
najlepiej. Mimo
narad raz poraz wynikają nieporozu- w rodzaju zjazdu, który się odbył w
Na zjeposzcze- dniu 28 grudnia ub. roku.
pomiędzy
mienia zarówno
b. pus. Wygodzki.
gólnemi mniejszościami wchodzącemi zdzie był obecny
w skład bloku jak i w łonie tych sa- O:ena sił wypadła podobno dla Ja-

mych mniejszości. Przedewszystkiem
rozdźwięk
duży
zanotowač
mależy
bloku
żydowską
grucą
pomiędzy
mniejszości a Litwinami i Bialorusinami. Akcję wyborczą białoruską kiero-

Zalewski

Liga Mocarstwowego
KATOWICE,

listy

tuował

trudno-

się dziś

żydowskiego,

że

społe-

czeństwe to, uznając psżyteczną go'
spodarczą działalność rządu,
dą wyraz konkretnego ustosunkowania
się
do bloku współpracy
z rządem
w
najbliższym czasie.

Rozwoju

12—|, Pat, Ukonsty-

komitet

w

przedstawicieli s39-

Polski w

wojewódzki

ganizację

tych elementów,

wodniczącym.

Karaimi

padziałem

miejsc na liście bleku mniejszości

miejsce

zgłosili akces

KRONIKA

do

bloku

WYBORCZA.

— cApartyjny Komitet Wybor.
czyjPracy Państwowej.
Przed paru
dniami powstał w Wilnie Komitet
wyborczy apartyjaej pracy państwowej. Na czele Komitetu stoi mec. B.
Szyszkowski redaktor. tygodnika «Pafistwoós.
ы
— Endecy
rozpoczęli agitację

Lewica litewska idąca de wybo- wemi jakis paaują w Okręgu Wilsńskim,
Pei
e
rów w składzie
Jako rekompensatę za Wilno zaprozażądała l-go miejsca ma lście w
ponowali
Ż/dzi Litwinom pierwsze
jako
to
e
Żądani
«doddcia.
s
z pierwotnym

celu zjed-

współpracy

w . Święcianach, jednakowóż

w Litwini uważają się za pokrzywdzonych i niechcą o tem słyszeć, żąda-

—

(Ł) Komitet Wyborczy

ku Mniejszośc: w Głębokiem.
Głębokiem

czy Bloku
—

powstał

Komitet

Mniejszości

(Ł) Zjazd

Blo:

Narodowych.

duchownych

ży”

prawo-

sławnych w Mołodecznie. Daia 17 b.

P.S.L. Piast w Wileńszczyźnie nie idzie wspólnie z Ch-Decją.

z P. S. L. ności swej nigdzie nie ujawnił. Naledniami w ży zaznaczyć. że wąbec słabych wpłyparu
Piastem zawarty przed
emy nie wów Piasta na terenie Ziem Wschodaduj
dowi
się
Warszawie jak
ch. nich zorganizowana swego czasu eksodni
Wsch
Ziem
u
teren
muje
obej
pozytura stronnictwa
w Wilnie za:
Chai
Na ziemiach Wschodnich Piast
wiesiła
swoją
działalność,
oddzlały
duzbyt
miały
nie
decja, które nigdy
Ch D.

Blok wyborczy

Otwarcie sesji parlamentu ;francuskiego.
PARYŻ. 12,1. Pat. Dziś o godz. 15-tej min. 10 odbyło

ostatniej sesji parlamentu.

liczni członkowie gabinetu.

innymi

wegetowaly. Jak sią
żych wpływów. nie pójdą we wspól- zaś powiatowe
w najbliższym
czasie
Chadecja sądząc z do- dowiadujemy,
mym bloku.
ma
się
odbyć
w
Wiinie
zjazd
delewódgrzy
jej
tychczasowych zabiegów
gatów
organizacyj
powiatowych,
któ:
ości
wiern
ć
zyma
dotr
rza
zamie
ców
ry powezmie decyzje w sprawie staął
powzi
n'e
ze
jeszc
zaś
Piast
ji,
endec
decyzji i mimo że minęło jaż kilka nowiska Plasta wobec wyborów.
ltygodni kampanji wyborczej działa

R. N. O. układa

dowego)

poświęcone

sprawie

ułe że- S-rebrencikewa,

p.

Jemieljanowa

Wojewódzdzkie

wyDor*
wysu:

prowadzi
czą.

intensywną

agitację

Wyborcze Bezpartyjnego
Biuro Wsp
ółpracy,

terenie Województwa

zostały

nego

i

łów, zdaniem

Bloku

współpracy

z

Szanowny Panie Redaktorze!
W pismach wileńskich pojawiły

się

wybor-

wano przy wyjściu z gali.
BERLIN,

komunikatów
i

Wilną i ze wskazaniem numerów zgobwodów
wyborczych, do których należą poszczegól`
obwodu:
ne miejscowości, ulice I domy, oraz x poda"
wodu brakn tych ogłoszeń czynią niem adresów lokali wyborczych,
| się ky miarodajnym władzom wyborNa podstawie tych obwieszczeń poszciególni wyborcy mogą dokładnie się zorjen:
czym:
e rozumieją tować, dokąd mają się udać, aby sprawdzić,
Władze wyborcze doskonal
zczeń, ułatwiających czy są wciągnięci na listy wyborców, I w
potrzebę takich obwies
Z razie pominięcia złożyć odnośną reklamację.
anie się przy
s wyborcom orjentow
,
k
ch
z
zy
a
Uprzejmie proszę p. Redaktora o umierc
u
sprawdzani list wybo
ć
ni
go
cz
te
te
,
ku
ak
iu
us
dn
an
szczenie
listu niniejszejszego w najbliższym
je
przy głosow
=
ak
u
br
ęd
na
gl
numerze
Pańskiego pisma.
ci
wz
oś
ze
żn
mo
nie mają
cznie na
ra;
rawdziwe;
822
dytów, które się asygnują wyłą

ne w ordynacji
wieszczenia, przewidzia

borczej. Do kategorji tych

ostatnich

wy:

ogło*

WENA ma

Komisarz wyborczy
w Wilnie.

Część

się od głosowania.

radyka-

we Francjb

Wniosek

przyjęto. Dwóch

posłów

areszto-

Prasa niemiecka o rokowaniach z Polską.

szenia na poszczególnych domach nie na“
leżą
Muszę natomiast zaznaczyć, że wszędzie
w miejscach, przoznaczonych przez Magistrat
m. Wilna na ogłoszenia, są umieszczone ob-

tego

dzienników, wstrzyma

wił dwa razy kwestję zaufania.

wzmianki o konieczności umieszczenia na wieszczenia Komisarza Rządu z wykazem
każdym domu w Wilnie ogłoszeń, wskazu- alfabetycznym miejscowowości i ulic m.
należy
jących do jakiego obwodu dany dom
i gdzie się mieści Komisja Wyborcza

Senatu Doumer.

wygłosił

Akimow.

przemówienie delegat

Następnie odczytane

zo:

ale

że mamy
razem nie

t eż iLitw e,

Krwawe napomnienie

czerwonej

Moskwy.

” MOSKWA, 12—1. Pat. Prezydjum sądu najwyższeg
o
pubilik
postanowienie, mocą którego w stosunku d
a
oj
rewoiuc jnych

chowywać

dokonanych po 1 st.cznia 1923 r. sądy
sę ak d.wniei t zn. bez litości wychodząc

że przestęp

kich i rządów

twa

obcych

te albo

ki przeciwne

obecnemu

tej k tegorji

wyroki

są echem

wrogich

Utyce przesrowadzancj

rač zas:edę pozbawienia

być

wolności

Nowy

warsiwy

r gi sowiecki.

muszą

twarde

dent

mu

w

osob st

ja-

stawiają po-

Wobec

pr.es ępstw

zawie

rząd łotewski.

sprawie utworzenia

republiki Zen.gals

z oporu

społeczne

i bezwarunkowo

Poseł w Kownie Balodis—ministrem
2 RYGA, 12—|. PAT. Dziś o godz. 1 szej

stało porozumienie

kół em 'granc-

ZSSR, albo wyrastają

ustrojowi,

przez

dzi ł laośc

winny zaz założe-

Laidų misją

Spraw

zagranicznych.

w psłudnie osiągnięte

nowe

zg-

prezyресгет
utworzenia
za. BR
gabinetu deputowane-

z centrum demokratycznego Juraszewskiemu,

Skład

gabine

tu jest następujący:
Premjer Juraszewski (centrum demakrstycуzne), ministe
r spraw
wEwnętrznych—Lajninsz (związek chłopski),
minister spraw zagranicznych go”
seł w Kownie Balodis (którego kandydatura nie
jest zresztą
ostatecznie

ustalona), minister faansów — Kaminskis (bezpartyjny,
koniroli państwowe|),

wieże

urzędnfk

minister spraw 'edli wości—Magnus (frakcja niemiecka),

minister oświaty prof. Spekke (bezpartyjny). Kandydatura
jego również nie
jest jeszcze supełnie
pewną. Minister komunikacji — Ozolinsz
minister pracy — Rubolis (Letgalczyk).
Teka ministra rolnictwa przeznaczona została dla
człanka

(centrum

demokratyczne),

chłopskiego.
›
Kandydatury na to stanowisko jeszcze mie wysun związku
ięto, jak
również nie jest jeszcze obsadzone ministerstwo wojny.
Do
cowej
koalicji
przyłączyły się prawie wszystkie łotewskie partje miesz
czańskie oraz Niem.
cy, a pezatem oczekiwane jest przyłączenie się do
niej dwuch
Polaków,

części

Rosjan

i części żydowsk ich deputowanych.

CZE

III

Za
Polsk'e r:.eczy

w «Monde

i przeciw.
Słve>.

Od roku 1924 ukazuje się w Paryżu doskonale prowadzony
miesięcznik
Monde
Słave Na jego czele znajduje się kompiet
redakcyjny złożony z pięciu osób. Funkcje
redaktora naczelnego spełnia prof. Ludwiz
Eisenmann,

ceniony

COPCO

historyk, który po śmier-

zdobywaniu chleba
posady. — Oczywiście

i grosza, zdobywaniu
system prezydjalny jest

lepszy od omnipotencji parlaments'nej,
w Czasie przedwyborczym to minimum,

re

moglibyśmy

konserwatywnych,

cianiu

oczekiwać

polegałoby

monarchji, — My

przeciwnikami

od

iecz
któ

dzienników

na

nie zwal-

także

jesteśmy

wyrzucania

hasłą monarchicz-

uważali

za odpowiednie, że

ci Ernesta Denls'a objął w Sorbonie katedrę
historji nowożytnej. « onde Slave stale i ob.
szernie uwzględnia sprawy pelakie: Ostatnio
redakcja powierzyła p. Kazimierzowi Smogorzewskiemu dział przegiądu książek polSkich. W ostatnim zeszycie
znajdujemy
pierwszy taki przegląd,
Wychodząc z założenia, że nojwięcej o
rozwoju sprawy polskiej cd czasu wojny
wiedzą Polacy i że najwięcej źródłowych
prac na ten temat ukazało się popolsku, p.
Smogorzewski rozpoczął swą współpracę od
obszernych analiz książek polskicho wojnie.
Podzielił je na cztery grupy: próby syntezy,

nego jako wabia wyborczego,

Już omówił w zeszycie październikowym
(ostatni jaki się ukazał) pierwszą grupę, do
której zaliczył książki Józefa Piłsudskiego,
Michała Bobrzyńskiego, Stanisława Kutrzeby,
Konstantego
SŚrokowskiego, Szymona
Askenazego, Romana Dmowskiego i Marjana Seydy. W następnych zeszytach będzie
p. Smogorzewski drukował dalszy ciąg swej
pracy, kióra potem ukaże się w osobnej
broszurze.

Matin paryski zamleścił wywiad z mężem stanu znającym dawną i obecną Rosję.
stanu powiedział:
ten mąż
Zagadkowy
<Zmiana formy rządu w dzisiejszej Sowdepii może być uskuteczniona przes 50 ludzi

Po konferencji pracy zachowa.czej.

Na obcej roli.

znaczy, abyśmy

w okresie "kształtowania

się

lecz

to

pojęć

co

nie

do

przyszłego ustroju, dziennik konserwatywny
rozpoczyna dyskusję
konstytucyjną
przeź

odcięcia się
od haseł monarchicznych.
Ianą jest rzeczą haseł tych w tym okresie
wyborczym

tępiać

i

Stanowisko

zresztą

nie wywieszać

palićó.—Wyraźaie

inna

rzecz je po-

monarchistyczne

części prasy konserwatywnej

jest

natyle znane, że
С. żasu uważać należy za taki właśnie występ
WARSZAWA, 121. (żel. wł. Słowa). Z Paryża nadeszła sensacyjna
niezgodny z we,
zwaniem do unikania polemiki między sobą,
wiadomość, że rząd francuski zażądał aresztowania 5 posłów komunistycznych. Odbyło się burzliwe mosiedzenie w czasie którego rząd posta- pamiętniki, fragmenty i zbiory dokumentów.
O energic:nego ka;rala,

wybor-

Rządem

między

zjazdu

w Moskwie

Polsce,

uturier,

Aresztowanie posłów komunistów

Bloku
"

zorganizowanne Okręgowe Biura WY- utworzenia wspólnych list
borcze tegoż Bloku w Wilnie ul. czych do Sejmu i Sznatu.

Listy do Redakcji.

i Vaillaut+C

me skrzydła radykałów głosować będą przeciwko rządowi.

W Wilnie powstało Wojewódzkie M ckiewieza 9, Święcianach i Lidzie.
Celem tych Biur jest jednoczenie
Biuro Wyborcze Bezpartyjnego Blowszystkich
stronnictw, grug i osób
Mickie(ul.
m
Rząde
z
-ku Współpracy
dla
stworzenia
jednolitego Bezpartyjna
ześnie
Jednoc
1422).
tel.
9,
wieza
całym

deputowanych znajdowali się

oraz

PARYŹ, 12, I. PAT, Komitet centralny partji komun'stycznej "donosi,
że tylka deputowani Cachin i Vallaut Couturier obecni będą
na dzisiejszem ponołudniowem posiedzeniu izby. Według przewidywań dzienników,
posiedzenie dzisiejsze będzie bardzo Ożywiene i zakuńczy się zwycięstwem
rządu, za stanowiskiem którego wypowiedzą się ugrupowania prawicowe i
centrowe oraz część radykałów. Natomiast komuniści, socjaliści oraz skraj.

w okręgu

mięcia własnej listy w okregu
czym wileńskim. Listy RNO.

się otwarcie

byli Poincare

Sytuacja rządu francuskiego

wileńskim nie wysunie listy
w
Święciaws niąte natomiast zostaną
Ludo
Resyjskie Zjednoczenie
mach
i
Lidzie
gdzie
oddawana
RNO.
wysu
aru
zami
zanięch:ło pedobno
O

Wśród

obecni

PARYŻ, 12—]. Pat. Na stanowisko przewodniczącego Sznatu obrany
„został Doumer uzyskując 215 głosów na 250 ciu głosujących,

mia list kandydatów. Sprawa ta wy- Buturlina.
wołuje znaczne nieporozumienia w

R N

Cachin

posiedzeniu

Przewodniczącym

listę kandydatów

W Brześciu Litewskim odbywają łonie Rady Naczelacj. Na listach К,
się obecnie obrady Rady Naczelnej N. O. znajdą się na naczelaych miejRNO. (Rosyjskiego Zjedaoczenia Lu- scach następujące mazwiska: b. pos.

komuniści

Na

przeciwko

W
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mm. w Mołodecznie odbędzie
się poWilnie wywołało
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Zwołany
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celem
nie
1
Święcianach.
Żądanie
Litwinów
zadomową.
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w ozrzec pierwszego miejsca, które
omówienia
spraw
dotyczących
wybopierwszego
miejsca
w
Wilnie
ma
jeWyposła
Wilprzystąpi
stataim
w
tygodniu
dla
ła
stało przeznaczone
rów do Sejmu i Senatu.
„godzkiego, Litwini natomiast obsta- szcze bardzo ważne dla nich znacze- nie do energicznej agitacji przedwy*
— (x) lle wyborców posiada
nie
ze
względów
ególao
politycznych.
aparat agitacyjborczej uruchomiając
ją przy swojem. Wytworzyła sę wo»
okręg
Wileński. Dowiadujemy się,
Pierwsze
miejsce
dle
żyda
na
liście
twini
L
i
ona
agitacji
skalę«
Metody
wielką
na
ny
bec tego sytuacja napręż
jż
weaług
statystycznego
zestawienia
Bioku
mniejszości
byłoby
pośredniem
Bleku.
Z
się
przedwyb
się
od
endecji
różnią
erczej
niem
wycofa
zagrozili
na
całv
skręg
Wileński
przypada
ogó:
potwiardzeniem
o
znikomem
zaludniemarazie
reszty stronnictw
tem,
że ona prozałatwi
Jak sę ćała sprawa
łem
197.000
wyborców,
z
tego
na
m.
niu
Okręgu
Wiłeńskiego
przez
Litwi:
kich
żydows
napotajemn
drogą
jest
wadzona
ie
niewiadomo, z kół jednak
Wilno—104
000 zaś na powiat Winów,
do
czego
nie
chcą
się
oni
przyustąmyślą
poszczeg
domów
wiedzania
nie
ólnych
Żydzi
że
zapewniano
leński— 93 000 wyborców.
:
przez agitatorów.
pić motywując to stosunkatmi ilościo- znać. (E)

pomiędzy

tarcia

tylko

na

z rządem

dniu wczorajszym przedstawi- Trockiej zgłosili akces do Bzzpartyjciele gmin karaimskich
Wileńskiej i nego bloku współpracy z rządem.

Litwini wycofają się z bloku mniejszości,

sprzeczne

na

W

prage

zailustrowania sił białoruskich,

Liga ma

zakońszecie obrad

wieckiej i delegaci z Moskwy. Ogólaia przypuszczać
należy,
tu do czynienia z nową intrygą Sowietów,
skierowaną
tym

Katowicach.

wszystkich

Na

stały depesze i listy powitalne od C. K, Komuaistyczaeį Partji od partji .
komunistycznej Bisłorusi
i C. K. litewskiej partji komunistycznej z Litwy.
U
‚ Nazajutrz
a
w Móńsku odbyły się tajne narady wybitnych komunistów
litewskich, w których brali / udział przedstawiciele rządu Białorusi So-

noczenie w karną zdrowotwórczą or-

Rozwoju Macarstwowego Polski które nizzarażone jadem partyjnietwa
walą przez b. posła Jaremicza, wed- ści. Wśród organizacyj żydowskich Ligi
z
adwokat
em Zbisławskim jako prze- pracują dla dobra Państwa.
na
tem
tle
toczą
się
ciągłe
spory,
miejscoług projektu mieli finansować

A conto zostało które w rezultacie sprawiają, że liczba
wi żydzi. Pierwsze
podobno już wpłacone. Ponieważ jed- maikontentów wrasta, gdyż nie Sponak żydzi są ludzie interesu, więc za- sób jest zasaokoiė aspiracji wszystzażądali kich grup. (x).
nim wypłacić ratę następuą

Litwiaów,

sowietu uaredowościowego

niemieckich.

12—1.

PAT.

Prasa

tutejsza

podaje

obszerne

streszczenia

prasy warszawskiej o podjęciu rokowań handlowych polsko-

Vosslsche

Zeliung oświadcza przytem,

że niezbyt jasno

sfor-

mułowana kwestja waloryzacji ceł oznacza zapewne, że ogólna podwyżka
ceł do poziomu wartości złotego w złocie, t. zn. mniejwięcej o 72 proc.

jest

rzeczą zdecydowaną.

Ponieważ takie przerachowanie

polskiej

taryfy

z energicznym kaprajem

na czele»,

‚ ‚ „МаНа та гмуке doskonałe informacje
i jakkolwiek energja wymagana od tego kaprala wydaje się nam być djablo duża temniemniej

życzymy

We

ze

mu

powodzenia,

powstał specjalny

komitet,
telnej dotknie równomiernie nietylko Niemcy, lecz także wszystkich innych
który osadza
Rosjan na roli. We Francji tak
Na konferencji prasy zachowawczej u- g, użo jest
ziemi leżącej pustzami, że starczy
kontrahentów traktatowych Polski, wobec tego Niemcy nie będą miały chwalono unikać polemiki pomiędzy poszczejej dla dania pracy kilkunastu tysiącom roformalnej podstawy do uskarżania się na tego rodzaju decyzję. W każdym |
dziernikami konserwatywnemi, jak botuihów roinych. Pochoazi
to stąd, że

razie — oświadcza korespondent warszawski
Voss. Ztg.
— żądania niemieckie co do zniżek celnych będą musiały być
dostosowane do zmienionych warunków co oznacza, że strona "iemiecka będzie musiała webec

2as, Dziennik Poznański, Słowo, Dzień
Polski. Nie wiem, czy dlatego został w
Czasie zamieszczony artykuł wstępny pióra

we
Francji prowadzenie małego gospodarstwa
rolnego nie opłaca się, prosperufe tylko większa własność ziemska, a włościanin często
poprostu porzuca swój zagon, aby udać się

St. Estreichera, a w nim taki us'ę>:
podwyżki ceł przy wielu pozycjach żądać w interesie wywozu! niemiec prof. „Są
tacy, którzy idą tak daleko, że głomiasta, gdzie mą korzystniejsze warunki:
kiego odpowiednio większych zniżek, z czego zresztą rząd polski, przy „szą nawet potrzebę monarchizmu lub ceza: do
w ten sposób pustkowia, oNa RSE
„ryzmu w Polsce.
Niejednośroinie na tem
powzięciu swej

decyzji, niewątpliwie zdawał sobie sprawę,

Litwie grozi wojną gospodarcza z Łotwą.

„miejscu broniłem zapatrywania, że uważam
„tę myśl za błędną: monarchizm nie dałby
ne mojem zdaniem silnej władzy, nie
„mając dostatecznych podstaw ideowych w
„narodzie. jestem zwolennikiem wzmocnie*

RYGA 12.1. PAT. Wiadomość o projektowanem przez rząd litewski
zniszczeniu odcinka kolel żelaznej Libawa Romny wywarła bardzo ujemne „nia władzy rządowej w Polsce, ale za je:
wrażenie w łotewskej prasie i kołach politycznych Łotwy.
Dziennik pra- „dynie trafny i możliwy sposób w naszych
„warunkach uważam
zbliżenie ustroju polwicowy „Latwis* zwraca sę do ministerstwa spraw zagranicznych z zapy- „skiego
do ustroju prezydjalnego*.
taniem, co ministerstwe zamięrza przedsięwziąć w tej sprawie, gdyż ostaByły takie warunki w Polsce, że prezyteczne zlikwidowanie tej kolei pociągnęłoby za sobą zrujnowanie Libawy dentem mógłby zostać p: Witos, —A wtedy,

Szczególnie gwałtownie
pod względem ekonom cznym na Czas dłuższy.
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cały

Urzędy, które dotychczas cały szereg
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi” tów jako niezawodna droga do
spraw załatwić mogły tel:fonicznie, siejsza premjera, Dziś premjera komedįi bryb ytu, tak przypadła do gustu
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tak w
Złoczyńców zauważył stojący na
Sprawców napadu dotychczas nie
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ma być wybudowana
przy
pomocy lejki uzależajona
jest w znacznej
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Perlmuttera
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rzeczy.
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Sprzedają
łóżka i puchowy
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ANNA KISIEL-

Kupnoi sprzedaż
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laboratorjum

zębów sztucznych.

telęfon 567,
= Wa
ita

reperuje

i wielkości

kieratowe i moiorowe

A. Krzyżanowskiego

Kraków,

J

CER ii

|m 325

2

odmrożenia

cjalne

Janina
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:
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LECZY

acław Konderski: Ekspanzja zagranicza_ kapitału
pieniężnego Starów Zjednoczonych
Armneryki Północnej
Wacław Konderski: Rynek pieniężny Angljl po straj:

a

Lekarz: Dentysta

999

Wilno, Zawalna

a konfeti

odmrożeniom

PRZECIW
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spodztcza,

ku a nasze

E

yspozycję,

w dobie stą-
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L. Ginsberg przy "auainesie"
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Ferdynand Zweig: Bilans handlowy

i

K

S

(patent Rohowskiego)

150—1

Inż. Kazimierz Gehring i inż. Aleksander Skrypczenko:
Naukowa organizacja pracy, z przedmową prof, Adama Krzyżanowskiego

Prof Tomasz Lulek: Waloryzacja bilansów.
Dr. Ferdynand <weig:
Polityka kredytowa

A

D

różnych

7

Lekarz-Dentysta

TA

|choroby

Wilno,
ui. Ostrobramsta 23

i pamiętajcie, że najlepiej,
najtaniej i
najuprzejwiej obsłuży Was
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J-{ К.JORKIRWICZA
Szalkiewicza || cy jng, ul. Wileńska 3, Przyjmuje od O do
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iż pierwszy

a sią
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>

Księgarna |

EE
132—3

Wilno, ui. Wiełka 66, tel. 13 80.

Рто Е. Zoll: O konwencji berneńskiej.
Memorjał w sprawie położenia iinansowego.
Dr Ferdynand Zweig: Złoty Polski.
Prof A. Krzyżanowski i L. Oberlinder' Naprawa
skarbu
waluty w Austcji.
Dr A. Galuszka: Uwagi o oszczędności w wydatkach

TT

oónawianie

Ostrobramska

M KĄAWENOKI inżynier

Czypospołilej,

I ucz

_& dużą praktytą.
Oferty z powołaniem

ram solidnie i tanio
wykonuje

«Wileńska
Pomoc
Szkolna»
DZIAŁ RADJO—Wilno, Wileńska 38, tel. 941.

Biuro Techniczno-Handlowe

Prof. Władysław Leopold Jaworski: Z zagadnień po:
НОкр Światowej,
Ankieta finansowa.
Dr. Jan Kanty Sfeczkowski: © naprawie skarbu Rze-

przemysłu.

‚ №

F. W.

potrak-

polilyki han-

3

się ж
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NOWA.

Wiedzcie
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ramowych

tatowe.
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Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel 99-18.
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sdm. «Słowa» в ©. a się na
OSY
znane Kęstowiczowa
nadsyłać
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Biuraul Orzeszkowej Nr 3
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(róg Mickiewicza)
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i]
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w
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Smolsk

Jūs а- mo
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OTERMI

„е

pos podatczycn,
Wilno,
ui.Zamkowaj|
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a

KROTK

towarów

42:

Najmniejsze zużycie paliwa

<Alicof»
<Chopin»

A

Ożyńska-

| Wykwalifikowzna Buchalter.

Tanie do nabycia (bez cła) i w ruchu
Proste i pewrie w ruchu
Nadające się do każdego paliwa

14—3—1

Z»

||aznych | naczyń|| phorcoy, nia” none.

dl

rzemiosła

z

K. Łachiński, 185—2 potrzebni y do powaž- zniżka.Lad Ofiarna 4 m.5
——nego
przedsiebiorstaa Pizyjmuje: od 8 — 12

40 gr.

siła

SKLEP

Zamkowa

Dzikuszki

teka DA

ке

sklep

do wynajęcia I

Następny program: «WŚRÓD DZIKICH SZCZEPÓW BORNEO».

nowoczesna

—НН

WYPRZEDAŻ
OBUWIA

Silniki Diesla Stoczni Gdańskiej

złotą

szamotowe
ŁYŻWY”

eklamowego,

Garbarska 1.

AMAKAKKACERZENENME (ZZZMARDKCZZKERZABRENANCAEE
ze

polski,
tafże

Oferty do

fura

m.

Eeee tehasej Lekarze-Dentyści.

bardzo

dobtze język
pożądane

„8

delta, k

polecWileńska
x ZwiEDRYŃSM.
28, 1е!. 12—24,

maszynistka

(Od dnia ll-go do 15-go stycznia r. b,
Ks ežna
Gdańska *
sziuka
2
Czasów
będzie wyświetlany film:
»
Napoleona w 12 akt.
[W rolach głównych: Glorja Swanson, Arlette Marchal,
Charles de Roche. Suzanne
Bianchetti.
Reżyser Leonce Perret. Zdjęć dokonano: w Paryżu, Wersalu i Compiegne, W poczekalni koncerty
radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapeirnistrza p. W, Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. Począltek

s MASŁO

Korespondenika- 3
в

głównych:

<Zygieydł

seans 10.25.

POTRZEBNA

©®

widoki

joe May. W rolach

Richter

i Mary

ran

ludzkiej.

Dziś! Po raz pierwszy w Wiinie!
iat6
(Rok 1812)
Olorja i
Na akira ekranie
„Napoleon
w
Moskwie
Martyrologja Boga Wajny. $
Nieśmierteina epopea Chwały Francji w 12 aktach, Wandea—Paryż—Berezyna—Borodino. Odwrót
wojsk Napoleońskich, Pożar Moskwy. Oto najważniejsze sceny tego arcyfilmu.
e

Polskie SEM
Wanda
20
”
я

poczwórna

sy fonja namiętno

pod batutą Mikołaja Salnickiego. Początek seansów o g. 4, Oztatni

Miejski Kinematogra!
Ka ituralno-Oświatowy

kolońska

P oślubna

żna

Szwajcarji, Seansy: o_godz. 4, 6, 8 i 10.15 wiecz,

ul, A. Mickiewicza 22,

$
e
>
|

„Noc

6

Paweł Richter, R. Klein-Rogge, Ern st Werebes.

Teatr „Polonja

a

aromatu,

Szlagier sezonuł Vielkie arcydzielo ao zo

„Helios

rzałkę. Prawdziwie życiodajną

wodą

i

ul. Wileńska 38,

- jakžež

błędnie — przodkowie nasi go-

až
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— wszelkie

Wii. T-wo od g.3 m, 30—4 m. 30 Wykonywa
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W: MASSON

»% om

śmierci.

pana wi- kobierczyni, lecz oto p. Weberski pro”
dzięć. Prócz tego
pan
widział ją w si ją © pieniądze, dziewczyńa odpokajdanach ra rękach, Oma tego nie wiada drwinami. O, jakże musiała ża-

chwili p. Apcoff
oblidziła się i
tknęła rękami jej twarzy...

poczekać na siebie i śpiesznie pobie-

— Oto sprawa, która będzie wkrót- może
zapomnieć!
ce rozpatrywana w Sądzie, a pan i p. tkowale,

chodzi. Lecz Betty kazała

pokojówce

do-

przegrała — nie chce już

natychmiast rozkaz ciotki; ani ona,
ani Franciszka
mie wiedziały e cs

Anno wstał i dodał:

niem pokoi), pomysł zaś sprowadzeją do- łować swego kroku, gdy dowiedziała nia mni: powstał dopiere w nedzielę:
sią o zemście Woberskiego.
Jednak wieczorem, Panna Betty wpadła więc
teraz, że Sytuacja nie jest jeszcze greźna. Nikt wę własne sidłal Gdy poprosiłem ©

Rezumiem

Auno ciągnął dalej swe opowia- gła do swego pokoju. Wiedziała ona
dobrze, że igra z ogniem i niecchcia- “Bacs będziecie jej obrońcami.
Jim przypomniał sobie
danie:
a
ła się sparzyć, miała więc wszystko
Jim odezwał się wreszeje i zdobył od chwili, gdy wszedł do
pojechał
pokoju w
Harlow
— Otóż Betty
Bodin
przygotowane
na
wszelki
wypadek...
się
na
wypowiedzenie
tego,
co
dawno
Janina
domu
Brebisare,
Bstty
ani
razu nie
Pujac.
de
na bal dopp.
i
Napełniła
więc
szprycę
trucizną
i
spojrzała
na
niego:
zajęcia
juž
cheiai
oznajmić:
swe
e
wszystki
ła
zakcńczy
Jim wstał z krzesła i zabierał się
— Opewiem to wszystko p. Bzcs
udała się na spoczynek, pozostawia- ukrywszy ją w rękawiczce, poszła do
sypialni
ciotki,
Pan
może
sobie
wycя
i
pomogę
mu,
w
czem
będę
mógł,
do
odejścia,
samą.
įąc p. Harlow
czas brazić scenę, jaka'się rezegrała w po- lecz od dzisiejszego dnia nie jestem
P. Harlow rozmyślała długi
— Muszę wracać do Londynu i otego wieczoru, czy

mogły

sare.

które

pozostać

koju p. Harlow, Obrażona

ponaliła

i dotknięta

| cóż tam znalazła, panie Frobi-

młode

dziewczyny

obalają schorowa- bronił i nie chce mnie więcej widzieć.
kneblują usta i
Anno podszedł do okna, żal drgadokonywują śmiertelnego
zastrzyku. ący w głosie Jima wzruszył go.
Nie wiedziały jednak, że za drzwiami
Pe chwili rzekł serdecznie:

sher?.. Oto pokój był porządnie sprząt- ną kobiętę na łóżko,

mięty i robił wrażenie
zamieszkałego
kątka, w szufladzie leżały jej listy, na

do pisania stała Anna Apcoff i dosłyszała szept
— Rozumie to... Przez cały ostate
mi tydzień walczyła ona nie tylko o
i leżały papiery, koperty tdentyczne z Betty: „Już dosyć!"
Spokojnie udały się obie na po- wolność, majątek i dobrą sławę, lecz
temi, jakie ofrzymała przed paru goszukiwanie
listów, lecz nie mogły ich j e pana, Tak, tak, bądźmy szczerzy!
pami.
jeże
się,
znaleźć,
bowiem
p. Harlow schgwała Zrozumiała ona, że pan jest więcej
a
demyślił
więc
Odrazu
ч
dyną osobą, która mogła tutaj bywać, je w małym kufrze, gdzie były roz- wart niż wszyscy jej przyjaciele i od
była ta dziewczyna, którą osypywała maite stare papieryi rachunki. Potem pierwszej chwili pokochała pana. Padobrudziejstwami i którą tak kochała. sprzątnęły w pokoju, nadając zmarłej mięta pań, jak pierwszego dnia, go
Ku wielkiemu swemu zdumieniu Fran- pozór śpiącej. Lecz zapomniały zamk* przyjeździe obiecał pam ». Apcofl za:
domu
Grenelie,
po
ciszka ujrzała e jedenastej w nocy nąć drzwi do „sali skarbów”. Betiy mieszkać w
musiała
ukryć
marzędzie
panią
śmierci,
pokoju
uprzedniem
odmówieniu
tego
p.
Hara
swego
do
cą
wchodzą
Harlow. Pokojówka usłyszała rozkaz nie było lepszej kryjówki, jak dom lew, W oczach jej wyczytałem w tym
że
wstaniai czekania panienki i przypro- Brebisare, to też udały się tam rówe momencie taką dziką zazdrość,
by nie
wadzenia jej naty chmiast go powrocie, nież. Dopiero potem Betty poszła do upuściłem laskę na podłogę
pokoju p. Apceff, by sprawdzić, czy pokazać jej swego zdziwienia. Teraz,
do pokoju pani Harlow.
a
młoda dziewczyna spała. I w tej gdy wszystko postawiła na kartę i
usłyszał
a,
Gdy Betty powrócił
biurku zaś stała maszyna

Wydawca Stanłalaw Mackiewicz

nie wierzy w oskarżenie,

sędzia śled-

Redakter w C:zesław Karwowski

pokazanie

tego listu,
mie edgowiespaliła
go, ebawiając:
się, że wówczas
mie
uwierzę jej,
oznajmiła więc, że list znajduje się w

czy bada ją bez przękonania. Ale nie- działa mi, że

bezpieczeństwo
tkwi w niej samej.
Wszakże popełniła tę zbrdonię, czuja
sę winnąi bei się, Że może się zdra:

dzć. Jakie było jej przerażenie, gdy
już obrońcą p. Harlaw.
powiędzieć wszystko memu wspólni- dowiedziała się, że przyjechać ma na
I Auno ze zdumieniem spojrzał na kowi, po'tem, jak przedstawią tę spra- śl:dztwo sławny detektyw Annol I
Ima.
wę p. Bzes,—rzekł. — Lecz najpierw oto wówczas popełnia krok fatalny,
— Nie rozumiem pana, panie Fro- chciałbym poznać wszystkie szczegó- „błąd zabójczy: wysyła do pana pa-

już do żywego kobieta wybuchnęła siraszdawno, widocznie jednak nie wszyste nym gniewem. Ped wpływem gradu
kie zostały spalone. Te które p0z0- obelg Betty zmieniła zamiar: Czy miazamiast bishzr, — rzekł — Sądzę, że nie pe"
stały nie mogły być nigdzie indziej, ła popełnić samobójstwo,
pan opuszczać ją w takiej
jak w tym cichym pokoju, do które- skorzystać ze sposobności i zdobyć winłen
:
go prewadził podziemny korytarz. Za- wolność, pieniądze, stanowisko —po- chwili.
— Tym razem nie posigpuję wepewne tak rozmyśleła owej nocy pani pełniająć morderstwo? Ale musiała się
Harlow, wstała bowiem, ubrała się śpieszyćl Ciotka podnosiła coraz bar- dług własnej woli. P, Becs oznajmił
naprędce, otworzyła drzwi do „sali dziej głos i hałas mógł zbudzić ko- mi bardzo... bardzo taktownie, że p:
skarbów” i udała się do domu Brebi- goś w domu. Bez namysłu więc dwie Harlow nie Życzy sobie, żebym ją

gdzieś jej listy,

gdyż twierdziła, że anonim przyszedł
w niedzielę rane (przed opieczętowa-

szufładzie
biurka w sali skarbów.
Betty Harlow wiedziała, że zanim zostaną otwarte

drzwi

się znajdować.

Lecz

zdąży

napiszć i ukryć list tam,

jeszcze

gdzie miał

|

dalszą konsek-

wencją tego kłamstwa,

był

fakt, że

niczną depeszę.
— Dlaczego
o

list musiał przyjść w miedzielę rano,
to miała być błę- gdyż w psłudnie drzwi zostały epiepierwszy posądził Betty Harlow
dem?-—zapyta! porywezo Anno,
czętowame.
Nieszczęsna
dziewczyna
popełnieniu tej zbrodni.
— Dlatego, że zapytałem siebie mis wiedziała jak bardzo wydaje mi
— Dobrze, opowiem panu wszystnatychmiast, widząc te depeszę: „skąd się to wszystko podejrzanem.
ke, lecz nis tutaj.
Anno zamilkł, Jim wpatrywał się:
Anno spojrzał. ma zegarek, Już w tak krótkim czasie mogła GowizMó- weń przerażonemi oczyma,
biisko pierwsza, © tej porze będzie: dzieć się 6 moimi przyjezdzie*P
— Więc to ja byłem
przyczyną
wtedy
© niedyskrecji mych
sami na terasie wiłem
my znowu zupełnie

ły, dotyczące jej.

BER:

Może

pan

Kiedy.

ujrzymy

poraz

znowu Mont

anc,
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kelegów w Dion, ale nia wierzyłem jej nieszczęścia. Ja, który przyiechawe własne słowa. Betty Harlow za- łem, by ją obronić, —krzyknął, Prze-

częła

mumie

inierósować,

Gdy

oczy

i myśl od imponu-

jącej panoramy górskiej.
— Uczynione były tutaj dwa

li musiała się liczyć z
mogła mi opowiedzieć,

tę

pan cież to ja

pokazałem

Anno,—że

pierwszego

panu

tę de-

de- резге.
— Раше Fr: bischer, to wszysiko
Fresk w kościele Matki Bożej.
— Przypominam
sobie—przerwał nie raiało by najmniejszego znaczenia.
l znów ułrzeli prześliczny widok, cicho Jim, jak oparła się © ramę okien- — rzekł poważnie Anne—gdyby Betty
którym się zachwycali przed paru ną, jakby chcąc utrzymać równowagę. Harlow nie byla winną, Pan wierzył
‚ — Jednak
szybko
zapanowała w to tak gorąco!
dniatni.
— Pamięta
pau,—ciągnął _ dalej
Anao zapalił papierosa I niechęt- nad s«bą—dodał Anno. Od tej chwinie oderwał

opowiedział jej, że (widziałem
pEszĘ:..

depeszą. Nie
że Maurycy

dnia,

podczas

gdy pan rozmawiał z nią, ja obejrza-

kar- Tavenet przysłał do niej list z tą wia- łem cały dom?
domością, dlatego więc, gdy zapyta| — Tak,
— Otóż w saloniku
p. Apceff
łem, czy dostała list anonimowy (pan
panna Harlow, drugi—-ja przy końcu pamięta, że to była główna sprawa, znalazłem
coś takiego, €o odrazu
sprawy,
dla której tutaj przyjechałem) udpo- rzuciło mi się w oczy.
zgadnie — čo mjaGdy umarła p. Harlow. zdawało wiedziała mi bez namysłu twierdząco.
Niech pan
się, że nic nie groziło jej młodej spad- Wiedziałem
jednak,
że skłamała, nowicie?
dynalne błędy, zaczął —Pierwszy mylmy krok popełmła na początku sama
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