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Przebieg przyjęcia w години:: Motewski en;

dnia 13—50 bm, przez poselstwo
м $niadaniu urz-Edenu: w ml.-dzielę

obecni byli przedstawiciele
k@wxuv prócz ozłonków tego poselstwa,
czewski, Jan Dębski, Kosmowska,
stream/t: lewicowych w Sejmie, Fp. More
i Wakar, oer, Ehrenterg,
Buzek, przedstawiciele prasy Pp. Rosn
Wieniawa Długoszowski,

raz

przeazïp godzinną mowę poliPoser Fotewski Kenlnsch wygrogi* długą
ych powstawał przeciw ofic jalnej
tyczną, w której, w słowach berdzo ostr
adon imperjalizau i reake #1", piętdyplochi polskiej, horda jącej "ses
na posiedzeniach Rady Ligi Narodów
nowe? zachowanie sio p; Paderewskiego
rewskiego z Mejerowicsem, reprei między innemi, przytoczy" rozmowę Pade
r&wski mis" się w tej rozmowie wyzentu jącym Totwę w Lidze Narodów, Pade
o o tyle, o ile ta zobowiąza=
razić, że "Polska mogłaby uznać Łotwę tylk
twa rosyjskiego poddać swój stosuTaby się po powstaniu praworządnego pańs
omość o tych jakoby słowach Radenek prawno-państwowy do - rewizji"/ wiad
zcie p. Keninsch
rewskie go poda? nazajutrz "Przegląd Wieczorny"/, Wres
przedstawicieli demokracji polwyraził zadowolenie, że widzi przed sobą

wet ole: Boyt: т ув K ** Реа

ścią i reakcją sfer urzędol-kioj, nie mającej nic wspólnego " z zaborczo
czynę niechęci, jaką świat żywych", Uważa on panowanie tych sfer za przy
two bartyckie z nieufnością
wi do Polski oraz ze powód, dla którego pańs
rzejednany do Litwy i tendensig do niej odnoszą, Zwłaszcza stosunek niep
a Polski w gronie ludów
cje zaborcze stają na przeszkodzie do powstani

f

i demokracja zwyciężą w
$ demokratycznych Ma jednek nadzieję, że postęp
rodowej, pojednają s Litwg.
х–1Р←всв, otworza jej bramę do wspólnoty międzyna
j Polski,
”koncu pose? Keninsch wsnosi toast na cześć nowe
cy obecni PolaW szeregu tomstów odpowiedeli mu kolejno niemal wszys
momenty i wyrażsjąc żal
”g, njektdrzv parokrotnie, podkreślając te same

iej", wreszcie dając w
щ powodu "błędów i reskcyjności dyplomacji polsk
te zmienią się, F.
tłum». stromictw ludowych zapewnienia, że stosunki
m
zapędy polskie" (po
_ Dobski, prezes P.S.L., pigtnowa* "imperjalistyosne
і że teraz nadszedł
Konowaka oświadczyła, że demokracja zbmkmtowa'łu
выхватил;umiarkowaczas: пао–мица. Godnym zanotovania jest fakt: że
.że "jednak Polia nie
ną mowę шт,/0511 pon? Мотивации,stwierdzając
wiele jej zewjest tek „akcyjna i zaborcza jak się to mówi" że świat

geen.
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