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Spraw Zagranicznych
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Warszawa dn,24/X.21,

Do
ADJUTANTURY GENERALNRJ
NACZELNEGGO Форд.
Na ręce Mjr.
B e 1 ® e d ег,
ODPISY TELEGRAMÓW : S%YFROWYCH,
otrzymanych przez Min.Spr,lagran,.
‚P.Szarota,. HIEDEÙ, dn. 22/1,
Cesarz Karol wylądował 5 popołudniu sero»
planem ® Oedenburg.Komubikacia przez Węgrów przer
wana,Według Bellplatz Ostenburä maszeruje na Bu-

\ dapesztłgdzie podobno Apponyi

›ut@orzył

nowy rządę

skowsky w Gratz

P,S zembek , BUDAPESZT, dn, 22/X. 21,
podobno grzyb 6 dziś do
wydai
komunikat, àe
wedle ustawy zasadniczej z zeszłego roku prawa
do objęcia władzy nie ma i musi opuścić tery tore
jum kraju,

'a

Karol w Szopron, ma

Budapesztu, Rzad 'âgiersk

P.Pułaski, CHARKÓW , dn.15/X.MOSKWA 20/%,
Istomin, naczelnik wydzialu politycznego Nar=
komindzięła oświadczył Gosiewskiemu,że z powodu
aresztowania w Warszawie Łaninej,złego przyjęcia
Szumskiego, ciasnego gomieszkania j emu danege dal-

826 Ërzeczuoôci nie
за? stosowane do pose stwa
gole iego. l rzeczywistości od przyłazdu nie mawy
ezpośredniego połączenia telegraficznego ani
z Warszawą ani z Moskwą,Nie otrzymując
potwierdze
nia odbioru 2 depesz azzłtowych z 9 i 10
oraz 2

in claris złożongch Narkomindiełowi dla przesła=
nia do Moskwy sądzimy, że depesze lub odpawiedi
zatrzymano.Pozatem w 8 о ши poselstwa utrzymywana
ja jest warta wojskowa krępująca naszą swobodę
pomimo wielokrotnych uroczystych obetnic dotąd
jej nie usunięto,Przeciwnie zatrzymuje ona klu=
eze od wejścia do poselgtwa‚kontrolu3e o so by
przybäwagqco .....%/,386 kiedy
poseł wychodził
na go wórze domu poselstwa,kierując się
do auto-

mobilu, żołnierz wzbronił mu przejścia.Skutkiem te
go radoa Berenson,ktory wobec nieobecności Накотskiego jedynie tylko komunikował się z readcą
Narkomindiels Zdan=Puszkinem przesłał mu list
z oświadczeniem,że wobec braku połączenia
ficznego z Rządem Polskim niezdjecia warty, oraz
| ws p omn aneşo incydentu z posłem -fsktów gwałcą-=
cych przywileje poselskie, poselstwo nasze
powstrz«
się od dalszych stosunków i nie $204
ży listów wierzytelnych 649 czasu otrzymania
specjalnych instrukcji kurjerem z Warszawy=List
ten złożono trzynastego.
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