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Przedkładam w załączemu raport Attachć wojskowego w Brukseli

z 19/X 21 o obecne] sytuacji politycznej w Belgji, zaznaczając,
że według swieższych wiadomości incydent w Та Louviśre, o którym raport wspomina, doprowadził do wystąpienia z gabinetu wszyd
kich ministrów socjalistów,
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Melduje.

najważniejszą
W obecnej chwili, z polityki wewnętrznej
wyborcza .już się rozpo- :
kwestją jest kwestja wyborów. Kamﬁanja
w końcu listópadamo- $
скеХа 1 wybory nastapia prawdopodobnie
według ostatniego
kładna data nie jest jeszcze pewna'lecz
prawdopodobnie będzie
oświadczenia p.Carton de Wiart w Izbie
ona 20 listopada.,
różnicy zdań pomiędzy
(Opóźnienie wyborów zaszło z powodu
senatorskich, 2/ prawa wy- Izbą a Senatem w sprawach: 1/djet

borczego dła kobiety >

li się uchwalenia dj et
/ Lewica, a zwłaszcza socjaliści domaga
W te zmiany prawa Wyborcz
dla senatoréy- biorge pod umagg, fe
ludzi niezaunoinychxmßcfä
go do senatu wejdzie znaczna ilość.
cznie uchwaleniu tych djetkatolicka sprzeciwiała się energi
orczego kobietom do samo
natomiast żądała udzielenia prawa wyb
ma dla reformy Senatu barrządu prowincjalnego. Postulat ten
rutuje się poczęścij z Wydzo ważne znaczenie bowiem Senał rek
wincjonalne, które miaborów pośrednich, t.j. przez Fady Pro
kobiet w wyboraćh dotąd
nujg pewną ilość Senatorów - udział
obnie element katolick
prowincjonalnych wzmocniżby prawdopod
sekwencji do skonsolidocoby mogło doprowadzić w dalszej kon
większości w Senacie, któ
wania tej jedno lub
a katolicka. W sprawie.
rózporzędza w tej chwili prawic
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Senatu parlament

dnia
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lił/X. uchwaliX ostatecznie wszystkie $$

dotyczące się jego reorganizacji przyczem pobory senatorskie
zostały określone w kwocie 4.000 fr.
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A sprawie prawa głosowania kobiet doszło do kompromisowego
załatwienia - a mianowicie - że kobiety obecnie nie będą
| uczęstniczyć lecz dane są gwarancje o uchwaleniu nàxvego prawa
na przyszłe wybor-MV sferach politycznych dofychczas рглетайаła opinja, że przylszłe wybory nie spowodują zmian zasadniczych
w konfiguracji politycznej, Obecnie jednakże trudno zgóry byłoly
\.vypowieâzieé się afirmatywnie w tym sensie z powodu mogących
zajść podcz‘as kamPanji wyborczej różnych faktów tak lub inaczej
wpływających na rezultat ostateczny,
Kampanja wyborcza będzie obracaka się około dwuch bardzo po:
ważnych kwestji - a mianowicie - terminu służby wojskowej i
~kwestji konfliktu flamandzko-walońskiego,
Od obecnych wyborów będzie można powiedzieć na czem poﬁlsgac‘

~ aa

będzie przyszła sytuacja polityczna Belgji i jej polityka zagraficzna - jak zarówno konsolidacja lub rozluznienie pais two-.
wości, Z obecnych partji politycznych- najwięcej dotkniętą,
przez rozłam wewnętrzny zarówno na'tle Jçzykoaem'gak i społecz—
'nem jest partja katollcţa - i waănem bardzo Jest dla niej wy- nik wyborów, który określi zwycięstwo odłamu flamandzkiego lub
nie.?mwdöpodobnic partja Śocjalistyczna utraci pewną ilość

ă

mandatów na korzyść partji liberalnej, obecnie partji najwięcej
*

skonsólidowanej na wewnątrz i posiadającej wiele wybitnych ludzi - na piewwsze miejsce której obecnie wybiX się Minister
Spraw ›VośskowychJJlbert Dévèze, stojący na liście wyborczej
na pierwszem miejscu, Pan Janson na drugim-, p.Hymans na trzecin,
N stosunku do armji, t,j, йо zasadniczej kwestji, od której
będzie załeżeć jej ostateczna reorganizacja - z czego wypływa
i przygotowanie mobilizacji i bezpieczeństwo kraju na zewnątrz,.
' uchwalenie przez nowy Parlament i Senat terminu służbywojskowej
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istnieje

jednakowy

przez
nej

- mającej

fachowców-

i mocnej,

terminu do minimum -bedac zaflamandzkich-

się w swoich poglądach do

za haszo-

termin służby wojskowej

dostatecznym dla otrzymania

movącej

gwarantować

ka-

pogląd.

w prowincjach

flamandzka 2 przychyla

beralnej

tego

zrodukowaniem

leśny od klasy rolniczej
nie

- w partji

obowiązku służby wojskowej

armji

bezpieczeństwo

zaś

partja

partji
-

.

li-

uznany

zorganizowa-

kraju-

dające

ekonomicznego/Socjaliści ses wysuWa- gii
i
ją na pierwszy plan kampanji wyborczej hasło »Śmiesięcznego

możliwość

do

jego

rozwoju

terminu służby wojskowej. Partja flamandzke-katolicka przychy
się do poglądu partji socjalis ycznej/W samej partji socjali
stycznej jednakowoż jest również I'M/łał: lęcz nieznaczny z ром???
małej energji jej przywódcy p.Destróe, Ministra Sztuk Pięknych,1

przewodnike grupy socjalistow nacjonalistycanych, . sk¥onuych w
zasadzie do 6-cio miesięcznego terminu służby wojskowej, lecz
zgadzających się na więcej stopniowe jego przeprowadzenie.
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Obecnie jednak w sferach wojsrowych panuje pogląd, że pomimo

$a

wszystkiego w rezultacie termip 62cio miesięcznej służby wojsko ì

те) nie będzie wprowadzony i prawdopodobnie zostanie ten, kt
postanowiła komisja mieszana, z niektórymi poprawkami,
Obecnie faktem znacznym dla kompanji wyborczej w sprawie
wojskowej jest incydent w La Louviere .. rezultatem którego po
dax się do dymisji Minister Spraw Wojskowych p.Devdze. Histor
tego incydentu jest następująca: Socjaliści zaprosili na zjaz
syndykalny w Ia Louviére migdzy‘innymi zagranicznymi socjalistami Niemca Sassenbacha.Zjazd ten miał na celu dyskusje W
sprawach syndykalnych i miał miejsce 7/1%. Byli uczęstnicyX să
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z choręgwiami urządzi:
ﬁojny " /nciens Gombattants" i inwalidzi
#
demonstracje protestacyjną - mąż/zem doszło pomiędzy manifesi
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celem

ofiarowania tym

towarzystwom nowej

chorągwi.

celem
9Tgo zorganizowana była wielka manifestacja patrjotyczna
tradycji to- wręczenia nowego śztandaru temu towarzystwu, Według
W imiewarzystwa " Anciens Combattants" sztandary te sa wręczane
cja ta
niu Ministra Spraw Wojskowych, Z powodu:tego że maifesta
od zapronosiła charakter polityczny'Minister Devdze uchyliX się
szenia być obecnym na tej ceremonji mającej zarówno charakter
manifestacji '" expiatoire" i

reprezentowany przez jednego z

oficerów swójego gabinetu,
acje
W niedzielę dnia 16-go b.m..socjaliści urządzili demonstr
rzystwa
podczas której poseX socjalistycznÿ p.Mathieu wręczyć . towa
ndar
"Societé des Combattants socialistes de La Louvière" szta
żołnierz łamiący swój karabin, Na #
czerwony na którym było
Bo

e. Byli
tej manifestacji obecnym byX Minister socjalista p.Anseel
etés des Anciens
uczestnicy wojny -tworzę w Belgji towarzystwa "Goci

-

3

été National '
Combattants" jednocząc się W jedno stowarźyszenie "Soci
eniakodes Anciens Combattants". Obok tego są oddzielne stowarzysz
ódców jest
ejalistyczne - internacjonalne-w których jednym z przyw
że obecność
znany "Barb&hsse autor książki '"Le Feu". Uważając,

s

antypańs twoNinistra czFonka gabinetu prey-takie j pacyfistycznejpodaż się
wej manifestacji jest niedopuszczalng minister p.Devéze
albo jego obecdo dymisji dając Prezydentowi Ministrów do wyboruść jednoczesne a
' ność w gabinecie, lub p.inseele, motywując niemożliwo
została w zewiego zasiadania w gabinecie z p.Anseele. Sprawa ta
który zaledwie
szeniu z powodu nieobecności p.Carton de Wart,
trywany na
dzisiaj powróci do Brukseli. Incydent ten będzie rozpa
przyszłej radzie

to :wielkie wrażenie w kraju,
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