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Na дизел} depeszy attache wojskowego z Pragi

żąda jącej apràwdzoniu рована: o zamierzonym wyjezdzie Masarika,
ministra wojny i gon.Mittelhausera do Paryża w celu zawarcia konwencji wojskowej francusko-05951519], przeprowadziłem wywied,któw
ry dar następujące dane.
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Rim.Dowbér dowie:zia? si> osobiście od puzk.
Fournier, szefa Oddziażzu II Sz%.Gon.,że istotnde francuskie Min.
Wojny dzia?a w tym kierunku i udsielizo generazowi Nittelhauseтомі Odpowiednich instrukcji. lia to byc częśc akcji, zmierzająсе) do otóczenia Niemiec, których umieszkodliwienie przez wykona»
nie postanowie" traktatu Wersalskiego uwsżsne jest царица".
Przyjazd Masaryka do Paryża jest rzeczywiście spodziewany, co do
przyjazdu innych wymieniona-gli Osób nie ms jegzcze konkretnych фа»
nych. Jako terminy przyjazdu podawane sę : konioe marca, albo
pozova maja.
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Z tom i зпочосбжбы гозточу # разк.Ропгиіог

wnosic można, że zawarcie omawianych konwencji jest silnie popie=
rane przez minister jum wojny, które mie posiada jednak jeszcze
powności, co do powodzenia tej akcji.
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Gzy

oà‘ntualna trudności leżą w Paryżu

Gzy w Pradze, nie udaro mi ei, Narazie stwierdzić.
Lion/sì?. z możliością, że francuskie koza woJaiowu w dażeniu do stwarzania pierścienia, okalającego
ﬁlone: i włączenia w ten pierścień Czech, bedą się starały pray»
gotować tą rzecz przez naci-i na zawarcie konwencji wojskowej
polsko-czeskiej.
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Oparcie dla zbliżenia francusko-czeskiego

Abin dac myśl poruszana w

politycznych, a zmiorająca

do

przeciwstawienia hegemonji angielskiej bloku państw kontynentalnych, związanych w Francją.
*

Myél te wyBmieniana jest, jako wchodząca

w program nowego rządu,na skutek nioprzychylnego stanowiska Ang1ji i rosnącej nieurności ze „trony Stanów Zjednoczonych.
Wobec powyższej sytuacji sajatem stanowisko nastspujace : Konwencja wojskowa nastąpic może dopiero po ustaleniu i ratyfikacji umów politycznych. Wobec niepopularności tej
sprawy w szerokich masach spózaozaństwa polskiego, na skutek poczynionych ujemnych doświadczeń, przypuszczam, że te rzeczy wyma~
gaja dzuăszego czasu. Uważając zbliżenie wojskowe,po uprzedniem
zazatwieęniu spraw politycznych,sa rzecz możliwą, sądz> jednak,że
z punktu widzenia militarnego korzystne jest ono raczej dla Gsech
niż dla Polski.
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Uzyskane wiadomości komunikuj» równocześnie
Attache wojskowemu w Pradze.
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