Najważniejsze

„Dziś
od

przywióał

tymczasowego

Dyrektorjat

dzisiejsze:

wiadomości

Kolskiego

kurjer
kierownika

Ukraiński

roselstwa,

wysyła

do

z

Kijowa

list

zawiadamiający,

Warszawy

swojego

że

urzędowego

deiegata w towarzystwie Jeunego z Folaków kijowskich
znanego z dobrych stosunków z Ukraińcami. Poseł Ukrama za sadaniezwrócić się do nas w

śprawie porozumiea

nia się Ukrainy z Folska i położenia końca rozlewowi krwi
w Galicji i na Wołyniu.Poszk ukraińskiego, którym będzie
p. Karpińskij Hadca Ministerstwa Spraw Zewnętrznych ujest:

przednio mianowany posłem na Don. List z

datowany 5 stycznia. Pfzyjazdu ukraisskiego posła można
oczekiwać lada dąień. Kutyłowski pisze:być może ta nagła gotowość rzędu ukraiuskiego do zawarcia rozejmu w
uaiicji tłomaczy się po części sukcesami bolszewików,
którzy posunąwszv się od BlełgOrodu, zagęll Charków,
wypartszy stamtąd Ukrallcow, oraz zajęciem Łozowej na
drodze z Uharkówa do Krymu przez wojska jenerała Denikina i kozaków dońskich.

Vais zjawiła się u mnie delegacja Тагуру z nota w której
"Regd Litewski składa protest przeciw takim krokom Kządu
Polskiego i żąda aby wszyscy mianowani przez Rzęd Polski
komisarze i urzędnicy na terytorjun Państwa Litewskiego
byli natychmiast odwołani i aby żaden oddział wojska
polskiego nie wstąpił na ziemie Litwy bez uprzedniej agody,

„itewskiego. Jeżeli te żądania nie będą spełnio-

ne Regd Litewski będzie zmuszonym poczynić odpowiednie
kroki.Kowno dnia 4 stycznia 1917. Kodpisane m.Sleżewiczyus
za Ministra do Spraw Zagranicznych Minister Prezydent".
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Warszawy bawiąca obecnie w Wiedniu oficjalna polityczna
misja Angielska

z p. Kimmensem byłym konsulem generalnym

angielskim na czele.Do misji tej wchodzi też éaru Folaków
.

między innymi por. Pusłowski b. adjutant Masaryka w Mo-

skwie. misja ta jest przejęta jak najbardziej przyjaznymi
uczuciami dla Polski i jedzie dla zawarcia stałego stosunku
z, Regdem Folskim, Pan Gałedki odnosi konieczność jaknaj~
bardziej serdecznegomprzyjęcia tej misji, której towarzyszy
z Wiednia jako przewodnik Dre Władysław Gumplowicz.
Był u mnie dziś Jan Starzewski, który brzyjężdza z Berna. )
'wierdzi on, że w Entencie nastpil zwrot chàrakterystyczny.
istnieje poczucie» że wielka akcja

zwalczania bolszewików

w Rosji natrafi w samej koalicji na przeszkody skutkiem
ogólnego zmęczenia i. niechęci dalszego prowadzenia wojny.
wobec tego sprawa odbudowania Wielkiej Rosji coraz bardziej
-

jest zastępowana przez chęć odbudówania wielkiej silnej

' Polski

się
przyczem pojawia
P

również chęć oparcia się 9 i

na Ukrainie jakb czemś odrębnem od Rosji. Sprawa unji
ziem dawnej Azeczypospolitej zyskuje na popularnoéci.$tanî)
wisko Piłsudskiego w kołach koalicji jest nadzwyczaj mocne.
Wielkie wrażenie wywołuje plan doprowadzenia do Sejmu, który
jest uważany za gwarancję spokoju 1 ładu. Piłsudski cieszy się najzupełniejszym zaufaniem, a jego osoba na czele
Rządu daje koalicji wszelkie gwarancje normalnego rozwoju
spraw #Polsce w duchu korzystnym dla koalicji. Obednie
Łoczy sig‘walka między Wilsonem & koalicją, między stanowiskiem doktrynerskim Wilsons a bardziej politycznem Francji i innych państw koalicji.Stanowisko Wilsona dla nas jest

niekorzystnem o tyle, że dąży on do tworzenia całego szeregu
' małych państwewek na Wschodzie i jest przedewszystkiem

pacyfikatorem, wobec czego nie chce nam dać Gdańska, обаwiając się, że oddzielenie niemieckich Płus
wywoła nowe komplikacje grożące wojną,
394
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Są to byli zwolennicy obecnie malkontenci Komitetu
Paryskiego. Twie#dzą oni, że położenie Komitetu Paryskiego
obecnie
nawet we Francji jest bardzó słabe. Нава Francuski
domaga
się x

jaknajszybszego porozumienia się Komitetu Paryskiego
z Rzgdem Warszawskim.P. Morawski prosi o audgencję

u Komen-

6.

danta. Pozostaje tutaj dosoboty, peczem wraca
do Szwajcarji.
--Healiści są ogromnie niezadowoleni z N.D., którzy
każą
im płacić duże pieniądze na wybory, ale chcę ich
oszwabić nie

dając im prawie żadnych mandatów. Wobec tego istnieje
wérgd realistôw je wna tendencja do wystąpienia
z koła Mig.
dzyfartyjnego i nawet do porozumiewania Się z P.P.S.,
o ile
znalazłoby się jakieś pośrednictwo odpowiednie,
из realistów
tutejszych oddziałują konserwatyści galicyjscy, którzy
obecnie "słoja jak mur przy Piłsudskim".wedle wyrażenia
Dt. Kota.
Dostałem niemiecki tekst streszczenia mowy Pichona.
Ustęp,
który w tekócie opublikowanym przez prasę warszawską
mówił
o przyjeśdzie riłsudskiego do Paryżą w tem streszezeniu
niemieckiem mówi w "Zgodziliśmy się na przyjazd przedstawiciela

generata rilsudskiego, ktérybx tworzył Hząd w Wars
zawie, а
nawet wywołaliśmy tę wizytę",
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