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ë…chm'auo'ma t co się
Îîjcst, tenieneja

zgóry

Chodzi
Zjednocz:

tyczy spraw politycznych i wojskowych

HinisterJum Spraw <agranicznych

skonkretyzowania

poglądu na

uzyskania

sprawy Wschodnie;

Niemna
pi50
Ko gmi fs li
W związku #. trudną

i sta-

nowisko wobec

cznś, ®ran

ji doviedzielismy ganze

wi # w'stawienia w budżecie
Woﬁk’obcycha
! duje

ie

tam

Co

sie

syt

rząd

ekonomi-

francuskl odmé-

pozycji na utrzymanie kadrów
naszej

tyczy

znaj -

to

armji

e

zaledwie kilkunastu oficerów,

/f~ry wojskowe belgijskie

coraz bardziej intere su da

ie naszą woje kowosci 4.) Obecni a Belg}; staje się znowu
ple

wsz orz ginym centrum propagandowym,

intensywnie w tym kierunku.

Pod

należy

względem

dzia zać

więc

polityki

zagrani~

czne j Belsja pragnie

nciàgnàë w porozumiente wo js kow e

francusko-belgijskie

Anglle i

traktatów

18391

Вагфоря

niach zdozaX utrzymać

de

na

tym tle

Wiart

swój gabinet,

votum zaufania Izby. Minister

uzyskóc

rewizję

po diugich pekowaktóry

8.XI1.
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jest

і

były minister spraw

Jaspare,

nim gobinecie; Rząd Carton de
się

tyczy

:

84-

wewnętrznych w poprzed-

wiaţt'ţjest koalicy Jny.£Co

polityki zagraniczne j,

dalszym ciagu‘brak zdecydowanego

nowy rząd zdradza w

programu.

Pochodzi to

st a d poniekąd,źe pomiędzy pranierem a ministrej sbraw
zagren' cznych

Їсл..

Jaspare,

kiem Lloyd
xke do

zachodzi

znaczaa

flamand z pochodzeńa jest gorącym zwolenni-

George ?i

«tara się dostosować swoją polity-

zamie zen" Londynu.

widzianym i nawzajem nie
francuskich

róznica mogu-(dów i tenden-

Przez Francję nie
zdaje

jest

on

się xzkkzisé* Żywić

dobrze

sympatji

Баштан premier Carton de Wiart jest

zdecyńd-

wanym zwolonhikinn przymierze. z Francj€?'dotychczasowym wy
jest such zawarty układ wojskory fran-

razem tej polityki

cusko-belgijski;- Sfery rządowe nie tracs nadzieji,%e
sem do tego układu przystąpi rownież i Anglia;

z cze.

i Ze w ton

sposób wytworzy się zachodnie trójprzymierze angielskobelgijsko-francuski ei

R

Ob>cność Carton de Wiart, prezesa

komitetu Propolo-

nia na stanowisko prezydenta ministrów może s tanowić rękojmię przychylnego dla Pols ki usposobienia nowego sabine "oun Rowni-ìàasparo,
greka zeszłego,

pomimo znanego

będzie usiłował

incydentu z <alu-pnia

jak można

dgis przypu=

<aszczac utmyméé przÿjazno stosunki zPolską:
‘posel socjalistyczny
ţnturesow

naszych

Natomia st

Huysmans zajął przychylne wzgled en

sta no wi sko

Jego podróz

;Pragi jakoby w celu zwołania konferencji

do Berlina i

so jalistÿw pol-

skich i nienieckich w spravie Gornego Slaska odbytag posiuЧуан za pretekst

do antypolskich wycieczek na gruncie bel-

on w sposób gwałtowny dzialalno&" Kor"
fantego na Sląsku, twie ri zac jednoczesnie,Ze 75% ludno-

gijskim. Krytykuji

sci bedzie

głosować

za

Niemcami, : onaâto Huysmans

roz-

puszczał w kołach politycznych pogłoski o koncesji wo jsk
na granicy

czeskiej

i.t.p.

FML /p.zukasiewicz referuje sprawy Wydziału wschodni-gy
W rokowaniach ryskich nastąpi moment przełomowy i0stabnio @tery
lew York

eme
NSTITUTE

159â

tygodnie

od pozowy grudnia

zo staży stmcpne

s \è
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czcze

bskim,

-.

rozmowy

ратЁп Joffem a

między

na zmaganiu się o ustępstw.

wice-ministrem P3-

W tym

legacja Polska odniosła pewien sukces

się ﬁo-

i strona przeciwna

skwitowawszy z nadzieji dużych рот/042013 poszła na Większe
ustępstwa;
Delegacja polska uvaza, ie w tym tygodniu
da się załatwić sprawę

reewakuacji

skorygowanie granic.

złota i os ta teczne

¢:

Dzisiojszy_radiotnlcgram zwraca
Cziczerina do
o

Rządu

rumu ns kiego,

zaczęciu rokowań

i Żeglugi

uwagę

w którem jest mowa

dla uregulowania spraw

na Dniestrzei

na radio

ekonomiczny ch

Тут samem musi anoby przystépié

do dyskusji w sprawie Besarabjii
.

ruzja i Armen ja

malis tani

a

wyciągnąo

znalazły sig w centrum

pomiędzy Ke-

bolszewixaml) Tomie dzieje w Gruzji pozwala

wnioski co do stosunkù między

szewikamićBolszuwlcy mieli
Krymu na Kaukaz i na

chcieli wy zy ske 6

zamiar przerzucić wojska

terenie Gruz ji

konaner Jako pretokst

bolszewicy

fakt, Ze

Kemal em a Bol-

рглу)еїа

skichfvw ilo$ei paru tysi @cy

przopromdzié
w stosunku do

ona

z

fakty ®-

Gruzji

powstańców

kubań-

nazi…"jodnoczosnit Kemd

który nie skwitował z pretensji do Baku przyznanego Ru re ji
w traktacie

brzeskim

przyjął vostawę wrogą w stosunku d

Gruzji; i przesunai W Юстиции jej grenic swoje
Gruzja
waż

znalazła

się

pod grozą, najscia z dwuch згадані.-

niechętnij

a

icydowali,i% naleky

jednoczesnie

się do

odnosić

utrzymaé

tem, aby

bolszewikom zglozy na

kami z Kemalistami,

wojska:

Kemaîţéei

dobre

stosun-

za c zeli co raz

bolszewików, ci ostatni zde-

dsiata¢ w kierunku porozumieniasBol-

\ szewiey skwitowali z Gruzji; i konflikt został zbagatelizeі
z
£,
(wany W tym czasie wypadX prz ewrót w Armenjiy którego Ци
był s

trach Armenji

prze okrucieństwami

bolszewików w Armen ji nie
isię ludności,

ale

obawą przed

ldaniem sig pod opiekę

1 і з барі а"
à
#
< = wię
i

sa

wwolane

tureckienia

zbolszewizowani em

posţşpovxminn

bolszewików,

Rządy

Taujków i od-

którzy walczą z Kema-
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pr zewră t zakończył kroki

w stosunku

10;-

wrogie kamalist ów,

do Gruzji, a punktemc igăko&ci
jest powneäê,

porozumienia

tego XXZA

iż Kemaliści nie będą zgła-

szel i swych pretensji, dopóki Gruzja та w swem ręku Baku.
1W Gruzji propagowana jest myśl,
[grom

&e istotne niebepiecz efs tw

jej ze stm ny bolszew ków. Gra

ta za pewne skończy

| si g porozumieni em szji Z истинит) Go do b ol szew ków
to

kwestja

Baku cigrywg

można prowadzić handel

tu wielką

rolę.

Przez Baku

zamętu-my, i dopóki oni nie «naj-;

umów z Zachodem pozostawienie

tego miasta

jako portu

Turcji jest dla nich konieczn:

%” do stosunków

w дить-займы., c.o zyskuje tutaj

co raz więcej wpływów polityka

antyrosyjskę.

Wpływy Kang. a

są coraz wisksze i wyałannicy jego obiecują pomoe w wal
ge

z bolszekaam) To

między Kçmalîstami

nadzieję,iż Kemal
ms;/jane; niż

punkty w grze

bolszewikami a Zachodem; Można mieć

będzie skłonniejszy do polityki przeciw-

do sojuszu z bolszewikami;

Sowietów

ny & aktyka

są najważniejsze

w s tosunku do

Z d rukiej

st»

Kemal istéöw jest os tros

rząd moskiewski chcąc mieć możność exspansji na Wschód liczy się z tem, "ze teorje bols

na? Wypływa to z tego,1%Ż
szewickie nie

nie

wystarczaja; i w swiecie

mofna działać bez wypisania па з сут sztandarze

promettent

popugkrnego imienia:

Tak tyka v

Zagodna i oetrozna,—éolezew1w
wezow,

ја руту nawiąza

wtóre

jakiegos

stosunku do. Kandla

jest

stara ją się nie zrywac tye
i kroki ich w stosunku

do niego cechuje specjalna ostroznośćqfiśemalisci wysłali
że swych

obszarów

wszystkich "komunistów

i

Nie

wywoła Zo

przez
to nawet wymiany cam-ych 1191783} Bolszewicy tylko
ostrozność

starają

się te stosunki poprawic:

in.taman kubaiski Iva is który prze paru dniami
przyjechał do
co

ost

do

Warszawy potwierdziX wszystkie

tych sprawy” Robi

тужиоца“

wiadomości

on wrażenie czzowieka realnie

atruje
który trzezwo na te rzeczy się zap

,
… cSwi,Że jesli chodzi o jego przekonań ie всім уде дну
s
să
A“…

by

bolszewicy sprebowali na wiosne

kroków
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', nych w stosunku do

f

Persji i

Do

*sunki z Kemalis ta mi będą zupełnie

tego czasu sto-

popsute i na jego

ponoe liczyć nie będą mogl? Bolszewicy sn:, zanadto sprytni, by iść na niepewne. Należy się liczyć z ten,Ze bolszewicy wejdą na drogę rozgraniczenia sfer wpływów rosstxich i angielskich; bean, się starali
1 Azeroejdzdn a emitują z Persji,;
Kubań nie może liczyć sie z
by

dopPowadziła

nizacji
« ki

і28

lwanis

uważa że

owentmlncscią nonmidire—

do możliwości

райзі оте);

utrzymać Gruzję

stworzenia nowej

dziś należy

rozważać

orga-

stosun=-

z punktu widzenia pom.—luă same zapatrywania wygIÊîyf-

pan Ostrowski

i pan Podgórski;

Decyzji

co do akcji na

Wschodzie u bolszewików jeszcze mierla,}

џ § t o п j ?
Punkt zwrotny w polityce Estonji stanow 6

Ьеаь ostat-

nie îî‘ybory do pierwszego parlamentu estonskiego,
w dniu 27,28 i 29
stwo

listopada.

Wybory te

centrowo-prawicowym;

poniesli socjalni
niu na rzecz

odbyte

przeniosły zwycię-

Natomiast klęskę

demokraci częściowo w nieznacznym

partji komunistycznej i

niezal ~Zny ch soc ja-

list/OW, przeważnie jednak na rz cz żywiołów bardzie
umiarkowanych: Prócz tego poniosXa porażkę partja „ nare= lowo-demokratyczna „
elementy

тиф.,

który powstanie na miejscu

dotycheza-

rządu Piipa wytoni sie nicąalożnio z bloku stron-

nictwa pracy
rolnej

grupująca

szo inis tyczne:

Nowy
зотесо

T Tounisson, Birck

(

21

(

22 posłów na ogólną liczbę 100)i part ji

posłów )

mogący liczyć na

poparcie partji

chrzescijańsko-dsmokratycznej.( 7 poszów ) i_pozostał'ccl
partji umiarkowanych

owe wybory

znamionują zupe ine

zwycięstwo żywiołu ziemianske chłopskiego, żywiołu"
xnorzśxlkm i spokoju: Można przypuszgzaéje Estonja wejdzie na drogę wewnętrznej ro@&budowyj prócz tego wpływy an gielskie ulem; prawdpodobnie pewnemu zmniejszeniu :зшыаnek

niż
(Pie)

do bolszewizmu będzie stanowczo mniej przychylrgą'

atniego gd inetu
to miało miejsce za czasów ost
;
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Wojska białoruskie Bałachowicza uległy zupełnemu
rozbidu;
i

Przeważnie prz eśzłyxone na polskie teryt rjum

zostały rozbrojone.

jeszcze

W pasie neutralnym pozostaje

niewieldi oddział z kilkuset ludzi bez większego

znaczeniał

Natomiast na tyłach bolszewickich raz po raz wy‘ouchajà
ruchawki; którym tetejsze

małe

sfery biaXoruskie

chcą

nadać powaźniejsze znaczenie. и każdym razie fakten jest
Że niezadowolenie ludności

bolszewickich клапан;;

z rządów

<w Warszawie pojawiają się ciągle delegacje'Mludnoéci
które blagają rząd polski i przedstawicieli koalic Ji
fo pomoc ;Jedna

z tych delegacji ma się nawet udać

do

äLcndynuw
"Влад białoruski Lastowskiego zwrócił się do Polski z
notą, w której wykazuje konieovnosc realizacji

ukłedu polsko-rosyjs kiego:
, rusii

w Rydze.,

Jeien z przedstawicieli

tego

›ostanowień

o ni «po…leglosci Bia X .

rźądufeki kiewi@ byk

, |niedawno w Berlinis, gdzie się porozumiał nietylko z Niemi ze

Teani,» ale

sferami kontrrevyolucjî

\ szajac zdaniejq ponieważ jedną

rosyjskiej;

тега—и

częśc Białej Rusi okupują

drugą Polska, niepodległa Białoruś mo'ze

Захисту $

szuka:

(tylko oparcia w prawicy demokracji гозупзкіор'д
@ х та і n az»
Rząd ukraiński Petlury 20 listopada przesiaz do
Sekretarjatu Ligi Narodów memorjaX i podanie о przyjęcie

Ukrainy do Ligi Narodów. Jako jeden z g łównych motywów
tego

}pravwnlajqcych do
kny

x ze Z Polskę,

wysunięto

członka Ligii Ma

w memor jal e uznanie Ukrato

o tyle waine znacze-

przez vrogie
3.1119 ,ze osłabiło wrażenie memor jazu giuzene go
meuzorja
Wolsce stronnic two Petruszewicza: W tyuk ostatnimk
mym
le ìàdamy en cr gi cz ne go wystawieni; przeciw rzeko
użyciom wzadz polskich w Galicji,
es
“№
& „м
(B -"

i stworzenia W valicji

kontrolą Komisji
ischodniej administrac)i rusifsrie j pod
rozesłał ten
Nudzymrodowej. Sekretarjat Ligi Naródów
memor j aX

,

przediw

czemu profesor Askenazy

«

złożyk

protest;
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Petruśz ewicza w Genäie

Delegacji

lorda Cecik

pomimo

e-

były nader skromne; Znalazła ona

posruch przewaznie tylko w Delegacji litewskiej i Jewish
Action Commitee, który

celem większego zbliżenia zapro

sił тишине“ do Londynu. Kontrkar wał
wicza

Suulgin,

пизди

reprez ontant

akcję Petrusze-

Petlury przez woje przy-

jazne i lojalne stanowsko względem Polski:
«% ostatnich czasach w Wiedniu powstała wszechukraińska
Rada Narodowa/"wyloniona ge w szystkich partji ukraińskich
i rusińskich
stangli

galivyjskich ( prócz komunistów): Na czele

general Grekow i Andrzejewskţâi W Radzie să też

przedstawiciele
Ukrainy

(

t.j.

rządu Skoropadskieso

g

i

rządu заем/линз
Jako Тиби—

Wschodniej Galiuji),Petruszewiczą

ny cel powstania tej Rady uważa się walkę z bolszewikami
o niepodlegzobé Ukrainy, przyczem Rada nie chce sobie przypisywać roli rządu ukraiñskiego, a występuje tylko jako argan

społeczno politycznyiétosunak Sady

skiego Рипы-7 nie

do rządu ukraiń-w

jest vyjasnionyy mięta jednak przypuszczÿ

Ze majac dé wyboru mitdzy germanofilskim rządem Sko ropadski e
go i entente "ofilskim Petlury
tego

ostatniego

ada przechyll sie né

i Na razie Rada jest

hong?

arena wszelkich intryg

politycznych w której znaczną role odgrywają niemieckie a

podobno i angielskie pieniądze; Pod Zug inform?” o%trzy=
manych przez Minis te re two _Spraw Zagraniczy chkosunek d o
Polski nie

jest agresywny7gdyz Rada zdaje

Polska w walce

о. щеродетївэс

wzięża pod uwazę,ze i pomoc

Ukrainy

mprawqje

gobie

będzie musiała byc

jest niezbędna. ârzewidywany

jest nawet przyjazd generała Grekowa do Warszawy!?

товщ |
…?“
zwrotu archiwów.
-p.Łukasi Godo zwrotu archiwów sprawa nie była jeszcze prze yskutowana, ale zdaje się,że fudności nie będzie
ріОїздеміо дь
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Sprawie
nie

zapytuje

six jak przedstawia się

reewakuacji mienia były'tmdnpści,

chcieli dać gwarancji zwrotu

M) które zostało zniszczone.

gdyż

bolszewicy

ekwiwalentu tego mimia,

Jest to dla nas nie do przyjäœia'f'

aX o лингвисте.
gdyż mogło się oxçazacﬁe wszystko zost

mienie Polsków,
umowy dzisszzej musz zwrocić
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które po=
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Co do

а-

rzeczy zniszczonych musza= formalnie dowieść

~ Be one zostały zniszezone i zwrócić pewien
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mowa z Franc ją:Rokowania prowadzone w Paryżu nie‘tl‘E х
dotychczas

rez@ltatów;Delegaci francuscy zgadzają się

da na pewne redukcje w zakresie

copraw-

celnym, mianowicie na 25 %

f

zniżki ( zamiast 50% ) odstawek celnych odnosnie do a rtykułu,
Kare ,których wywóz z Francji jest w zasadzie wzbroniony і

Z drugiej jednak stroy nie
і ne w umowie handlowej;
'

zwanej

zapednie w dniach

dgmowaluAﬂgLL.

%ﬁdomilek o gotowości

decyzja naszych wladzy kom-

najbliészyc

rządu angielskiego do
zapowiedziała

zawarcia konwencji

w tej sprawie wręczenie

,które ma przywieść kurjeri
Umowa z WXochami

skiego
Ь

w umowie

Poselstwo angielskie w Warszawie zawia-

handlowej z Polskqÿl
pisma

zmiany. pr o j ektowa-

towarzystw akcyjnych ;

„ Dieng droits,interets ,,

petentnych
*

co do

италија, się na

.W związku z

z tytuilu dostaw wojskowych i

zobowiązania

rządu pol-

z

poselstwa

inicjatywy

wioskiego w Warszawi e- wznowione zostały
do umowy,

która by uregulowałe

pertraktacje odnosnie
sposób

spłaty

diu-

“tüv“ Wedzug złożonego przez Poselstwo projektu umowy zawie|
Şraîaby ona na rzecz Wroch, wzamisn za przyznanie Polsce
kredytu 5-letniego,

pewne

zobowiązania czysto handlowe

pozwolenie na wwóz kontyngentä@w

po dyskusji mieâzymînîsterjalnçj
Komitet Ekonomiczny

1

zatw'oadzergiu

a ten

temat

jej przez

Minąstrówmręwadzonę będą rokowania |

między poselstwem i misją wojskową włoską z
a przedstawicielami MiS;24
--PILSUDSKI

uznawanych

towarów włoskich

'u nas za zbytkowne 1 wskutek tego zabroniorwch}
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