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NAGZEINY KOMITET NARODOWY

Gołębia 20

L.II430 Pres.

27

czerwca

1918

Ä

/(% 73

Wielce Szanowny Panie !

W uzupełnieniu zawiadomienia naszego o przejęciu dotychczasowej
placówki N.K.N. w Budapeszcie pod zwierzchnictwo Rządu polskiego,
mam zaszozyt wyrazié Panu w imieniu Komisji Wykonawezej N.KX . najgoretsze uznanie i podzigkowanie za pelng poswigcenia i owoong siuz
bę narodową, jakg Pen peZniZes z ramienia N.K.N. na stanowisku ki erownika delegacji N.K.N. w Budapeszcie od sierpnie 1914 r. do stycz
nia 1918 г. Dziwłalnością swą podjętą w nader trudnych wsrunkach,
zdołałeś Pan przy usilnej ,peXnej zaparcia się pracy, dzięki wysokim kwalifikacjom osobistym, wzmocnić i ugruntować w tem ważnem cen
trum polity cznem zainteresowanie i życzliwość dle sprawy polskiej.
Przyjm wielce szanowny Peniewyrszy przekonehia naszego, iż historya wysiłków polskich w czasie wojny zapisze Twoją dziełalność
na karcie najbardziej zasłużonych obywateli ojczyzny, oraz zapewnie
nie głębokiego szacunku.
+
Prezes
Komisyi wykonawczej N.K.N.
/-/ Laskowski
Wielmożny Pen
Tedeusz Stamirowski
/pieczęć/
Prezes Delegacyi Polskiej
w Budapeszcie.
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KILKA UWAG ODNOSNIE DO OBŁONWEJ SX£UAGJI NA WZGRZZOH .

W załączonych przy niniejszym 4 moich sprewozdaniach /licząc od
I czerwca b.r. i odezwie z d. I4 lipca opublikowenej w
"Przeglądzie месит-пути starałem się w oświetleniu przwdy
stawić obecny stan

sprany ne \ggrzech

przed-

i zwrócić uwagę rodeków moich

na ostatnie wypsdki i wydarzeni= odnoszące sią do tego

nieszczęśliwe

go kreju i narodu, tsk szczerze od wieków nem oddanego, w w którego
prayszkość i żywotność niezachwisnie wierzę, bo ten naród, jego siłę
i odporność od dawna znam dobrze l
Skoro stosunki w świecie użożą się i uspokoją a Polska uregulaje swoje wewnętrzne i zewnętrzne sprewy, co dej Boże ażeby jaknejrych
lej nastąpiło, będzie można cokolwiek spokojniej i krytyczniej
nić sytuację

oce-

ogólną a &tzkże spojrzeć głębiej w oczy naszym nowym są-

siadom i sojusznikom.-

I kto wie czy wtedy nie poăsZujemy

już nie greniczymy więcej z ne szymi starymi, szczerymi
przyjaciółmi - Węgrami |a] może wtedy zapytać

tego, że

i wiernymi

niejeden z rodaków:

"Dlaczego właściwie zapomnieliśmy zupełnie o Węgrach i to właśnie w
tym czasie kiedy oboWiązek nasz jako ich starych przyjaciół w szczę=
ściu i nieszczęściu, nakazywał nam najwięcej o nich pamiętać T-wszak
że niedswno jeszcze cieszyli się u nas taką sympatją - wszekże
istniały

nawet

specisłme towarzystwa

p. nazwą kluby polsko-węgier-

skie, które specialnie zajmowsły się oddawna

sprawami odnoszącemi

się do Polski i Węgier /pierwszy taki Klub założyłem w r. 1908 we
Lwowie/, 2 przed rokiem miało także i w Warszawie powstać takież TowarzyetwgÌJ dlaczegóż nikt z tych sympatyków węgierskich
nie zabrał
głosu w stosownej chwili i nie przypomniał że obowiązkiem naszym jest
ratować przyjsciół, we własnym zresztą naszym interesie ?"
Otóż ten zarzut nie może mnie spotkać, jako tego, który się od
oddawna wszelkimi sposobami starałem oba bratnie narody do siebie
zbliżyć i przyjaść trwającą od wieków między nimi jeszcze zacieśnić
i pogłębić,

się niejednokrotnie osobiście, przedstawiłem i przypov
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że nie powinniśmy zapominać

o najszczerszych

naszyrctÿlnizîzîyîugirohch. Przez 11 lat zadeniem moin

było: t£o-

macayé,Fagodzié i wyjsainigé nicporozumienia, przekonywad, usuwać
z drog: wzajemnego porozumienie ostre щение i kamyki i nawiązywać

niejednokrotnie w ostatnich czasach porwane щи/у między Polakami a
Węgrami i to głównie z naszej winy co uroczyście po sprawiedliwości
jako świadek stwierdzić muszę. Nie zdawaliśmy sobie należycie z tego
sprawy,że to wspólni nasi wrogowie podjudzeli
drugim i intrygoweli mixdzy nami

jednych przeciwko

pragnąc nas rozdzielić i przez

to oszabić, ażeby Zetwiej potem każden

naród z osobna módz zwalczyć,

Ja to widziałem i bolałżem niezmiernie nad tem, nie chcieno jednak
moich próśb i przedstawień sZuchać, Ozyniżem co mogłem częstokroć po
№225 siły - ?:ięc nie może mnie żeden zarzut spotkać żem tę ważną
sprawę zaniedbał.
2 jakiego powodu właściwie stosuniek nasz do Węgrów uległ w osta
tnich czasach tak daleko idęcej zmienie i czyktórymi w przyszło
ści zamiast Węgrów graniczyć memy,mogu nam zas tępić naszych doty chez 2
sowych dobrchęggiadów Węgrów,czy zesługują oni na zaufanie i sympetye z naszej strony ?
Kiﬂgkpolityki opertej na znacznych ustępstwach z naszej
strony w stosunku do Gzechów, może mieć dla nes w przyszłości zgubne
skutki i spowodować z czasem nawet zupełne zizolowanie Polski.
& to w jaki sposób, zspyte niejeden? - Oto w bardzo prosty.
Nejpierw z tego powodu, ponieważ Gzesi znani oddawna ze swej bezwzglę:
"An0ici i niczem nie nesyconej z-ch?annodci i egoizmu, wyzysk&liby na
swój sposób sytuacye i zapewniliby sobie daleko idące korzyści w kie
runku ekonomicznym i politycznym ze szkodą naszą! A powtére dlategă,
że aprobując milcząco zdobycze Czechów na terytoryach spornych zamie
szkełych od wieków przez ludność polską ,mianowicie na Szląsku,dalej
na Spiżu i Orewie,narszilibyśmy nas-Zych rodsków,którzy by się dostali pod penowanie czeskie na bezwzględną nie przebiersjąc w érodkach
czechizacj© ze strońy czeskich szowinistów !
fak ssmo nie możemy ścierpieć i patrzeć obojętnie na rozpaczli
we położenie w jakim q? znajdują pod czeskim knutem
х

nasi bracia *
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całem siłami bronią się i bronić się wswsze będą
przed narzuconą im gwałtownie i brutelnie wbrew ich woli opieką i

Słowacy,

którzy

ich
panowaniem czeskim. Jeżeli im nie podsmj życzliwej pomocy w tej

nam Sprzy
rozpaczliwej walce z Czechmif‘zrazimy sobie naród szczerze
i jający, który z cale ufnością zwrzca swój wzrok ku Polsce w najmocniej
szem przekonaniu i nsjzupełniejszem zaufeniu Ze sig nie zewiedzie w
swoich nadziejach pokZadsnych w Polskach, Ze Polska go urstuje & nienośnej niewoli czeskiej biżu

bratając się i ulegając Czechom

od-

stręczyl/&my i Hallig}; sobie ciałem i duszą nam oddany naród wggierski, o tem chybs osobno wspomineć nie potrzebuję.
Ponieważ jednak mówi się,że polityk nigdy nie powinien rzgdzié
się uczuciem, więc zastanówmy się na chłodno co dla ro sh ‘bidmekoTaystniejstem, czy zyskać bardzo шерышуьи [¥egodnie mowi,c/ Sysie"р
еву też oswobodnlć z niewoli czeskiej
и
dów

tysiące naszych rodaków i ziemie rdlenàe polskie, & ponadto przyczynić się dpsun—ah i wolnosci tych, którzy od dawna 84 naszym wier
Qui—‚55m mencmimrswduwomi i wypróbowanemi w 24e) i dobrej doli му:-ми: t. j węgrów i Słowaków ? Sędzą że wybów nie powinien

być trudny!
l'uszÿ tu zwrócić jeszcze uwagę moich rodaków na bardzo ważną kew
styę. Oto od dawna już traktuje się w piśmiennictwie naszem sprawy

węgierskie у sZowackie bez naleiytego zroiumi'pﬁia i .zuujcngośc—i rzeczy,
po Shaman. Albo zabiersję głos w tej выпита} sprawie ludzie,
nie mkją o niej należytego pojycia,albo też Graktują ją tendon
cyjnie, z присадок: - dość że czytelnik bywa bardzo często o kweStysch węgierskich i sZowackich fałszywie lub tendencyjnie informowa~
ny. Jako ten,który przez długie lata spooyﬂnia poświęcał się z całem
' gamiZowaniem i ukochsnien sprewie polske_-wegiersko-stowackie},moge
wymienić tu te osobistości, które gruntownie studyovgłyne miejsc:;
Spice engsten?"
ten przedmiot i traktowały go z nllezyten oświetleniem, na podstawie
znajomości rzeczy, przwdy, sprewiedłiwości i słuszności.
*

На pierwszymmiejscu wymieni
tu szczerego i serdecznego przyja-

ciels Polakéw, młodego "innen,-Je zesłużonęgo i znancgo u nas i na
ego

.

Węgrzech ze swoich prac, uczonego wygierskiego) Profesora Ura Adrjans
+INSTITUTE
ARCHIVES
d
New York
*
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Pﬁky'ego, któremu chyba nikt kto go zna nie zarzuci, że traktuje
;;;.” ;;lţko—wuginsko-srowackie 4 upjzcdzenien i bez znajomosci rze
czy. Pracowałen z pmfÆiväk‘y’m przez długi szeręg lat wspólnie więc

mogę najlepiej ocenić jego prawy męskazxgelny Gharakter›i jegó miłość
i przywięzanie do wszystkiego co polskie. Qbok profesore ИЛЕК; ego
zasługuje na zaszczytną wzmisnkę jeko publicyste znający dokZadnie
stosunki na Węgrzech i Słowecczysnie: prof.Dr.Jen ląbrowski,który w
czusie wojny przebywać dłuższy czas па ТЕтБЕБ–ЊЦЊ dobrze język i badsł ne miejscu dokżednie stosunki. Redaktor Мишо–дуги; zBer-

szawy

zamieścił w ostatnich czasach szereg doskonsiych ertykufw rze-

czowo i bezstronnie trektujęcych sprawy, w najpoczytniejszych pis mech węgierskich, a pani Jeroszewskaznejąca bardzo dobrse język wę:
seata e
gierskì tlomsczy daicts wegierskie na juzyk polski, i pozostaj: od
dłuższego czasu w koutgkcie zprasą ﬁgli.—nb..—
ă gubhcxstów słowggkłgh w pierwszym rzędzie

wymiana tu muszę

serdecznego i wiernego od lat dswnych przyjaciela polaxuw wiktore .
Йони!“ z Prószowa
najwybitniejszego i najwięcej zasłuicebanów dares
Zonego sprawie działacza słowackiego. wдпвяопыовцашу od dawien dawna bordzo- serdecznychmagania—l' tak Słowaków jakoteż i lig-

grow, a prym między nimi trzymają i ruchem

kieruję, u

ków wspomnieny wyż Viktor Dvortsak, z pomięd Хит-оп
na) br.Vessewf{y Jstvom i Dornemissa Kiklos, którzy przy każdej sposobności manifestouli swe gorące uczucia …ÿs—ﬂä-ego—ooïolskiq.

s

й pomigdzyx bardzo wielu - mazza.} węgierskich, którzy zabierali

głos w interesie Polski i to w najcięższych dla nas chwilach muszę tu
R
,
і?
B
Sieg
wymienić 3.5339“ LarolaBanaygi.a,
publicyste Wyglarskłggo, le…
f prasowişoyolskiego љдедасшеаењж w budepeszciegxko tego, który długie lata poświęcił pracy mającej де celu zsinteresowa ie swoich rodakéw sprawemi polekiemi, nsuczyX się po polsku sam bez żednej
pomocy i napissł szerćg artyku/ów o Polsce w najpoczytniejszych dzien
nikach węgierskich jak również przetłomeczył wielecennych dzieł pol-

skich na język

w.,gierski.

at

Śzkółs, :е_ tak mało stosunkowo wie się u nas z jakim pietyznem
i sympatys odnoszą się bratnie narody: węgierski i słowacki do wezy-

.

---
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co polskie,

stkiego
i

to nie sostawilibyśmy

drugich w chwilach dla nich najcięższych

pomocy

i

ratunku

gy wobec bęgrów!

danie

często

czasu w

SXowieński/,

które

postawiło

dzikich prześladowaniach

Głowisńskim",
Nyśmy
powodu
oni

o wiele

tych

sami

a nawet

i

cierpieli!

do

nasZuchać

Kromtów

GZowaków,

Węgrów.

biedni

i naczytać w

innych gazetach polskich na

ten

Węgrzy

"Swiecie

temat.

sierpień

i

bólu głowy z

prześladowań biednych Słowaków

i

Krostów jak

więcej

rzekomych

się

za Za-

niejsko

sobie

społeczeństwo polskie

napaści musieli

i

cialne

Krakowie

swego

to zarzutów

wrogie gio-

się w prasie naszej

odzywały

nieprzychylnie usposebisć

Ileż

najkrytycaniejszych bez

Istnisło nawet

Swiet

/ś.p.

pismo

i

jednych

tek

!

jakże

Natomiast

o

gdyby nie

przysparzali

sobie

Lidoczpa nie musiało 519 ими tak zle dziać

ani SZowskom ani unten w towarzystwie Węgiów, skoro Słowacy:obecni.

&&&—‚Ы; ?nieg, 9 немалых
nis

ртвез

2"піето]і

Сайт, przes:wnie berdzo energicznie sobie wypraszają w dobrze zrozumianym w/asnym interesie, ty narzuconą "par force" opiekę ze strony swoich sZowisńskich braci - a ăe Krostowchyba tylko ptasiego mle~
ka brskowało wtedykiedy byli złęczeniz Nęgrami, na to chyba nails,

wśród nich już wypowiada przy
szym dowodem jest fakt, że bardzowielu
znów ze niewolą madżiarską".ra

јави 1 војиашмџоSerbom i

198082 8 ТМІБОТЗХІ.
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.
W
Humane.

Wydarzenia polityczne z ostatnich tygodni ne“dasn-zouk

i spowodowa

iv ne niemi dla mnie i Przedstawicielstwa którem kieruję nastypstwa,przy-

kre przejścia i męki, podkopały moja

i на} « zaś nerwy moje wy

powiedziały mi ostatecznie służby. Trzymałem sig dzielnie do ostatka i
byłbym wytrwał jeszcze dłużej - aż do skutku, na moim niesłychanie trudnym stanowisku i nie ustąpił z posterunku powierzonego mi, bo że petru
птиці.-гусити“. tego dowiodzem chybs najlepiej kierując
fiżem być

(yet-nyc:—mmpolite—vaginala; przez lat 11,

z czego 5 lst w cza

sie wojny. Lecz kiedy w ostatnich dnisch dowiedzisłem się, że wszystkie
;;; Sima, Starania, cierpienie i przykrości doczekały się w tej for
mie uznania i nagrody, że na mojo nieja. przeznaczony:został ktoś inny, w dodatku z terminem objęciu agend nieokreślonym, zależnym od tego
kiedy wzbudzone fale nami;tności ludzkich i walki będą wyrównane i niebo wypogodzi się zupełnie, a ja tymczasem spełnię ktelich goryczy przepołniony do ostatniej kropli -

do dna: = wtedy i mojs wytrzymeażość i

moje, siky wyczerpały się ostatecznie i następiłw u mnie nagła reakcja,
objawiająca się nieznanem mi dotąd „teamami. rosgoryczeniem i uped

kiem sił fizycznych, które i tak już na skutek

najlichsze

go odżywianie się bardzo były nedwstlone. To chyba są objawy bardzo na- turelne i grozumiaże. lo co się działo na Lęgrzech przed wybuchem oste
tniej rewolucji, opisywać nie byd;, bo to

zsobszerny. Spiszę

w swoim czssie te wydarzenia i moją w nich rol; w osobnem dziele, bo
inaczej nie mógłbym spokojnie zamknąć oczu ne wieki - zreszt, upoważnio |
ny jestem przez miarodajne osoby u nas w kraju, do nepissnia tego ważnego i ciekawego dziełe, a nswet żądano tego wprost odemnie w formie na
grody dla mnie ga akcję, której poświęciłem zdrowie, siły, czas - wszystko. Obecnieograniczę Się tylko do Śkreślenie w krótkości zajść, któке или miejsce poczywszy od 21 marca ber.

Pierwszym byłem ze wszysta
Wynn/;;!
F

I:Sw York

jazz

© з

-

kich

, -

штаммы obcych Państwe

reprezentowanych w Budapeszcie, któ

! dy odbytu tą ciężką drogą i ajswiłem się u obecnego rządu, zapewnisjąc
sobie możność wykonywania oshrony nad obywatelami polski“. Oświedczaдо ze swej strony"il;s i n t eres ee a e n %" тобес
padków jakie miały miejsce na Wąsrzech, 2qda?em w zamien

i uy" d e s i n-

t e;o”; À e m e n t" w stosunku dospraw wewnętrznych polskich. 2
ansno mi su ma rację.« Właściwie rząd wygierski sowiecki nie misł obo
wiązklmgrmćgaiu ze zni wogóle i uznaniś tutejszego Przedstewicielstwa Polskiego i mógł mi zśrez na wstępie zaprzeczyć praws wyronywenie
Opieki nad obywatelemi polskimi

przebywającymi na Węgrzech. Jekie były

by następstwa, można sobie wyobrśzić, Jeżeli 286 mnie i глави–змај
stwo uznano i ze mną traktowano i to w sposób niezwykle uprzejmy, stara
j4c się spełnić wszystkie me życzenia, to oxy-ione

przedewszystkiem to

dla mnie osobiście, jako znanego w całych Mytech przyjaciels narodu
"gi-ri

ugo.— “Ь
o ur1• s u m

muszą podnieść mt. że nie posia~

Mig—„15759391!- od mdaimn:-smog Щ?!nut„Wimax!,
esajgoy moje osobą jako nietykalmy,wszyscyzaśurzędnicy otrzymali le‚клад—30%,

b

у

Okres czasu od dnia 2! marca do pierwszych dni maja, to pasmo
niesłychanych cierpień, przejść i przykrości AYa Przedstawicielstwa.Żadne inne zastępstwo nie miało ani w części tak trudnego zedśnie jek naste, które zmuszone było wykonywać opieky ned żyśiołeni najburzliwszemi
najniesfomiejszymi, najeniej wyrównenemi i najmniej pewnemi. Lósrzeło
Się, Swłaszcza w ostatnich czasach , że spotka? mnie „nut. ż jednej

strony, że wstrzymuję ludzi od wyjszdu do kraju, z z dru5ićj równocześnie, że wyprawiam łudzi do kraju, którzybyliby wstąpili do czerwonej
X gwardji. Agitecja naturelnie robiża swoje i znalazły sią ciemne kreatury, które podjudzały i jedną i druzę stronę przeciwko mnie np. niejski
- UT, KOF..... 20 impua a zemsty za to, że smd!— mu t.j. uniemożliwi
Lom załatwisnia brudnych interesów w przedstawicielstwie i wyszukiwania
sobie ofiar z pośród klientów tegoż. ›rzedstawicielstwo nie było w тай"
ciyższych czasach przygotowane na taki - nawał spraw i natłok ludzi mieściło się w ciasnym lokslu о jednym wejściu, posiadsto bardzo skromne sily /4 ursgdnikén Zycznie so mm;y/ i rozporządzało śmiesznie wprost

«%.

Mazend: z dołu. Dopiero
szy mana /ze zwykłych
kiedy z wZssnych dochodów zebreno znaczniej
ne, chocieł йвасаті część dla
opłet ga przepustki, wize i listy oebrom
e/, dopiero wtedy stangli amy 0
mniej zamożnych saZetwiako się bezpłetni
funduszami,

2
wypłecenemi nieraz po

i siły urzędnicze stanęły na
włąsnych siżach,na mach. a biuro nasze

Mtg-nun żad- imponująco. Nie
тесном: Zadenie i przedstawiały sig

yPrzeciągcBama larszamy uva
nych wiadomości.eni, ”hum-ù przez cat

orowadzeem otraymeFem "p 1 e in. p o u v o i r'dp
ych ola-nah. Не szczęście
nia ;;;;gu”; na штори w tych krytyczn
i dziełałem trafnie i w
opiłernjąćsięne znajomości stosunków i ludz
przekonałem się otrzymsw
myśl intencji wysokiego Rzędu naszego „ 0 2205
9133 pimo Ninisterszy z Wiednie dnia 29 mejs datowane z ggg-39359
BeYem że teme:

wskazówki zalecające mi
stwa Spraw Zewnętranych, zawierające krótkie

nych węgierskich, natonie mieszanie się do „…ny spraw wewnętrz

ia. K tym duchu też
miast oteczanie opieką obywateli pol-Mah i ich mien
. noнаа–ош
obywstelami polskimi bez różnicy, pupal-none} висини
em polskim, korzysta
Aa ”dünn,—data! niezbicie, że jest obywatel
rcia, w granicach możliwo
# naszej opieki i ma prawo żądeć pomocy i popa
ści naturalnie.

j gjiuvatazosig za oby"
Buy-Alunis]; do Fechodniewali

Nesi "przywateli polskich шиши, że nui sig sa nuam uważgli.
дасі-10
syZaé.

do nich 047
uîxiîx tylko па $0, zeby takich klijentów neszych
овр 1 i"
Uważeliby to zarsz sa ретпедо rodzaju " ? а 4.6 всо

а 1
mi się że przynajmniej ze strony rozmaitych "с в ет
bywsli do Bu4 'i n d u s t r i e", ludzi którzy od czesu do czesu przy
tu stale gamieszkają/
dspesztu na gościnne występy /a byli i tacy którzy

t.p. krestur bekandydatów na rozmaite pond} w Przedstawicielstwie i
iény nie
dziemy mięć spokój w tych ciężkich ставась, - Gdzież tam.- Niel
ptasskow tego
stety sposobność powitania i w ostetnich tygodni ach kilku
zgubną
kalibru, usiżujących w mętnej wodzie ryby Zowid, którzy swoją
ć i
działalności, spowodowsli dużo nieprzyjecnych i niebezpiecznych zajś
przykrości i ogromnie utrudniłi prawidźowy tok spraw i tak już bardzo
S
"" - nierea zevizyoh i trudnych do przeprowadzenie«~
ach i Stosune Gdyby chodzizo 0 semych Wegröw, nawet w Obecnych czas
h. czyn- .
- - -keoh, nie mielibyśmy żadnych trudności w przeprowadzaniu naszyc

New Yor, |

о
5.

- 4 _nodci,

Ani

dle mnio,

by byZo legitymasji
by my 61;

tem

w

ani
i

d1s urzgdnikin Precdstawicielstwe nie potrseba-

listów ochronnych,

tłumnem

"m i l

i

e u".

°

zupełnie bezpiecznie poruszeli=

штоpnykrocci mam ast і

przeszkody аро—ушат; nes jedynie ze strony innych, obcych, w ритмі
muве
atx-Buy mia!:„i ich doredców i opiekunów, którzy wobec panują
dal}…
сего
ns «мы rękę dzieżejąc, wydeweli rozmsite sprzeczne u
intenojsmi sfer rządzących remota,…“ skierowenepmcmro naszej
akeji i buntorali przerivko nan NęgTów.~
'rrauporty”нать ludzi do Најн arantowsne od став. йо схави
przez ро·о•*а3:в· tu do niedawna muj; „au…„many?!?петш–
cielstwn Foamies: dute krosotui
r
eomum.

Najgorzej jest zewsze jeżeli
gessoeccomeprz
Najmniej "do
test
tego poroFene osoby miessaja sio do spraw ebsolutnie nie nele&qcych do ich zcekresu dzia?enia, * zu?aezcza joteli to czyni: osoby,
które ucjmniej do tego rodzaju sprów si; nadajq., "Îmergiczny" sle bardzo
krótkowzroczny komendant który jak było źle głosił z naciskiem, że się
Sprawami "Gywilów" zupełnie ie zajwuje, ni stąd ni zowąd zapraznął nagle zśbewiłć si, w polityka i urzydzeż na wiam rekg tryasporty i sam
sze w najmniej stosownej chwili. Pransporty by*y pożądane przed 6 tygodniani t.j. w tym czasie kiedy si, o ich urządzenie usilnie upominażem.
W tym czasie nie mogło jednak nasze poselstwo w Wiainiu uzyskać zezwolenis ńa dalszy przejszd transportów przez terytorja austro-niemieckie i
czeskie, Меду nareszcie sgodzono si; na przepuszczenie ich przez te terytorja sytuacja na Węgrzech zmieniła się bardzo znacznie ne gorsze, o
czem naturalnie krótkowidzący msjor pojęcia niemiał i co w swym uporze
i zsrozumiałości pojąć nie choisF, Zmiena spowodowana była mieszaniem si?
i kontrolą "swoich" w sprawy nasze i naszych obywateli a wszystko krupi-=
Zo sig na Praedstawicielstwie nassen, które musiało wytrzymeś rozmaite
ataki i zerzuty kontrremolucyJnego dziaanis - podozzs gdy komendant nawerzywszy piwa wyjeżdzał w nejkrytyczniejszych chwilach poza granice Wągier i przygotowywał nowe "transporty". Wметят… ”nnn przedsta
wia się w ten Sposób, że „am. „шампона i нај–цм! putt-“hula.

“Wham“ Już stopniowo w grupaeli po kilka esib lub po-

oychOpiski|

”будутbez
krzyku, hałssu i niepotrzebnego rozgłosu, Щ

53011: naszej repreżentacji do kraju, pozostali zaś toludzie z bar2
тання
210

« $ «

guwyjątkami,дт- korzystają me wsparć udzielanych
przezэта-сменит]semiesskali w М.р.-щ. obywatele, posisdają
dzo mażemi

су tu mniej lub więcej rzeczy1pammy. & wig-”hash. którzy nie są
zmasżeni nagwałt wyjeżdzać stęd do kreju na to ażeby powiększyć tam
liczbębezdomnych i pozestających bes zajęcia niepożądanych żywiozów.БСА—гит! przemocą względnie namową zaciągnięto do czerwonej gwardji,
długo w niej nie pozostaną, zresztą wobec samowoli i wykrocześ wielu na
własną rzkę działających

cywilów, zwłaszcza "swoich", nikt nie był w

Saredzić w każdym wypadku stemu i przeciwdziałać agitacji & przymusowi .
sam.. mo} mmm i umo: uml. odda; mom. p. Karol
B a ГТГ—Гм…domm. ażeby te sprawy przedstawić i z moim naco dodalszego prowadzenia akcji porozumieć sig. On i васпу 4 бак
bardso poiyteczny «…quDr. Znana: Oskar, tytularny Wicekonsul, 84
iranische -n св а
głównemi filsremi упоминал-ш. ludzie pod każdym względem wsorowi

i scherakterem naco po rożmsitych smutnych doświadczeniach zwłaszcza
jakie poczyniłem w tym kierunku przedewszystkiem kładę wielką wagę.
Smiem wszystkich wogóle współpracowników w Przedstawicielstwie gorąco po
lecić opiece i wzglądom wysokiego Ministarstwa i mojemu nastąpcy.Jak długo pozostaję jeszcze na moim posterunku jako kierownik
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej na Węgry /to znaczy kilka
dni zeledwie/, kieruje sam sł do kośca całą skocją jak dotąd. Dopiero z
chwilą oddania wszystkich agend w ryce mojego następcy ustaję eo ipso mo
je urzędowanie. Jam.
P
jednak to, co już w mojej ostatniej depeszy
mi eten unﬁt
j. że największy wróg mój zaprzeczyć mi nie będzie
dmisk, że pierwszym Przędstawicielem polskim i to w najcięższych czesach
i warunkach byłem ja - a mój następca, który, każdy to przyzna będzie
misł o wiele łatwiejsze sadsnie odemnie, będzie dopiero drugim Przedstawicielem polskim tutaj i w każdym razie borsystać będzie z bardzo Giężkiego i obfitego dorobku pracy uj długoletniej .-

W jaki sposób „monaten щ ursqd tute) prses caty proeciag ozasu
i w najtrudniejszym okresie czasu t.]. od 21 marca b.r.
do dnia dzisiej
szego, to sią okaże z mojego generalnego sprawozdania, o którym powyżej
już wspomniałem. W najtrudniejszych warunkach pracując czyniłem co mogłem i sumienie moje jest spokojne, bo nie mam sobie nic do wyrzucenie,
|
из
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Zaśnaczyć

tu jeszcze muszę,

Ostatniej

rewolucji wyjechać z Pesztu,

ciele ościennych Państw,

że wYsóciwie powinienśm był Saras po wybuchu
tak jak

to uczynili przedstawi-

ZWwłaszcz= że właśnie w

tym czasie

t.j.

23 marce

pores drugi pojawiła si, wiedomość w dziennikach węgierskich,

że Polska

przystąpiła już

entente wy

powiedziały

formalnie do związku

z Zntente 4,

a Węgry

tej

świeżo wojnę. Nie otrzymując dyrektyw sni wskazówek od

rzędu, mogłem więc wyjechać,

byłoby

i

sprawy,

wygodniejszem załatwieniem

to dla mnie o wiele przyjemniejszym
sniżeli pozostanie na swoim wysoce

drażliwym i niebezpiecznym stenowisku.
Gież zostałem;

Wieśsiałem co mnie

okszałem więc dużo cywilnej

spodziewałem sią

nsturelnio

swego

odwagi

że za to otrzymam

czeka,

i zaparcia się.

taką nagrodę,

a prze~
Nie

t.j. pewnego

rodzaju votum nieufności. Byłbym mógł powierzyć interesa obywateli polskich posłowi

hiszpaiskiemu m.p.

i wyjechać. Swoją drogą że

tenże poseł

byłby mi potem za to wyszczególnienie go pięknie podziękował,
sważy że od

21 marca do

około 6000 obywateli
opieki

i

jeżeli się

dzisiaj korzystało z opieki Przedstawicielstwa

polskich,

porady bezpłatnie,

DZużej tu pozostać nie mogę,

z których snaczna część korzystała z

inni

za opłatą zwykłej

tej

taksy przepisanej.-

najpierw dlategożenie sasłużyżem sobie

zająć ‚0411151533123.
stenowiake
cage ree oue
tian"
temwłaśnie miejscu, gdzie kierowałemprzez
w
lata akcją, 0 czem
ceły
nna
Budapeszt i lm dobru wiedzę. a portów s tego
„M!że
ostatnie
niczem na

to,

ażeby zostać pominiętym i

pudici: 4 szmaty upłynęły bar-aso dle na standmg
mego
. który mi
uniemożliwia wyFonywanie w dalszym
niermiernietrudnej, uciążliwej
i odpowiedzielnej pracy i zadania jako szefa tutejszego naszego Prze/~
Stawicielstwa.- Mam zaszczyt usilnie prosić wysokie Ministerstwo o potwierdzenie
najXaskewsze odbioru moich trzech depesz, wysłanych sa łaskawem posrednictwem hrabiego Szembeka i niniejszego sprawozdania, via Wieień, dokąd
w ть dniach się udają i gdżie przez pewien ozas
się muszą,
ażeby 1. odżywić się Gokolwiek po przedyciu głodowej kuracji tutejszej,
2. zasięgnąć pomady lekarskiej i 3. usupełnić a właściwie gaopatrzed się
w potrzebną garderoby, ponieważ odcięci supełźnie od świata przez czas
dłuższy, przypominamy cokolwiek wyglądem naszym nowoczesnych Robinsonów.

MA

Smiem ponownie prosić o udzisłenie mi
pu,

który mi

skania sił i

najłaskawiej

jest koniecznie potrzebnym
dawnej

energji,

trzymiesięcznego urlo

dla poratowania zdrowia

a na który chyba sobie po

5 letech

i

odzy~

szczerej

produktmeî pracy dla dobra i pożytku naszej narodowej sprawy °
najzupełniej zasłużyłem.-

usilnej

i

Z najgłębszem uszenowsniem
/podp./ Tedeusz Stemirowski
Pierwszy Przedstawiciel Pzeczypospo litej Polskiej
na Węgry.

Budapeszt dnia 1.czerwca 1919 r.
<---

i

g
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Pierzohającewpopłochu oddziały czerwonejgwerdji z

frontów $

czeskiego , rumuńskiego iserbskiego zatrzymać gina-1x na najmu
Bela Kun | Podawano sobie na Kęgrzech z ust do ust “дій;{Sony koslicya postamiZs w swoim ultimatum 2. warunek: Zdanie się na Zaskg i nieZe
skę! Przywódcy komunistów wągierskich mieli więc do wyboru albo: kula
w Zeb - albo walczyć dalej i wybrsli naturalnie dalszą walkę - bo nie
mieli nic do stracenia - i na rasie wygrali sprawę |
Dokoneli oni Мадрид.???” 3101713030 “my Z niesłychaną
energia , tutu-0555's!“ wolą 12.133?”- i przebiegłością
putain na nogi wielką armię, zaopatrzyli ją wwe wszystko co potrzeba
i pohnęli na №0 % jakiego powodu ns północ ?- пса-ии oni że
Pumuni <il—;;;“ przekroczą i sami ofensywy nie rozpoczną, że Serbowie
z miejsca nie ruszą, że koslicja ani jednego białego żołnierza na froncie Węgierski» n_h użyje /zwłaszcza po strejku genu-aim we Francji
i mając na uwadze apo-05191110

же

. Ze strony Austro

Niemiec napedu żadnego się nie spodziewali. Na nudną/lga trzech
frontach zostawili stosunkowo słebe oddziały obserwacyjne a wszystko co
mieli pod ręką, gros armii, dnimi nocą przewozili na północ, wojsko,
tabory, artylerję ciężką i lekką, wszystkie zapasy, najlepszych dowódećó
- wszystko, A było co przewozić, jeżeli się zważy, że nie było dnia w
ostatnim miesiącu w którym by nie publikowano w gazetach skomunizows~
nych węgierskich nowego rozporządzenia dotyczącego formacji nowych oddziałów wojska i nowych powoływań pod broś. Powoływali zaś stopniowo
wszystkich, usnanych dwukrotnie za zupełnie niesdolnych do nouă:!
broni, wszystkich z bardzo ma/emi wyjątkami urzędników, wszystkich woj=
skowych wszystkich oficerów bez różnicy przynależności partyjnych a
więc i wszystkich anty-ewolucyjnych]

S£owem wszystkich! Nie oh.-riali

trzym
sig zdredy,
ali
te różnorodneżywiołynawodzy niesłomnymterorem
i strasznym nie «!:le Æah przed niczem rygorem i dyscyplinę.
3

»

przepłaceli
iiyvili naturalnielepiej jak wszystkich
"

$

[3
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innych, z гуши– robotników I-ej klasy с.:. „шамп i utrudnio-

№ w fabrykach $01еваi moji. Ponadto zaopatrywali rockin’ to..
nierzy we wszystko potrzebne. M
wpłacali„пиши: niebieskimi a
/nie białemi węgierskiemi,
erregen

które
днощ w ostatnic
h czasach en masse
--->
>

których jednak wojsko ani robotnicy przyjmować nie chcieli/. Jedynie

wyszynktrunków Буй tak przedtemsurowu
o zbroniony.W szybkiem tempie maszerując, zdobyły te masy nagromadzonych na prędce wojsk: Kiskolez, Ujhely i zagroziły połączonym wojskom ozesko-sZowsckin i rumuśskim w ich spojeniu. W dalszym pochodzie rozbiły i odrzuciły w tyż formacje wspomnianych wojsk w punkcie gdzie się te armje ze sobą stykały i zetrzymały się nagle. Dlaczego? - Oto my
przewodnią
ślą
Beli Kune i

m.m…— węgierskich i rosyjskich

byłopołączenie możliwie naj-

изъ". щин-птн“ rosyisko-wagierskich. ‚Rierwolinymplanem ich
było W'!!&'3.ŁL.M£EŁ.%MA› którą miano nadzieję częścią zwy=
ciężyć bronią, częścię zrewoltowad. nie jak wiadomo.
Panagia; więc мы…… to połączenie przez Ukrainę, t.j. przez
киш… Gslicję. !; tym celu puszczono więc najpierw w ruch najskuteczniejszą i nigdy nie zawodzącz broś bolszewików t.j. pieniądze i
egitatorów i jedno i drugie w wielkiej ilości. Pozyskano wkrótce dla
tego planu przywódcówukraińskich /ruskich/, naturalnie sapomocąwielkich «;;;—i;;iq—Ęyab i obietnic różnych /narsdy; odbywały się to wwBu-

dapeszcie to w Ми!-ІШ naprzemian, i zręcznie obmyślany plesn za. powiadał jaknajpomyślniejsze urseozywistnienie.

%

W tym najkrytyczniejszym i najniebespieczniejszym momencie wykonały “lacuna при polskie w myśl genjelnego planu swoich przywódców
,
politycznych i wojskowych, energiczny i skuteczny ruch naprzód,
‚wspaniażą i uwiećczoną i::lupuym skutkiem ofensywę, zająły większą
część
Wschodniej Galicji i odci

d

bolszewikom węgierskim w ochodzie

“manage ne 'schodnig Gslicję. Grożące w tym miejscu wielkie
nicbezpieczeństwo dla sprawy nietylko Polski ale csłej Koslicji
zostało,ns
razie przynajmiej zażegnene. Dlatego to siły
bolszewickie wygierskie
wstrzymeły się nagle rozstreciwszy s latvosgois spojente
czesko-sForscko
minki-. a wstrzymały się & tego powodu, że. №

штоnie blen wprost, nnjpionz tego powodu, że nie
czuli się na
идја

- MŚ

= 8 =

siłach stawićczoło walecznym i zwycięskim polskim,

powtóre

д.:-до.że większość wojsk węgierskich t.j. przymusowo do armji wcielonych narodowców węgierskich, z 2219.39…za:-;dby w żaden sposób nie ze
им
chciała. Kierownicy i ритм; armji czerwonej unor-nuj ши
um nagle nó; 31m
1 в ały- идеш „!“–%%“.
na noobów. Wiedzieli
„ГЕЪЪ'ЗЪ Эъ… że na Czechów pójdą z chęcią i опт
a
jeszcze może chętniej narodowcy węgierscy, aczkolwiek ci ostatni tylko
pod największym przymusem dali się wcielić jo Gzerwonej armii bolszewiekiej. I nie sewieśli się jak fakta wykazały, a pomogli im do osiągnięci
a
pełnego sukcesu jeszcze i $$meва цитату“„пића. bić
się nie chcieli, rzucalibroś
i dajisi … ma dom. oli, waglgdnie przechodzili na stronę bolszewików "mr-km“ osób com—
u

oni w szybkiвир
m
і.al
mi
do
gAnggun-"1235303 i tam znów nm,-

sig
mali
,niotylo
8 tego powodu żeby ich miał zatrzymać kontratak czeski, ile że pragneli oni zorjentować się w sytuacji i przygotować zależ
nie od rozmaitych okoliczności nowy stak w tę lub ową stronę. Oto przygotowali oni staranną i świadomą celu agd tację mim"
w Wieśniu,pod~
minowali Czechy, a mu także Oczy sawsze jeszcze zwrócone na
um.

Galiojg.
W tym czasie właśnie gruchnșza po duiecie #4046, піевройзі ав а
адоХа
któraw osłupienie wprawiła cars opinją publiczną - mianowic
ie o sysie~
niu noty prze
hzmm” Beli Kuna. Stanowisko i grata.tego out-tniego wzmocniło się wskutek tego тыс. [3 był to dla nieg
o czas naj~

--->>: чен
„natatie ea"
Il… swyoigstw nie sta? on и tym właśnie czas
ie silnie na
ok
Bogach.rucieństgrabieżyw imordów mafiizbr
odniczej, organim:! "synów Lenine" , którzy тош już byli nawet
samemu Zunowi
ponad głową i nie rezpektowali już w ostatnim czas
ie nawet jego roskasów
i zarządzeń, dalej „um: wydawania wielkich mas biał
ych beswarto:ciowych pieniędzy, coraz guy/cj црте–нил. wycofywania
z obiegu niebieskich pieniędzy i roslicznych sskatur l Mund.
na skutek шти
cierpieli nietylko burżuje ale i robotnicy - zapanowa
ło między rohotnikami w Budapeszcie silne niezadowolenie i wrzenie,
a nawet niezawisły
socjalista Kunfi, kierownik ministerstwa Oświaty,
w silnych wyrazach napiętnował gospodarkę i okrucieństwa bolszewików w
ora»
|
|
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шим
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nie

mutu-é шо jo: guar
Mewcia-538g
"lą-nn". wskutek czego Kun

townego oporu щита;. "synów Lenina" i byłby|byłz ”mm. poczy=
та jed
niż dalsze "tutti: i złagodził kurs. Wyż npc-nim not.
nakna nno Jugo пам—Ь. ktére naturalnie savisZem мы. od ба] зве»
go ‚raum “um w świecie politycznym.
' Dia uuu kulturalnym-co. który i tak ju$ staż na bardzo niec

8 "Mju” swoją drogą że um
8:50 Ездит

kmtmluayjmgo питомце т

лупи nu był muuu—u
dobrany.

Sami pmi. pralce”: ишшо wiec мхи-иш byli рима–миш tego
gabinetă ale i wielu z undoub- i unta-7503910]: lewicowych. Haleiaio
uwzględnić … sytuację 1 wybrał gabinet kontrrewolueyjny koalieyjny,
Z Lovassy'm, hrable Batthyeny'm, Garami'm (Scheidemanowcem/ a
savistyn _ ale nie samych prawie członków prawicy!

fane

nie-

i

W sprawie Spiża {d?un pożądana byłaby pewna rezerwa, pewne zaakcentowgnie mmm zamiarów i - elastyczny front przeciwko ewentu-

~alnemu atakowi bolszewików, który na rezie nie będzie wykonenym, bo nie
leży wcale w planie bolszewików węgierskich, którzy mają zupełnie gdzie
indziej zwrócony wzrok, t.j. przedewszystkiem w stronę wschodniej Ga- lioji i ich pobratymców rosyjskich,. Ostatnia ofensywa ukraińsko bolszewicka potwierdza w zupełności moje słowa i obawy. Zdaniem moim było za-.
wieszenie'broni zukraiścami . %ËË’ÈSÈJ Lui:! strony, chyba te na

rasie byłoze wśględu na nierówność sił militarnych i niebespieczeństwo
grożące nieszczęśliwym rodakom i ich mieniu - koniecznem. Na zavieszeniu broni zawsze tylko z korzystają nasi przeciwnicy a stracimy my.
Trzeba uwzględnić fakt, że rosbite hordy ukraińskie potrzebują trochę
Ożasu ażeby sią na nowo sformować, Bolszewickie oddziały pri-puszczą
je więc poza swoje linje i tam ich zreorganisują.w W ten sposób wsmocnio
ne siły bolszewicko-ukraińskie uderzą wtedy z całą siłę masy wielkiej
na nasze wojska - i daj Boże ażeby tymczasem nagromadzono tych naszych
dzielnych wojsk na tym najwięcej żagrożonym froncie jaknajwięcej, bo
ineczej sforsowawszy n.p. linie Stanisławowską a później Stryjską /łaroczhe/ mogły by się te masy z łatwością połączyć z oczekującemi z
upragnieniem na ich przybycie siłami bolszewików węgierskich i opasaliby

MY
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nasze.wojska silnym pierścieniem z

dwuch

stron.

0

ile

możności

więc wy-

padałobyfśżliwie najkrótszym czasie zgromadzić poważne siły w tym niesłychanie zagrożonym odcinku i odrzucić daleko w ty", całę forsz, rozbić,
wojska i bandy bolszewicko-hajdameckie i tym sposobem raz na zawsze unie
możliwić im połączenie się z czerwoną armją węgierską. Na Węgrzech zaś
o ile dalszy rozwój wypadków i wydarzeń ogólnopolitycznych nie będzie wy
jątkowo_sprzyj›ał planom komunistycznym, może tymczasem sytuacja się zmie
nié i sami socjaliści którzy po wiecu Keim@erskim i uchwałach i postanowieniach socjelistów wiedeńskich zajęli niechętną, a nawet nieprzyjemną *
postawę w Budapeszcie wobec Kuna i komunistów - mogę w dalszym ciągu
przyczynić się do .zmiany gabinetu, ewentualnie nawet do upadku Kuna i ko
munizmu na Węgrzech. umchhpeminiezadowoìenie coraz większe. Qiekawym objawem jest równiez, że w ostatnich czasach wjelu.żydów na ПоатакоюSteigerw
т comm"
grzech щ vychrzciło i ruch ten trwa w dalszym ciągu.
TADEUSZ SZAMIROWSKI
Przedstawiciel Nzeczypospo itej Polskiej
na Węgry
Warszawa d.19.VI.1919r.

"под нод
|

"ins!
1S0N$1ld

та*/Я
Poruszę
tu
jeszcze
res
spraw;
polsko-wggierską,
t.j.
tę,
której"
мук(>>. M

мити- od lat dawnych moją specjalny uwage, moje myśli i
czyny.
?

„iż—"'."- czasu,
пид" Się śle dzialo. w momentach krytycanych /podezas trwania wojmy światowej/, a kiedy Węgrzy stali
silnie na nogach i liczono зі; рампа} nimi, odbywały się liczne pielgrzymki naszych mężów stenu s różnych obozów doBudspesstu.

B???blid—tîn- tego, bo way-thai nasgych reprezentantów
przyjmowełem i w uni-; możności stara@eęm sig zadanie ich ulatuid

i służyć im za informatora i pośrednika.- Niektórzy z tych naszych
reprezentantów przybywali do Sudapesztu mieprzychylnie, pesymisty- canie esposobieni co do stosunku
do nas.
jednak, opuszozając Budapeszt, godzili się w joinem,

tf. 30posiedaty *Regradehpromiziurch;nrozerychi
przyjaciół, którzy gotowi w rasie potrzeby podać nam dZoś pomocną
i obstać za nami. Nadzwyczaj sympatyczne i tchmące niekZenanen
uczuciem dla nas uchwały 35 komitetów węgierskich do rządu i parlamentu w naszej sprawie, w której to akcji кучу udzieć brałem i
mowy najwybitniejszych parlamentarzystów węgierskich wygłoszone
w każdej sesji sejmowej w tym ouăle, potwierdziły i oświetliły
fakt ten w całej pełni.
To było wtenczas, kiedy nam się śle powodziło, a im dobrze.
następnie odwróciły, t.j. kiedy myśmy stangli silnie па nogach, a oni popadli w niemoc i nieszczęście, naszych
ch wyprób

ch od wieków

przyjaciół zwróciły się w stronę
................

własnym interesie.

павич sposobnodé ta zaskerbienia sobie dozgonnej wäzigegmości u narodu szczerze nom oddenezo minolta, nie odegua? ﬂ! żaden

Głos z naszej strony w obronie Węgrów, Opuszczeni od wszystkich,
doprowadzeni do ostatniej rozpaczy ciągłem przesuwaniem linii dómarkeoyjnych, kiedy im zostawiono zeledwie Budapeszt i najbliższą

- 2 -

okolicę,

stali

ostatniej

się pastwą bolszewismu,

przed którym przedtem się

do

chwili s całych sił bronili!

wnajkrytyozniejssejotwiMi nich, geszkości1i-

:un…
tugłównie
Ozesiprzez swoją sechiannoié i
kasesok
bezwzględność, Hany mmx Się na wszelki spout wobec?“",
śmy sobie.-

Węgrów w

пад–“Мик ich i

ma…. a representantsmi kosliagi.
Po Ozechach spada wina sa to.co”|”
ва Fm“
unto

maezkower gow boktrya20085
w pierwszej linii
№
na
вет.-щ rpm: namen. guszty,

oństwa i mb… popołnisne przes uch na Nągrzech wywołsły
u tych ostatnichgłęboką nienawiść i ще odwetu w stosunku do ich
Rusuni moim zdeniem postgpili sobie nierosweinie i
hiepolitycznie. Otoczeni a trzech strom, t.j. od strony Węgier,
Bułgarji i Rosji przes ”ustnych wrogów, ища… sig Pumuni

„w bardzo niewygodnej i напиши.] pozycji.
Wszystkich naszych
“шеньши.на mum

$.…“
do Bukaresztu „umz—
i ma... adry Starali

a. być pośrednikami mi
А
ha Słagomisgoniznon Rigdsy Rini panujących. jedyniemogli
tu być родини-1i mogli zaskerbić sobie przes to w przyszłości
Văzipomoséориtych narodów.- Daremne były moje wsiłowania i zabiegi! Odpowiedziano mi, że Węgry uwżene są Ba "quantitd negli«
6 nimi] Dobresposób' mość pomożenia Węgrom w naszym własnym mmm
mingăa, w rezulmeneminmm rman ume aiaи aaaunan
tacie pohnięto Kęgrów siłą faktow u ramiona bolezewismu!
arme ene Tewmn me m hee ea emene atяоя rnan n nan ante weantemet heme a a ahim a conce

ти:-5.

owadw "дампи +=

Teras nadarws sig po res drugi dobra sposobność oddania weżnej
przysługi Węgrom w maszym włssnym umi-so.
Oto bolszewism па Węgrzech dogorywa, ażeby już migdy tem nie
powrdcidi
Charakterystycanym objawen jest, de także soajalidoi zwalogs33 go much. i to jest moim gdaniem symptomem najważniejszym.

t
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Narodo
sapominaé o

ladadzień dojdę do władzy, amie
tem,

trzeba

'Lo
au; majwiemmiejsi
przyjaciele., Nie od-

te

pychajmyż ich po raz drugi obojątnością od siebie, [Jujuy się za
mimi, przemówmy w Paryżu przy oznaczeniu przyszłych granic Węgier
dobre słowo, a Węgry nam tej przyjacielskiej przysługi nigdy nie
Zspomnę. Jeżeli
krytycznej
ich w
ola-111 znówopuci" i zostawimy
…“

mwa. że w niemocy swej i rospe-

czy, tak jak się rzucili w ramiona bolszewiamu, gotowi 8; reggi

Się teraz w strong - Niemiec, i tam szukać ratunku i pomocy!
Obwila jest bardzo poważn« i krytyczne, przełomowa] Nie zamiedbujmyż wykorzystać nadarzającej się po raz drugi sposobności
zZaskarbienia sobie dozzonnej wdzięczności u narodu szczerze nam
oddanego, Wyświadozona w nieszczęściu przysługa podwójnie bywa
cenioną! Węgrzy podobnie jak Po'acy nie zapominają nigdy, jeżeli
im ktoś odda jakąś przyjacielsk; usługę, a przedewszystkiem jeże»
li to uczynię Polacy!
Jest to naród może cokolwiek rubaszny, w krewkości swego temperamentu (motto-1. sale zdrajców, podstępnych 6 chytrych, przebiegłych i fałszywych między nimi niema. Jeżeli komuś ras ślubują

mmmwywmę Się pod tym względem o całe
miebo od Czechów, którzy dziś zswierają przymierza, sojusze i przyjaśnie, a jutro gotowi są je zerwać i zdredzić swoich wczorajszych
sojuszników. Na własnej skórze doświadczyliśmy tego niejsinokrot=
nie dawniej i świeżo teraz!
Musimy graniczyć z Kęgrami koniecznie! Leży to w obopólnym
Musimy ринги и: do g*sgodzenia ищем:-а- migdey Rggrami a Rumunami w interesie obu tych narodów i naszym! Tylko my =
e
możemy się podjąć w t
adku wdzięcznej madzwyczaj roli pośred-

mika!

$

“'т: nie wykorzystamy obecnie znów sposobnego, ważnego momentu dziejowego, możemy tego kiedyś bardzo pożażować!

że Węgrzy potrafią być w złej i dobrej doli wiernymi, tego d
wiedli w czasie trwania wojny światowej. Wiedząc, łe sprews mo- | „%%%?!
Garstw centralnych jest straconą, nie opuścili ich, chociaż mie ---434.

- ф =

byli

to ich przyjaciele

i

szkodzą! Nie potrafią omi
strony ns #rugę,
Węgrzy byli

chociaż wiedzieli,
tak,

zależnie od

do

że sobie przez

jak Czesi wciąż balansować z

tego

to
jednej

skąd przychylny wiatr wieje!

«tutka. a_Wizoiwczasie.wojnysympatycznie

dla Praneji сиропы-ці. Mon świadkiem obchodów urządzanych
Wasi
een eed
w Budapeszcie z chuj! odniesionych swego Gzasu zwycięstw nad
koalicją. Н*м pobitoБог) зв,

ra-

dość w stolicy Węgier. Kiedyjafnak dowiedzianosię'oo zwycięstwach nad Muni.gule-nychObjawówшbyło. uta-lut głyszało się .
ся.-сам po ulicech wyrażone opis:. i zdania Streszczające się
w słowach: Bakunin Prancuséw, bisina Francja!

Je
ши

żoŻnierska
i wierne dotrzymywanie raz danego
кленао
ооття
Шдштв-Ь że oddziały „dunkle may udział *Зима

na Zachodzie. To też kiedy Węgrzy ты: bmna Zsskę i niełaako, zamiast ją trzymeć u nogi i stanąć u granic swej ojosyzny jak
inni, panowało ogólne przekonanie i wiara, że Francja nie dopuści
do zniszczenia i rozkawsłkowania Węgier, to też bardzo boleśnie i
głęboko odczuto na Węgrzech zawód jaki Węgrów z tej strony spot.
każ!

*
memes
/-/ Tedeusz Stami rowski

Warszawa 29.V1.919.

d

U w a g a. Mówią u nas, że w polityce nie można się rządsić uczuclamil Odzie się jednak żywotny interes narodów harmonijnie & uczuciem łączy, jak w tym wypadku, to tem więcej sprawa zasługuje na
uwzględnienie i życzliwe poparcie.
Jeżeli tylko Węgrów nie skrzywdzi się przy osnacseniu granic
Państwa i jeżeli w dodatku навіщо będą z Polską, wpływy polonofilskieh nerodowedw «galex-skich. a więc olbrzymiej większości narodu, coraz więcej się wamożą!

ду

GTN SPRAW НА свовозой!

/Sprawoadanie 4-te,

Kombinacje i

licząc od d.

l czerwca 1919

r./.

orjentacje polityczne, związki i sojusze

pomiędzy poszeżecólnem!

narodem! zamieszkującymi

02066 Татору, śmieniają się
bardzo często - jedynie

wschodnią

w ostatnich zwłaszcze czasech

te narody,

które zasedniczo

i

wrogo dla siebie są uwposobione pozostaj, zawsze jako
przejednani przeciwnicy po stronie
n.p.

Czesi

mieprzyjacielskiej,

i Hamuni wobec Wycrów,

Polacy wobec różnego rodzaju hajdmakéw 1

stale
niejak

wobec Włochów 5
t.d.

^

п ниш-. щ-cpn-uuu!- uno-int- © •••,иPyоколуaoe g ncomenes

mu naszej strony mums, i мазь; to w ищ-mo-
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między Rumnani a Nogremi. wyd
Osta nio arzenipolityczne
e
p
nas jednak, że to byłyby obecnie Miło-aniabuae

т
тег
ai
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Wprawdzie Fumumi przez pewien czas popierali do pewnego
stopnia kontrrewo'ucyjny rzęd w;cierski przeciwko Bolezenikom i

p o m woo l i l і

walczyć msrodowdom węgierskim w swo-

ich szeregach, sle był to tylko manewr taktyczny, celem skuteczniejszego zwalożenia Bolszewików na Węcrzech, których mają wszelkie powody bardzo się obawiać - a nie dlatego, żeby
mięli wobec Węgrów narsAowych lzàjaé przychylniejsze stanowi=

sko i bodaj na jotę odstzpić, od śwóich wędrownych niesprawieilinych żądań!
\
Natomiast ze strony 42512132“: & є!!!“ бегбот daje
sigjug od dłuższego
Zauważyć pewne coraz wyraźnie
uwypuklająca się chyć mie przeciągenia sbytnio

ппцw stosunku do Wygier, a nawet pewnego zbliżenia się do !
świadczy o tem także wieść, jakasi; w ostatnim czasie pojameta spuneamare
wiłana Zamach pism o rzekomem zaofisrowaniu regencji ks,
їод мен
SJNIHOWY
IINJUSNI
) Зивалвтіа
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ta.
A nas.ważyłam-9wać
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ł» i пиши-і czasy.W!
"sig corazwyraźutenti i
auatei aa

w… Kokietomante Buminii smas
dawne jut немац.zCzechami. Nawypadek mb;.so nie
щ Boże, odcięto nasszerokim pasem zupełnie od Eegier i
№ oraz, 3 rusiiskie komitetydostaly siz Czechom,
to тиши-иш,a mc w. |..th і №
Ozechami, Rumunes
né
вы
a nas croy-

Patece tos(
na, “H2" „mugﬁeno.“;аun ор.-шиjako ва-

nal-1:- Œil}!!! byleby.

aie.

gos

pod ……

ozącen.
venion
ozeskięa,
mogłaby
g.
ważną „Kolę
£ącznikaPolską,
między
-połączoną
t.j. por-tna ﬁ gojusz, związek оту рогозивієвіє wo!nych,
dzielnych, mężnych i bitæyoh narodés: Polski, Węgier, 6%o-

№ ‚A tem samem po?gozenie bezpoé
morsa whom“ do południowego i czarnego w szerokiw pasie,

jak

h punch-tanu. skuteczne ewentualnemu związkowi: czesko
litu-nhl
l'udito—mlskiemu, bardzo dla nas niesygoinem i

пом-рп…. nietylko bezpośrednio, ele i se względu ве
, dalsze пашом tri. połączenie Czech; waglgdnie inamet
Niemiec - 3 Rosją!
tut

"
mnieć

jeszcze 0 innej kombinacji, która

их" już bezprzedmiotową, ele która gwogo czasu
_Jmniej więcej około Nowego non] Była &yno komentowany i dyobecnie stała

chaton“ w haw“. ę.to aWW Wäochdw, &}. во»
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w tym
kierunku
rosbily
stanowory
Aimunów, którzy

mie mis chcieli ge swoich wygórowśny
ch żydaś odnośnie do

te-

rytorjów węgierskich ustąpić,
W sprawozdaniu moim poprzednim
/N.3/,

wspomniałem o

że na Nęgrzech wybuchnie niebawem
kontrrewolucja.
też stało,

ale nie z

I

tak

tem,
się

тому” tutunului—Altar. którzy

jeszcze nie byli do Jej rozpoczęcie dostatecznie przygotowa
mi, tylko - Beli Kuna, który obawiając się rozszerzen
ie ruchu, przyspieszył Sam wybuch, na to żeby go w samys
zarodku
stZumid i w morzu krwi utopić! - Zdusiwszy w ten
sposób dzięki swemu i swych doradców i pomocników niesłychanemu
sprytowi, energii i rzutkości kontrrewolucje, staż się
snów na pewien
cess penem sytuac}i i urósł w siły; podniósł przes
to ogromnie
Swój "prestige" i magiczny wpływ swojej osoby i
imienia na tăuny ,
tak dalece, że wozorejsi jego przeciwnicy luìnrkom
i socya~

nw i grupa wahających sią hmmm masaz,!
twardo
ищи nów przy nia!
Obawi— się, że armia 200 tysięczna, która, jak
twierdzą
miarodajne czynniki, ma być wysłana na zwalc
zenie i rozgromienie bolszewików wogierskioh i zdobycie
Budapesztu se strony koalicji i okupantów, okaże sig na ten
cel
Ga.- Nie trzeba Sspominać o tem, że Bela Zun
TOZporządza takimi samemi siłami, które skoncentrował na
Stosunkowo niewiel.
kim obszarze, a jest to armis bitna, sepra
wiona w bunch i
zwyciąstwach, zaopstrzona we wszystkie
potrzebne techniczne
środki, dostateczną broś i amunicje,
złomu z ludzi , którzy
nie mają nic do stracenia, a więc шпо
н się
na wszystko.

Zresztą, jak wiadomo, do ofenzywy potrz
eba o wiele mm;see} armii jak do defehzywy.- 1 każdy
m razie nie na czasu do
stracenia, bo po źniwach, które na
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