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I załączeniu przesyła się do wiadomości odpis
sprawozdania generała Rozwadowskiego z konferencji woj
skowych polsko-rumuńskich,podający wyniki dotychczasowych prac,orez wytyczne,co do przyszłego postępowania.
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Streszerajac sakonczone weroraj konferoncje wojskowe & Ru»
munami uważam za koniecane skonstatowa6;
1/,.8ytuacja wojskowa i ogólna Tumunji nie poswala jej na .
#*zarpzykowanie przedsięwzięć ofenaywnych poza linja Dniestru,
Obsadę tej granicy utrzymuje ona jeszcze w stanie wyższego
pogotowia,lecz hasłem ogólnem w kraju jest demobilizacja,a
więc i zako/czenie wojny;

2/„MNimo zapewnie!

o swej potędze militarne) i zapewnieniach

0 możności utrzymania się na linji granicznej DniestruQRumuni
srozumieli wage naszej siły zbrojnej нобос bolszewików i praGna z naszą pomocą zapewnić sobie posiadanie aqsarain/oras
utrwalić razem z nami zawrzyć majncy się pokój.

3/.Dlatogo poprą oni bezwględnie wszelkie nasze żądania
k mierzające do osksbienia i rozbrojenia sowietów,gotowi pójść
w nich nawot dslej,ż4dać obsadzenia gwarancyjnego przez Polskę
---:-*.
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Kijowa i również większych obszarów Ukrainy nawet aż po Odesę
a przeprowadzą także chętnie ragóm z nami
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niem tych warunków,
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‚ЗМъ-нуп иза ,że niemi tylko niepokojenie

formacji

można i,że wpływ atamana Petlury na prawobrzeźną Ukrainę zmalał bardzo od czasu ,gdy widziano tam
jego rozkład i słabiznę,Gotowi byliby więc Rumuni do popierania czasowego organizacji ukraisskiej przeciw bolszewikom i
moskalom wspólnie z nami,-lecz nie dowie rzają nośności utwo=

rzenia'poważniejsa; ch wojsk na tem zupełnie zqärfshîzownmm
już

terenie i przestrze-"aju przed sbytniem angażowaniem się

politycznom z atamanem Potlurą,lub sformowesniem Ukrainy wogó) le,póki ona swej żywotności okazeć nie zdołsła,
Ich delegat cywilny Pan Bodnarescu poukreﬁlil to jeszcze
dobitniej niż ppłk.Antonescu i twierdził,ż0 opowiedzeme
się

|* zby t wyraźne za tak niepewną jeszcze Ukraina nietylko
zaanga=
| żowałoby przedwcześnie Polskę i Rumunję w bardzo
śliskie prze:
|
sieuzigcie ,lecz utrudniło i takjuż bardzo
napiętą sytuację

tej ostatniej wobec koslicji.
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włedy kolei Horodenka-Zeleszczyki ze niewielką rokompensata
w Karpatach & upraszezajnea ich abonat! granicę.
Rumuni liczą się teraz z aoznością.ze po tych pierwszych
orjentacyjnych rozmowach w Ratsznwio;zwichniqtjch niestety

zmianą ich rządu,jakoś dalsza wymiana sda będzie możliwą u
nich w Jukataszcio4cnego ich opinja publiczna domage się wła~

śnie obecnie,
Delegat Pan Bodnarescu dał mi do arnnunzonia,ào jako poseł i polityk saleśny on od fluktuacji wownqtrsnej.nio ndgl

‚sam lokcoważyć tego objawu 4,86 radsiłbWy bardzo abyśmy unsgle.
dnili wielką drażliwość rumu:skiego społeczeństwa pod wzglę
dem tej międzynarodowej kurtuazji.
Powiedział mi dnlaj4eo o ile nie zechcemy wycisgać Читиnji na wżęcz zaborczy ІЦБ agresywny plany przeciw
bolszewi.
kom,ani angażować jej szfnxo sprawę „wnruen.a
już teres ja.
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Unrniny‚to możemy być pewni,że ustalonie
warunków wspólnego wystąpienia w portraktecjach
z sowietami
będzie dość Ratwem i,%6 zdani fnrnz re siebi
e i wirsne siły,
we wszystkich ogólno pOkltÿbszLh.a z czase
m і akonomlcznych

zagadnxculauh Polska i Numunja ifé razem bela
musiały,
б/ . Przewxdujo.zo minister rumuński pan Florescu

otrzyma
jeszcze zlecenie wy badenia nas pod względem
politycznych warunków,lecz w każdym rasie dziś bardziej
niż przedtem so
strony rumuśskiej dopiero sam prozydent
ministrów Avnrescu.

za wskazane uzupełnić rozmowy dotychczesowe
ewentualną jazdą wojskowych naszych do
Bukarosstu,skad sskic
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również na mewnstre i wobec
wspólnego nieprzyjaciela bolszewickiego
mniemanie o już daleko posuniętych uktadach,viga
popra tensamal atanowxnko delegatów naszych pertraktując
ych s sovictami. Py…leàie by
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stapienia do tych pertraktncji s
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bnogei wyrazić gotowość posłania wojskowcj naszej misji do
Bukarosztu,w celu dalszych ulala/łów..
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