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do polityki zagranicznej te można nudità.“…

będzie prowadził więcej polityką rusofilskąanigeli popraedni,należą do niego wybitni radykali serbscy,którzy zawsze byli rusofi.
nu,nu-tgp“. ministra sprav zagr—nianych jest Spalajkovié,byty p
poseł serbski w Potrogradzie,
z
й nowego num 84 bardzo niezadowoleni Czesi,wszelkie starania
Czechów do мпімшіа dobrych stosunków z Jugosławią w славље

rządów Davodoviéa,ktôre u rządu demokratycznoęsocjalistycznego mia
. ły powodzenie stały się wobec nowego rządu daremne.
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Sprawa Rjoki

owy Hząd SHS stoi na tem samen stanowiskù, ie
Rjeka musi przypaść Jugosławji i od tego pod żadnym warunkiem od-

stapié nauka?-uuu propozycje Ententy w dyplomatyczny ale
stanowczy spodéb odrzucono.Po odpowiedzi na ostatnie ultimatum
zażądała Francja i Anglja ażeby sprawa Ніскі została w Belgradzie
załatwiona,rząd SHS śdpowiedział,$e lupi—„1 jest na neutralnym
terenie w tej sprawie

delegaci pokojowi rządu

SHS w Paryżu mają całą plenipotencję.
Teraz ponownie Francja i Anglja zażądały odpowiedzi na pierw»
sze ultimatum tylko bez określenia terminu kiedy odpowiedź wa być

/

dana.% ostatnich czasach przyszło do porozumienia,że pertraktacje
będą prowadzone bezpośrednio między Włochami a Jugosławją.Sprawę
Rjeki prowadzi i teraźniejszy rząd

% миш-д enorgja.Äjoka bedz

dzio należećdo całej Jugosławji o nią stara się teraz cała Jugo. sławja, agitacja włoska w sprawie Rjeki idzie bardzo rulau—(y Zagrze
biu rzucali lotnicy włoscy proklamacje,w których radzą Chorwatom
utworzyć samoistną republikę Chorwacko»Słoweńską,a włoscy agitato.

mamusiu?].at-go też rząd
SHS usilnie przy tem żądaniu pozostaje ażeby Ajeka nie była Oddana
Chorwacji tylko całej дивни–„11Що}… мапа tym punktu-,ktłry
raves,

rzy obiecują Ajskę oddać republice

będzie Jugosławją łączył,
|
# ostatnich dniach wydalili Włosi znaczną ilość jugosłowian
z
Ніекі przymusowo,kilkadziesiąt zamknęli i narządu!” rozmaite
f piLSUOSKL
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{un джигит-$ w Hjece„Oczekuje się lad
a dzień zbrojne
wystąpienie i zającie Rjoki przez wojska
SHS, wykorzystując te
represalja

"pi-anus, szczególnie jaźni ”t
zn-ktm” nie przyjdą do skutku,

[гии-1. amerykański i francuski
w Holst/ﬁsh pepîrajn żądania 588
;

H 0 X T Z N E G RO,
Sytuacja w Czarnogórze znacznie się polepszy
ła, wojska serbskie rozbrajają bandy , agitacja serbska prze
ciwko królowi Nikicie
robi dobre postępy. # ostatnich czasach wysł
ali serbowie wszystkich
oficeröw czarnogórskich,którzy służyli do tego
czasu w Serbji lub
Bośni z powrotem do Czarnogóry przydziel&li
ich do oddziałów serbskich, ЦЗ" okupowaty Czarnogérg,ateby ei
pree
cję kraju,co bardzo dobry wynik zrob
iło,

prowadzili pecyfika»
.

A L B A N J A .
cmm = u m m m » - - - ===
SW

(bmw żądaniu Włochów, ażeby Albanję międ
zy Włochy i SHS
podzielió,rząd SHS żąda utworzenia zupełn
ie niezawisłoj albanji, to
stanowisko rządu SHS zrobiłp burżu- dob
re wrażenia w Albumy
kie partje zwróciły się przeciwko Yłoc
hom, bandy napadają peuo’mgdìjì
posterunki włoskie,tak że Włosi musi
sli się wycofać aż do Valony,

o a # G H Y .
Konwencja „шцЊШГНЗЗДГспоиџа
i дизайн“

i Rumunja N
niezostała zawarta.Pertraktację są prev—dudn
i i jak mi Attache woj=

skowi francuski mówił wyjechał w tej
sprawie Attache woj akowy
czeski do Pragi, Wszelkie wiadomości,z
bierane w tej sprawie,prackenały mnie,że niema ścisłej konwencj
i militnmojéutayi

loyﬂko

ЗШ" SHS Czechami i Rumunją do
porozumienia,że jeżeli
stąpią przeciwko jednemu z tych
paristw, to wtedy wszystkie te
- państwa rozpoczną wspólne dzi
ałanie przeciwko

wy- -

Emo-.}

Rozmawiałem w tej sprawie z Attache
wojskowym Francji, pe»
wiedział mi se Francja życzy sobi
ę taki związek alo dlatego jeszcz
e
„nie przyszło.Attache francuski,które
mu niektóre z mych wiadomości
zebranych z Rosji i Bułgarji /Vide
ad raport/ podałem,przyrzekł mi
ăe jeżeli tylko coś się dowie,natych
miast mi da wiadomogci, sam rów
no

NA

*

cześnie

З a

pro-iì mnie, agebym anajac jqzyk rosyjski starał się w ţii

warzystwie rosyjskim dalsze wiadomości zbierad,jemi doniés? rato
- obiecat mi wszelką pomoc ze swej strony. Tu muszę zawiadomić, że

lţbgunki Serbsko»francuskie bardzo się 'jàhpuylj śzczególnie
dlatego,że Francuzi tajnie poperają żądania SHS w sprawie йіокі
& I jeżeli będzie konwencja zawarta to Francuzi pierwsi o tem
wiedzieć będą.

-

Rozmawiałem w tej sprawie z posłem rumuńskim,który potwier=
dził, że porozumienie jest tylko skierowane przeciwko Wegrom, takes
że i posła rumuńskiego starałem się sobie zjednać,podając mi
wiadomości z Bulgarji,zato ten bum-kk mi,te da jak tylko bee
dzie mógł wiadomości w sprawie sojuszu Rumunja,Czechy ,3HS.
*

Rozmawiałem w tej sprawie z oficerami serbskimi sztabu gene.
ralnego i naprzykład z sekretarzem ministerstwa spraw заруапіся»
nych, przeważnie z ludzmi z zaboru Austrjackiego teraz w służbie
rządu SHS,ae wszystkich stron zaprzeczano mk i powiedziano mi,

%

że rząd ministerjum Davidoviéa nie mógł nigdy podobnej konwencji
zawrzeć,

$

Na kilkakrotne pytania telegrafiexne Naca,Vow, widage wielką
ważność tej sprawy dla Polski,porozumiatem się 8 Postem Polskim
w Belgradzie z p.Piltzem,czy nie mógłbym użyć takiego роз'єми,“

i czy nie mógłbym przedstawić szefowi sztabu generalnego armji
858 generałowi Posi@orvi projekt konwencji militarnej Polski z
SHS.Żyjąc dobrze z generałem Pesió@m,który mnie chętnie widzi
i bardzo Polską się interesuje dla Polaków jest bardzo dobrze
usposobiony,mógłbym zupełnie nieoficjalnie kwostję tę poruszyć,
zmusiłbym przeto jego do wyjaśnienia stanowiska SHS do Polski.
Minister Piltz zgodził się na mój projekt i powiedział mi ,
ażebym pozwolenie wykonania tego zamiaru w Nacz.Dow.telegraficznie prosił,
у
f
Zaznaczam że stosunki zewnętrzne polityczne SHS szczególnie
sprawa Rijeki jest tak tracing i absorbuje tak wielkie siły woj sko |
we,że nawet wystąpienie przeciwko Węgrom byłoby bardzo trudne,
DSK
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Serbowie

SHS

byli

i

są

zawsze

udziela uciekinierom

'bardzo

dobrych

warunkach

dobrze

usposobieni

dla rosjan.Rzad

rosyjskim wszelką pomoc,mienia pieni
ądze
płacąc 800

dynarów

za 1000

rubli

w

Romanow-

lkiih,jeiali mieniajacy pieniądze
udowodni poświadczeniem od posels
t
wa rosyjskiego,że jest
obywat el eum rosyjskim,
Banki płacą przy
wymianie za 1000 rubli Romanowsk
i ch tylko 200 dynarów.Klub rus
koserbski zajął się rozmieszczeniem
roljan,no;tały wyznaczone miasta
,
- gdzie i wiele rosjan ma być umi
eszczonych, W Serbji przebywa obe
cnie
około dwudziestu kilku Łysięcy
rosjan, Klub rusko- serbski urz
ądza
koncorty,odczyţy,zbiora składki,k
tóre pieniądze udziela sie zapome
gi lub na wspólne rosyjskie cele
dobroczynne,
Na urzą dzanych edezytach omawia
ją rosjanie wiadomości z Rosji
mówią o ustroju przyszłej Rosji
o panslawizmie i o stosunkach do
sasiadow, ¥ Zagrzebiu omawiane na
odczycie sprawę Ukrainy,na tyi одел
у.
cie powiedział Hr. BobryAski , ke Ukraińęów wcale niema,że
są tylko
rewolucjoniści i agitatorzy polityczni,któray dążą do
samoistnej

VUkrainygâe cały naród południowej Rosji chce pozostać pray
wielkig
Rosji.Z powodu zabiegów rosyjskich niema w królestwie 8.8,8. żądne
-/
go przedstawicielstwa ani komitetu ukraińskiego.
Agitacja przeciwko Polakom,
%
New Yotk
èfìcjalnie w. gazetach w S.H.S. zwrócono się z
odezwą do Narodu
Jugosłowiańskiego,prosząc o datki_na cel ucie
kinierów rosyjśkich
Tutaj było wspomniane,że niedosyć,że kilkadzi
esiąt tysięcy Rosjan
musi opuścić Rosję,także 40.000 Rosjan
jest znuszohych opuścić
'Polske.Ludzie ci nie mogą nigdzie znaleźć
przytułku jak tylko w
gościnnej Serbji,wielkie koszta utrzyman
ia zmuszają zwrócić się
do publiczności o pomoc,
0 Polakach na odezy tach mówią Rosjaniegż
e aczkolwiek oni bardzo
Czawinili przeciw Eślakom;to to,co
Polacy teraz robię z Rosjanami
przechodzi wszelką miarę.Polacy
chcą podzielić Rosję,odnoszą się
bardzo wrogo do Rosjanów opowiada
ją dużo'o imperjalizmie Polsk
im,
armja Denikina została pobit
aÂRosjanie marzą o całej.
Rosji na terytorjach przedwoj
snnych;a

Polska jako państwo u twore
o=
ne bez ich zgody nie ma
prawa istnienia chyba tylk
o wtedy,gdy się
Rosji podda,a wtedy
może otrzymać autono
nję;la ńoufnyn zgroma
dzeniu
N&TITUTE

Rosjan
Państwo

omawiano
utworzone

wspólną

cami

rozstrzygną.

Polski4Rosjanie

z

Niemcami,a

co

2

istnieć

Polska

tylko

Polskę

będzie

bedzie,to

za

oni

muszą

z

Niem-

oni

e

zebranych wiadomości jest widoczne,że wszystkie

partie w Rosji od bolszewików aż do

i

uważają

krótko

przejściowo,które

granicę

mieć

(%е'иэиувск1сп

і

sprawę

Carystów dążą do porozumienia

*i połączenia się z Niemcami,$%dmirał niemiecki Spenn,który przebywał
w Odesie w czasie rządu Denikina pozostał tam,jsak przyszli bolszewicy.

.

Rosjanie opowiadają;że armja Polska jest śle ubrana,śle żywiona

że bęiszewizm w armji polskiej szerzy się,] źe lada dzień bolszewizm
w Polsce wybuchnie,mówią,4e w urzędach polskich panuje korupcja i
bezład,że Polska będzie musiała zbankkutować.
W sprawie korupcji w urzędach polskich rozmawiałem z zastępcą
ministra aprowizacji,człowiek bardzo inteligentny Dr.praw,mówi po
angielsk@ pochodzi z Dalmacji,służył w Wiśdniu
i ten ośowiadał mi,że dziwi go to bardzo,że w Polsce panują bardzo

2
i

przykre stosunki w urzędach. КЁЪсу

byli w Warszawie

żeby sprawy handlowe załatwió,narzekają bardzo na urzędy polskie
że trzeba się w Polsce wszędzie okupywać.Prosiłem o bliższe dab»
i nazwiska,czego mi grzecznie odnÓw114Wsżystko to wykorzystuje agi-

tacja rosyjska,ażecby nas zdyskredytować,
W ostatnich czasach występują Rosjanie jako leaderzy idei pansla
wistycznej „Rosjanie mówią,gdy oni przyjdą znowu do władzy sprawa

słewiańska będzie musiała być
.ËÎZËËÊËÎÏÏÎ wszystkie spory mię
dzy
słowianaąi będą przez trybun
ał słowiański utegukowany, в
w sprawach
spornych, które nie dotyczą
samych słowian będzie cały
pansławism wy-

Istşpywat. Gdyby rosjan
ie byli u władzy i w pł
ywu dawno Rijeka należałaby do Jugosławji ,

da

Na Entente narzekaj
ą rosjanie,

oni dostarczyli w 1914
Organizacja armji

że niedaje im takiej
pomo cy

pomocy w lidzischi

i

jaką
”

s

te rytorjum SHS w Jughst
awji bé—
dzie się tworzyła a:
mja ochotnicza ros yj
ska w skład tej armji wc
hoa dzą ucickińicrly
ro

syjscy i ochotnicy se
rbscy, Aţşja ta ma mi
eć “02509`
№».

ue

L"

«

80.000

ludzi,

komendantem

tej

38

armji

-

jest

general Artamanow @otychezs-

sowy pełnomocnik wojskowy rosyjski w Belgradzie. Oficerowie rosyjscy
maja tylko stopień kapitana, a wszyscy wyżsi beds oficerowie Jugosłowiaiscy, W przeciwieństwie do Buigarji SHS odmówili dostarczenia tej

*/
= armji broni i amunicji.

Podobnie jak tu tworzy się armjs rosyjska w Niemezech tam ma być

1_*organ1xowanych około 75-100.000 ludzi. Komendantem tej armji ma być

generał Gurko lub Łukomski. Zwracam szczególnie na to zwagę
, Be oficewowi e rosﬂscy peiniace służbę między Rosją a Entente,
upravizja slug.
be wywiadćwcza dla Niemioq, w Belgradzie widać silną łączn
ość Donikindv
ców z Berlinem. Zwolennikiem Ententy jest tylko gener
ał Romanowski.
[б;піКйпопі, który chciał jechać do Paryża mieli francusi
odmówić przy,
jazdu do Francji. Denikin znajdował się w Noworosyjsku i okręt
em-Dfead

naught Aleksiejew przyjecheł do Waray i był też w Konstantynopolu.
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