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I. Jak uzasadniają bolszewicy napad na Polskę
Z źródła pewnego dowxaduJemy się, że ÿlgrzsdeﬁnîu ofenzywy
bolszewicy wyelakli do Aljantów i do państwneutralnych depesze, w której oświaćczaja, że chociaż zamiarów napastniczych
nie mają, zmusiła ich do dzxałanxa sama Polska, które wraz z
Finlandjq przygotowała Ё„ЕДЁ…ЦВRusią sowxeckę, celem dania
pomocy Denikinowi i ułatwienia jego nowej askcji.- 0 swych zamisrach bolszewicy powiadomili такие i rząć rumufski, zapew-

niajac go o niezmiennej przyjaźni do Rumunjl, ё którą żyszą
zawrzeć pokój uczciwy i spraw1edl1wy (

" Dacia "* lego kwietnia)}
--II.Co delegacja rumuńska robiła w Warszawie, a co nie robiła.
Powrotem z Warszawy Komisjs rumuńska wypowiedziała się o
zbyt życzliwym przyjęciu, którego té… doznała, o porządku w
sąsiednim kraju, a zwłaszcza o znakomitych stosunkach kolejowych, prawie jak w normalnych czasach.
0 ile mam wiadomo, komisję rumuńską posłano do Polski, z
poleceniem przyprowadzić do zbliżenia się tego nowego państwa
do Rumunji, przyanożyć i rozszerzyć obecne przyjazne stosunki,
przygotować grunt do przyszłego współpracownictwa, î…g£?ed°*
wszystkiem wyjaśnić powody, dla których dętychczas nie Édkona
no zjednoczenie umysłowe obu pańsfw

%

Natomiast qźłżggyanl rumujscy pp. Bodnarescu i Valitse,
z dodatki em nleomylnepo pane pulkownlka dla spraw wojskowych
mając dostęąteczną dozę braku doswxadnzeuxa і upecJalnych znajomogci,36411 p111 i wroc111. Tak swxetn1e była przygotowana
ta komisja rumuńska, że bez stałego zwracanla się do tlomacza
nie potrafiłaby nawet JVJBSHIF sensu swejnobecnoéci, “sturalnie, że mimo wzelkiej przychylnos…1 istarania wtakich waruno
kach polacy nie mogli nas brać na serjo.
„N

Jeśli jest mowa o naszej przyszłości, jeślirjest mows o

NWC,naN1ęzan1u trwałych stosunków między dwoma paîstwaml, p:
«wy/
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Besarabji.

Waida

oświadczył:

przynależńości

Besarabji

do

Rumunji‘byla

cela konferencja, z powodu, że uważano Rosję za uczestniczkę
sojusza. Argumenta nasze były: Swobodnie przez ludność îRadé
Kraju powziętą decyzję zjednamaania się z Rumunja, a potem
ustawa, iżby poselskiej 41» zjednoczenie Besarabji 2 щасіоїлє,
uchwalona przez wszystkich posłów besarabskich. I zasadzie
konferencja życzyła zbliżenia siè do Rosji. Damo mi pewne
wskazówki, na щосу których wysłałem nieoficjalnie p.Ciotori
do Kopenhagi, aby pertraktować zmianę jeic6w, Przez makBzr tego
delegowanego znałem tok tamtejszych układów, aljanci nam pana
gali i uzyskali, że Rosja nam pokój proponowała, a nie my jej
Postanowiono podjąć stosunki ekonomiczne z Rosją, bezwątpliwie
nastąpi później i podjecie stosunków dyplomatycznych. Zagad_

ARCHIVE:
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nieniem byłk, kto pierwszy krok zrobi. Dopóki nasze prawa _ ;
5:
do Besarabji nie miały uznania, my nie mogliśmy
2

pertraktacje. Kiedy zaś wrzczona mi odpowieńni dokument w spra

wie Besarabji, odpowiedziałem natychmiest Cziczerinowi.
Nastąpiły układy co do miejsce rokowaj. Proponowano Charjo) !* N
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Werszawé- Rząd sowiecki odrzucił "araznwé i

znowu domagał się odbycia konferencji w Charkowie, ponieważ
wówczas rząd mój ustąpił, odpowiedziałem, że z propozycjami
należy zwrócić się do Bukaresztu. 0o śię potem zdarzyło mni:
nie wiadomo ".
Na pytanie, jak zachowała się Francja w tej sprawie, p.
Vaida odpowiedział krótko: postépowalem tylko w zgodzie z
Aljantoimi ".
( " Renasterea Romana " % dnża 2 kwietnis

).
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acować siłę tych dwóch
Nie posiadamy danych aby dokładnie osz
lecz z dotychczasowych WX
armji,które obecnie przeszły do walki,
Weonce
ze tak,że wyniki ze
padków możjś unioskować,że ene sa w równowad
tknigcia nie dax się przewidzieć,
ka bezpośreТа wojna zerwana w pobliżu naszej granicy doty
przebiegu z wieldnie interesa Rumunji i należy się Śledzić jej
niej dziwnego
ką uwagą.Z góry nasuwa sie stwierdzenie przynajm
t propofaktu,że rząd sowiecki ,podczas,gdy wyprawa na cały świa
szczere 0
zycje pokojewe,którym wtórują zapewnienia mające być
w
niemoagłag=użyczeniu całego pokoju,po drugiej stronie pędzi
czym
sz€%egi szturmowe armji czerwonej na wojska polskie.Jus ten
będzie z jakich powodów,obniża znacznie wartość propszycji rządu
по вк і ет Кі з ро .
Obok przyjaźni naszej dla narodu polskiego ,nasze poczucia
zwracają się

ku tym, którym siła zbrojna narzuca się nowe a

ciężkie poświęcenia, jakoby dotychczasowe ofiary nie wystarczaly.
Spodziewany się jednak,że armja polska ożywiona miłością do ojczyzny,shartowana cierpieniem oburzona doznaną niesprawiedliwoś

cią potrafi pomyślnie

wydostać się z jego nowego dopustu.Lecz

nietylke poczucia naszej pr&yjafni cierpia pod zniewagą ludzkoś
ci,ale interesa Rumunji wjnegają,żebyśmy z całej duszy życzyli
powodzenia obronie polskicj.Przypuściwszy,że wojska polskie poniosipby klęskę,Rumunja stanie w dość delikatnym położeniu .PowWo
dzenie bolszewickie dodałoby otuchy urejeniom tych,którzy chcą
rozwinąć chorągiew czerwoną ponad całym kontynencie,a którzy je
szcze w przededniu czuli potrzebę popasu w swem bezmyślnem popęnie znaczy,że trwożymy się o własny los,albo że choć
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" Dacia" z dnia 27.b.m. donosi pod powyższym tytułem:
Według wiadomości ,które posiadamy ,Rumunja na zasadzie wy swale
nia aljantów,rozpocznie bezpośrednie ukłedy z Rosją w Charkowie.
.....utwierdzono nam,że p.Ciugureshu będzie używany w tej sprawie
Jaktte znakowiłty znawca stosunków rosyjskich,a miał otrzymać delegacje do rokowań z Rosją już wówczas gdy pierwszy raz bolszewiî

cy zwrócili się z propozycjami.

obP.Valutza,którego delegoweno doWarszauy dia
zero
coman
znajduje“13,“ losktie.Postu
yjechał do Ko<31 i obecnle
-zenenanenaorne
z177777O7O
Valutza polecone, ijnc Slę z wybitniejszymi bolszewikami i uwia
damiać rząd rumuński o istotnym usposobieniu sfer sowieckich,
promet
......
--dzie wkrótce do
Poseł Bodnarescu wyjechał z War

Bukaresztu,aby złożyć sprawozdanie o konferencji warszawskiej.
Odrzucenie przez Gziczerina propozycji rumuńskiej,hby układy z
Rosją odbywały

się w Warszewie,a to z przyczyny,że Polska jest

w stanie wojny z sowietami,podziałsło poważnie na miarodajne kola polskie.Obecnie przygotowują się newe układy z Li twa,kotwa i
Finlandją,możliwie Polacy zmienią swoje novlqdy i

przystąpią de

rokowań w nowym duchu,a tymczasem oczekują określenia poglądów
Rumun ji.
Bowiedzieliśmy się jeszcze,żei Litwa daă

do zbliżenia si

z nami.Z ch
do Rumunji i nawiązania dyplomatycznych stosunków
irn ez zoom
"sooo
en e seid
lą jednak,gdy algancl nle przy>tqp111 jeszcze do ofchalnejo

mese doprowadzić do Clé
uznenla te1 renubllkl to i Rumunja nie
ninnameaenooweeee
Sa to trudności formalne,które prze—
nlena- obopulnjc stosunkéw.
Wrenrowenwmorzemeи
rara
"zk dzają z011иеп1ц` litwińsko-rumuńskiemu.7 każdym razie

to

uwidocznia daleko sięgająrą rolę,którą Rumunja będzie odegrywać
wobec tych małych kresowych krajów,które domagają się rychłego

; pokeju z Rosja.Pe uznaniu przez Najwyższą Rade Litwy i Łotwy,
Rumunja na mocy dalekcidących

pełnemocnictw,które jej udzielą

ljanci skłonni de sprzymierzenia te małe państwa a przy pomocy
km…“? lski, pod Drzewednlotwem îumun]1,utw012a 519 wreszcie nowe stood
--цен №
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We
'sunki na zachedzie_ europejskim,
Dnia 28,b.m, odbyło się pierwsze zebranie Ligi larodowej po
utworzeniu gabinetu Averescu,Na tem sebraniug.p,C.Argentoianu,
obecny minister skarbu,wygłosił bezpośredni program ddiałalności
newegó rzędu streszczając ją w kilku formułach:
Bilans 10 dni działalności rządowej.
Ośmielony przychylnem usposobieniem całego narodu,rząd postanowił podzielić cały kraj stosownie de gościńców.Dla każdego sektora przeznaczy sie bataljon pionierów i przy pemocy środków
wojskowych przedsięweśmie się naprawianie najychniastowe gościńców i dróg.
Wszystkimi wozagii autokamionetkami wojska stworzą się grupy
% pbciągowe dla rozporzędzenia publicznego według taryfy specjal
nej.Taka grupa,w której skład wchodzą 350 wozów i 40 autokamienetów,istnieje już w Ploesztach,Zamierza się tem zaniechać zdzier
stwie wośniców najemnych.
у
Z wojsk

(

spècjplnych utworzą się

5 pułków kolejowych.Dla każde

go pułku naznaczy się pewna przestrzeń kolei żelaznej dla eksple
z
atacji i wyskolenia ,a przeciw powstrzymaniu ruchuw wrazie
strejku kolejowe;
Ghorąży szkół wojskośyhh w Bukareszcie wyćwiczą się w prowadzeniu tranwajów,studenci szkoły

technîcznej,ÿ wyprawie elektrycz

nych maszyn,gazowni
Przedsigueima środki dla militaryzowania fabryki warsztatów
rządowych i prywatnych o interesie społeczhym

ale tylko wrazie

gdy obowiązkowy sąd polubowny nie dojdzie do skutku,
Obecnie istniejé już komisja dla podzielenia ziemi relnikom,
postamowienia ustawy wywłaszczenia wypełnią się jeszcze na wiosnę
Zjednoczenie monety uskuteczni się w najkrótszym czasie na zasadach już prawie stanowczo określonych.Zpłaci sie rata pożyczki
paryskiej pozostała juś 3 lata,
Ogłosi się respryktem królewskim ustewa stosunków komornych.
Ustawa wyborcza „jednakowa dla wszystkich prowicji na podstanÉ

której odbędą się przyszłe wybory będzie ogłoszona reshryptenkrélewskin,
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RUMUNJA NIBZDOLNA DO WALKI ?
Mur, którym aljanci otoczyli Rosję, jest przełamany, a Rumunja niezdolna do walki - tak twierdzi znany propegandysta bolszewicki Radek w "Izwiestji " i tak tlomacza sobie zezwolenie
Rumunji do rokowań z Rosją sowiecką.
Nie chcemy wyłuszczyć, czy mniemania p.Radek są stosowne i
czy on tym wyéwiadoze przysługę rządowi moskkiewskiemu w samym
przededniu możliwych układów, których ten sam rząd sie domagał
lecz należy się nam uwydatnic, że takie oświadczenia pouczeją
nas o bujających w powietrzu pojęciach co do pokoju u przewodni czących bolszewików, i dowodzą zgoła fałszywe wnioski, które ten
znakomity bolszewik wysuwa zbpostanowienia Rumunji, zasadniczo
nie trzymać. się z daleka od układów do pokoju.
Widoczne, że Rumunja niezdolna do walki, poniewsż wrogowie
roztropnie nie ośmieli mierzych swych sił z nami na połu bitwy.
W dziedzinie ideowej zaś Aumunja nie złożyła broni, nieamicrna
bowiem większość społeczeństwa rumuńśskiego będzie bronić zacięcie zdobycze zdrowych pojęć demokratycznych, osiągnionych drogę,
ewolucyjną i stanowczo odeprze wstrząśnienia gwałłowne.
A może Aumunjęą wydalono z obozu Aljantów ? - To również
niezgodne z prawdą, chociaż wolno tłomaczyć pozory jak kto chce,
Ani poczucia, ani interesa nie składisją państwo rumuńskie Фо
ostreczenia się od aljantéw, tym więcej w sprawie o doniosłości
europejskiej, z bezpośrefnię konsekwencją dla naszego narodu.
Rumunja nie może odstręczyć się od Aljantów, bo ta sama
sprawa co ją poróżnia z Rosją, doznała

konktetnie

początkującego rozwigzania i gwarancji pewnej przez uznanie przynależności Besarabji do Aumunji. A nie odpowiada nam wstrząść
iui
rant
| ARCHIVES
zbyt skwapliwie postanowieniem, by u*$wy„k
gwarancje całej

wpędzić kraj w niezgodę z Aljantami. Tym mniej wolno przypuszczać
taki wypadek teraz, gdy na czele spraw państwowych stangl rząd,

zus
R
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którego szczerość i %äﬂysly względem aljantów nie ulegają ani

khwilę wątpliwości. Jeśli bowiem niedawno temu można było T8ch@pgy
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Rumunja
zagad_

zdań, z którejbymogli skorzystać, Już

niemożebna. Wówczas opinja rumuńska zupełnie inaczej odczuwała w sprawach spornych i niewyjaśnionych, niż ffakcjaj która przypadkiem doszła do steru rządu, i która też właśnie z tej przy
czyny upadla.
Należy się więc wiedzed, że w wszystkich punktów widzenia
drpga Rumunji jest równoległa z drogą aljantów, tak w sprawie
pokoju z Rosją, jak ки 1 w innych. A w razie kdyby oprócz Besarabji zjawiły się jeszcze inne zagadnienia między Rosją a
nami, i gdyby życzeniem sojuszników było załatwić je przy pomocy specjalnych układów, to ę; chętnie rozpoczniemy pertraktacje
Fakt, że oficjalna misja rosyjska wyjechała do Londynu,
by tam rozpocząć rokowania, wcale nie znaczy, de przystaje do
układów pokojowych z rządem sowieckim Rumunja postąpiła wbrew
zapetrywaniom sojuszników. Owszem właśnie ten fakt jest znakiem, że znajdujemy się w zupełnej zgodzie z nimi, i że w każdym razie, jeśli kiedyś przystąpić mamy do rokoweń, to będzie
równocześnie z układami londyńskieni .
Mur wystawiony przeł

Rosjęnie jest przełameny. W dotyche

niu do Rumunji jest on jeszcze tak…staly…jak…dnàniaj i rozbiję
się o niego wszystkie wysiłki przeciw interesompryWatnym Rumanji, a ogólnym aljantów. W pojęcxu spólnoścx potrzeby Rumunjs
rezolutnie stanie na pomogn?plsoy
Daleko OGEŞŞBQEŞÎmîşlardzenla p.Radek mogą tylko stanowić
przeszkodę w tak delikatnej sprawie jak podjęcie stosunków dyplomatycznych między Rumunjęą a Rosję.
( Renasterea Romana z dnia 31.Marca 1920 т.)
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W PRZEDEDNLU WYBORÓW.
---------~---=~---------% Parlament " ludzi newych" *n parlament
żyć koniec " bizantyjskiej

chłopów" który miał połe-

nlwarchjì" rozpadł sig,a przete rząd

Averescu Znajduje się wobec zbyt dragliwej i ciężkiej sytuacji,Pry
jęty niechętnie przez Lorene pod naciskiem okoliczności; podejrze
wany przez wszystkie Мишне“… i

ególną niecier

plimeécia niegmkecznie odbudgwać to,ce człerereczny bezrząd zrujnewał;etoczony “знавшие;

~

przyjawą chao'su gospodarczego wśród

powszechnego zepsucia obvczaiómuąd Averescu ma tylko jeden punkt

}”ŒÎÏÊŸM: niezaprzeczalna a nożu tes jak te inni

“wm

*

tw incumbent,”—

і чггшїшїпівь szerekich mas,ślepo więrzących.

w te,że jen.Averscu potrafi dotrzymać tego,ce po pokoju bukareszteńsłin sêlennie przycbiecał: gruntowną przemianę spełeczoństwa;
DM

ogólne przekszłałcenie aduinïstncjîmzbudzenia nowege ducha w zja

wiskach politycznych.
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Ze Korona niechętnie w osîatnioj chwili zgodziła się na powoła~
„nie do rządu ;en.Avorescu‚t_o'rzecl powsgeehnie znana.jeszcze za
życia króle Karola istniały {linux-will“... nawet napięte stosunki
=
między wówczasowym następcą tronu a jen.Averescu,0powiada się,że
€
+
Averescu nie emingt zarzucié b.naczelnemu donddcy тејзк rumuéskich
N
otoczenie się tajną knmarylaîprotegwanìe nieprawnych i niezesłu%

<

żonych awansów w armji,a радіти wejny bałkańskiej
wskutek której wojska za'raziîo sig cholery.Krél Pordynand teă nie
może żaponnieć,że JemAVerescu nie należał de obrońców konny,
---aennnmę
„Linsen
;*;ch
otwarci
żądano
kiedy pe pierwszych klęskach rumuńskich w Jasach

€
zniesienia królestwa i ,że po zawarciu pokoju z Niemcami rezpecza
a
=
&
z
Kernie".Mielk
a
swą polityczną działalneść pamiętnym artykułem " 0

vont

ф

popularność tego człowieka zhiapokoiła sfery dworskie i samą Korong w Jasach жгбћив Marja nówua wówczas o nin, jakonx-zyssly'ÿoro

zydenmrepnbhkl пишим} То wuzvstko król Ferdynand nie mógł
{nu-ui

zanomlnaé a punì-Tehom“ natiok " doe " Ligi Naredewej

z pierwszego dnia był mdlnycnjwmhoclai w estatnich wyborach
właściwe indykacje wyborników były wyraźnie za tę " Ligę" „Korona
robiła wszystko,co do niej należało, by „Маша dochedzeniu de

aanorea crem
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podejrgewnnia zagadkuwego;bo makoméwìego ge

nerala przyczynił się przodoëszystkiom p.lerga niegdyś w Jasach
" Home regius" її postaci jen.A;erescu p.lerga

widzi rumuńskie

ge Beulanger'a " Młody jesnczofjenerał przystojny o płowej bródce i

łagodnych oczach,znakomity jeiäzi-c a w innych dziedzinach deść debry méwca,! péoitera lat uraedoëania w wojsku,Erneste juulanger stał

się bozyszczem narodu...Równoczośnle głesiłówięta wojnę krzyżową z
zepsutym ebywatelstwem zgniłą ropubl ка z napuszzxonynmi mgzami stamu
e pełnych kieszeniach.A jako lek powszechny zaznaczył " rewizję ken
stytucji",która miała rgzpaczął erę czystości mornlnej;AIe wokoło

niego'sprzymierAvły się namiętaości i intèresa niedbajpoa e rewanău
i reformie moralnej, Рьзалдв łaknący popularneści,dawniej marzycìele
remantycani ,jek Derouledo,snuw33…cy w teerjach,jak Moris Barres‚of1

cerowie na emerąturzu,wojown1czy kramarze, damy wielkiego Świata,jak
księżna d'ﬁzes;skladewali dla ë sprawy.Prsodeszystkîem zaś regalizm
sięgający po władzę wysuwał gefÿaprzôdàby obalić republikę."0złe-

wieka przyszłości" finansowała koalicja przeszłości i zorkanizewała
mu ebtzymią/teklamę dla zjednaﬁiu miljonów naiwnych.Jest to‘ebraz
Éculanger'a a równocześnie jegerała Averęscu,jego otoczenia i jego " ligi " z pióra p.lergi.

ti

Wówczas,gdy p.Bratehuu,któr; przez 5 lat nie chciał odczepić się
od władzy,a sam nie mogąc się dalej utrzymać wysuną maprzód genera
ta Vaiteeanu,by s pesa kulis dälej urzędować;gdy stare stronnictwa
w zgodzie z powszechną òpìnja : pod kierownictwem ligi zaprzeczyły
legalność takiego rządu i rzuciły hasłe wstrzymywania się od wyberyw,które ten rrzgd znienacka oâloiil

nie dając przez Konstytuef@romves

zagwarantowanego uzasu dla pruîmgandy wyberczej p.lorga uniareă

&;.

wił tę taktykę swoim uporem i ;knrzvstał z nieuszęszczania " Ligi"w równej mierze z de tej pory gie istniejaca partja agrarna-by za-

pewnié sobie pewną ilość nieja; w izbie poselskiej dls sweich zweleiników,częściowo wybranych w imieniu gen.Avet§lcu.A kiedy później
- z ramienia nowego parlamentu wÿszedl Gabinet Waida,silny przez таpewnxoną sobie współpracę " L1r1,p.lorga w nledopllnowanej chwi li
zdołał teatr&&nie wybrać się prezydentem .zby poselskiej, przeciw
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kandyﬁpta'Galdis,nar;ucîl sig rezstraygajacem fnktorom;

a oﬁäjaäczajqc sie ”nieustqpligyn wrogiem p.Averescu,zmusił go de
dymisji.Z ta chwilą powodzeniorgabinutu“Vaida byłe zniszczene.6dy
wreszcie po człeremiesięcznej Stracie czasu parlament okazał się
nleąarosłym dla ecalenia ;nbxnetu Vaida Kor(n1e povszecbnxe pelecano odroçzenle tej

znowu p.lerga.

izby pasilsk1oj, jedvnv stanewcze vponujacy był
r

w]

Gabinet Vaida nareszcie uszedł po owym pamiętnym pesiedzeniu,na
którym pp.Mihalache i Lupu zamierzali niespodzianym napadem wydrzeć
uchwałę abyt postępowych ustawłwbrew poleceniu Koreny,i ustąpił rzą
devi Averescu,Janim jeszcze roşwigzan- parlament p.lorga przyłączył

sig de pp.Mihalache і Impu i z ich zvelennikami utworzył nowe stren
% nictw: bardze postępowej barwy:p.t."

Federacja denokratyczno-narede

wo-socjalna" i w dzikich ekrrykach rzucił się de bezwzględnej walki
politycznej z ;?bihotem nie Wlìnjac się nawst ataku na Korong.Jué
w przededniu dymisji rządu Vuia. przypomniał królewi swe osobiste

przysługi: " Nie piszę tu ani Srezydent izby poselskiej4ani szef
stronnictwa uczęszczającego w glwkuilooﬁ człowiek ,który może.;iawę;
chwalić, że uigcoj'juk_knżdy inăy

pracował dla uznania wislûich

J.K.Meści ,dla obecnej popularnzści dynastji i który tylke pejedyńczy
ebywatel,bronik w Jasach Koron; porzucenej przez swych doradców i

визг-явной przez tą samą anozygję która dzisiaj na mocy brzydkich
intryg domaga się rządu a który miał radeść powrócić koch93q07%%
mi
z
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Lecz pod tym pozernie na pelitycznych zasadach prewadzenych
jedynków Iorga-Averescu, jak wreszcie na tle całej obecnej politykl.
kryją się też i nie zaspvkojon: ambicje.P.lerga zaczat swa politycz
na działalność zaciętym lntysonltylmol i srogą варайсів na przeciwników pelitycznych,a orzedowszysxkzol na historykdw Hasdeu,Teci lescu
dyrsłowo tego człowieka miała nadzwy- |
Ureuho „Kenopol.Była c мхїв,

czaJnej pevagi,gdy knie aztnndlru, " y partji narodowej" skupiła
sie cała młoda 1ntelmgcncja,wnratwy uniwersytetów,ubóstwiając go
w nadziei,że en to nareszcie p;zołanio szefegi tradycjonelńych i
wszechmocnych strennictu,że przokszthlci z fundamentu całe 35019czenstre tak samo jak dzisiaj" Liga Narodowa" zależy od oseby jen.
Averescu,

bez którego niema racji istnienia.2 natury hada) bez-
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zływmściwy i zazdresny dla drugich p.

charakterem
Ierga nie pezuala nikemu być ignego zdania.Nieznośnym
świadomie czy bezwiodnio,powal§ edraził wszystkich downych swelen

wał,po~
ników a z szar?fy trzvkolorowejrktórą się przez 25 lat opaso
ł dziś praulo tylko pasek czerwony .A nawet prasa żydewske ebezosta

enie przychylna wu

wówi e " ewjlucjl " p.lerga.Tymczasem. p.lerga

т sueim zancdz1e tak uadzwvuzagnxe pełen wiedzy w dziedzinie poliwać na
tycznej naiwny skupił swe mvślx tylko w jednym kierunku:zrujno
~мимо popularność 3en.Averescu,ktôrﬂ"o 10 lat tem stariat na najwyśszy stopień sławy.

*

Dla p.lorgi w obecnej pastagi rozwi zanie parlamentu jest" zbresąćpią stanu" jest " akt celaryzgq starege,préénege eficera,który
421, ze ten kraj przyzwyczajony do wolności da się pędzió,jsk grema
da jenców wojennych „ кли сев zdobyrcy ".A winna jest і Kerena: " Zeen
baczę króla Ferdynanda $ a memsw1adonoéé że wu się przysłużył

odpokutującą
jak żaden mąż stanu rumuńskl-wówczas kiedy tę zbrednię
zapo
сі,се ją popełnili,Będziemy “топовая żądać „mann w konstvtucjl
ox-lex
biegające takim czynem" Dla p. Inrul wreszcie zaczęła się era
Takie unoszenia twierdzą tylko 6 urażenej ambxu31.Pr7ągleż kere

-Lupu
na,kiedy postanowiła usunąć rzad Vaida-recte Ierga-Mihalache
Zrobiła coprawda niezwyczajny ;ż"th przywilejów ustalanych konstytucjonalni e,przedewszystkiem przv'1193u cenzury królewskiej.Nie
ej
chodziło istotnie o treść przedlozonşua ustaw.Ps coxteromies 1ęczn
bezpracy p.Michnlache›oświadczgł,że kenstytùcja zniesiona,a parlament powoli nabrał barwy ponieiąd rewolucyjnej i zagrażał być drugą
Konwencją,dążąc do usunięcia сЗси właściwych przywilejów królewskich
Treść ustaw mógł pr…emìenié «siat a ostatecznie Korona mogła edméwić promulgach.Natom1aat posteuowan1o parlamentu nasurale ebawy za

machu stanu: głosowanie ustaw bez uchwały królewskiej -stesownej
czy nie—znĄpzylo kapltulacgq,znaczyło uznanie zbyłeczności Korony.
‚Ä co zbÿt>uzne da się usunąć bez natężenia.
Ostatnie!poalodzenlo izby poaolskxoj byłe jeszcze raz dowodem,że
skeńwiększość parlamentu sama dokunlla,co do niej należy,aby raz
czyć nxopnśśną sy tuacje. Read. Averoscu dał dowód debrej weli wlnśnżq

faktentze chciał pracewad z tym parlamentem chociań wszyscy w1021e—ą
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niezwłecznych ustaw.
tym'niemożliwo„„,że mu przedłożył prejekty

rząd na świecie nie gógłby
Lecz z {aka 1594 niepełnoletnlą żaden
przeciągu 4 nloaiecy na niekorzyść kraju,wyeksperynentepracewśó.W

bez żadnej przeszkody zewnętrznej
wane wszystkie możebne kolbxnacjo

pp.Vsida-Maniu parwdopedebnie
"przete ani p.lorga, ani D.Hxnnlauhe ani
nie mają vluwa

sig,2e ll nie dano czasu.

Stronnicr narodowa sieNaiwna role odegrała w tym LaﬁchG *

nie,już niema sensu. Bye
dmiogorska..a stronnictwe, tak дак jest obec
należała de Negior,gdy
ene konicczne,cdy jeszcze Tţnnţylwnnja przy
y ogolne dakenia naredewe.
przad’rdﬁnicaui pelityczno-idogwymi stał
d złewrogą usposobienym
które należałe sig brenié w Buälpeszcie prze
e, zanim Transy lwanja, zdeła
rządem wegierskin.Byio ene potÈm konieczn
lą wiecu nerodewege w Albasię zjednaćz królestwen. Lécz z chwi
ła
elitej partji siedmiegórskiej
Julji zni) ła racja beuprorra-owej jedn
de nowych przdów.Na роста»
bo nowej Rumunja zależeke zastosowac sig
tele
na
tku dyscyplina siednicgrodzka, wvszkolena
ziewane się bowiem, że potrarancji, obudziła wielkie, nadzlngo, spod
partji w królestwie.Lecz tafi wnieść się ponad kłótniami statw<h
ny austrjackiej stronnictwo
kie nadzieje okazały się płonne ge stro
o tylke zasadę " divide et
siedmisgerdzkie sxedmìogérskxo zachował
przeciw p.Brateanu,te de
impera " zastosowując ją te do p.Averescu
ianym uyborze p.lorki na
p.Iorki przeciw jen. Avcresuu.Po niespedz
ida , zmus zony oświadczyć się
przewodniczącego ebradem poselskim p.Va
mu

vfh albo za narzucającym
albe za swym ministrem Spray wewnqtrzn
p.Iorgi z przyczyn" jeszcze nie wygię nowym prezydentem xzby,wolał
a
siedmiogórskiege na
jaśnionych.Lecz z tego dnia wpływ stronnictwa

rząd à parlament pozostamieny
~ególny bieg polityki skośczył Eiern
namiętnej

i między p.Ierga
opiece p.lerki, przom1en1 się w pele walk

, przy której siedmiea jen.Averescu,walke e przewagę popularności
e i ofiarami.
górscy byli tylko świadkowie, a nareszci
się wróżba bur„11wa‚pod znaRozpoczęta walka wyborcza zaznluzn
ło znaczących różnicach p011$
mieniem antagenizmu Iorgn-Averescu,a
lesthe mają obecnie tylko podrzętycznych.Stere stronnictwa w kró
liberalna, pozbawiona wszelkiej
dng rolg.Niedawne tak potężna partja
zbytecznej sutcvaoel c…aséw
sympatji,a nawet nienawidzena z powodu
iNSILTUIE
â
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pradami,a tymczasemsprébuge
wo;ny,przaksztaloa się 28odnxe z newymi
e,gd21e może kerspstnie wyj66 z
aßuzebcla w Siedmiegorse i Banacl

nu wpbec;NajwyZSzej Rady .Prakcja
wyborów w spemnieniu eperu p. Bratua
gurdei sig natemiast de Be‘Hnrgh110manu,konserwatywno—prcgresywna
ednegnie do tej prowincji.Fraszrabji,na podstawie pewnyuh zasług
orczej będzie trzymać
kcja demokratyczna p. Take Іспейси w walce wyb
poniewaz p.P.lonescu ma wkrósię przedewszystkieu "bigi Harudoweg"
się powierzy ministerstwe
' tee wejść w gabinet Avereson.gdzle mu
zagranicznych.

a
eracja demokratyczne-narodowe-socjal
Dla nowege strennictwa " Fed
в

ва " pp.}erga—Mîhalache-Lupu

przyszłe wybory stanowią

e
#
tnieniu,e życiu lub śmierci polity cz
is
ym
san
o
ce
aja
valke resstreyg

an niedegednym dla'prądów zbyt
' nej ,Rumunja bowiem ekazaia aięrterll

członków tego strennictwa Wypostępowygh.Nu£omiast kilku wygìtnych
sam p.Jorga, który chocisś
biera się dzięki osobistej warzuści jak

om1towaix się, zażywa wielkiej
w ostatnich 4 miesiącach zbyt akompr

eą21e duże zwolen ików.7 obwe
popularneści na Siedmiogérze i ma vsz
pattJÀ narodowej,
stewych p. Iorri,

dach wyberczych mia
1

,

ie
socjallzmu wspiera secjaliści tan gdz

wybierą Zydzi.
nie postanowią własnyąh kBHÓYJatóW wa
zie bronić znaczniejszą
Secjalizm w oarlamenula przvszlym będ
rów Ponlawaz pe pierwszy ras W
. ilość posłów,a może "nawet i senate
wolnie i bes żadnego nac1sku rzą
Rumunji wybory odbędą się zunełnle

wyprawią de izby poselskiej оди-dowego,większe centra przenjslowe

wzmecnią pesłowie socjali.ci z
wiednis ilość socjalistów, których
Siednî-gôrza,ﬁukew1ny.Bunutu.

" Liga Narodowa".Ale nawet gdyby
Największe szanse ma nuturnînie
Averescu nie atlzvma
a wszystkie mendaty w królestwie rząd

pozyskał

oxć się z kompromisami de innych
jeszcze większości u musiałby znró

wa" doprowadziła de porozumienia
odo
nar
a
Lig
"
tes
te
rze
@.P
ict
onn
str
j
ra się wzmocnić nierwiastki swe
sta
i
u
esc
Ien
e
Tak
p.
ą
kcj
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z
- віє
niedawne zjednała sebie w Buke, ьЬ;
ьци
тхп
рґо
ch
y
new
W
i
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ergani
W Transylwanji frakcje p. foga,®
winie frakcję barona Flenderk ,a
jej sprawę поте ићтпгвоџу'чу–
na‘
e
kow
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e
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_Ё każdym razie razjemniczz rolę odegra stronnictwe naredewe
siedmiogórskie,jeśli mu się ida zachować sua integralnoéé.Zdaje
się,że to nie uda się zupelnîe,poniewaz już teraz oderwała się
frakcja p.Goga$okołe 40 b.pośłów i senatorów przedstawiając inte-

ligencję siedmiegórską.Lecz ;imo te,jeśli siedmiogórscy zrezumią
nareszcie,że to nie ich rzec; mieszać się w polityczne spory starych partji w królestwie,jaśii nie oświadcza się ani za p.lerga
ani za p.Averescu,zaniecha§aE zemsty; jeśli sfermują sobie jasny
i odpowiedni program rekjenalny,to v przyszłym parlamencie zabeż
pieczą sobie niezawisłe e rezjemnicze stanowiske,które im się też
.oozywiście należy.
7.17.1920.
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GENE RAL

AVËËESCU.

" Ścisłem znaczeniu mężem stanu jen.Averescu jeszcze nie był
Jest en bezwarunkowo najwybitniejszą osebistością wojskowe w Rumu
nji,lecz trudne ecenió,czy i jego polityczne zdolności wystarczą
w obecnych zawikżanych stosunkach spraw wewnętrznych i zewnętrznych,mime swej niezwykłej popularneści,a wzorowej uczciwości.
Jest to"self mademan man".Wziął udział w wojnie 1887 roku w
szarży sierżanta,a dziś jest emer.jenerałem kerpusowym i dowodził
armjami.Po skończeniu szkoły dla podcherrążych w Bistrycy,po szko‘"'°“À”Ìe wojennej,po studjach w Charlettenburgu è Turynie zajmował wys
kierstanowiske i szybko awansował.Król Karel mist w nim nieograniczone zaufanie.A miue to nie mógł

się utrzymać ne stanewiskach

politycznych,
roli ministra spraw wojenPierwszy raz wystąpił politycznie w rara
nych w gabinecie gturdza z roku 1008 Prędko też zgłosił swą dymi
sje$ p.Brateanu „„Bał nu nr/wqłu dla swoich faworytów w armji

|

a jen.Averescu tego zasadniczo odmów#ł: Stąd pochodzą napięte
stosunki między p.Brateanu a jen.iverescu.Przed owem ministerstwem
Averescu był naczelnikiem sztabu armji rumuńskiej; po minister.
stwie komendantem korpusu I inspektorem jazdy,ele już nigdy nie
powierzono mu pierwsze miejsce w dowództwie wojsk ani nawet pod
czas wojny, mimo ogólnego uznania swych niezwyczajnych zdolności.
Uzywane go,zwyczajnie za późno,,aby błędy innych poprawiał,
Po rewolucji rosyjskiej pierwszy wypowiedział się w sprawie
słynnego " trójkąta śmierc@" sprzeciwiając się jen.Barthelot i
cełej Głównej Kwaterze,przyszłość dowiedła jego słuszne zapatrywoni@.Gebinet sformowany na żądanie króla Ferdynanda celom traktat
z Niemcami ustąpił szybko: pointrygował p.Brateanu i nie dowierzał
p.Czernin,tak twierdzi się,Ale przyczyną mogła być i niezręczność
«

dyplematyczna,bowiem szczery i zdecydowany wojskowy Niemcom nie
Pi
&
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"mógł podobać się.
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Po zawarciu pokoju bukareszteńskiego Averescu podał się djonew Хо
dymisji z wojska i stanowczo a otwarcie wystąpił

przeciw niesty-

chanym nadużyciom w urzędach i pelityce.Przystepujac do walki z
433
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fawerytyzmem i niezdolnością włeadz,odpowiednie wezwał wszystkich
lubigeych

ujczyzgş do wstąpienia w Ligę Nafodomą. bez

różnicy

warstwycelem gruntownego przekształcenia społeczeństwa.Liga Taro-

dowa nie jest partją polityczną w ścisłym znaczeniu słowa,może
dąży Mimowolnie

do tegojale jeszcze nie ustaliła sie.

W gabinecie Vsida-Voevod jen.Averescu objął stanowisko ministra
spraw wewnętrznych,Lecz i tą razą pobawił tylko kilka godzin na
ławie ministerjalnej.P.lorga nie mogąc przebaczyć jen.Averescu
swa niezwyczajna popularność i obawiając się w nim drugiego Bou-

zaskoczenie w izbie posłów,wybie-

langer'a,urźądził niespodziane
rejac się sam na

prezydehta i o

aszając mowe grożącą generałowi

Averescu doszedł znowu do steru rządu.Nie brak mu dobrej woli,
zdolneści i uczciwości.0zy

znajdzie w swoim otoczeniu mężów

stanu i doradców odpowiedniej doniosłości politycznej i dyplomatycznej?,
DlaPolaków dobrze usposgbicny.Poznał ich podczas swego pobytu
--onw Warszawie w r.1898,kiedj'ge król Karol użył w specjalnej misji '

de rosyjskiego kijowskiego pułku noszącego iwię i edznaki króla
w marcu 1918 roku kiedy kilku polskich efice-

rom b.armji rosyjskiej usiłowali sig wy wobodzić cywilnych )ейców polskich pochodzenia z Galicji i Sląsku,Averescu wpłynął powaśnie na decyzję rządu rumuśskiego pizeciviajac sie i w tem p.
Brateanu,
Za zgodność:
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wzmocnienie chwiejnege gabinetu Wajda-Vejeved

kiedy

'wydawräio się pewnym po pm’mdzeniach dyplematycznych w sprawie Be
sarabji i udaremnieniu атм.-"ь“ Najwyższej Rady;
w chwili kiedy minister dóbr rządowych i rolnictwa miał przedsta .
wić dawne spodziewaną ustaw; agrarna,a minister spraw wewnętrzny @
ustawę stosunków komornych i ustawę żandarmerji wiejskięj.Król
Ferdynand z powodówшипи jeszcze wyjasnionych nagle преwagnil jen.Averescu utworzyc newy rząd.] dual. się te ,po pierwszv raz w histerji polxtycznnj rumuńskiej,że gabinet uszedł w
nieobecności swógmzxaialmść w Paryżu wyróżni

ła się К'Е‘ЪЁЪЬЕЩЕЁЁШЧ‘ który zaskęczenywypadkami w kraju; $
traci znienacka kwalifikacje de dalszych pertraktacji z przedsta
bi
vicielami mocerstw „achadnich.
Korona,zdaje się паше] позиций pie mogła.W przeciągu trzech
s
„Bit
miesięcy prezes izby pnelskloj p.lorga usiłował się preeksstalch
w istotny parlament wynik osta tnich wyberów nienormalnych,chaezaś daromnie
zbył niedeświadczonych
tyczne zgromadzenie ……ш Cpen
"_._____…

Geb inet

pod

pozernem

Pepp,któremu

kierownictwem

zastępcy

premjera

p.3t%.0icie

braku powagi i dzielności ,nie mał seli
ые

zarzuca

darnych przekonań”…..dequon chwili,a wykazał się igraszką te parlamentu-meg;- bloku,to pewnych członków
których usiłowaniem było narzucić swoje osobiste poglądy ponad
głową rządu.Po ustąpieniu 'p;›.V1|d,Bontescu.'1 Rascanu,a zwłaszcza

pierwszego który mime swej perywczości w mowach,utrzymywał w
równowadzo pierwszą forincjè gabinetu Wajda,zamęt wśród ministrów
" di posłów szerzył się coraz gerzej

é

W tak dragliwej svtuacjlKorona stała na stanewisku konstytu—
„errare
cjonalnem nie wpływania,a
ŁWijle refermy agrarnej
piert взрывам; potrzebie

odc/„wanex
garównie przez wszystkie

partje polityczne p.„Mihalache .mmstetxdóbr rządewych i relnictm

wypracowgł i podał do uchwały projekt o rzekomo nadzwyczajnych
tendencjach i na zasadzie za nowych prąd"w.Któl We
odłożenia debaty

\

aż de powrotu ; „Wajdy ,utrzy-
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projekt‘wanyuh ustaw stosunków
:
#
1
pu minister spraw wewej.p.Lu
wiejski
erji
żandarm
reformy
kemornych i
zapo'ngtranych .Rzadu przeciwne ракії; biły trwegę,be już przesilenie
«
wpływem dziwnych
odłożenie i pod
na
się
zgadzając
wiadało się.Nie
PW1
a
*
czynników p.Mihalache postat Korenie wyzywającerismo tere brzeńśnia:
mując

to

same

przekonanie

i

względem

Najjaśniejszy Panie.

K,

Ządałom 4 razy przychyknej ;udjencjî,aby Jage Krélewskiej Nodci
nej,
tymczasem urzędowo przedłożyć p;ojekt ustawy dla reformy agrar
ą pożądaprzyjęty przez Radę Ministerjulśą i z grogne niecierpliwości
iej Meny przez cały kraj.Nie doznającrani ten znak łaski J.Królewsk

członków
ści,czuje się zmuszonym nie stugiać dalej uperu naleganiem
ustawa-zdaparlamentarnego bloku którzy damugają się,by projektowana
niem ich nie moja,

a w1ększo$c1 izby- była złożona dregą inicjatywy
*

parlamentarnej.

nie megę
Jeśli to pestalowienie,któr;go w poczuciu obewiązków
iej
powstrz'mać jest niezgodne z stanowiskiem ministra J.Królewsk
z deoartamentu ed mojem właprzyjęcia dynxsjl
Meści,preszę o łaskę-далі еп.
Порес tak alarmujacege postępowanxa parlamentu i przewłas„czan1a
przedsobie praw niebezpiecznych dla przywxlegów Erélewskich,kerena
poniskąd shun
sięwzięła środki ostrożności i łozperządziła usunięcie
13-ge nar
tewanego rządu,a podczas,gdy w izbie posłów ma posiedzeniu
z łożene
ca i równoczośnie w SGDOLIO zmxankouane projkkta istetnie
się
jake wynik połączonej pracy w1ększogc1 parlamentarskiej,zjawienie
szybkością
na ławie ministerjalnej janerala Averescu,ktory z wejskową
zalny kozdęłał utworzyć gabinet w przeciągu kilku godzin,połośyłe

runiec tej pierwszej próbie oiicjglnego belszovizmu w parkamencie
muñskim.

„mał

*-

Il bardzo krótkim nrzemów1enąu jen.Averescu oświadczył ,że etrzywymienił natemiast z
odroczenie lzby peselsklej‘na 10

usiteprzyciskiem,że ma 'ełnomouthgsgętae i uniemośliwić wszelkie
w ołecz
wania doprowadzające do „amqtu puuvsłću i do naruszania zasad

nych i palstwowych

K

nie
Nagłe dochodzenie do rzqduvp.àyerescu i utwerzenie gabinetu
z łona izby

przyjçïo‘gézîwienîem i nieufnośqgą4n zadewolePILSUDSKI
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pnvtja agrarna podfkœarownzctwen p.u1halache,Po otr7ę31nn1u się z
go wrsgenia partja bukqwlngkn besarabska,socjalistyczna i tx

raé rząd Averescu buzppwredn1g,k1edy ten ogł.

'usuwi azaqtrzeguu sişGe.do przyszłości,tak,
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