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Kopenhaga dnia 29.11.1920

W załączeniu pod 1. przedkładem

udzielone mi przez duński sztab

generàlny informację o ćwiczeniach sportowych w armji niemieckiej.
W ślad za tutejszym telegramem L.prot.254 pouf .z 21.VI.1820 r.
donoszg, i2 doklsdny raport o wizycie dr.Kamillo l'artiniego 19.VI.b
.
r. w tutejszym poselstwie, posłało poselstwo ро 1.281.0.2.2.4.19.71.
1980 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
jak w wyżwspomnienym telegramie zemaczam,jest dr.Vartini delega
tem
duńskiego czerwonego krzyża dla Rosji,jako znający dokladnie stosunki
resyjskie.Dr.Vartini jest ożeniony z rosyjską żydówką,ż7% długo w Rosji,
ciągle tam jeździ i jest w Ścisłych stosunkach z rządem bolszewickim,

S

jakołeż z Litwinowem.
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Wszystkie pertraktacje z Litwónowem w Kopenhadze zaczynały się za
interwencją dr.Martiniego,który Litwinowi wyjednał u rządu duiskiego роzwalenia przyjechenia do Kopenhagi.

fDotychczasmaya lonkretnych wnxosków z тилу Ггц-Итака w pos elstwie poza zainteresowaniem się losem Jmcéw wysnuć nie można, z
cyi jogo jednak,aby Polska un‘amante/…la зош Aowóz #7 mosei dla
swoichjeńców -- przypuszczać "ozna,że единице w Rosji sowieckiej
brak żyw.
ności dla jeńców,albo że w ten чиясь chce sobie rząd sowiecki stworzyć

jeszcze jedną drogę dla ptcoanandy bolszewickiej w Polsce.

=

Vﬁbwnolcg‘a z czynnością Zrasina ze swą delegacją w Londynie,nie
ustaje Litwinow w swej czynności w Kopenhadze i nie zamierza zdaje się
miasta opuszczać."imo procesu,który szereg firm szwodzkich( szwedz
ko-duwńskie-rosyjskie towarzystwo telefonów na czele) wyłoczyło bolsz
ewikom o
odszkodowanie nałożywszy areszt na depozyt złota złożony przez Krasi
na
w benkash szwedzkich, firmy duńskie nadal z Litwinowem pertraktują,mię
+
dzy innemi toczą się układy z tutejszym towarzystwem kabli morskich,
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Rosją,które

tylko

na

punkoxekoło Libawy jest uszkodzone anzqkszymsukcesu j edn ak

nie tuhj'Cleu-mg House dlahandlE
u Roua,)“to ogłosxłytutej

sze

gazety 19.V1 .b.r „Rokowania co do te] kwestji zostały swego czasu
zawieszone,z powodu różnicy zdać między rządom sowietów a nsr-amen
ant
kooperatyuui,jakotoz z poyódu zaaresztowania w Moskwie
przez radę komisarzy ludowych wszystkich członków centralnej dyrek
cji kooperatyw
"Gentrosojus",i ogłoszenia tych członków,kłórzy się znajd
ują w Londynie
£a zwolniouyćh ze swego stanowiska.7Teraz podjęte rokowania
na nowo
doprowadziły do utworzenia w Kopenhadze akcyjnego towar
zystwapod naz-wą "The international Clearing House i t.d. z dwoma miljo
nami kapitalu

zakladowago,kt6ry bedzie powigkszany w miarę ЩЁЫБ
Ё
a Ros“ Na czele tej instytucji stoją: luz,/mer A.H'brab

-

arsm repre-

zentant
muelskmgo Czaorwonego krzy2a,adwokat V.de bon‘nch-îm
th % буły dyrektor nowojorskiej firmy "Bech van Siclon & Covp.
"Johannes Larsen .
Towarzystwo otraymalo od bois: ewików większą ilość złota
( 5 miljo-

nów доњи),—„Иго zostało zdeponowane w "Nationalban
ken".Co do tego złota

bjaśnia dyrekcja,że służyć та ono jedynie jako _gÿmcn
dotrzymania przy
żeczeńprzez Nosjam,i po wypeln ieniu ty çhZe zostanie ‹Гё?};ой"Сіетл-‹}{
зсаз'я—`
sowi", nie zmniejszając przez to zapasu złota w Kogji, tak,
i% wierzyciele Rosji nie mają się czego obawiać, przeciwnie podjęcie handl
u wznocniś
igsjq ekonomicznie i pozwoli jej łatwiej zapłacić stare
długi.
Wywołana tem faktem pchmika w prasie nie odniosła ża& ego
skutku,
przeciwnie "Gleanng House

rozwija się,i dziś zaledwie po dwóch tygodniach istnienia ротами-а”] swój kapitał obrotowy.Wie
które firmy,ktore
nie chciały z początku шемапаЕЊБагапд House
m" w
uważając go za instytucję bolszewicką i nie chcąc się
kompromitować, zwrócił
Litwinow do filji"Cloasing House" w Rewlu , gdzie,jak
Litwinow twierdzi,
można spokojniawéz żadnej kontroli i kompromitacj
i robić interesa z Rosją
sowiecką, która na gruncie
ma zupełnie wolną rękę.
Jako załącznik Nr.2.%i S. przedkładam dwie informacje
z dobrego
źródła o stosunkach w Kosji sowi eckiej .
& Домінго tego,że wszystkie formalne trudn
ości

;
w spr:wie przyłączenia

północnego Szlezwigu zostały zupełnie usuniętłe,uległ
o jednak przpjęcie'
suwerenności przez Danję zwłoce,z powodu kryzysu
ministerjalnego w Nom:,
czechÆa mocy traktatu wersalskiego Denja
wzgl.Niemcy otrzymywały arwenn-:
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' nogé nad praypadajqcymi im wskutek plebiscytu strefami za pośrednictwem
osobnego traktatu pomiędzy Eutentą,Niemcami i Danją.Dnia 2.V1.traktat
taki został przedłożony przez "ntentę do podpisu Danji i Niemcom, jednak
przesilenie ministerjalne pozwoliło Niemcom uzy&kać od Ententy zwłokę,
której termin jeszcze nie upłyngł.Ponieważ w ten sposób przyłączenie
Szlezżwigu,ustanowiono w Danji początkowo na 15.VI.,musiało zostać odroczone,przeło na Zyczenie Danji Kntente zdż&kx oddała tymozasowo suwerenność nad pierwszą strefą Denji jako swłu mandatarjuszowi.Denja wykonuje tam władzę prewodewczą,egzekutywną i sądowniczą.?skże poczty i zj
administracja dóbr koronnych przeszły w ręce duńczyków.4 sko historyczną
rocznicę przyłączenia obchodzić się będzie w Danji dzień 15.V1.Równocześnie objęli Niemcy w posiadanie drugą strefę Szlezwigu wraz z Flensborgiem, gdzie z tego powodu odbyły się wielkie uroczystości patryjo-

tyczne.
Przygotowania do ostatecznego przyłączenia Szlezwigu są w pełnym
toku.Celem zrównania tej prowicji z resztą kraju tod względem prawnym
przygotowano cały kompleks ( 756) ustaw,które en bloc przedłożone do uchwalenia "Folketingowi". Zostaną one podpisane przez króla w dniu, w
którym nadejdzie z Paryża wiadomość o rstyfikacji traktatu szleżwiekiego.Także projekt zmiany komsty tucji,wywołany przyłączeniem Szlezwigu,
został dnia 24.b.m. uchwalony przez parlament w trzecim czy tanin.%edlug
konstytucji duńskiej projekt ten,sby został prawomocnym,musi być przyjętym przez drugi porlament,do którego wybory rozpisane na 6.Vli.r.b.
do "Folketingu", i 10.VII. do Landstingu".
у Komisj a międzynarodowa w Szlezwigu przestała istnieć.Ostatni wyjechał 16.b.m. sekretarz generalny Sruce i dyrektor policji kapitan
Hjerfeldt./rzymus paszportowy w Uanji do pierwszej strefy ustał.
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f Jedną kwestją spornąjeszcze dotąd nie Züai‘ß‘lﬂl‘f‘flülw“

sprawa waluty Jednak i ta kres

nie zamąciła powaźniej stosunków

duńsko - niemieckich,które powróciły już na normalne tor.

sprawy plebiseytowej i chwilowego гохе

czeniaukładają sięznowu, _

jak przed wojną w forwie lgbt-ego sasiedz ЦРБШШЇЕЩЩ1>
4 załączniki.
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