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jako dodatek do pytania o formacjach rocyjckich w Nienczeo

chciałbym ded-6 od siebie następujące dane, które mnie zakomunikowała bardzo dobrze poinformowana osoba. Liczba jeńców wojennych

zccyjehioh w Niemczech wynosi dzisiej jeszcze 300 .000 Indii Jeńcy "ei sa wszedzie rozprcazeni po robotach bad! to rolnych bądś
fabrycznych Bardzo mała liczba znajduje się w obozach. Do tych
300000 dochadza 10.000 żołnierzy z byłej armji Bermonta, umieszczonych w obozach

w Altengrabow i Neisse. Ale z tych 10.000 może
dzisiej jest tam jeszcze ze 4.000 , reszta poszła na robotę celem

dostania lepszego pożywienia. Można zatem z pewnością liczyc że
w razie danym armji rosyjska, które mogłaby„IŚ
w Niemczech zmo-

hilizywana,bwynocilobyprzeszłygoq.ooo ludzi, do tego dochodzili
by ;: niemieccy ochotnicy w liczbie do 50,000 Wyżcnych cticorśw.
cctahcwców i t d. niebrak. Tak samo z łatwością méîîîwëïfîïîîî”
WWWWW
№ппапгопб A nahxciń. F ostatnich czasach nawet w Reichsverwertungcant nożne było nabyć do miljona nowych butów. zupełnie nowych, karabinów model 98 zupełnie nowych, przeznaczonych dla

rocz-

nika 1919, który pod bron nie został powołany, 600.000.
W mojej

checnclci pertraktował Rząd loleki przez dr. ancyńckiegc z Werszawy o nabycie 200.000 karabinów ж сеййе 158 mk. sztuka, oraz
12 miljonów naboi w cenie 60 fen. za sztukę. Oile
wiem, interes". nie przyszedł do skutku.- Zwracam uwagę, a wicto od rozmaitych

oficerów rosyjskich, że prawie bez wyjątku jcścx
rosyjscy sądo

^
gruntu przeciąknieciduchu. bclsnewickin, zete
c па razie welclyli
***,“? by tylko w czerwonej armji, w każdym
ranie w kołach partii wojenną
оп
9008e
8 n uninokioj, а swl
aug
aszoza w gło
h nęncxdw np. Ludendcxtj. Reventlowa, qchwcbachexn paun); ideewac
fixe, ab
yemigranci. rosyjscy wróспота
ili do Ojczyzny i tam byli lncsni
kani-międzyRosjąa „Niemcami. ›
Opowiada;#0 sam ~Łohwahachermemu zna
jomemu. „chinhe-hc: aktyw-

it;

ny kapitan armji, człowiek majętny, zdolny
, zajmuje się specjal-

nie sprawami rosyjskiemi. On tox konfer
uje z generałem Biskupskim
który jest w stałym kontakcie z Brueci
lcwen. Sam twicrdsil że

)-.

A
4.908
| 3
з

niemcy muszą prowadzić słowiańską polity
kę, muszą" utworzyć blok _
на
344

тем
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nlowiaﬁski z Cionhaw. Jugosłuwćw i Rosjan, ktkry to blok ma stwo:iyÈ nowy podział Polski, a głćwnie marzenie wszystkich Nie-ośw.
belpołxednią granicę między Rosją a Niemcami. Ideę tę propaguje
się zupełnieepublicznie. Na publicznym zebraniu odezwał się prof.
Abel dosłownie:"ieitan wazoohnienoon,_jeaten nonarohiatl; ale chociażby z djabłem trzebaby się połączyć, my Niemcy do połączenia
się z Rosją wszelkimi siłami dążyć musimy."

area oran mrmor m o -m mяк
Podczas patchu
memeLapp-Lnttwitz utworzono
---formację z„eiţfţel—
willige. Do nich zgłosili siebyliżołnierze, bezrobotni. studenoi a tos bardzodużo oficerów rosxiąkigh Oficerowie poblerali

my;
utworsonn ztychZeitfroiwillige 16 szwadronów.
«myli hundertsohnft. ale naturalnie każdyliczył więcej niż 100
ludzi. I tak np. 9-ty szwadron liczył 458, G-ty 420 10-ty 360 ila.

zanewe

przeciętnie 300 ludzi. Teformacje jeszcze dzisiaj istnieją.
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