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Delemacja

Sowiecka.

Personalne,

wyjechaé do

chali do Zmiahlia Ania
ka przez Brześć

1 8201.

Rozmowy telegraficzne,

Rommowy odostatniego. raportu przeważnie dytyczyły nieporozu
mieś z powodu zajścia w czasie stawiania słupów na granicy.

Şolitycznych ani też wojskowych w rozmowach zwykłyc:

1360Ja,
AL kn

1

nie było.Były wys/ane 3 rozmowy,raczej depesze ,szyfrowane,
Zerwanie stosunków z powodu sianowisza Delegacji Rosyjskiej
2} 13 члаћа za konflikt tardzo ostry,klóry pociągnąć może
wieś;; w personal jach pdskiej tax i rosyjskiej Оеїєсас)ї.
Posatem przy każdej sposo!

dei UNIS Bokresla zachkannoié

i chciwość oraz nistakt Polskiej Delecucji w sprawach granicznych,
О-пфіте цжалі.

Zachowanie się członków Delesacji Rosyjskiej po incendencia
na granicy jest nacechowane bezoeremorjalną typowo bolszewickz
arozaacją,Najtaktowniejsi dotychczas EZKLESZOW i JAKT'OWIGZ
w niczem nie ustępują SŁUWI30"I,któremo zachowanie się bardzo

zbliżone jestkwz«u do bezczelności Zydowskiej.Kontakt z wiejscoweni komunistami nadal jest utrzyuywany.

Prace graniczne.

Inia 28/% na skutek odpowiedzi Prezesa Delezaeji Sowieckiej n
na propozycje polskiej delemacji, utrzymanej w tonie prowokacyjnym nas&ępiko zerwanie stosunków dynlomatycznych.Übecnie
przygotowuje się naterja*y do dalszego wytyczania granicy na
odcinku Korzec-Ostróg,Prace te są już na ukończeniu,
W Krzemieńcu czynione są prace okore odremontowania budynku
фасвето liceum na pomieszczenie Podkowisji Worylskiej.

Dowództwo Kwatery.

Ostatnie noleceniéàioàenia placówek na terenie Ukrainy

do-

tąd nie zostało wykonane z powodu braku kredytów.Pruysotowani
Są ludzie i cały plan pracy w myśl овбафрієто rozkazu,0czeku-

je się tylko dalszych dysnosycji co do ewentua'nero kredytu,
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Ludność
in.

tore

2

y n i

Wołynia dzięki

Jowiecką,gdzie warunki

stosunkowg
uni

o

zadowoloną

też niezadowo
tylko

ze

swego

żydowskiej

w kierunku

tendencji

do

i

złe,jest
przewrotowych

przejawia

część

zawodowych

z cyup robotniczych

„Ludność
Polski

krzywdzono przez niewyrobiony

głaky mieć

bardzo

Ukra

rozwija

zaogłwzenia stosunków między lud-

polskimi

kreśla swoją lojalność

stracyfny.Praca

losu i

83

susiedcetuwa z

enia z władz polskich nie

agiłatorów rekrutujących się

roféig a w/adzami

blizkiemu

ekonomiczne

odłamy ludności

sua działalność

ы,

bolszewicka

i

specjalnie

mimo

że

wiejska

częstokroć

zdemorskizowany

podk-

jest

aparat

kxy
admini

w kierunku wywokania rozruchów mo-

pòmdzenìe ty ko na tle kryzysu ekonomicznego i ty

ko w sferach robośniczych oraz służby folwarcznej,
Partje politycz- '
ne i nastroje ludności,

Z partji politycznych polskich żadna życia nie pfzejawia.3tan
ten z początkiem b,r. był o wiele lepszym gdyż dawa/o się zau
ważyć rozwój pewnych poglądów politycznych wsród sfer polskieł
włościan oraz inteliveneji pracującej,obecnie zaś

stale Mras-

ta polityczny anajfabetysm iudnośch polskiej, mniałam było-

by kx rozpoczęć zapomocą orranizacji społecznych pracę w tym
kierunku.Réwnocseénie 2 zanikien rozwoßu polityczne › ludności polskiej zamiora także i poczucie patryotyzmu „Przyczyny
tego leż. prz dewszystkiem w bandlu i dążeniach do zysków,któ
repochZaniaję w zupełności umysły „штаба partii rosyjskick
h

tal? -

заступа enervicmznie

pa b" d, niE pair <

role w

pracy tej odgrywa duchowieństwo prawosławne z centralą w Pocus
jowieJdokgà obecnie ciąrną na wszelakie odnusty masy ludności
pracy monarchistycznej bezwiednie pomazają praduchowimistwu ukralicv.Fruny ukraliskile galicyjskie
przez Poczajów stara g się pozyskać wpływy na ludność ukrai.ską na їм:/лізти rękę w tem idą im popi poczajowscy.
Na miejsce poprzedziero biskupa w Poczajowie został wyznaczo
ay
ny obecnie
Zmiana ta
wszelkieso prawdopodobie:

stwa będzie Cla nas korszystna.Niezależnie od aritacji jawnej

Ruch
ludność

ten
na

jest

tle

dlą nas

bardzo nieboz

ieęczny :

fonatyæm religijnewo może

ich doradcéw.Gacuer(Zy скоїв
tę spramsnecjainic

sq

tej

7

до:мі sneryiomnie ,w

ku

za mlosen swo-

posiada por.Dratkowski ,który

zainteresował w

Zyniu.Ukr.

ciemna

chasie pobytu na

'sbeanie,dzwniej

"o-

prowadzoną akcje

powstania po

stronie

ro-

вуж!iej „pracować 'ак-вме że zaprz мам. ?enméme
i w „ln—mru „wiązania kont ktu scianie?

aby©
W

пігъшёзід«шиизма, przykład służyć może fakt,że zaświądcze

/
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zes strony polskiej z takimi po stroukrak/skiej jest dostateczną lersitymację i zwa

"ЁЁ…“ nietykalność oraz pomoc po stońców na Ukrainie sowieckiej.Buchku) turalno oświatowy przez"proćwitę" powoli miewa?

to moleży na karb lojslności ch/opa ukraiiskiero do Polski.Niesaleśnie od ruchu powstadczerk na korzyść które -o роszczególni enisarjusse na stronie polskiej pracują w carży
clu ukrai/skim politycznym daje się zm
Menel mm wma skich pravicoryoh ," "Y3XYTANY E SXOROP З'ЇЇІ/

, ascję swą na NoZynin orraniczsajg nurasie do wywiadu.„Podkreślić
tu zależy żć wspomniani rami nosna—łą maczne stny vienigé-

ne w swoim широкимсеп. „19mm wnioskując przypuszczać na
leiју że moment obecny jest momentam przygotowania do fozwinię
cia onerfieznej akcji w kierunku pozyskanie lu'ności "orvnia
dla swoich geldw.ikeja ta jest gcigle związaną z politycznym
ruchom antinaństwowym Galicji "schoduicj.Łudność żydowska nada
bez uuiauy.% ormanisacji 8002 eoznych polskich romwwija się pomy
laie mimo piaìol'eznc‘ào kierownictwa w Hównem,rówi

-

l_qgeórgmiweje jak"Btraż Kresowa","Rady Ludove",""Îul;zek six
W

mien" pri wie że nisa „детдомам tylko enerricznie krząta
gig okeke zabezpieczenia interesiw swoigh cæ?onkôu.

dze
cyjne,
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Kadal bes zmien.Zaszła zmianą porsonalna w starostwie ostror=

skim gdzie na miejsce starosty Erówony/skiewo został zamiano
wany p,HOEL, ! inych star

h jak też i województwiw od cza

su roportu Nr.7 nic się nie
mnirniłoęłrzlażvłobv wełędnąć w st

sunki nersonalne w sodovnictwie,cdut cafe nrawie jest w ręku
rnq4un7
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Sta ekonomi czny,

a/

rolnictwo. Zbiory

własne

na

jeden

teroroczne

sowiat(809000

nieśćisłe mdyż wziętą

zboża daly

nomal zapotrzebowaniu

Минаж/‚имамы zemnie to jes
ietna.Terorocmy urodzaj karte

fli w stosunku do normalnych zbiorów określić mosina jako dobry
Stevy ozine uskuteeznione ra 89w stosuniu do obszaru sise
у&Ко 1 konie na 7 amiu sa w ilosci „наизглед/13 chorób
zwierzęcych w niektórych
przedostał

był księgosusz który

do województwa noleskiezo:Zapotrzehowanie rol-

ników na maszyny rolnicze jest prawis w zupełności pokryte,
”newsa rolny jak cukrownie na Nokyniu stoi dosyć nisko gdyż
czynną jest zaledwie 1 w Korcu,HŻyny wszystkie uruchomione .7mpotrzebowania vXasnego nie nokrvi

а.»

b/orzenyst. Оргбол orsemys?u rolneso rominigty jest na Volyni
marbarski,.Cammne marbarnis sg:w Koreu,Ostrogu,i Krzewie deu,Sköry surowe w większych partjach przychodzą do nas z
Ukrsiny,0otowe fabrykacje wysy/ene sę do kraju.?dastępxgie dość
intensywnie pracuje przemysł leśny,który wytwarza półfabrykaty,
h.p. klepkę,deski,i.t.p.Przemnysł ten prawie cały jes/fx; w rekael
mamuty,-vd:.Nadleśnictwa w kierurką opanowania przemysłu leśne
zo w rękach państwa nic prawie nie zdziała/y,Cementownia w Zdoź
bunowie ma być w roku przyszłym vruchowioną.Zauważyć się

aje

dość silny tuch w kierunku stworzenie przemysłu
Proj пытацца jest mianowicie budowa fabryki w «idz-nemąjffcęqysł
gorzelniczy uruchomiony w 10 5Najleniej prosperują browary piw
ne ktéryeh jest na

kilka dukrch oraz gały szer r mie
ksi
ARCHIVES
szych w kolonjach czeskich.
New York
c/handel. liandel na ›otymiu większy w rękach przeważnie polskie -

drobny nadal w rękach ')vduw kich, Duży ruch współdzielezy i sze-

тог почуоћ kooperatyw wyrueuje z czasem żydów z handlu drobneg
"’од’ті obecnie sosiada towarów barduo 'inno пода wrasne zapotrze
Mumia./jax isko to Womar"; się tem M riększe fiłmy ściągnęły
cale masy towarów dla haudlu z Rosję który jak dotąd jest spora
dyczny i na mada skalę prowadzony,2 40 przedskębiorstw bandlo
NYSE na Wormiu

de masvtorﬂ"

tylko

4

zdążyły

porc

suntapym o

jest fakt że niektóre przedsuębiort

id mniejsze transakcje z

a i dla paistwa
handlowe wolą zamiast

AŚ funkcjonarjuszy służby granicznej i towar nieoclony

drogę nielegalną praesy/ać
ze

ilości

do Hosji.Na Nożyniu na eksport można

chmielu,lmm,półfabrykatów drzewnych
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Obsada kordomu granicznemo z chwilę objęcia inspekcji

„Kordon praniczny

i uchodźcy,

i

koni

i

b

die

*

na wojewódatwo wpłylskie przez nor. Grocholskiego, stonniowe amie
nia się jednakże dotąd jeszcze dz
się nadużycia gdyż w przeciąmu tak krótkiego czasu nie można było przeprowadzić raczej
uskużecznić zupełnej zmiany a co zatem idzie i sanacji stosunków
n: granicy.Napływ uchodósów nis zmniejsza :;ięś'iadumyśęi otrzyma
пе (тога 0110): alną od władz sowieckich:slwierdzają że napływ ten
ma się zwiększyć co najmmiej o 5062 wzotowane są bowic
m większe

pértje uchodźców które oczekują zezwolenia na przekroczenie gra

nicyuigutrola powracających do Polski którę w pierwszej linji
prowadzi posterunek JURA ne grahicy,jest zgoła nie pożądaną ,gdyż
po pierwsze nie Gaje żądnych rezultatów jako kontrola bo ogląda!
nie na zewnątrz przechodzącego granicę, trudno podciągnąć pod
miano kohtroli,mastępnie kontrola tax » woduje zjawisko,że tysięce uchodźców

w werunkach jaknejgorszych oczekuje swojej ko-

lejki na przejście granicy,
Na terenie Wożynia w Був, wznożeone Se Gry wojemne,które pro: a=
dai dow.13 dyw.jnsternie gen. HALLER Btaniskaw.Gry te odbywają

się przeważnie w rejonie Równa i
Zostałą zlikwidowaną Ekspozytura 11 Oddziału na czele której
stał
rotm, BARAN WSKI „Likwidacja ta następiła na skutek roskaku Обен,
©

Wojskowość,

Iublin.2 całej Ekspozytury pozostała tylko sekcja ofenzywy z
por.
KOT; LOZUKIYW na czelo.Sekcja ta nie posiadą prawie żadnych kredytów i bardzo szczupły personal pomocniczy złożony z 2 ройої
,

i muszynistki.„Trudno spodziewać się by placówka taka bez piebi
ę
dzy i ludzi mogłą dawać pożądane голи) бабу,
04 ostatniego raportu na

nie przybyły żadne oddzia

ty wojskove.Nastroje żoŻnierzy 13-tej Dywisji dobre.?lquątgze
nie
i wyżywicnie pozostawia wiele do Zyczenia,
byłoby by
o-działy stojące bliżej granicy rosyjskiej oyky me względów
poli
tycznych jak mijn-plug} zaopatrzone i wyèyvione.Pobér vojskory

przeszed? bez spoéziewanych komplikacji,
Weil
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