<")
,
2 l}%

w
/

NACZELNE DOWODZTWO W. P.
(SZTAB GENERALNY)

:

Warszawa, dn. 22. p&£dz . ..... 1920 r.
/

Oddział II Informacyjny
BF p.

da
«)

[Иду т.

Do
/ według rozdziclnika /

# załączeniu przesyła się nadesłany przez
Oficera Łgcznikorego Nacz.Dow.#.P.w Gdarsku Report politgczny z Gdańska z dn.]9 października 1920 r. L.dz.1504/11

1 Zar.

#/z Szef Biura Wywiadowezego
et
Major

Otrzymujs:
1,Adjutantura Gensralns
„Ministerstwo Spraw #ojskowych

Oddział II Sztabu
3.Sekcja Evidency jna 34 oddz „synom-.?,) %

ABJUT/

*

w

L Dz.-172411541
un

PILSUDSKI
TE
м
New York |

Z sagen, Spies

1246» 7

40

Ofiger farmiteur

Rosu.

Dow.

C. ?.
Gdańsk,

dnia

19,października

1920r,

gri
«НТ
/ B

RAPORT

POLITYCZNY

Polityka Rządu Rzeszy

Z

GDANSKA.

Niemieckiej

i

w

већа

dla Niemiec.
W

okresie

podpisania

niemieckie uświadomiły
tu nie
praca

trsktatu

sobie,

naprawią doznanych

Wersalskiego miarodejne

drogą

że

klęsk,

i

że

krótko
czeka

terminowego

ich

długe,

koła
odwe

wytężona

Iorganilaoyjna w celu skonsolidowania wewngtrsmego odbudo

wy ekonomicznej i politycznego przetrzymanie "Ententy."

Ale Rząd Republiki niemieckiej spotykał na każdym kroku
trudności, ssczególniej gdy ohodsiło o demobilisację i ujęcie

w swe ręce prawicowych kół, Zemach Kappa
szą trudność stanowi opanowanie

wykazał, że

najwięk_

wójskowych sfer i poddanie ich

woli "Żydowsko socjalistycznego Rządu" i dla tego Rząd niemiec
ki musisł pójść po linji cichego sankcjonowenia

poczynań Pisany. Kierujące koła grosumialy ,le

"mie widzenia"

jedynie drogą

sorgenisowenia swego cichego udziału w poczyna

nisch вдп-кіш utrzymują swą

kierowniczą rolę, Tym też tło

i istotna sprzeczność wytycznych

maczy się poworna

х

i pozornego

Rządu niemieckiego

polityki

u
wa#hającego się pomiędzy odruchami protest
a
i

i uległości,

<

Na polu zagranicznej

polityki

,

tych trudności nie
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Zgodnie, ręka w rękę szli monarchióćci i lwolonnłoy cesarza i
spartakiści

do

urny wyborczej na Mazurach. .W tymże samym

Heimatsdienécie pracowali monarchiści, demokraci, socjaliści,
aby utrzymać niemieckie wpływy na wschodzie.,
To samo odczuwa się w Gdańsku. _ Wysiłki prawicy i lewicy
idą zgodnie po linji

szkodzenia interesom państwa polskiego

i po linji utrzymania niemieckich wpływów & organizscji ma pols
#

kim

:

Pomorzu.
W pracy

tej

kich obywateli
Niemiecka
go

Berlina

wysiłki

Gdańska

idą po jednej
chwili

w

i

“"ma—măg— w Gdańsku

i wewnętrzne
linji

podpisania

organizację

wysiłki niemiec

i ręka w rękę,

Rzesza

traktatu Wersalskie

przeznaczoną do walki w

niemieckiego ducha ... który ma "przetrwe

Polską ki będącą filarem
traktat gwałtu i krzywd."

Wymienię kolejno skcję Berlińską a następnie niemieckie
akcję włonie

©.m.Gdańska,
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Horodów

wpływemi ewemi

N I B M I ® C K I.
---

osiągnął, се Wysokim Komisarzem ligi

, były
w Gdańsku został Anglik, i to dir Reginald Tower

y na kulturze potué
€tudent uniwersytetu Heidelberskiego, wychowan

/ listópadzie 1918 roku

aiowo zachod-niej

K o 1 l e r

Marynarki kpt.

Attachć

przeprowadził z Berlinem odnośną

niejsze zło,
konferencję, polecającą p. Towers _ jako najm
tu niémieo
Jak późniejsze wypsóki okazały _ wybór s punk
kiego

widzenia

nie był siy.

Słabość p. Towere w stosunku

wrogiego dla polaków sta

c sabotażów i
nowiska gdańskich niemeów, jego "bezradność" wobe
odzeniem krzywd :-:
gwaktów przeciwpolskich w połączeniu в doch
z polaków 43:
każdego niemce pobitego na polskiej granicy prze
udowodniły dostatecz
/pódróż jegó do Dr. "Vagne ra do>St@rogardu/
nie stopień "bezstronności " p. Towera.
Jako ilustracje stosunków _ służyć może
silniejszej
nale

mogłaby

sema nazwa ваз.

a dosko
partji gdańskiej _ "Deutechnationale" _ któr
mieć bardziej Gdańskie bramienie,

Osobiste stosunki p. Powera

z p. Sahmem , i % "oficerem

tronności oficjalny
łąoznikowym" por. Kernathem, dawały jego bezs
10
$
c
туховь
STITI
subwentj onuje
;
›:
ні
ов
ом
дв
ł
i
owa
teg
pro
2/Rządniemięcki
t"_ jako organ informacy jay
stworzony "Ostdeutscher Heimatsdiens
siedlisko propagandy. _ Początkowy

monarchistyczny odcień, któr
1,
=

к

którzy wprowedzil

i poszczególni

szefowie

ne kontury

filja

pod kierowniotwem kpt,

mniej

i dzić

lub więcej

gdańska

szczerze

zrozumiewszy,

ше

robotnik

Zewnętrznemi

se,

o

skłania

przyszłości

się ku

Gdanska na

objawami

tej

filji

zatarł

&wiąskom

wyraś

Krause

Zawodowym

dalszą metę

zmiany

swe

jest

,

zadecyduje

fakt, te te

dakcj a "mai:-cher Volksrat" przeszła z rąk majora W e g e n e ra
/monarchisty/ w ręce ks.Dr. B r a u n g c h w e i g a /liberat/
że współpracownikami są socjelisci większości,

jak "estphsl,

Gehl, i zjedpywają sobie coraz większe znaczenie, Wszysóy oni
są opłacani przez Berliny Dokładny

ich działelności prze dśts_

нііеа w mych raportych o Nelmatsdiehscie,
*zgd )!

iggki, opłacejący do dziś dnia urzędników w W.

Gdansku, tworzy etaty i rozbńdoeva-ł ostatnio policję Gdenską,

tworząc pod pozorem kontroli paszportowej i kontroli obcopodda_
nych polski referat, zajmujący się szpiegostwem na rzecz Niemiec,
Radca policyjny }„ilzîebrani: związany z Heimatedionstem i ppułk,
Stapfem /patrs nise}/ jest jednym z ogniw łancucho łączącego
Gdansk z Berlinem,
4. 3 ramienia

Zządu Niemieckie gorezJ Auje w Gdansku рраїк,

3 % a p f, b.3zef Sztabu X Araji
bolszewikom
łącznikowy
w Gdansku.

Wilno/, pózniej
"ehrkreiskonmando

Zalkosheina /1918 r, oddsł
Sztaba XVII

A.X., dziś oficer

I oras a;of wywiedu niemieckie go

Wsze ikie podwuwane niemcom "dokumenty" polskie

wędrowały różnemi drogami poprzez Heinatodienet, poprzez policją
lub Bank Ghłopski,

6, Tenge
rsył w Gdansku

salesnie g3zie były dane _ do ppułk.Stapfa.

S t a p £ z ramienia
»

stwo/

Nlignieckiggo Min

Kooperatv"s b.*orulers, & podoficeréw X7II A.K.

mającą cele polityczne /patrz raport oddzia-lny o "Gemeinni_

tzige Arbeit und Kreditgenogsengehsft"/, oraz pomolai ostatnio
do йусфа organizacje usbrojon ch stróżów nocnych Dannser Wach

pe'
цічо

|
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6. Z ramienia Niesieckiego Wini sterst
e
на
та
ти
***
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Jego pieniądze organizuje w Gdansku Mjr.W a g n er wloherhe

\

polizei? Einwohnerwehry, Ortswehry, byłe Regrostkompanje, orga_

--

zacje

celne w

gonych

postaci

wgehmistrzów
7.

4.

"Grenzschutzu"

i

sieriantow

Ze berlinskie

,skłalającego

się

z

wysłu_

Reionewehry.

једнан;

rowadzi akcję propagendy

pismo llDir: Brücke" i ludzie grupujący

się dook@ła niego,

Dawniej "Die Brucke" była organem H K.T. Po wyjezdzie szefa g
grupy H.K.T. Hr.H a @ в 1 і п 5 ес а do Kolobrsega, redakcja

“Die Brileke" przeszia w rece Dr.B r ö n n e r a ./demakrats/.
Msjąc wszystkiego 200 abonentów "Die ARicke" ma luksusowy фока!
i wspaniałe pokoje przyjęć.
Ostatnio "Die Bricke uderayla w ton Pojednania" _ i umie_
Ściła kilka artykułów w duchu wyrównania nieporozumień, rzuca.
jąc myśl, że chce, jak sama nazwa wskozuje, być mostem między
Gdangriem a ''olska.
Zwrac an nalio specjalną uwagę ze względu na ścisły zwis
gek "Die BrUcke"

niemieckim.

8. Z ramienia
wicowych,

Berlina, mniej może kół rządowych jak pra

utworzony w Gdsnsku BAUERNSAWK prowadzi wywiad na p

Polskę i finsnsuje takowy.

-

Dyr. v. E a e r k e r /Krebsmarkt 2/

w soisiym kontakcie z kpt. L e r

c h e

organiżował

"Westpreus_

sisoher Landbund" na terenach Polskie so Pomorzg .

I du E I E MG 0 v.,
3
skupiających mig bes rónice; przekonam partyjnych w walce anty
DSKI
polskie;j zorgenizoweiy sie
|
ax
f
CHIVES |
| Now York |
1. w Gdanskich partjaon polityczny ch,
Do niedawna Veutsohnationale ХиХхирикка&х 1 Deutsche Volkspartei
Il.

były

!

Y 8 I

кт

0 D A N S k

iniejatorkemi heey antypolekie}, pociągając za sobą inne

odłamy., mi gros akcji przeszło do partji centrowey. Jest
to kutolicka partjs /organ Danziger Yolskblatt/, która dzięki
swemu wyznaniu ma naj sciślejszy związek z Polskim "omorzem przez

księży i ma dlatego najlepsze informacje o Polsce.
г 5%.
oski
Institute
ARCHIVES
New York
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Zentrum

низ–виђа też Neimstsdienst _ podżegając do ogłoszenia

"polskich gwałtów,
Охлал Demokratów. Danziger Zeitung trayma prym w tendenoyjnej
brudnej walce

z polskością. Komurikaty Dansiger Z%g. podczas

ofensywy bolszewickiej
sukces

uragaty

przyzwoitości i tylko stanowczy

politie;! broni zmusił to gedzinowe pismo do względnego

milczenia i ograniczenia się

do welki z nîpiotu.

czasach wymieniano mi p, Bihrmanna

*

korespondenta Vossische Z%g.

w Wersmowie, jako korespondenta jednocześnie Dansiger Z%g. Dono
szono mi, że
Nie

korespondencje z Warszawy

mając o tym sqiu polecam

pochodzą z jego pióra,

uwsódze kompetentnych organów

p. B&hrmanaa oras jego stosunki # hr. Obersdorfem._ B. ma prowa
dzić mały wywiad dls posła niemieckie go,w Warszawie,
Danziger Zeitung

wwieniła redaktorem B. Vallenberg /żyd/

ustąpił i zastąpił go М Хек ружу red. Münchener Heueste Nach
richten" /wesechniemie о,}.
odwieczny wróg polaków sugytkowa

Deutsche

la ostatnio swą energję na stworzenie sieci swej partii po catym

Obszarze W.H.. Pod nazwą "Landverband WestprelMscen"./Przywódca
oski||
ISTITUTE |

K e t t e _ Zoppot./
skupie się:

AFCHWEJ |
New v: \

î

Landesverband

Kreisgruppe
Freuengruppe

Jest

to

/ Dr.Hillger _Wrzeszcs/
/PrL.Possart/

Dansig

Kreisgruppe

Danziger

Höhe /v.Ziegler _Schwarzenfelde

„*

Danziger

Niederung /ks.Christiani Trutene!

dziś

Wszechniemcy

najliczniejsze pertja w
/"Alldeutscher Verband,

Schwegemann und"elldeutscher
punkt

Stadt

Dansig

e."

/sokwegemann/

Danzig

przejściowy

Ortsgruppe

Weichselgau"

Danzig"

pres.

/Kotte _Zoppot/ tworsą

do

remnei. pod przewodnictwem
istu
chist
Portii aroh
monar
2./mom

-‚п.
przyjeciela,(#
/Oliva/ Ню:

utrzymuje

kpt.

Lange

żywy kontakt, Lange wy

daje "Ostdeutsche Monatnhefte" i robi cichą propagandę Hohensolle:

Lange

zwiąsany

jest

z

%s

Deutscher Kulturausschuss т Вуд,

gossesy patrz raport Nr. !"?17/27. % dnia ZJ‘Î

ideowo blisko Langiego

i w kontakcie z nim są

a. / major Wegner
kpt. a.D. Kohler /preses, "Bund chomaliger Offisiere"
w Lengiubr
te ostatnie nici provadza do centrali w Prusach Yschodnic
do Rominten.
3. Zwi.
stenowią

Zewod

Kie bedge ściśle biorąc partją polityczną

najwdzięczniejsze pole ekspensji każdej propagandy, Pra

zrogumisls, że bęz robotnika

wica

Gdańska i widać

jak

każda

nie zadecyduje o przyszłości

z pax-Atu lub organisacji prawicowych

сбота pazury i zbliża się pod płaszczem protektora lub doradoy do
Wagner a najwięcej pp.Stapf

związków zawodowych _ Heimatsdienst,

Крисп: wyżej mają nici wiodące do sfer

pioująoych (он/овди?;

neinn"\tzige Arbeita_ und Kreditgenossenschaft" i do sfer

bemrobot

nych poprzez tąże organizację.
Kilka głów o niesaleänych i komunistach.
Wpływowy element, chwiejny, skłaniający się ku Moskwie „przy,
wodey be s _charakteru i bes zasadnicze go wpływu.
bleme‘n‘c podatny dający się opanować jedynie
ny element

przez jemu podob

polski, zorganizowany, lewy w przekonaniach moralnie

dysoyplinowany świadomy

swych celów lub teś świadomie i mądrze

prowad zony »
Jest to jedny z dróg prowadmących do stworzenie

polskiej w Gdańsku i do spolszezenia portu.
Prace w tym kierunku są podjęte przez Надя.! «two przęz рото
łanie

do kyois

polskiego związku

transpostowców # porcie,

"Ммт.
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