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Przesyła się do wiadomości następujące raporty
attachA wojskowego P.. w Bernie:

+

1/ Kr,2151/RW z dnia 1.X. r.b., wyjaśniający rolę
komunistów włoskich Dugoni"ago i Bianchi'ego w pertraktacjach z Giolittim, celam z=zwolenia na przedetawicielatwo
Spwistów w Rzymie;
2/ Nr.2152/RW z dnia 2.X.r.b., dotyczący ruchu аопаг«
chistycznego w Pawarji;
3/ Nr.215 5/HW z Ania 2.X.r.b., zawierający dane o
działalności Misji ukraińskiej w Savarji;
&/

z dn.7.X.r.b., według którego aks-ce-

sarz Karol nie przyjął ofiarowanej mu korony węgierskiej.
Otrzymują:

iin.Spr.Zojsk.0ddział ll Szt. „kin.Spr.

Zagranicznych i Adjutantura Ganeralna.
Szef Oddziału Il й. D.
m.p.
Za zgodność:
/
/

Ppłk .p.d.0x% „Gan.
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Informator otrzymał niniejsze wiadomości od p.KOPP 'a
szefa Misji Sowieckiej w Berlinie.
„&
|AA

Dwaj komuniści włoscy D U G O N I i Józef B I A NG H I byli w bezpośrednim kontakcie z p. GIOLITTI'm w sprawie
polityki, którg zamierza prowadzić rząd włoski w stosunku do
гђа: lwietôÿostali oni naznaczeni przez rząd sowiecki
ażeby z szefem rządu włoskiego omówić przyszłe stosunki polityczne i ekonomiczne pomiędzy Włochami a Rosją Sowiecką.

(Podobno rząd włoski formalnie zapewnił BUGONI'ego i
BIANCHI'ego, że nie uzna nigdy rzędu WRANGLA, i podobno obie:
cał, że oficjalnie przyjmie jako ekonomicznego rosyjskiego

delega?1ejakiego WODOWOZOWA, a także, że niebawem pozwoli
na pobyt

w Rzymie oficjalnego przedstawiciela Sowietów, jak=

by ministra pełnomocnego,

Było przytem wymienione nazwisko

WORIWSKIEGO, dobrze znanego propagatora bolszewizmu.
Podobno to; rzęd włoski nie sprzeciwi się urządzaniu
we Włoszech wielkich manifestacji na cześć Rosyjskiej Republiki Sowietów a także ОХ… uznania moskiewskiego rządu

przez mocarstwa zachodni
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onie we Włoszech możliwość bojkotowania F-rancji, ponieważ
rząd jej uznał WRANGLA, jak również Polski za jej gwycigstwa
nad A Armję Czerwonę +
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шипы… o sposobach osłabienia wpływów angielskich i fran
cuskich wśród muzukmanów, co byłoby z korzyścią dla Włoch
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zwłaszcza w krejąch położonych nad

мг:-ими;
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Nawiązując do tutejszych raportów
27 si

z dnie

a, r.b. i NP.2090/K.". z dnia 15 września, r.b. :W ruchu reskcyjno-monarchistycznym, istruiejącym obecnie

w Bewarji można odróżnić dwa prądy :I. Monarchistów separatystów;
II. Monarchistéw o zabarwieniu czysto терми-сунца

X Do | ton-22- од&аны salicayd moèna praedenezystkien
hrabiego
który pragnąłby utworzenie królestwa beware
skiego 1 separowania Bawar !…“

…… miRUB
dłuższy czas wywierał wpływ na Kronprinza RUPRECHTA Bawarskiego.
Ten ostatni zaś trzyma się zupełnie na uboczu i nie chce zabie=
rać miejsca ojcu swemu, królowi LUDWIKOWI, który bynajmniej nie
zrezygnował z idei objęcie tronu. Król LUDWIK ma za sobg cate
bawarskie duchowieństwo, któreby nie popierało kandydatury księcia RUPREGHTA, którego opinje liberalne są aś za dobrze znane.
II. Najwybitniejszym cz&onkiem drugiego odłamu - Nacjonalistycznych Monarchistow Bawarskich - jest General lm?!“—
ry ostatnimi czasy jest na świeczniku politycznym.
$
Nacjonaliści pragną przedewszystkiem odrestaurować całe
Niemcy. Odsuwają wszelką myśl zbliżenia się do Francji, ale
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na upartego zgodziliby się na £zasowe odsep
arowanie

„:;

ileby ta separacja ułatwiła wskrzeszenie dynastji
crow.

|

mil

ten jest w stałych stosunkach z Generałem LUDENDORFRMP

który niedawno kupił posiadłość w okolicach Nonechjum.

Nacjonaliści bewarscy kierują się jakoby dyrektywami tego
мит–виц.

B

Ważny ześ odłam orgenizacji "лимфе“ nie wy»
brat jak dotgd wyrainej orjentacji politycanej, ale podobno
się raczej ku maju:—lutu).- wpływ LUDENDORFA jest
bardzo silny ne dawnych Żołnierzy, którzy obecnie wstąpili do
ORGESCHU,

Wobee tych

nacjonalistor z jedne}, a separa-

nre-ux…“ bawarscy uważają zamach stanu za nieunikniony i twierdzą, bey nic s w stanie mm zapobi
Bywię oni jednak nadzieję, że demokratyzacja Bawarji nastąpi
drogą powolnej ewolucji. Leczjednocześnie przygotowani@ są
na to, 1% Bawarja najpierw wystąpi ze Związku Rzeszy, ażeby po
odrestaurowaniu dawnego "rógime" w Prusach przyłączyć się do
niego na nowo.
i
tystów z drugiej

&….“ socjaliści większości nie przykładają żadnej
wagi do owych przygotowsń natury wojskowej, czynionych przez
partje monarchistyc
Wierzą oni w potęgę i moc doktryn demokratycznych i nie wgtpig, So ludność prowincji przemysłowych
Norymbergji i Augsburgu stawi umi-n Opór zamachowi monarchi.

Stycznemu, któryby ewentualnie odniósł zwycięstwo w Monajun.
#
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Хани. RUPRECHT BAWARSKI oświadczył podobno swym zwolennikom, że chwilowo pod żadnym warunkiem nfe stanie na czele
jakiegoś bawarskiego monerchistycznego rzędu.

Od is] pory

uwaga została skierowana na osobę Księcia ALFONSA

cie-

Szy się do pewnego stopnia popularnością.
Pomiędzy monero'istami, którzy obecnie prowadzę na wiel
ką skalę propagandę celem odrestaurowania Bawarji możemy wymienić Pułkownika ZPP, byłego komendanta gwardji bawarskiej.
chwili obecnej
chu stanu dysponują 8.000 ludzi
Republiki Rad dysponują

rohiści na wypadek zamajonych.

Łecz zwolennicy

ilością taiga… zaś

jest w stanie oczekiwania, oficerowie wpra

ie prowadzą wiel-

kę propagandę monarchistyczngą, sle wojsko niezbyt przejmuje
sig ts Prop-uma

Natom

nimi ezasy s

Einwohnerwehr ochotnicy zwerbowani ostat-

је 619 z rekrutów - ce&kowicie oddanych ide-

= nl.
Partja robotnicza katolicko-bawarska niedawno зафойо- na ma z każdym dniem więcej członków, Jest ona finansowo

wspierana przez powne grupy przemysłowe mianowicie tę se
Schweringu.

Lecz niejaki HITLER, jeden z leaderé= tej partji

jest człowiekiem bardzo wgtpliwym, niezaskugującym bynajmmiej
act
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“&&th do Bawarji celem nawiązania stosunków ekonomieznych pomiędzy texi
Widocznem jest, te Ukraińcy nie
tylko pragną wskrzeszenia stosunków handlowych, a tem samem
zdobycia wszelkich produktów, których im brak, lecz ches tes
_
nabyć materjał wojenny, którego potrzebuje ich armje dla walki
przeciwko bolszewikom,
Dotychczas nie było możliwem ściśle oznaczyć jakę ilodd
materjału wojennego i amunicji zakupiła Ukrains w Bawarji.
Natomiast podajemy ponizej 11869 рглелуєйоноби, паїєйоcych do Donu Handlovego WAGNER & FÜRTER, kt&ry to dom centrali»
zuje po dziś dzień stosunki ekonomiczne ukraińsko-bawarskie.
Prezesem Rady Administracyjnej tego Т-ла jest Dyrektor
EPPHER (z Monachjum). Następujący przemysłowcy bawarscy do nie
go nalożg, a udział każdego stanowi conajmniej 10,000 marelesP/ebryka Maszyn Augsburg

-

Norymberga

Neumeyer Two Akc.

-

#

Тему Tek Schiutes

*

Pabryki Epple i Buxbaum

-

миші am“???
Augsburg | mum

Wieland (Two komandytowe)

-

Monechjum

C. Feller, fabryka narzędzi

-

Monachjum

(! -

Monachjun

Malsch, maszyny
Ersterer, maszyny

…; - Altötting

u

Schladenhaufen

-

Norymberga

Eggen, fabryka

-

Pasing

Speiser

-

Göppingen

Fabryka Motoréw Sendling

-

Nonachjum

Fabryka Aluminium

-

Preising

Glas i Lohr

-

Dingolfing

Fabryka Textile Frisching

-

w Saksonji

Noll

-

Stuttgart

Moellen

-

Bopfingen

Fabryka Leków i Farb

-

Monachjum

Fabryka Produktów Chemicznych -

Monachjum

„$$$—”T'”
Lloyd Bawarski
Nikaria
Two bawarskie dla Handlu Między-

Monachjum

Alpha

Werke

emma

Kemo (Two

Regensburg
Stuttgart

iHonachjum
патодоново» - Freising.

Feller i Syn
#

#

Moja Ukraińska, które udała sig do Bawarji skindake
Się z: Eke. wm KOKISSAROW, ржєеза Місії,
Tajnego R-adcy GREGORIEWKI, prezydent ludowej partji
ukraińskiej,
Eks. wee PELIK/NA, b, burmistrza Odessy,
Misja E-awarska, która z Misją Ukraińskg powróciła na
Ukrainę składała się z dyrektora WAGNERA i kapitana SICHARD'a.
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Według otrzymanej poufnej informacji

Bernie zwrócił się oficjalnie do ex-cesarza

poseł węgierski w

la z propozycją

powrotu na tron węgierski, ale pod warunkiem, iż cesarz Karol
wyrzeknie się praw swoich do korony austryjackiej i będzie tylko
królem węgierskim.

Ex-cesarz Karol nie zgodził się na powyższą

propozycję
{мертвые Rząd Węgierski poprosi ex-cesarza Karola, -ażeby abdykował z praw króla węgierskiego.-
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