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W załączeniu przesyła się raport polityczny z т.т.
Gdańska za czas od 10 do 20 października r.b.otrzymamy
od oficera łącznikowego w Gdańsku,
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za czas od 10 - 20, października um:-.

I. Polityka władz oficjalnych.
------

Oficjalnych włądz w.m,. Gdańska cechuje kompro-

Polityk wewnętrzna :

nis w stosunku do marstw robotniczych i kupieckich - ma=

2

jący na celu

1/ wykazanie wobec zagranicy, бе w.m. Gdańsk obejdzie
się bez interwencji obcych i utrzyma normalny porządek życia,
2/ uchylenie możliwości gweażtownych wystąpień ze
strony niezadowolonych mas,
3/ utrzymanie stych dominujących wpływów wśród kupiectwa, które w myśl swych interesów handlowych
pierwsze zacząć by logan, ciążyć do Polski.
Dążność do kompromisu ujawniła się w szybkimzekończeniu
strajku pracowników publicznych, który trwaz zaledwie pote

»

tora dnia, za pośrednictwem gen.

Banking: komendanta wojsk

okupacyjnych, - w zażegnaniu air-jka: tremwajarzy, który
groził przed 15. bm, i.t.d.Swiege mianowania członków Rady Stanu z zm-

moczenia Gospodarczego /Freier Wirtscheftlicher Verband/
< v. Schrocka i Dra

ко;

'

wzmacnia stanowisko polityczne

ostatniej.Wypadki 29/V11. wykazeły jednak, że tłum potrafi sig unosić przeciw swym władzom jak (o miało miejsce
z pobiciem Sahma.Polityka zewnętrzna:

„А

ж

!per-.у

опсади. polityką zewnętrzną w.m. №

prowadzą ludzie bądź dysygnowani przez rząd niemiecki jak

&
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Sahm, Förster, Pabst, badi też członkowie dawnego regimm
|

jak radea v, Kamocko i inni. Propaguję oni zasadę adh-

wite) suverannosci w.n. Gdańska na semștra, a w ты
щ
° д
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samej

dążą do łączności

ich koryguje
osłabienie
żamo

za

z Borlènem. Posunięcia polityczne

Sir Reginald Tower i

rząd niemiecki.

zdecydowanie antypolskiego

koniecznóć

chwili

i

jest

wragę a odchylenia
taktycznemi

od

zgodne

wzgłędami,

Gdańsk polityka

tej

ze. stanowiskiem
ludzie

ci

ich będzie

linji wywołane będą li

Wobec mającego

CO тай

stanowiska,

. Dopóki
pozórnym obu czynników ośdziałowywania
reprezentować będą w.m.

Stąd

zapaść

dla nas

tylko

ostateczne-

mogul… prawno=państwowego stanowiska Gdańska w
stosunku do Polski, celem uniknięcie sabotowania konwencji

go

polsko<gdańskiej i wprowadzenia polityki gdańskiej na inne
tory muszę na widowni ukazać się nowi ludzie, którzy szukali by szczerze porozumienia się z Polskę. Przez wciągnię!
cie w sforeę naszych wpływów niemieckiego Zjednoczenia
Gospodarczego, możnaby osiągnąć zmianę dotychezasowero
stanowiska oficjalnych władz. Podatny dla tych usiłoweń
widzimy chociażby w stanowisku związku niemieckich eksporterów i importerów który dąży do uniezależnienie się
od Niemiec i możności prowadzenia samodzielnej polityki ekonomicznej,co wcześniej czy pózniej
doprowadzi do zbliżenia z Polską. Kupiectwo jest przeciwne

gospodarczego

tworzeniu granicy celnej dla w.m, Gdańska i wyraznie
tuje, iż przed 1772 r. położenie miasta цим.; korzyst &

ne. Podłoże porozumienia jest dla nas bardzo dogodne, Usido togo, aby po stronie naszej
Zowania wige musza
znalasky sig: kupiectwo i masy robotnicze. Koniccmne jest
oparcie sie na tych/özynnikach polityki polskiej w Gdańsku.

Dążeniem niemców gdańskich EEK: aby Ak
№
Stanu stała się reprezentantką na zewnątrz w.m. Glm’uh.i
co wprojekcie konstytucji zostało wyreznie margla”.
Dziś prowadzi politykę aktywną wydział polityczny konsty=
tuanty i mianowana przez Sir R. Towera Hada Stanu. Stosunek do Kolski, jest normowany przez anglików i rząd niem
piLSUDSKL
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niemiecki

i

jest

niezależnego
wręcz nam wrogi. Rewelacje

y,
gocjalisty Meu'a unaocznił
tyczne w Gdańsku,

nawet

oficjalne

czynniki

z bolszewikami gotowe

5$

poli=

цін-ці

podyktowa
cię przecisko Polsce. Stosunek do Niemiec jest
ej pimp»
ny względami uczuciowymi i tymilajaceni z dawn
starają się
leżności pravno-paistwowoj. Związek z rze-ug
en zain- podtrzymać liczne towarzystwa, ale ogół gdańszcz
):
teresowanie swe ujawnia nietylko dla spraw deducţie
z ich
ale i polskich, W stosunku do anglików licząc się
ustęp=
wezechpoteingmi wpływami, prowadzą niemcy politykę
spraliwę, przez co :»?ij całkowite poparcie w tych
Бояга=
wach, które nie kolidują z interesami angielskimi,
chunek zezatuiany jest zwykle na koszt Folski
Wrew stenowisko lowicy konstytuanta gderiska
się
przeszła do źwykłych prac ustawodawczych, Zażatwiwszy
Wyz ustawą o elektryfikacji w.m. Gdańska, przewidująca
ia
właszczenie za cdszkodowaniem, przystąpiono do uchwalen
ustawy o wyborze sędziów, przyczym w opozycji znaleźli
ogół
się socjaliści domagający się wyborów sędziów pr":

obywateli, Z interpelacji zesługuje na uwagę żądanie wyStosowane przez niezależnych socjalistów pod adresem Redy
Stanu, aby ta wyjednaza zniżkę cen kartofli polskich,
gdyby zaś rzęd polski nie ustąpił w tej sprawie, należy
`
zwrócić się do konferencji ambasadorów, Wniosek тиражная
ny by2 ânia 19410, br.- °
um
1], Stronnictwa i partje polityczne działające na terytorj
prema
wm. G d a ă 8 k *
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Gochę charakterystycznę wszystkich nie- |
;
mieckich partji politycznych w Gdeńsku jea't ich nienawiść
ku Polsce. Jest to jednocześnie jedyną cechą różniące poPILSUDSKI
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Tylko Niezależni Socjaliści w Gdańsku
25 :23

+ à »

w przeciwieństwie

do U.S.P.D,

Szeszy oświadczyłasig

ważającą większością przeciw przyłączeniu do
narodówki

/za

572 g£.,przeciw 1105/.-

III, między-

Najbardziej wrogą

dla Folakéw i Folskogei jest prawica веш; związana z
pra-age; niemiecka-grupująca się w “штатним Volks-

part-ai"; ze nią idzie z prawej ku lewej stromie "Freie
Wirtschaftliche Vereinigung, Zentrum, Dewókreci, Socjalié=
ci niezależni, socjaliści większości i komuniści.»
powstała w dn.
Dentachretionale w
15 i 16/1¥, 1919 r. przez przyłączenie się do "Deutschngtionale Volkspartei" Rzeszy "na pierwszym zebraniu 16/IV.
w Salach Preussische Landesversammlung w Berlinie./Srænisecjer
1.Westpreussen
prezes Überregierungsrat Kotte -Zopott
biuro - Gdańsk Krebsmarkt 2-3.
2, lendesverbend
prezes adw., Schwegnann
biuro Krebsmarkt 7-8

-

Sekretarjat Staatsenwalt a.D.Bonnecke
/zoypot./
3.

Stadt
prezes - prof. Dr. Hillger /Studienrat/
biuro Krebsmrkt 2-3.

4. Przueneruppe.
przew.- p. M, Ponarth
biuro - dawniej Lengrasse 56 obecnie
Hig. Goistgasse 127.
5. Donziger przew. "Oberamtmann" v. Ziegler,/Schwer
PiLSuDski
zenfelde/ INSTITUTE
ARCHIVES
biuro Krebsmarkt 2-3.
New York
reiscyupze Danziger Niederung
eh
przew. - Ks, Christiani - miop“;
biuro Krebsmerkt 2-3,

-

-30

-

Deutschnationale

5 -

Volkspargei jost najliczniejarg

[zoro 25000/ na terytorjum w.m,. Gdaiska i ma 34 jonów

w Sejmie, Program jej: konserwatywny, niemiecki, antypolski,

(.
charakterys ty

S

6

Kottę - Sopoty- utrzymuje ścisły związek z kpt. Lerche
. [Nestproussischer Lendbund/, radog v. Härker tem /Seuernbund/. Kotte jest jednocześnie przewodniczącym związku
Torbend
Noichselgen",. Zdeklarowany wrég /
Polaków.

$

» preevodnicagey grupy "illdeutacher
OrtecruppeDongi" - bawi w Paryżu. Zażarty wróg Polaków,
1
~Renueckę lat 40,- autor najzjadliwszych artykułów anty- '
polskich w "Danziger Allgemeine "eitung".
Hiliger prof. Politechniki - haketysta,
Orzen vrögowy "Danziger №111. Aei tung"

/petrz ustęp prasa./
z
Deutschnationale Volkspartei ma t.zw.
ständiger Ausschuss" t,j. wydział zajęujący się specjalnie sprawami urzędników,;
Premes: Dyr.poczty Tüpfer /zmerX 4.X.1920./
obecny prezes sekrolarz pocztony p.Fhilipsen
Rennorstiftsgasse 8/11.
Wydział urzędniczy zajmuje się posa innomi &!an rent °
ów partji, i ma swe filje w Oliwie i Sopotach.
Jako mówca wydziału urzędniczego znany jest prof. Evers,
Z instytucji publicznych partji funkcjonuje czytelnia i
wypożyczalnie książek Hlg. Geiststrasse 127, Lotna czytelnia w l/ Heuteich /obecnie u wZascieiela drukarni
Poch'a/ w 2/ Stoogen /

"

зks. Heukritz/.

mon

.

Akunin]?
Tegoroczny zjazd kobiet D.N.V.P. "Lundesfrouentag" odbşéz '
dzie się 6 i 7/XI. br, wiGeverbohaus -Hlg. Geistgesse 82.
6/X1, br. 10/m.30. odczyty panny y.d.Gróber „bk
w 3/ Gross Zünder /".

u

" Christéani

¢

- 6 -

-

/Królewiec/,
v.

Brausewetter /Gdausk/,pani

pani

Kortlﬂoisch/Gdaﬂlkl. peni prof. Freuden-

- thel /Gdaugk./
Nieczórem: Zebranie ogólne przemawia Marbarete
Behm i Dr. Kite Schirmacher.
7/X1. 10-ta wyciceska na Karlsberg i naboteist
wo u stóp pomnika Królowej Imizy.W załączeniu broszurka zawierające wytyczne dla
prec Deutschngtionale Volkspartei.
jest odpoviedni+
b/
kiem na gruncie gesr'erim, Volkspartei" w Niemczech. Deutsche Volkspartei nie posiadała nigdy w Gdais
ku swej ekspozytury. Natomiast przed wyborami do Rady
miejskiej gdańskiej utworzyła się organizacja mioszł
czańsko-kapitelistyczna. dostosowana dp warunków politycznych Ми celem obrony niemszczyzny. Do tej partji zbliża się najbardziej pod względem politycznym nadburmistrz Sełm.

*

Trzy partje: demokraci, centrowcy i 7.N.V. utworzyky w konstytuancie gdańskiej t.zw. "Burgerblock"
odpowiednik bloku w perlamencie niemieckim, który przeprowadza

wszystkie swe postulaty zwłaszcza antypolskie

wkonstytucji w.m.
prasowy "Danziger Neuste Nachrichten".

c/ Zentrum Dzięki temu iż grupuje w sobie keteli-

i

ków ma doskonałe informacje o Pomorzu rrzes księży.Ostatnio przejmuje dominującą rolę w pracy przeciw-

polskiej przez swą rolę

informacyjną i pracę poli-

tyczną i propagandy na Pomorzu.
Organizacja:
-

SKI
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biura - am Sande Nr. 2.

1. przewodn. handlarz win Fuchs /Brotbenken=
ся
*
w zarządzie: Max Lindenblatt

[lug.GelstQiu/

właściciel sklepu spożywczego i Karau Lang34

- 7 -

gasse/ właściciel sklepu z parasolami.
Kasjer:

Wohlert

датој fabrykant rękawiczek

' obecnie urzędnik magistratu /wydział pracy/
TUpfergasse./

-

Partja Zentrowa ma w swym Zonie katolicki związek
botniczy "Verein der Katholischen Arbeitsvereine" /
Tbpfergasse 33/1I, Przewodniczący: dziekan Sawataki,
Josefskirche - Tüpfergasse. /alkoholik/. Czynny udsiał
biorg; Ks.Dr. Hoske i neuczyciel Kemitski /Olive/.
Portja ma podobnie jak D.N.V.P. związek kobiet
"Katholischer Freuenbund"
przew. Hektor Splett /Zoppot/
Gzymny udział: pani dyr. Landmann
panna Dr. Semzau
R

"

Szczersputowski

Istnieje również sekcja dla młodzieży.
prasowy "Danziger Volksblatt".d/ Demokraci
"Psutschdemokrrtische Partei" dzieli się na Deutsch

Hlg. . Ge Geistgasse 81 *
Przew. - radny miasta Kurt Siobonfreund,

ARCHIVES
[New York

czynny udział biorą: pani Junker, J&ckel.
- W partji demokratycznej istnieją prądy pogodzenia się z
Polską, o ile to będzie zgadzać się z interesami poszczególnych członków, Przez przyciąganie poucicgólnych orga=

nizacji ekonomicznych do odpowiednich organizacji или“!
możnaby wywierać puma wpływ na politykę poszczególnych
członków. Z pośród członków tej partji należy wymie
Jewelowskiego, Dra Baungarta i inni.
-

%..
| PILSUDSKT,
INS
w

Tendencje partji demokratycznej w Niemcedh rów=
nież idę po linji wyrównania antysemityzmu.- /przywódca
tego ruchu Gothein z Wroczawia/, Jak z załączonego statutu wynika "Związek ku obronie przed antysemityzmem" me ew

swych reprezontantow w Polsce:
*

#
35

|
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Aronson Bydgoszcz,
Hamburger Poznań
Herz

a

Kindler
Viktorius

n
#

Grudziądz,

%

Swą politykę na zewnątrz.»
- prasowy_ Danziger Zeitung.
3
e/ wiekezosciReiche- lub Hehrheitssozielisten tworzę pmwicowo-socjàli‘tycm partję robot

'i

przez nich proradzi

вісте, dążącą do przeprowadzenia zasad socjalizmu drogę
ewolucji, W stosunku /o Polski odznaczają się oni spokoj
‚ng ale stałę nienawiścią. Dawniej / w listopadzie 1919 r
do lutego 198 r.] łączyli się oni z niezależnemi v jedn

partję. Przed wyborami do Rady miejskiej nastąpiło ron-łączenie obu partji, Ważniejszych ich przedstawicieli
należy wymienić: Gehla, XXKXK Griuhagen, Arczyński,
Zint.vrasowy Denziger Volksstinme,
f/ Hiezeleöni_ "Unabhängige Soc.Dem.Partei Danzigs", Partja ta przechodziła ostatnio ha;-ym!. Wobec

konieczności opowiedzenia się za lub przeciw III między
narodówce partja stanęła wobec ewentualności rozszcze~
pienia,ș
Większość E Kali /372 gr, za 1105 gł. przeciw/
odrzuciła wniosek przyłączenia się do III międzynaro- |
dówki i przez to są widoki ‘un-annie
Podczas ofenzywy bolszewicki-j wskazenie było
rozbicie partji niezsleinych интим bolszewików

i ukżadającej się z rządem Sowjetów o Gdańsk, Ш"

х

jednak po usunięciu niebezpieczeństw grożęcego od wscho
du. rozpadnięcie partji nie ﬁst wskazane z punktu widze-|

nie polskiego i wysiłki Nacz.Dow W.P. idę po linji
utrzymania partji jako narzędzia przeciwko niemieckiej
prawicy.
| Ри30088
R
INSTITUTE
Przywódcy:
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Przywódcy:
Reube

' ludzie o słabym charakterze -

Bahn,
Mau,

znany z

rewelacji w

sej-io.

Teraz bez zasedniczogo wpływu. Masy podatne choć trudne
do utrzymania w rejonie swykh wpływów,.Orcepprasowy "Das Freie Volk",&/ Komuniści.
przywódcy: /Marberg /ukrywa się/ ,
8

Deutschland, .
› Eelechiński „-

W wielkim Gdańsku K.P.D, posiada z górą 800 członków,
w Eopotach - 40,
Pertraktacje, przeprowadzane z U.S.P.D. celem
wspòzpney i ujednogtejnienia metód działania, będące odbiciem akcji K.P.D. w całych Niemczech, która doprowadzi=
%% do rozłamu U.5.P.D, - na gruncie gdańskim daje mierne
rezultaty. Tutojsi komuniści zyskają na koszt niezależnych
liczebnie mało, pod względem zaś jakości - nic, gdyż element który odradnie cd U.3,P.D,
roli w part»
ji nie odgrywa.

4

Prowadzone propagenda i agitacja wśród robotni-!
ków i- marynarzy w Nowym porcie podczas inwazji bolszewie- kiej ze utworzeniem w odpowiednim czasie politycznych rad
robolniczych, przysporzyła jedynie partji trochę członków..
„Go sie tyczy obecnej akcji - zwrócona jest
większe uwaga na propagandę wiejką; w dalszym ciągu prowadzone jest robota, przeszkadzająca wyładowywaniu i rrzesyłaniu transportów materjakéw "мыть do Polski,

Naogół wpływy komunistów w Gdańsku mf]…Мушић przedstawiciolstwa swego nie mają, ani też w
tym kierunku akcji nie prowadzą,
PiLsubäg
\
\
;
Institure

PiLsuoskt|
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Wpływy na organizowanie siły zbrojnej
,

praewatnie previca,

ktéra uniata wytargowaé

od anglikéw

pă

‚
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. wych

Wehr'ów i

tworzenie

to no-

Nechegryppen.

Na granicy pertji politycznych
tajnych stoi

coraz

grupa

t.zw.

związków .

"Alldeutsche":

pe Danzig
illdeutscher Verband Ortsgrup
enann p.wya*
hweg
w.Sc
przew.ad
au
Alldeutscher Vorband Weichseg
Kotte p.wya+
of.
przew.pr
Jest

to

mieckiej

ły Rzeszy niezwiązek Niemsów wyznających idea
i

ska na łono
propagujących przywrócenia Gdań
-

Niemezyzny .
III.

Związki

tajne

i

orgenizecje.

Їхав] tajnych związków to "tajność" ich
na terytorjum w.:. MIE jest względną. Nazwy ich nie
se zbyt kun-prawa:; tajemnicą istotną są wewnętrzne
nitki
nici w nich мы… Gdaisk i Berlin,.~ Poprzez te
Co

sig

wpływy
niewidocznie dla pobiożnej obserwacji przenikają
i wpływaja na kształtowanie щ jeberlińskie do
rząd
go przyszłości, Skowo "Berlin: nie zawsze oznacza
płyną z kasy
niemiecki, nżóraz wprost przeciwnie: fundusze
o na
reakeyjnych kéX niemieckich zwalczających rząd i tylk
nie i
wystąpienia przeciwpolskie wszystkie źródła chęt
| PILSUDSKE
obficie dają pieniędze,
INSTITUTE
ss
Imcmv
Ilustrujac od prawicy:
New Yor!
2
" - organizacja wojskowa
er H
w
siawg
dzieży zaimejowang przez Heimstsdionst. Prosperuje
bez zasadniczego znaczenia.
Kpt., Lerche stworzył zwięzek "Kestoreussischer
wśród
Lendbund" dla celów propegendy niemieckiej prewicy
mtodrobnych właścicieli ziemskich i chłopów [dn-hi

fais
renach Pomorza/, p.odnośne raporty.
Trutzbund" muck reakchutz"Deutscher
S
cyjny,antysemicki, antypolski Joznaka członków przypięta
sfastyka/. Organizacja wroga jednocześnie dla rządu nie. _
З mieckiego jako zażydzonego i socjalistycznego
f

Ostdeutsther
cher "simstsrionst

" nr

de
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p.odzśne

4

-

raporty,
mligimstbund* powsteje

zacja Heimatsdienstu,
tyczny obóz.
dziś

staje
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' związek b. kotnierzy XVII. i XK. A.K. p.specialny raport.
Wszy-=stkie związki te mają na terenie w.m,Gdańs
ka jeden wspólny cel: utrzymać niemckość miasta; drogę
propegandy, wywiadu, szkodzić interesom polskim, przygotować opór na wypadek agresywności polaków i przygotować powrót Fomorza polskiego oraz korygarse wras & wm, Gdańskiem
do rzeszy niemieckiej.
Tuje te organizacje, szczególnie Heinatsdienst
inscenizonaz w porozumieniu z Borlinem i Krölewcem i navet
bolszewikami powstania na Pomorzu., Bierność kaszubéw jednak
nie pozwołiła na zebranie owoców z zasianych ziarn, Skutecz
ne interwencje polska w postaci aresztowenia głównych inicjatordw /Wager, Auer, Holtum i.t.d./ onieśmiela Niemców
i rwie nici ich mistornej sieci, Polska jednak ma bezwzględ=
nego wroga w niemieckich związkach tejnych na terenie Gdańs"
ka i powinna dążyć z jednej strony do ich ujawnenia i legalizowania przy jednoczónym uniemożliweniu ich pracy drogą
defenzywy,
Wspownić należy jeszcze o swigakn "Ecimtetroue
Oberschlesier" /p.odnośny raport/. Отзывы-;и te ma na ce-

- le wysłanie ludzi na plebiscył na Górny Sląsk,
Frojektowany jest również "Keschubenbund" związek
incijowanyek przez Heimatsdienst na wzór i podobieństwo
ILSUDSKI
з
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lazurenbundu,
ARCHIVES
IV. P r'a s a .
New York
Presa gda,sks uzaleiniona jest od stronnictw
politycznych które kierują nią podług swego kursu politycz- »
nego, Od prawicy ku lewicy:
dt
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№ przedstawiaj gę
wypadki w Polsce lub w Gdańsku przuieknjeta jest saw»
szę nienawiścią do Polski,
Ne
„Danziger.
us
Nachric
te
hten

nai—mn się wie-

l&biegiem spraw gdańskich v Faryîu, oraz walką kół,

siejących виш Sahms ź Polską o Gdańsk,
Yolksblatt rozpatrujące kwestje polityczne z punktu widzenia kościoła, Porusze sprawy kościelne na ziemiach polskich, propagując ideę niemczyzny w kościele,
Danziger zajmuje się sprawami polskimi, Artykuły odznaczają się często znajomością rzeczy i
rzeczową krytyką, j.np. o stosunkach pamujących w belwederze, tendecje ścisle antypolskie „Nacz.Dow, wylansowało w Danziger Zsitung artykuł zwolczający linję Curzo~
na.
Volkestime organ związków zawodowych
zajmuje się również sprawami robotniczemi w Polsce, starając się wykazać że w Polsce panuje reakcja,
Freie obok artykułów o reakcji pols=
kiej . zamieszcza przychylne dla Polski wywody, Ostatnio :
dużo miejsca poświęcał rozżamowi wśród U.S.P.D,Dziennik reprezentuje kicrumakk
przychylny rzędowi polskiemu i zwalczaищу niomezys- ny w Gdańsku,
Gdaóskę pismo narodowo demokratycz=
ne, broniąc interesów Polski na terenie w.m. , ata
często fząd warszawski.,
“$$$
„Deutscher pisze 0 pornike@ft"""
niemczyzny ne ziemiach polskich i podaje tendencyjnie złe wieści z Kolski,
+

f

Prücké w ostatnim czasie wpłynęło na

- wody porozumienia polsko-niemieckiego w Gdańsku. иш.-

je swe łamy dla głosów wszystkich kierunków i [tarului—"ţ
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© prostowanie

nisktórych wiedomości

o zajéeiach gruiziştzkich,

o Polsce jak np.

o spaleniu

angi polskiej

w Prusach Wschodnich, Z drugiej zaś urny wymi; are:
tym antypolskie. ukazujące się w prasie zagr-amas- :
nej.
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Fare pin-n loki—lnych. jak Zoppoter mme,

Clivser Zeitung prowaizone sy па pasku nacjonslistycz= nym i służę jako rewolwerowe pisemka antypolskie.

…i pogrigcony jest sprevom bandlowo przemysłowym Gdańska, krei nadbyltyckich i polskich.
Z Polski zamieszcze artykuły o skarbach minerslnychy
przemyśle jej i hendlt.=

_ OficerEacznikowy Nacz. Dow.W.P,
przy Polskiej Misji Wojskowej
w Gdańsku
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