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1/ artykuł apologiczny
umieszczony w

o generale

francuskim Mit telhauserze,

najpopulsniiejszym dzienniku paryskim "Petit Pari-

sien" z dn, 11. listopada r.b,
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2/ artykuł "France Militaire" z dn. 8/b.m. o gen, Niesselu z po-

wodu ukazania się jego broszury pod тушем "Metnoÿes d’lnstructloﬂ
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Prancuski GeneraZ, jako Naczelny #ódz Armji Narodowej,

\».„і/Na skale, panującej nad szerokiemi spokojnemi wodam
i jektawy i
wspaniałą "złotą Pragę" z jej siedemdziesięciu kościołami i klasa
torami, setką pałaców arystokratycznych wieżamiikatedraki, tam w górze w samym sercu wspaniałej dzielnicy Hradczynu obok olbrz
ymiego
zamku królów czeskich dawnej rezydencji arcybiskupów, żółta
fasada
kryje myśl i czyn francuski, który—nawiązujęfbo tylekroć
wiekowej
tradycji,
Tam, francuski generał Mittelhauser, Szef Sztabu Genul—p Armji czecho-słowackiej, wydaje rozkazy siłom zbrojnym
młodej пріш-

ki sprzymierzonej.
W naszym mundurze polowym khaki, w czerwonym kópi haftowanym
w
złote liście dębowe, z trzema gwiazdami na rękawach, w otoczeniu
Sztabu wśród którego widnieją mundury naszych artylerzystów, piechurów i kawalerzystów między mundurami oficerów czeskich, gener
ał
Mittelhauser nie jest doradcę ani też szefem Misji Prancuskiej:
jest
on dowódcą armji narodowej,
Trudno jest z oddalenia uprzytomnić sobie co znaczy dokła
dnie
ten stan rzeczy.
Obserwując na miejscu nie można się obronić od opanowującego
czucia dumy,
fiosną r.1919., gdy madzsiarskie bandy komunistyczne Beli Kuna
zalały Słowaczyznę, generał Mittelhauser z garstką ofice
rów zaledwie
w dni kilka ratuje sytuację, straconę dzięki nieudolności b.fol
dmarszałka austryackiego. Od tej chwili staż się on bożyszczem
tłum i
wczoraj jeszcze Milan Hodja, przywódca miepcony mowik mi: "Mitt
elhauser? to przecie generał słowacki. Niech pan porozmawia
o nim z chłopami, robotnikami, ze wszystkimi z naszego kraju, zobac
zy panne. oni
powiedzą,

"%

Ten generał francuski ze swemi trzema gwiazdami,
jest tym,
ry od dwóch lat kieruje ciężką pracą tworzenia
armji dla 15-to IK

jonowego narodu.
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Mając pod swymi rozkazami

4-ch dowódców /z których 2-ch
Francu-
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Ja zaś myślałem sob
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Generał Niessel.

% „fill"

Metodyﬂ—sskolonin.
Generał Niessel, który Swego czasu świetnie się wywiązaż z здал
и
w państwie Garów, robi dziś cuda wśród naszych prayjaciół polskich,
Jeśli zapytać czemu ten generaź wszędzie, gdzie tylko zostaje wyskany okazuje się świetnym szefem misji, - jedni odpowiedzę: ' ponieważ zna dobrze języki obce". Drudzy - "ponieważ dużo podróżował". Jeszczę imni "ponieważ jest on subtelnym dyplomata." Będę toż tacy, którzy
łupem iż jest on wybitnym wojskowym.
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Bezwzględnie że tak jest dla wszystkich powyższych porodów, lecz
przedewszystkiem, mojem zdaniem, że jut on. pion—un,?instrukterem,Ci,którzy go znali w Neney, jako Dowódcę bataljom 69.p.p. ma.
z hmm; do tego przekonania,
To też brel—1, którą włeśnie wydał, tuttu]… o metodach szkolata jest piornuorsçdnyn podręcznikiem dla naszych instruktorów. Podręczniki- natury wyższej, który wykład: filozofję medoty i równocze?
śnie ustala przktyczne najdrobniejsze szczegóły.
&
Jesteśmy przekoneni, że broszura ts Oddanieoszagowane usługi tym,
którzy są powołani do udoskonalenia wychowania całej młodzieży frencuek
skiej.
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Nie wątpimy, że tak będzie również i w armji polskiej.
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