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musi stworzyc organ dla (la)! wykonania lub orgonisację prsewosowq mię- _
dzunarodową.Crynnikiem głowńym tej orgoni»ceji będzie komieje
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siała ритми w wydanit orirji jako sad,lece powesnie solucję rojed=
nawexg kardej konferens{i miqdeynomodowej w spramie presworu. Jsarose
te solucje mie an powrigte,portje w konflihoie moją udsc się do Trybuns
tu Fiedsyn. Spraoiedliwosci w Aja. Komisjo będzię mic ?s do swej dyspo
sycji sekretarjat,ktory w ”..:/sie przerwy między sebroniomi prasą
ganej komisji,prsygotuje pracy i rbierse Хопівстпу materja".
Yremscie konfereneja ogolna będzie x'oronz z przedst@wicieli wszystkich
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co dra lub trzy lata celem przejrzenia rezultatow i wysnaczeniu komisji
nowego programu działania.
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0 prawnym Frądzie w Konstantynopolu ds? tewsanem jakoby otwarto sochętę
buntownihom,co w opinji angielahie/-wyso?a?o 'atwo srosumiane niesadowo
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dyplowatowangielskich/ wszed) w posrednie poroswnienie,mo szkodę trok=
tatu Sewrskiego,z panstwem,ktore o/icjalnie тих/Ще się

nia wojny a Entenig.
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‘Z informacji ministerjalnych dowiadujęmy sic,re w dprawie odszkodowan
nalesnych W'ochon od Niemiec,na sasadsie 232 ertÆfraktatu
Komiaja G'owna Oddzkodowan

Wersalskiego

jako początek perjodu wojennego щи

Niemcami i Włochami deten 27 moją 1916 r.
Usnanie to daje supe'nfe sadcesouosynienie tosie podtrzymywanej przez
rząd włoski .
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28 pazdziernika 1916.7: „umia wniosła przeciw tej dacie protest.
Komisja zdecydowała rownies,#6 nie nalezy wlicsse do ogolnego bilansu
odsskodowan,strat poniesionych w Crechos"owscji podczas modziorsko bol=
sxewickiej

z r. 1919.

Odnosnie do walutacji tonasu zdanego clianiom przez Mama/3555315-

?a definity-nie ustalona cyfra 2,113,500 ten) przeciwienstwie do: vdeklaro
wane] preea Niemcy 4,800,000 ton,occnionych przez nie na siedm miljardow
marek v
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Fowo?ujge sie na poprsednie raporty w danej „rm. podajemy kilko
szcregołow o Forewskim,szefie misji ekonomicznej rosyjskiej we Włoszech
Vorowaki po raz piervesy

się w Sutockholnie , po pree drony

inforos?cwionym Dr.lelfandem alice Parvus,ktorego roata? wsędnikiem
mocyjnym lub prosciej szpiegiem na słuzbie niewieckiej.Yorouski by?
wa po:"pracownikiem wraz x Furstenbergiem,Padkiem i Pa?abanowym przeglądu
›poeudo=nocjolistycznego wydawanego та pieniądze „г.–ши. w Sztockhol&

nie przes Felfanda.Artykujy swoje пірнути-тіонса'эгшицо.
Torcweki by) ponadto jednym z pilnie uczęszorsafjących na sebrania fakie odbywcjy się w lecie 1817 we waponialej willi Pelfanda pod Sztock=
holmem i gérie rrmygotowywa?o się opublikowanie Posji bolszewickiej
a kiedy bolsremir= dosred? do “митникам. zapomniany
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w Srtockholnie. Jednym s рідинний jego krokow dziułolnoeci cmbagador=
skiej było umieszczenie na ołusbie w aubosadsie szwagra swego ,nie jakiego
Liwnermonna,ktory z biednego ајд–теми roku słusby w bolszewickiej
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