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załączeniu przedkłada się raporty wyw1adowcze z Gruzjif

Persji Turkiestanu, Angory i Południa Rosji.
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гра praewrotach politycznych dokonanych w Rosji,obecnie positæûàüuuny
rzqd,nkladajèzy się przeważnie z ›żłonków partji no*îul—donektuîyc…—
nej Minimawi jp ów.

з

Na czele rzqdé stoi préezes konstytranty gruziñsiîoäl Uezreditelnoje Sobranje) No# Zordaﬁa,1z}3wink popularny w krajd;hóś6
umisrkowany,z

liczą się wszystkie stronnictwa . Na Zordanię

nie posiada nikt wpływu z wyjątkiem jego osobistego unkrntnrzi'Cyn—
;ndzc,kt6ry_wywiarn na premjera woływ nźqograniezony.116£ęńęa jego do
spraw rządu jest Dieparydze,osobistoé4 bez znaczqnfn.ﬂﬁc0priàouvu
kpnstytulnty jest Takarszwili,z przekonań nacjonalista i monarchists.
Vâniotorm soraw wewnetranyeh jest Nor Raminzwïlï,nigñqzæwik,pôtep1g—
jący bolszewizm,wielki przyjeciel Cyncedze,sekretarza ouobîetîäô pre-

jana..)lînfs ar sprow zagraniomnysh,Engenjusz Gegerzkor..„r„o'kuja—
lay

w

Pary£u,zastepuje

estovi

go
è

brutalny,

Minister wojny Lordkipanidze,człowiek cywilny,ch

`нотпудмгштпу. Bardzo dużą rolę odgrywa w Gruzji .Waì‘ko
'1ęw.,owy socjalista, szef nar dowej gwnrdji,1:~ząc-J 20.000 in 81, .
ckłnńająnoj się „га·ив„п*• z ~złonków partj водів: danokretyﬂznej…

`писк-э! księże Sandro Go_nwanow.qzor0n sztabu jest Zuchar‘naqovzßi
'płovą s&tsbu,pułkownik Moschakow. Osobistym tokrct‘raon $29

bu Zechariadze jest

Iseriow.

-

<<}rnja g czińsko liczy 80,000 ludzi i może być :wìg

na ao 100,000 ludzi -20.000 narodowej gwerdjy. Расађег у

Gruzji -

czynny jest t.zw., » Osobyj Otried» ( Zandarmerja), ktéra zna
pod zwierzchnictwem ministra anrew wewnętrznych Ramiszwiłe
komemdą wojskowego Kodji, Oddział ten zorganizowany jest

inujdujq sig w nim 4040

za pienindze roagă b

’ÿioio nedv 2 v‘zîÿ konstytcancie pruzîñqk‘nj
VE

vartją,du k

CayKVJ'gwii; Dużą i
nc 25•1• k*Órłj stoja €wazawa.osobisatość lnrredninl % і.
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osobistoés bezdarne; parja jest źle kierowaną i whee tego ﬁic'odgvy—

ме wielkiej roli, Matemi pertjami, ni eoderywajaremi roli,:ą partie
gonjll—fudn—nl‘stôw i s~cJI'—L-wo vejonistów.-
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Buda Mdiwani i Sosiko Mdiwani,Mazharadze priodaźiwieicl

și

Gruzji w Moskwie. Sasza Gegaczkori przedstewiciel wę Wltdyììﬁkìzio
oraz Ordzikenidze konźclrzł p/łnocnego Kaukszu,obecni@ zmajdcje się

E

w Вакс,
î

Bolszewicy gruzîñsëy dążą do bezwzględnego zboluţivîzown—

“ai; Gruzji,do sojuezu z Sowiecka Rosja,ale brs wirgcanie sie tejze
do spraw wewnętrznych Grnzj‘.

PRZEDSTAWICIELE ЦО"АЧЕЕ,Н GRUZJI,

Angjs.

Stokes,prze ctawiciel dynku-1.7 zny.~złowicx energiczny.

Frencja,

Chevalley przedstawiciel dyplometyczny,
Corbeł przedstawiciel wojskowy,
Nettement konscl,

Włochy.

institute

Frensoni,śomsty z Grozinka.

ËËŒË

°

Macrabelli przedstawiciele dyploratyczni,putkownik Gabba priedstawiciel wojskowy,
poseł nedzwyczajny Markatelli,który przyjmował u siebie
liten-;przcditlwicioll sowietów,obscnie wyjechał do dłocśm
Aneryke.

romsulat Mozer- ( żyd)
î

Ę;;.;;;;rski.—przcdstnvź3101 Kiazin Bej.-

Sowieska Rosja -Aron Szejnram( żyd),misja w składzie 120 oséb, y ndzgqéş
bolszewika Grozina, Sergo Kaftaredze, -omocnika Szejnmant
i Rodin przedstawiciel Vnäesztorgn,sow‘aﬂX'uj Rosji.-

a

Ogromne wpływy w sferach rządowych GruJ.,wyv ега zamiesz-

‚ill, w Tyflisie Soko'ow,twórca rozkazu do armji sow;c~k‘nJ.Hr. i w Cot

944

lotym 4947 roku.

*

. Polityks Grozji zmierzała do sf+derowania narodéw по30556go llulz.u‚Aierb—jdzlnu i Armenji w

jedną

z Gru.1ą.1n3„ prevu—

# żone była chwiejnie i bez: "'/tnt». Przy «rj—11035tym zaś nadiakn ке
Sowicckicj Rosji ne narody Kaukazu „Gruzini Wali się i jcdnozze‘nne

и

bt‘~Jllnio æsyrobowali dzistanie sowietów, Haka polityka zraziła do
GRUZJI wszystkie narody Baukazu i obecnie Gruzja pozostała sanotag,
~Łoszona z trzechstron bolszewiksmi.a w okolicach Batumu przez Inrkav.
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do obelenia mm i gromadzą przełiwko niej

wojska, W dniu 20 grodnia 1980 roku m/sł się odbyć przewrót bolszewiski w TYFLISIE,gdzie mieli był wywar-«orun: wszyscy mi вышитыми

пп;- Ргонссяка wykryła sprzycie!" e dnie 18 grudnia i rząd

gr

\ ;ki
afesztowsł mislu spiskowców( dydzi rosyjecy,żydzi сунца;.'ormi eі
au i grogi

+

Sc

али.“ •копошј2? niewnie orzedstawia obecnie
politycznie jest słabą i

i. oficerowi » 21994111
ws ureaqdua

1

wartości,

chwiejną,militsrnie rowfnież słatą {ogni-rz

ciemne i zdenorelizowena, Gin—din.

obrewy w Tyfl/sje,zabiersjąc obywateli cnudaych państw

60 pełnisnie » trodowoj powinności». Obławy te dc ją tylko ogromne dochody narodowej gwsrdji,dla państwa są bez żadnej kor:yhiﬁj¢fndada

wprost ms szykang.-

*:

Gruzja jekkolwisk nie jst oficjalmie bols nut-ﬁg.!!! zmierh ku tegu szybko i wkrótce tskową zostanie.Warszswa, dnia 18/I!.1921 roku,
Î'glzgodnoée одрі всі

у

-

Gruzja

od

czasy

maniek—um.

iywika zaniaery

zjednocsyé w jedna sałość пощадили..“ oraz górki: narojy pół-

nocaego Kaukazu i odgrywać w “vr zwiszko przodejaca rolg.w tym bulu
ńsleżało się pozbyć wpływu anglikow w Beko oraz Batumie, jak rownież
zniszczyć wojsko generełs rosyjskiego Barstowa,! rmujące się pod opieką nsgielską w Batomis, W 1918 roku Ё"

роба wpiywem Hiem:6w

do-

pofcfN 20 Baku von}: tureckie nod ЗА“ Nazi paszy ( brats Enwera

paszy) ktory po zajęciu mutt wyrżnął 30 \OQO ormian,urządził powstanie w Kerabacho i później zniknął z насилних!х Azerbejdżanie poWstora припинити egzystowata do 27-go пле-Ахат roku i rządzo=

na byłes przez sztonkow partji Mussawet( nacjonsligei) w osobach:
Fatali-chome Chojskisgo,rrezess rzadu, w następstwie
zagranic-ny ch, USSUBEYOWA

winistre spraw

ostatniego prezes@ rządu orsź SUŁTANOWA-

gubernatora FARABACHU( ormiano-teroa), Pod rządami ShojskAsgo i Ussu-

nu,z Celem denia р.поеу Dagestanowi w wslce z bolszewikami + Przeds
wzięci. to dokonywało się na rachnek rządu gruzińskiegoąoitiko sformowano kilka pułków miechoty i komnicy ze sztabem w Kussarach, W następ
stwie

sformowanie којека zostały „уши. przez npidonJ'Jtﬁ-l

zabreła dużo ofiar „straciły zaufanie do projektowanego przéduicwzie—
sia,wobec cz#go rząd gruziﬁuki zlikwidował armję utworzoną ma terytorjum Azerbejdżanu,odwołując wysłsnych ofise«rów z pour-Qnm do Gruzji,
Partja » Mussawat» strecila swoje wolywy па meród w kwietniu 1920 r.
i zmusz na była oddać władzę w ręce opozycji to jest partji

» Itti-

chat» ( Parislemiési) z powodu zaczepnych dzisłań bolszewików,] braku
siły do oparcia się takowym, О godz, 10 wieczorem адм 27 кн.:-.і:

1920 roku prezes rządu Useubekôw

wiadzç w rçce Yarabskowa

( p.Ittichad) i Mamdd G&eana Gadzinskiego( socjalista),zaś o godz.
11, w mocy tegoż dniz bolszewicy zajęli Bako i pozbswili władzy
partję » Ittichad» митним pf.:ytem przedstswicieli rządów: pols*iego( Filipovicza i Wąsowicza) ,mghlùî'goî

i francuskiego , W mastępstwie przedstawiciele FRANCJI

i ANGLIT

zosteli zwolnieni, W koñov me ja 1920 rokn Muzolmanie orzadzi li pow-tr:
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Gundzy około Ebizawet-

E;;I;,kt5ryn dowodsblo 7 genersłów ( mczułmenie). Wojsko skłsisło się
z-1zofbcjdżlnskil$muiułnvnóv oraz ors'en. Bolszewioy skonzentromali
wojska i wyaleli tekove prz.?i;ko powsteńcom w Gomdśy, Ormfiaśg zdrnśzĘ
li кохојтапбу „również zd3raćził powstrńców genere? nozu?meński S zychl if»
ski,ktory porosumi@t rie aprzednio z boîsrankan, v Moskiwe,: 22153311;

1wa@гв4&с ‚m:wwwispelili,zaf 20,000 вогоїванот тугінсїї v nish. Z wzrctych do niewoli ge\nerâtow : Sulki owi _h,Salﬁnow,U|nbo§‘;<11tahln.nest-11 =o=u££…1lnî.'
r&szymbekôw zestemy <0 obozo komcentracyjneso,Mechnendorow £;Szych;:i-

ski zoqivli uwolnieni i znajdują się w Moskwie, P stłumieniu Şah-tc—
nia ocoiscewioy aresztownali wszystkich politycznych і r‘nnnuo-yﬂh azieParry, s misnonioje Assudułsjewych i innych, Obecny skład rządu Azorbcję

-

dtnñnkî‘go składa sig ( Rewkom} prezes roadu- Narînanow, komiserz do
22 Ls»); komisarz poszt Iildrym,

spraw zagranicznych Husseinow(

pseudonim,prawiziwe nazwisko Ceingis Snltanow,bolszawik z praskonaduto obywateli me razstrzelgnie; komisarz do

pla

а
---

spraw Wojskowych Ali.Geider Karsieff; szef awjecji Afszar; kéţivlrz
Sprewiedliwogei Boriat Zade; sekretarz rząóu C <) Pﬂoezorakâï körisars Corezwyrzajki~ marymsrz P2mkrstow; pomocnik jego Aiijuw—l bez
wphytow)y sekretarz » Czrezwyczajki» żydówka,córka ndwnkaia,10igu

%ивочека,опа réwn'ei jest sekretarzem prezese rzadu Marymenowa, Najzgjadiejszą członkinią » czrezwyczajki» jest korsistip » Townriyu; Wiera»

i

( prawdziwe nazwisko Godorzinskaja,ktéra móci się, za wsgyctkîcﬁ 2a

bolsze- _

uresztowenie jej w sowim czasie przez Anglików, Po
w Baku byli

than

› łonkowie rządu

Chojski i Ussurbskow zbiegłi do Gruzji 10 Tyflisu,gdzie zostali

;

zamor-

`(типів: ulicy przez bolszewików,. Chen Chnâqki'zostal :unurédòvuny

razem z micjerim Chasmemedowym,mastępnie wkrótce został zanorUOwany
i Ussooekow. W Tyflisie rownież

dokonsay ne Werejakim Spadku

‚zu pomoże bomby zamach fue generała Berstowa,ktöry organizował bonne
dls powstańców północnego Ksukszu pod opieką AnsliBéw,a ~0 jego бвіжг[

ol sformowrne o działy rozpierzehty sic,
Bolezeiwoy posiędłszy Azerbejdżan wywieźli z takowego

Śąaystkic zapasy prowizj:,@sfty,wekny ores Dawskay,agtadzeja"
\
“\in.

J

lutrie kraj ,wprowedzili straszny terror rozątv~lzwnjq1 wszystki e wy- -

m

orez Ormienie pozost gjnc ze sobą Rf
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stopis

rozpowszechnionej

się
częro

-

za

pomocą

Zostrre

#

;

wschodzie

ozreszwyczajki»

wytępion=

Kiercnek

me

$ -

mess

rośzim

działalności

»

Krwawsj

załkwiś

rofowe

mrzułmańskish

komisarzy

rodowej

zensty», sta-

sorachunki‚wobee
i

ormiańskich.

nią:-eo—

szeroejdzanskich

| wych muzółmenów,zależy wyłącznie od nacisku Centralnej władzy mbl—
i żydowstwa, osłlniując

kiewskiej,która działa za pomocs

lub parslikujao ~słkowiecie dzisłelność komisarzy. Obecnie kraj

jest

ofgabiony i sterroryzowsny, Aby osłabić wpływy średnio zamożnej klasy
bolszewicy urządziją

specjalne » Tygodnie odbierania n:dmisrów»-

» Izjatja ijzłiszek» ,gdzie rebują )rdność bez pardonu, Ludność nazywe te
tygodnie » grabniediel@», Bolszejwcy rrządzłi
do Perskiego Azerbejdianu,ale zostrli ‘ппіті i
na rosyjską granice..

-

ро*Бб4 do Persji t.j.
się ne daw-

.

Rzą gruśński w stosunko Ao Azerbejdżenu stał po stronie

Sówieckiej Rosji i nie okaza? ani powstrńcom ne północnym Keckczie w

Dlgoutlafognn: Azorbejdztgowi &ednej pomocy.Obecnie w Azerbejdźani«
ekoncentrowans jest 11 armja Sowiecks w uitai której wchodzi %dywizja
Komendantem jest Rosjanin Nestrowski,pomocnikiem CKech Serko Petrowar.

Отдали może provcdxié w sotsunku Ao azerbejäzemu tylko akcję obrot-Ą,

‘znidof'lzyvy Gokoneś nie jest w sienis,gdyż nie poside odpowiedri ch
sir zbrojnych,
Warszewe, dria 18/11, 1921 roke.
La 23011036 odpisv s
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GPUZJA I R'IÎNJQ !*!*"Ж'ЈА"! ""OS'"!'I.

“LGROLIW'T a9MENJI PRZFZ K'VALY'"UY.
* W końcu ubiegłego roku rund М'одо%їосескі ргадна? des ponoe

et'rrory—owznynu Azerbejdianowi w tym celu nawiązał rokowania z Armenje
które nie doprowsdzily do Zzräneso rezultstu о prasposcezenie wonjk
tureckich do Azerbejdienn. Poniewss tcrÈy nie

'ornîrigţîah do TĘup-zóndckicgq

uznać protonnff

1 Erzerom&ego w11=th;é.gdzie obecnie

niemi ormisn,góyż zostsli wyrśnięci w pień przez Enwer Passo v czasie
vojny tureeko-rosyjskiej,to огни snie oblviljaia.e zajęcia Arn-mj: siłą
Zbrojna przeszkodzili gurkom

uskuteczmié pochód do Azorbojdzauu. Terese

kt. armja pod dowództwem Kiszim Karsbchir preszy w sile 6-10 tysięcy In;
dzi idąc od strony Old skierowała się пе luf.. Ormiemie posiadając В

29.000 ludzi pod dowódzfem Nazarbskowa

t

cofnęli się do Lloksrndrogo;n si;

oddając Kars bez boju, W włedzy w Armenji stała partie Dlzzllkzîutul_
,pr*ześem- rządy był Ognnd.lnxun.= nistrem wojny wybił—=*

ny działacz Ruben pesza Terminosirmc. K czasie rokownn z Torkemi w -

|

Alekeendropolu praez znanego dzietacze Chstisows ( r sofile) пав_д{1'/_
przewrot w Armanji i wìndzevopalovllî bołszewicy ormiańscy: «повод-ігавао p3-outi2 Ter Gabryjelsm były

Misji

'znvtepcq Petrosian2 bolszewik,min'stren wojay

sowisckiej w Arnaldi,

Bechzadi nn,)…ìonxk

mieji w Armenji,bret jego był przedstawicielem w Grozji.Na pomo» bolsze;

pols

Arni-ji z Azerbejdźanu ruszyli bolszewicy wojska do Alwkcnndrę— а
||
i tym zatriymali dals:y pochód Kiszim Karabekire Pinzi? Zaazę—_'

to prowsdzié rertrektecje

z turkrmi,srzyczem bolezebicy zśżąąili wysł

nie do Moskwy delegata Ansorskiego. W від:: tej ddsł Зі; do Myckwy

-^

Bekir-femibej blizki krewny Mustafy Kemela Paszy,który co pra-Erqwldzgś
miu rokowsû miepomyśl ych dla Kenalistów powrócił przez Îyflîc бе

:

"

Angory. Narszie akoja wojenna została zażegnaną, Тогсу chnnk_intrzyf"
mali w «wych ręksch Ksre, вод-кВ nacjonslistôw >rni

pod»wodaqţ.ş

partyzante Dro narazie misly roznozené 'crorng praeziwko béìlzewikqn;;f
‘przy zhliznnin sie jednek bolszewikéw ‚Dro

swego ui„iaiü‚ﬂpt!'

wując odmowę ,%* z braćmi R.sjrnami malazyd пі» będze i агпја Ьоааііі”
356 pod wisd.@ bolszewicką, ·

©

ж
Obecnym przedstawicielem eowiezkiej Rosji w Armenji Jw’ct:1

Legran,ktory w składzie 300 ezionkéw Msji przybył 50 A‘ekiindvopâlu.
[ дняжія «вбатж»нЯшж wanam fonajn wastes Larvana DV}
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INSTITUTE
ARCHIVES
New York .

nv z ветра

%

ogromnego

і

%

ек*е4п

-

+

ро

pert

bbving

skteejach

puszczono w dalsza drogę

*

Akcja turecks dodercia do Azerbejdżanu пјеџаг*о się,
sząd sowiecki rbiegł Rurje і

[dąłył zbolszewizoweć Armenję,o0sksniesjąc

w Leń sposob dostęp Co mumułmsfski*co Azerbejdżanu . Gruzinxnie uni a.}; skor ystc©$ z położenia Armemji,cznałe istniejący sten rzeczy
'til:

pozostałs kompletnie odosobnioną

i ty

na Kautazie i obecni» czeka

VJ” los Azerbejdźsnu 34 rnolji.,vdy‘ rom: nie jest w strnir stawić
oporu bo's„oiikon.

igi

Arm=njs jest obecnie krajem wyczerdamym przez esiagt* wojny,
mein ludpofria, ekonomieznie zrnjnowanz, Koloniści gpesey „liri—111
emigrovali do Grnzji i obecnie okręty gre& *,( przeważnie) przewożą

ushodźcow sreskich fo Metropolji,

:

Warszawa, dnia 18/1!,1981 roku.
Ła zgodność ośpisut
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Rand turecki upokorzony

Serwskim,zepchnięty €

rzędzie państw do roli małego płńatwckn bez aneozenia,nie mógł znieść

tego p-

3 rrokat wyjścia z tik—wopo,°uj плрекей лвіепе urgk-

уктАгу де

(90945 nAsyyg) nA те факе« Ortomafiski ego Tracje

= Adrjanopolem ora; Smyrme. Sultan zimknîçty w okupowanym przez Entente
Konstantynop lo sie mógł opsmowećś skutec піє i pozornie akceptowst
traktat,Torcje jednek nieme zami gru umiereé polîtÿîzlîo і песіона»
li60i torece

poĄwodzą Mustafs KEMALA Passy, Vslosili powstanie w

Anstolji,przepiwko Orekom,stwarzajas posornie nowy rząd,miezal«śmy dd
i mieuznający jego za peni Turzji, Wojeke greckie obeadzily
tinję w Izmisre,odciasjąc od morza Czarnego do morse Marmora w Ans,
tolji lm>znoé$ kemrlist&w

z Konstsmtynopolsm. Wobec oporu Sntenty

aniony wsrenków trsktatu,który turcy

za niesprawiedliwy,

gdyż przysierze » Niemosmi w wojnie europejskiej było Łylko semoobromą przeciwko Rosj!,który przy ke%dym prey każdym zechowoniu sie Тог@ і
misi& otrzymaé Konstantynopol‚,rzad Angorski musiał szukać przymierzeńsów przeciwko Entencie.-

-

vaturalaym preymierzefcen okazała się Sowiecka Rosja i rząd
'Angcrskl wykorzystał położenie,sby sié'uzbroié i gformować w Anetolji
armję,któraby we włesnym kraju nogìi deé onor na
Elłtnty-w postaci greckiej ermji lądowej. Aby

dzie jedynym siłom
się ne siłach

Biodoturey pragnelì w kontakt ewentualni» wziné pod opiske mo.utmofskie asrody ravkazu i

zmobilizow~& góźnlź przeciwko Grecji, Rad sowisc-

ki również chętnie wstąpił w przymierze z rządem Algnnkhźl,mująć zamiar
wykorzystsć fanatyzm religijny turecki w projektowsnym pochod.ie ne
Indje,aby tokowyn zmosióć Amgję а слід і cela Entente do oficjal—
pago nzianîa rządu sowietów. Sowiecka Rosje dostarczyłs Hłodoturkom

Sa

broni i amunicji,nie mogłe jednak zgodzić się na vielkie wohoonienie
“,коли: nika na Kaukazie,aby bym samym mie росба-і% siebie hegemonji
w cprlwnzh'wqehbdu i posiads4 wiecej ulegtego sprzymierzeńca фусів заmiarom, N: tym snnvn-pnnkeśe rywslizujący ze sobą spffynîwraqic; ati—
rsli
5

sie openowaé nerody krckaskie i

SOwięckg Rosje ubiegłe w tym

wyścigu Młodoturków,openowując połnocny !lvknzA,Azorbejdznni4rnenje
e obecnie preccja ned obaleniem Gruzji, Obecny stem rzeczy ‚Зву: wy-

Azat sie

uşrzynîcfacâelm:

upowatnia do skrystalizowania p. -.
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roku,

rss dow,ktory

Bolézewioy

nie

$ będzie

wprowadzony

w

bscząc

na

pnftruktncjc z Falska;

pokojowe

życie

z

wiosną

bieżące

przygotowują wojska,sby z wiosną uderzyć па Pałsko,złameć jar: notaçäyâ się z N"«mosmi dis prowadzenia dalszej akcji
Hiłnioć. W tym celu projektowane jest
1/ as linji północnej L*twy,Litwy

juź pod komendą

dwa uderaonin na Bol вие.
ej, zelem dotarcia de Pra-

Wschodnich, 2/ ne linji Bukovina K-?omyja, 20lem połączenia się z
Czechami, Ne linji Dniestru komoentruje się nrnja Sowiecka dla utrzyanita w ezachu Rumunji

i

zsjęcia Besarsbji,20 do kioto: Rumun je

otriymele swego c2asu ultimatum. Po zbadaniu nastrogo 10420431 Besarabji-tkows ziąży bezspornie do bolszewiemu,za4 mastréj 1048060% гсnohskici jest vrikeé wojay nawet kosztem utraty Besarabji,której
lucnoé4 Rerurjt utposobions nisoraytylnis.. Dla wykonania pouysszego
projektu

jest bolszewikom spubnlizovaé działalność Anglji

ne kor.yé4 Ententy i aby zagroiié takowej bolszewicy

formują w

Turkiestanie pod wodzą Eawer-Baszy i jego brata Nusi Paszy wojsko,
kiór' łą?z ie z

Miodolurkemi

wykomsją demomstrscyjny roch

kilkoma

drogami na Iadj+ pod egida Wojny Świętej ( Gazawat) i rozniecenia
powstania przeciwko Angłji w Awgem'stanie,Percji i w ogęści восої-

1.511. Kąty: colo emiserjacze bolgzowﬁeeﬂy.njaliqeeybﬁ muzolmańscy,prgacują już dawno w tych krajach. Ow rach demonstravy jay na
Indje ni
będzie głownym celem bolszewików, będ.jie iylko środki em
fo oderwsnia Amglji od sprzymierzeńców i czyskania uznania sowietéw
praoaßngﬂgc. Miodotorcy dokładnie zasją p amy sowietów i wiedzą,
żę sowiety oton.tylko syyyskaś fraetyzm turecki die swych ~e_bw,nło
dając Torcji wammigm abeolutnie nic,sami

186 Тугсу są przeciwko (dei

rpvehoan na Indje,sdy$ wiedzą,że w każdym wypedku prazojn wyłącznie dla
sowietów ,bez

kory@0i dla siebie i chcieliby uzyskać med издана

do Eateaty zmianę wsrumków

zapewne „ompensaty

w Asgi zerwsliby pfzyninrze i eventtalnie zwróciliby swój Greś prze.ciwko bols. чиікоп.єу» daszli do przekonania,3%e jaką by nie był! obecnn i przyszła Rosja,zaws. e będzie wrogiem -broj'
swej zachłamnoś>i
do wiosny Toroja ni

i dążyć ‚еа? з у

20 panowenia nad muzułmanami wscho u, Gdyby jednak
czyskała zmjsmy

Ęędaiaąamb-

izonq pojé4 na pasku rządu sowietów, Co się tyczy bqiaao~f;nu w Turcji,
- to kwestje te absolutnie jest wyklurzomą,gdyś mozcłmanie praw korano „3. preestapig, e tym samem bolezwiksmi nis będą .-
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WPŁYWY ANGIFLSEIE
snatatareauan cn
AMGLICY I

.

Anglja

NA

KAUEAZIE
aana au

BAT

«tarah sic vtrwalid suge wpływy no Kaukazie,utwier-

142 ają" c‘r‘ w Batomie i w Bakr, Pol itycy anzielsky majqe ciągle na widoku wi olka, пиролиз“; wewacirunego vkladu i morelnej wartośc. .doki ednie nie rozurisja

i igmorowali lody Kackazu ms now-5 mmc: Rosji

- 3 tyko semymwsbudzili przeciwko sobie miechęć,a mawst i mienewiść5,
Wyzyskując postępowśnie Amglji,Gruzjs podkoprłe woływy smgielskie ne
існує-зїздити“ w Baku i Batomie i Aeglicy sxykanovani me każdym
kroku przez lrdzość

zmoszem! byli wycofeć cię z Batumu dobrowolajie, zaś

z Bakc,wobe? przewrotu: bolszewickiego.Дауд/тт,.

атласи ość nu…ulmiqknﬁposobion jast dos wrogo
przeciwko Aagłikomn,zaś lrdaośćś chrześcjsńska mie widząc chwile..-930
ryetapienia przeciwko bolszewiko= siłę zbrojną,cważa,5e Amgłicy data
REESE,
do skomomiszaego wyzyskaniakreju,85e aprobu ча “analizza-.E ah da$ei

morodéu Kankezu i

pod nanosania.Rosgji .i

powytezyzh

wpływy nagielskie anKaukazie kom-

pletaie zmikły,ześ wzrosły wpływy fremsuekie i

vloskie.-
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RUCHY

POWSTANCZE

NA

POŁNOCNYM

XAUEAZIE,

«:1 Bolszewicy, «ry utrzyrad że sobą połnoocny Ksokaz wyrzekli
się swej komunistycznej dzialalrofri wagledem kofzaków kobraskich
terskizh,powrdrili im dawne kozackie swobody

i

i aie wtrąceją się wcs-

le do ich spraw agrermych. Tym semym no pélnocnyr Kankszie zapanoweł
zględny spokój i przewatejaca liczba kazaków jest po stronis Sowie- -

gów

sworyzowa ie keinnkov wyłoniło miezadorolemie gérali degęsteńSh,ktéray mieli ппаьдсдд pr pomocy ustaw komcaj «ty"lny*h L.yukl‘

pewną część ziem urodzajnych od terskich kozekéw.
Widzaogze zemiary ich obracają się w niwecz,sorałs arg-nini;
icy pod поаьа Szamila,wavka siyanego bohaters Kenkezu Szlnfla,wytwaглаја miejscowe powstania i prowadą walkę

oz bolszewikami „a terytor-

још terskiego kriju,nl; roch tem jest zemalo intensywag i wigks.s-

fl

mo zrasienis misé mie może, Prawda, w Tyflisie obscuis bawix nisoficVlll-io przedstawiciele Kubami-lwanis i Tgmoszenko,którzy reprszentują
grupę niozldowolo-yehvz rządów bolszewików kubańsów,1ecz о'вмгзніп`

przeciwko bolgzewikom,asrezieę mowy być nie może i przedsięwsiętie to
' gie jest popierane ptzez Entente,ktéra straciła zaufenie do przedsięwzicć woWjaRych przez

25

+

з

Rosjar.-
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O
wieści,według

zidneq

JZNCV

jeńcach
ze6

POLSCY

на Капкаттіт,

polskich

Єсієїусв

as

bed:ń

Kankazie
w

tym

dochodzą
mie

różne

bołamttne

możsa

wieku;;gq zgrupowania jeńców polskich ma Kaukazie i przwdopo-

dobaie nozą byś tylko berdco male grupy,większych 286 niema, edy&
Rosjanie dobrze

Polscy mogliby łatwo zbiec w góry Da-

gestenn.-
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PRZEDSTAWICIEL

Oficjalnego
tylko

EWSANSEIEGO

przedstawiciele

RZAN!

W

kobräskiego

TYPLTSIE,

rando

w

Tyflisie

jut przedstawicielstwo Sowieckiego Rządu. W Tyflisie

na cul}: Sowieckiej Misji stoi Aron Szejmman,typ czysto bolszewicki,
rom

lat irédnicmzntep'm jego jest gruzin,Sergo Kaftaradze. Na czele
226 handiowego oddzialu belszew екјего »
RE

stoi Rodin{

.

Poprzsdaikiem Szejmmuema byt Kirow,+at 45,( blondyn . broda), sekretersen jogo буї hr. Beakendofr,°ym byiago posta rosyjskiego w Lordyrie.
Ktrow i Bemkeaiorf zostali odwołemi со Rygi i wi@29) nie
pórósi 1: .-

a
|

w sims“ praedetevicielem Sowietów jako konsul już
rosjanin Zwierew,zaś pomocnikiem Jogo książe

i

Dzdisni,grczin,0G0lszewik w

z przekomańjg.îyd Mores,

авва

va czele » Walesztorga» stoi
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ПРАВНИ H“ANGLA NA S'OSUHII

“ОЬПОНдОЯО-НОЧУЗЗІЇІю
e/ W plenach r'fyj'

h sfer necjonalistycanyoh- pramych.

Upsdek Wrangla wywnłnł pr "ygngbiajqee vrezenie nn sfery
prewicowó-dzolongiistyczne. Sfery te błędnie pojmowsły tytrsoję w
Rosji. po przewrotęch,mie vozumisaja obsonie psycholosji

go, mieszczęś ie mic ich aie

›hłóbe rosyjekie-

i dopiero teraz doszły do

a-

konsnia, ze w Rosji “ontrjonymn nieme wogle i że wszelkie imprezy w ro42430 Den'kime,¥ronsle ; t.p. nie maja fainej racji powodzenia,gdyż
zwsrtr mega 95% lodności 2040 rﬁsyquhgo jest przesiwko sin. Aby Зеа–-

naj Мішура“, sie „s розіагсейні
стук

piemiądze od ENTENTY

i mieś możność wykudzać
из

zebrenin &:anka konstytdenty
*

w asi-

Dem-Mitt: *lnago Sobragja»

i pkłedająprzyszłe plamy,: których zagrcnia- wprost sie śmieje.b. W planach rosyjskich

Lavy ch.
romanmaneracron
Sfery to man:] госпијаЖу sytuscję w jakie zmsjdował się

Wrangiel,joednrkowok ni+* n'sly влі

sił,sm! możności poprawić poło-

zenia,wobes olbrzymiego bolszewizmm,rozreastajacego sic na tysch
zrmji Wrengls i nieprzejednanego stenowiske prawicowsów,którzy nie
(Skoieli zrózpmieś grofnsj lwww-|f Vranau, 't powods sklsda jego ermji,

інш-ці większa 02054 єКФг"т%в єЇс z prłków bolstewickich,rtóra w alym
swoim sktedzie wrsz z komisarzami w swsim czasie poddały sîelﬂranglovn‘.
Sfery mecjorsiistyorno-lewicowe stracily obeoric weselka wału-e у сує)czenie bolesewizmo i cotowe sa Ardal wrinf& do Rosji,

ş

of W plsmech roeyjekith sfer racjoreli styezho-koali>yjry »
sategaanaaaaaaaaare an
тети c znin
--Większość ›złomków tej Nstegorji Rosjas po upedku Hrangla
*

inv.-5h wsuelks sedzieje w zwelczenie bols ewizeu wojną,;ódtśzywujc je d
jednkk pr

Entente swoją geto—val! dalscaj walki,l: tylko

пігсуваніє swej egzystencji

oma rechomek wojny ze pieniad
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НаЄа Sowietów opanował obscaje cały Tarfic-tun. Chor

gﬁywiiski i Emir Bocharki mosi=li uciekać ze suych prăsty i to?aja
sic aa pogra ivzy Awganisteau, Upanowanie Turkiestanu i pozbawienie
włedsy Kmirs Bucharekiego i Chara Chywifekiego

od

ło się bez wiel-

kich wstłaąciei і p;i|th te zostery zbolezewizowansg
jach tych prowsäza pemslowistyczam propagande Enwer

Obeon'r w krePassa i Bego brat

Nazi Pasze, Îurkîçntan Зеєї офсіоїу оф stosunków % іняекі częściami
Rosji i tan dokonywa sio obecaie formowanie i konceatre?ja si? muzulmaksk#ch
-

preeznaczonych do skcji przy pochodzie aa Indje,
Według otrzymemych dość skąpych wjeści,praca bolszewicka

w Awganistamie postępuje doś" reśmo,i możl'we,%e Awgrmowie cleges podszepton erisarjnszy boleuewickich i przyjmą ods +* w roche ms Indje.
!nrkścst-nu de sie dokomad ruch ma wschodnią Persję,
z Turcji ma zachodnią PoE-Je i popiera-połączone drmje,pociącną za soby Auganéw i Beludzów i płzoz ich kraje wkroczą de muzułmośckich

w

Indji,Powy&szy plem stareja sie bolszewicy wykomró w sekrecie i ws.=1a
is połączemie z Turkiestansm „lodzion prywetaym jest ntrndnfoné.
Mi exaletaie aa P remidsch komeentrują się siły boluaewickig,
pt

które wraz z ro béjai >zeni plémionsmi morgolekiemi
drgą meja zaxiar

A
lite

\ gopi
Net*

i

chinskisni,te

>

«ię do Kaszmiru w Indjach.-
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Bolszewióy
rej

micli

bójajka

sacsobs

miejskieso

dokon:ii w

posarsie
Kuczuka

bolszewickich

1920

stymmego
Chasa,

łącznie

z

wojsksmi

pochodu

bohatera

Zashowsnie

takie, le
i

rotu

mae

Persje,

w

któ-

nerodowego

dawniej

roz-

się

zżłodzisłych

jadnak

е"

j

Euczuk

perskiemi

&

pa
ta
ка
pa

1%.
t

zaj

klęskę

od

bożezswi

io-

pod Resztsm,przepędzeje? ich z grzajo Persji, Były czynione usiłowania
pozbawienia tronu szeache pr/ez Pozeochy

jędnak

marsje o jego detromizecji upałdy,zsó@w Persji wznogły się wpływy
nEgieiskieę,do których mrróć зугосії sic u hbauy przed najazdem boleze-

vini?
-

-

17

:
$

siły perskie są nardzo niewielkie,

&

ﬁhlrtktnrystyeznyr_3'ﬂ€ fakt,ś* persowie,nie brcznó ne
złe atacanţi z sowietsmi і yqut пе prowrCsone duielanie woejnae #1 rzy

%

_ reją swoich preedstewicieli w Noskt#e,Bakr i
i

Urndyksckezie і takowi

kłprzc;vr„ąd sowietów pie an prześledowani .-

Obecnie Persja posieda przeästeufsieli:
W Moskwie, Ali Gali Chor,bylty poseł wraną satyaopolo,

-u

$
\ "Lua

|

se-=----Maped Chen
"Baker,

a

Włędyksukszie,Kafgr Chan,
wgeeen-A
Tyflisie-Tagi Chan №215
тю»
*
Betymie, Wekil el Molk,

и
У
'
5

/

/
i

Przedstawiciele w Tyflisie,w Ram:: e mie są ща enn '~ soni
%)
/
ani w sprawy Намина!“ 1 вць— ч‘п'огчё'“
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Południowy Kaukaz posiade 2 porty Batum i Poti do których uczęszcza-

ją okręty zagraniczne. Do га;“. zachodzą głównie parowce włoskie реза-

fersko-towarowe _Layd Trieslino" oraz parowce greckie i mała ilość.
parowców francuskich. Angielskie parowce mało odwiedzają porty południowego Kaukszu. Południowy Ksukaz przez wymienione porty опций:.
лица:. towarypierwszej potrzeby z Konstantynopola: manufakturę; cukier, obudie, galanterjq i t.p., lie): ten jest Jednak bardzo mała/,'gdyź
Gruzja nie рБнпа. waluty zagranicznej,. jak równieź nie posiada towarów na wywóz.

A

rojdiatyczny Rząd Gruzilski przez 5 lata gospodarki doprowadził
kraj do upadku. Rolnictwo daje małe rezultaty, wobec lenistwa i niskiej
kultury Gruzińskiego uloecjml

Oprócz kukurydzy hodowanej w większej

|

ilości i stanowiącej główne poźywienie nas; inue zbośa sąmało rozpo-

wszechniane i nie pokrywają rzeczywistych potrzeb kraju. Odebranie
gruntów klasie szlacheckiej i rozdanie takowych włosciaństwu bezpłatnie
nie posunęło wydajnosci sis-1; lecz nawet 'obniźylb wy ds дневе,. gay}
do intensywnego gospodarstwa uloaciauin'uin jest prsyupoeobiony; mie
posiada наносящие—Ь

narzędzi i maszyn,

a przez słabe odŻywianie się

wyłącznie serem i plackiem kukurydza-yn,- i wrodzone intento—„._ praca
jego w polu na zwiększonym terenie rolnym nie przynosi dle państwa wi»
docznego pofytku,

Bogate sady owocowe oraz winnice, które dawniej były zródłem

dobrobytu Gruzji i

znajdowały się w rękach szlachty gruzińskiej, przy-

ugly do kompletnego upedku.fPozostawienie dawnym włascicielom tylko -po
7 dziesięcin ziemi doprowadziło ich do upadku i zniszczenia, a co za
tym idzie do obniżenia poziomu rolnictwa i mlturyéocnio słynne i
bogate winnice są ponycinano; sady zapuszczone i pozyciunnl i gete%
te wobec zamknigcia rynku zbytu do Rosji - врши;
stosunków zmniejszyła sig z tego powodu równię#

Ze принц agrarnych

hodowla bydła i owiec

tak; fe i tego artykułu Gruzja nie posiada na wywóz. Główny artykuł
Gruzji poza winem i owocami stanowił tytuu; osobliwie plantowany
INSTITUTE
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w

dolinie Rionu i w о!:оіісвсд Suchumu przez specjalistów plantatorów
greckich. RzĄd Gruzi$ski zmonopolizował zakup tytuniu wyłącznie w
swych rękach i zajął się sam sprzedarzą takowego na rynki zagraniczne;
$
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Rezultatem

tej nieudolnej gospodsfki. prowadźonsj przez dyletantów,

produkcja 4-1, 000 000 pudów w toku 1920 zmniejszyła się do 200000 pudów, przyczem шыш zakupiony przez rząd po cenach ustanowionych,
doprowadził plantatorów do ruiny, Zebrany tytuń zbioru 1920 roku
nie został przez speęjalistów rozsortowany i zakonserwowany, wobec
czego w takowy wdał się mól пуцњи–џ; który zniszczył częsciowo
paczki tytulu; obezceniając całą partję tytuniu. Rząd Wruziński
pragnąc uzyskać walutę, wysłał całą partję tytuniu do Anglji: lecz
partja ta wagi około 200,000 pudów z powodu złego sortowanie i mola
tytuniowego ley w Londynie i wcale nie znajduje nabywców..

Quem monopolowy Rz&du Gruzidskiezo zburzył najwaźniejszą gałąć
przemyslŸPlantatorxy tytulu—Grecy widząc własny upadek i nie ma~
jąc nadziei роргату stosunków wobec :_:u‘hch eksperymentów socjali-

stycznych riadu; porzucili plantacje, врх-15:19:10 ziemię za byzcon
lub-teź rzucając gospodarstwa na pestwg lpsu, dziesiątkami tysięcy emigrują z Gruzji do Grecji. Obecny rok zapowiada dla Gruzji produkog
tytuniu w ilosci która nawet nie zaspokoi potrzeb kraju.
Gruzja po 3 latach doswiadczeń socjalqch; mie posiada na wywóz
ani tytutu: sni-ina; ani owoców, ani ban-l"; ani teź wełmy. Jedyny
produkt któryby Gruzja logia wywózić jest to maneż; drzewo dębowe

i bukowe, lecz пиццу, aby

temi produktami mnpm-lądzie trzeba

roboczych rąk i maszyn, państwo zaś ani jednym nudny-:, ani drugim
nie rozporządza, Włoscianin otrzymawszy
zarobkowania i nie годам:-‚ці;

ziemię, porzucił wszelkie

produkcji zboa i im!-nuna: ewen-

tualnie poprawił tylko trochę własny byt.Piesiądz gruziński

wobec gie przyznania oficjalnego państwa nie posiada wartosci i
egzystuje tylko na maliniak

zagranicą nie jest wymieniany.

maszyn drukarskich: stal-e “irak-inﬁme}! bony Agr-Miński...

м

і

Ormisńska republika jest całkiem wyczerpaną ciągłą wojna,
kraj zniesc-long i nie posiądający nic absolutnie na wywóz dla kupna
zaś potrzebnych artykułów mie posiada pieniędzy.
Azerbejd/ańska republika posiadała zapasy wełny,

bucha/„gż-

guszonych мовби; i hp,—— wszystko co tylko było ma terytorjum Azerb@

dfanu zostało przez bolszewików wywiezione do Host:-:," kraj zaś obecnie jest zniszczony rekwizycjami, produkcja upadła kompletnie i na
wywóz nic nie posiada.
а.
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цех-вади“ dostarczał Oruzji natty; po którą Gruzini poа

-

--

aylali własne. pociąg.: po zbolszewizowaniu Armenji; sowiaty
-

zsrekwirowały

Gruzinom"przysłane po nur-tb pociągi: i. parowozy

odmówili sprzedaży nafty,.

Cały Kaukaz potrzebuje masę art,/kuun; ale wzemian nie mofe
nic dać, gay produkty 'ywnosciowe, gdziekolwiek takowe się
znajdowały, wywiezli i wywof4 stale do Moskwy,
«cme-liszowska Anatolja posiada produkty spożywcze,- lecz
3

-

wys yłe “tout: w nalej ilości, wyłamaniu ne potrzeby Konstantympan?“ pomocą włoskiej agentury i parowcami włoskiego
Loydu, inne parowce zaś do nurtów Anstolji niezachodzą wcale

Portem głównym z którego odchodzą produkty i bydło do Eonstyn=
tynopola jest Trapezund.

*
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Werszewa 18.II.1921 r.
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