_|

NACZELNE DOWODZTWO w. р.

\\

(SZTAB GENERALNY)

A

Oddział II Inform-ncyiny
№ 20567

ї;

Warszawa, dn. Q5

.

…;В., /4
+т

-

=

viso

4

Do

£ f 1р
-

&

e

de

, Otrzymują:

1. Afjutantora Generrina "
yee

ort
ta
К.8,.2.
przez Oficern
-Eaczn.,

4

$ e 1 a a tale r..

- #

M

PosELSTWO

Paryż, dnia

POLSKIE

огџ

lutego „ОИ

w
АттАенЁ чтозвкочух

11 bis Avenue Kléber (16°)

}
1 3

(Ę з:

d

Nv_…9&(?,ll.w. T.

D o

Biura Wywiadowczego Oddzisłu II Nacz,Dow,W,P,
r 8 z a w i e,
AHH-›" K sise
Warre S"]
«
Sprawy rosyjskie.
Zwrot онанизма? tutejszych kogag]:rosyjekichŁstronę niewiecie czem donosizem w poprzednim
violscommentez
raporcie N°19/A,W,T, z dnis 12 lutego їзд“: zeznacza

się corez bardziej
eﬁnoczeénie/À—oéniè przekonanie,
ate „gaś,
(p- 5-3.

że przyszła Конница ввубкіеро poustanta 1 zorganizo#
wanie нафтни munitie мнит: so juszu z Niemeami i
.
iar
Ameryk.
oncepe ja t
ktora faktycznie wyszła z Łona
јеt
пета

grupy parlamentarnej znajduje w koŁach rosyjskich innych ugrupowań coraz więcej sympatyka?” il…

czesem tą platformą, na ktćreJ połam się rozbieżne
тити-ддт»
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So jusz ten mis&by mieé charakter nietylko po-
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6,205“ rosyjski w Stanach Zjednoczonych # сва»
sow b,rządu tymesasowego - BACEKBPJEW - który
rea
м
nio w Paryżu i w zessiym

bawi& ostat=

z Eowrotem do

Ameryki, miał otrzymeć przed wyjazdem instruke Je od tutej-

szych leaderów w celu przygotowania gruntu w Ameryce dle
nct
oth
propagowanie tej nowej koncepcji politycznej]
Przy jez

HACEETJE'ŞA będzie miał duże znaczenie

dla całej przyszłej skcji rosyjskiej w Paryżu, albowiem
érzywiozrnn/podobno 600,000 dolardw, ktore mu sig posose
tały z pożyczki udzielonej jeszcze b,rządowi tymczasowemu
przez rząd amerykaisk P
W zwi?zku z tem należy się spodziewać wzmożonej
wrogiej nam skcji w subwene jonowanej przez rosjan proie
francuskiej, co dalo sią zauważyć zaraz po wyjeździe Pane
Naczelnika Państwa.
Jest to podobno jedyny obecnie {плати dyspozy=
cyjny rosjan,

albowiem skąd francuski zaprotestowsł wszyst.

kie sumy pieniężne i własność b,rzędu WRAWOLA, znajdujące
się we Francji, ze względu na duże nadużycia, które zaczyn:
-ja się wykrywać w związku z zaopatrzeniem ermji wrenglowe
kiej,

orsz niezakończonych obrachunków.
BACHMWTJEW przyłączył się do grupy konstytuanty,

które wedlug jego słow wzbudze duże zainteresowania w mis=
rodsjnych kołech smerykeńskich.
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№№ (
-~gra@skij - Dawydow i inni)finsusowych i politycznych ko =
francuskich
celu uzyskania Franc ji przeciwko posts»
ASOcincinnati ~.-.
lacze
momentaneo

nowieniom Trsktstu pokojowego w Rydze odnośnie do wycofe =
nie

suzeranii
«wme
siq Polski z udzisłu w Spłeceniu даши… Ros j
немÉdiﬁce

zmiśaźwćną akcją prasową

tutejsi es-erzy rossi ewa jg

wiadomosci:? otrzymene rzekomo

z Polski: 1)_‘ие
niezadowolenie z rzędu u nas wzmege 919 ce
Tez bardziej ;;…âzerokich masech ludności z powodu wzraste=
jącej wciąż drożyzny i uchwalonej przez Sejm niedemokra =
tycznej полажући“ 8)

âefénlska zawar&s pokoj z Rosją

bclxszewickrĘ jedynie w celu zachowania w Rosji bolszewizmu,
który jest dla Polski niezbędny,

aby otrzymać ustępstwa te-

rytorjelne z krzywdą Rosji i sankcję

Polsce w dalszym ciągu swego

Europ? które widzi w

obrońcę od bolszewizmu i azi?-

ki temu mpiere ją ekonomicznie i politycznie.AWKSENPJEW
misl się мута 16 па jednem zebraniu rosy jskiem "czem gorzej - tem lepiej. Im bardziej obecnie Polska wzbudzi gmiew
i oburzenie demokracji rosyjskiej, tem cigższa dla Polski
będzie chwila porachunku, gdy Rosje powstanie",
Według o 'rzymenych informecji AWKSENTJEW był przy
jęty dwukrotnie w zeszłym tygodniu przez p.PETIT, & KIERENS
EI mia? sudjencję u posła angielskiego.

Jednocześnie

po

otrzymaniu

subsydjum

z

funduszu

tu“38%Szyﬁ._mqu@Lgxzxsuxmmß do
planowej skcji przeciwko bolszewizmowi, Akcje te ma się
uni
r i Dem " Sintieriocagata
rozpocząć na wicene
sekonspirovenej wo jskowej organizac ji,
celu , zwerbowania potrzebnych ludzi - wysłano
cały Szereg agentów do ESTONJI, CZRCE, na KAUKAZ i do KONS
TANTYNOPOLA,
BAGENETIRVA =

"Die&owoj Komi tet" BIENNACKI

“C?/o utworzeniu

któr-est; w Perysu donosilem w jednym ze swoich poprzednich
raportów Дожа! zwiniętygnim faktycznie rozpoczęł funk=
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ujmować. Jig-„„Jego miejsce powstsło "Kolegjum posłow" do
mme
%
ktorego теми ЪУШЁЁЁЕ№№ЕОЁ№ЬЩЕЬЗ du зди-

onasowegy GIMS, jako prezes, b.posek w Londynie
byly poseł w Paryżu
BACHMETJEW,
również

= SABLIN,

- NAKTIAKOW i b,posel w Waszyngtonie -

jako eztonkowie, Inni b,postowie rosy jsey me jg

{rw—3.151: do jego składu.,
Te kolegjum ma

odegrwać rolę cşqtralpwmgăed-

stavicieletwa Roejî enty-bolszewickiej

Do jego

atrybucji ma należeć #zporządzenie wszystkiemi funduszami
państwowemi Rosji, które pozostały zagranicą po b, rządzie
tymczasowym, DENIKINIE, KOLCZAKU i WRANGLU, ores sedenien
jego ma być kierowanie wszelkiej politycznej akcji rosy jekiej zagranicą i zspewnienie pomocy uchodicon z 308112219/
z
runek polityczny koleg jum gaslow ma bzc gaga—musa; i proa

gramowo bardziej zbliżony do
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“jm…ﬁcﬁìifîîîîfîîîmm i a:]raźnemdężoniam до чека
na początku niniejszego raportu koncepcji so juszu
Rosji, Niemiec i Ameryki.
Sprawy galicyjskie.

Delegacja, galicyjska, o której poprzednio do =

“$4

nosiłem rozwi ja bardzo ożywioną działalność. Kilka not by-

"

Zo podsne tutejszym poselstwom i politykom frencuskim o
okrucieństwach Polsków w Gelieji Wschodniej i o " jarzmie"
polskiem, Meter jeły odnośne sg otraymywene przez delegecję wprost z Gelicji wsclodniej lub z Wiednia, Ostatnio
były przywiezione przez miejskiego KORYLANSKIEGO, b,ofice~
ra ermji sustrjackiej. |

jednej z tych not delegse j&£. do-

maga się' przysądzenia oddzielnie dle Galicji wschodniej
jeko samodzielnej

je j konto

jednostk: ped&twowej przypadającego na

części taboru kolejowego b,monsreh ji anatre-wg-

gierskiej.
Hiektore koh fransuuskie odnoszą się przychylnie
do delegacji galicyjskiej, która jednak nsjwiększe nadzieje pokłada ne Angl J£ i na “доступ w Sprawie rewizji przez

Ligę Narod ćw kwestji Galicji wschodniejézìonek delegacji
(ie tic

:'?SULCLYCKI, oéwihdczyl na zebraniu swej grupy, ze ?:ingZOŚŚ
członków Ligi Narodow będze popierałe aspiracje "heliczen",
i że procz Anglji,

Włoch i przedstawieieli mniejszych pna

państw ma również zapewnione popsrcie przedstawicieli Szej
car ji
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Otrzymsłem zupełnie
GBLIP

,

delegat

pewną viedomogc,

fe Artem

dyrektor,” ukrain'skiej wybiera sig do Pols-

ki,8 raczej do Gelicji w najbliższych dniach,
Wobec tego, że w Paryżu wizy polskiej nie
uda
mu się otrzymeć - będzie się starał otrz
ymeć ją, w BERNIE ,
WIRDNIU lub PRADZE. Prosiłem tutejsze Posc
istwo, aby uprze=
dziło odnośne Konsulsty,.
GALIP jest dla nas niebezpieczny, o tyle, że
dzięki swej oglądzie i zręczności na dość
rozlegle ans jo»
mości. Jest on b,0ficcrem 7 pułku ціспох
austrjsckich, PodCzes wojny dostał się do niewoli rosyjski
ej, a jek przypu=
szczeją sem się poddał, Nestępnie służ
ył u rosjen jako inform&tor ruchu mezepinskiego, podczas rewo
lucji przeszedy
do mazepineow i precowel praeciwko rząd
owi rosyjskiemu,
Służyl również u PETLURY. Obecnie prac
uje z "heliczanemi"
i rosjanami, aczkolwiek uważają g0
za apenta miemieckie=
go.
мирне Wojskowy
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