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Ostatnie wiadomości
POLSKA DELE (”Сеїд

Reporty Nr.3.i &.

Fadjo-szyir.

_

z da. 2/XI1.1920.r.

POKOJOWA ї *??qu

nadesziy stop

Notę Sepichy mleży rozwnieć ja-

ko kontrofcnzywę przeciwko akcji propagandowej, rozeżeśshnej przez bel- ,
- szewików, jak też zastrzeżenie się na tej drodze przeciw wszelkim

enuncjacjom Joffego, jakoby pokój z naszej winy nie mógł dojść de | | =
skutku stop. Nota miała tylko ten charakter i zawarte w niej
nie
.
są ultymaty'me stop
* .
уodvawìodzi

na dopeszg Nr. 2690/82 i raport lr.é. donosi sig:

l/ co do grarancii wojskowej, to wskazanem / lecz nie wymaganem /
byłoby , gdyby Nosja sowiecka przeprowadziła demobilizację swoich
roczników podobnie do nusze'j demobilizacji 7-miu roczników, usknto&@znionej zgodnie z notę Sapiemhy.stop

Гакі demobilizyoji boleze-

wiekiej. byłby паперами ăovodem chgei pokojowe}; 6 116 bolspewîùy :

tej demobilizacji nieprzeprowadzają, a przeciwnie mobilizują,to bedzie to uważane jako dowód ich przygotowania dalszej wojny stop .

comes

Nie należy żądać żadnego wydania broni i środków technicznych, gdyż
Nacz.Dow. zdaje sobie zupełnie sprawę ze zmiany warunków w jakich toczą się rokowania pokojowe stop Można żędać jako gwarancji wojskowej «~
- przesunięcia gros wojsk bolszewickich za
sił naczych wycofujemy poza Bug /

tak jak i w gros.

12-cia dyvizii / stop ?Jogćlfź— se-

cjalhych gwarancji wojskowych wie wysuwaćy a więcej zwrócić штале па
rektyfikację granię i to w zakresie możliwości, a nadto na uzyskanie
pownych terenów dla celów emploàtacyjnyoh stop

0 ile Puszezy Turow-

skiej nie można będzie uzyskać przy rektyfikacji, to шав dla eksplotitanii—term w między Ptyczę a Uborcię stop
/
A

VW"uit

\

2/

06 do terminu zawarcia pokoju, Nacz.Dow. godzi się z zastrzeżs-

1921. «
sądzęc, że tormin dwumiegięczny zupełnie wystarczy na nerytoryczm
- . omér'ienie krestji dotyczących pokoju stop Kacz.Dow. uważa czasami
lami pu?kownike z raportn lir.4. i jako termin taki wysuwa 1/II

tego

względu za konieczne, gdyż o ile pokój w tym okresie nie

.

430 4

mnsianofzy пажа z tego odpowiednie konsekwensje / przygotowania się / stop

by do

skutku, to

3/ Dnia 1/XII.1920.r. W.P. na całęj przestrzeni osiągnęły graзіверт-выше. stop
© stop

Ли,3/Х111 6.armja oprognia strofe neutralng

Naczelnemu Dowództwa nic nie jest wiadomeń o zatargach mię-

X odchodzącymi polskimi, a przybywającymi bolszewickimi wojska-

'mi stop

Informacje,-IOHA? zdają się być nie ścisłe, lub też ten-

Gencyjrie przekręcane stop
dajne stop

Jedynie informacje Heez.Dow. sq miaro-

Gały odmarsz odbył się zgodnie z planem podanym w Nr.

54230/11, й'був ту)обліст, йо 4.armja stangla ne granicy państwowej
*~:

a nie 24/X1., zo weaglqdu na owakuacjiq szpitali ze Sucks.
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Tylko do poufnej wiadomości julìrmilm: Posłowie prawdopo-=

@obnie

nie wyjade?

ręku stop

i zachowa cake kierownictwo w swoim

Wpływ: poszów będzie minimalny, termin ich wyjazdu cię-

glo odkładamy stop
fej „prawie jako politycznej natury nie należy się zbytnio
ange?
NDSztgen Nr. 55129
Za zgodność

-

'

Gen.~por.

dn. 3/XII.1920.r.
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