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Adres na kopercie; Jego
Gensr&lowi Hr, Palen

Date; 14,7 Даш;

Kowno.

Dwunastego winter-n przybyłą do Kowna z Berlina

z pole-

Genia gen, B, /;Biskupskiego;/, Do Kowna orzywioziew listy generatowi Wengowi i Panu, spodziewając się, że będę wógł gpotkać się
z Panem w Eomie, [org stam ze sposobności wręcąem-Tepw przez geny
Wenta list od gen. Be

Oprócz tego cen. B, kuzał mi poduó tylko

| Рели 4 zupełnie tajnie co następuje: Entents zamierza utworzyć federacje wszystkich kresowych państw dla walki przecir bolszewikom.

întrun 7șFetăur */ już pon-mialy się :врхошаац
/
& may Pinlandje również z Polska. Bntenta prognie koniecznie wciągnąć do tej
ewlki Biełoruć, Litwg i Łotwę /#/. Oprócz tego rosyjsko-nierieckie
oddziały będą
również przyjąć udzinć w tej walce. Jako фотоdzącego frontem od Finlandji de Polski wskasuję gen. VanneWheiwa.
Niemcy są k@łegorycznie przeciwri te#u; plep moskiewskiego Sztabu
Genermlnego /:Gcerskiego:/ także nie podsi się z wyżej wekagenem;
Białorusini tame; „...… przeciwni temu, 0 Litwie i Lotrie nen
nic nie jest riadomem.pitwini praypussosam również przeciwni temu,
gdyż ne podstawie wiadomości z Moskwy ich perkrektacje pokojowe
ida pomyślnie i

174 w tych dniach będzie podpisany

pokój więdzy nisi a bol szeni kami , Maud Panu powiedzieć, że w rejonie

„Białorusi zebrano około 69 bolszewiekich dyrizii z wy borowych kowu=
{nistor dla zoatokomants Polski przez Моїодесяго, Wilno i Warszawg.

іншими wuczą
poddać wszystkoogniowi i riecrori
i zbliżyć się
pi---{ames
do granic Niswiec. Tutaj komunigoi muszą być rozbici przez Niemców
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i jednocześnie na tyłtgh na Bictornsi i na Litwie muszą być powsta=
nis pts-oh bźlezewikom i nastąpić dawno oczekiwany przewrót » unk-
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Przxngagozalnv пебутбі рейекфному ; wonarchja z szero-

kim demokratycznym ustrojem miejscowym i antonomja /“204015:skich varstw:/ = na wsér Niemiec do roku 1914.
Oddzieły rosyj skie, które nagą byc formowane na LitTskę i
wie. i Łotwie będą musiałynrvepnéoié_vowunlst
one носію
sirenegehen meehermannenon BasaliiudInco t
udziełu w malca do Wschodnxob Prue, gdzie
odejśćnie bxorąo
tenete Teme ot
ic sn
«
WBratste tteomepato atto
wyczekać przuwrotv w Човді і
z przyjemnością przyjmą,
nas
rrézypé tam dla przeprowadyenla “orzndku i оБЁЪгиттыпъа nowej
W... ... .. u u.
władzy,
;
będzia stworzony front migdzynarodowy,to nam
narmîojscu będzie widosznem .- cBy mómy przyjąć udział w walce,
czy też nie, Należy pamiętać wedno. he qudzynarodowy front
stimatrimine Bel
jest ciosem śmiertelnym dla Wiewiec i Hpeii;'non1ewa7 Ententa

wenendelegengelte Pan sinds"
v saday= Tast@emiapozwoll rolqczyć się /'prnynajw1e3 będzie

sie otostarbe :/ % т. panstwem NaiVUEEZELSIpewnis _ risdomem.jest , że Polsce ngg_g1e

Ententa obiecała granice z

1772 roku pg _g@wsze i plan Ententy jest następujący: mieć
z jednej strony silną Francję, z drugiej strony silną Polskę,
a między nimi zwieźdżone Nieméy. Rosja,podług planu Bntenty,
me być rozdkobioną

nó szereg oddzielnych państ» i pryedsta—

wiać ligi!! pod każdym względem mabsolutne zero.
Oto w krótkich zarysach my@li, które gen. B: kazał
Panu zakomnikovaé. Ze swojej strony melduję; że oddział
mój najzupełniej jest pewnym, wydyscyplinowany i przedstawiń
sobą gotową do boju jednostkę. Będę uważał sobie za honor
znajdować się pod Рейакі» dowédzatwam. Bardzo proszę Jego
Ekselencji o oddanie przez gen, Wenta listu do gen; В.

под ·

powiedzią пё wszystkie pytania, które generała interesują.
najprędzej robotę.

Ysobiśsie nie mam ani jednej marki, i

nawet na mojąpodróż trzeba było zbierać od oficerów, gdy@
obecnie i gen. B. pieniędzy nie ma. Bardzo Pana proszę nie
odmówić mi wysłenis na woje mie регпе) ситу dla podtrzynﬂnìè
oddziatu od rozktadu i na roboty przygotowaweze celer nrzerzo
cenia na nowe miejsca, Pieniędze upraszam przesłe 6 prabs »
"Bank w Magdeburgu , albo w Burpu, & czek proszę wysłeć па

-moje

imię

burg .

pod

nostępującym

adresem:

InternieingalagerJ Schef

Kuptchynsky.

Altehgraben

der Russische

bei

Mapde-

Korps Oberst

Oczekuję w Kownie przyjezdu cen, Wenta i de-

oyzji wemystkich niepokojących nas sprawach. Sasytam Pann
serdeczne pomérowgenie i życzenie pomyślnej roboty.
Proszę przyjąć

wyrazy najzupełniejszego uszanoma-

nia i zupełnego oddania.
ș

Szanujacy Pana pokorny вігев

pułkownik Michał Kupczyłski,
&
Kowno, Hotel Bristol Hr. 1.
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