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Na dzisiejszej konferencji w odpowiedzi
ne nasse Zadenic zredukowanie liczby wojsk stojących
w Prusach Zachodnich jeszcze przed temminem opróżnienie

шип—№. że I.Gardo Reserve Division,
1.

сочни–Зест Freivillizen Brigade i mm

Pfeffer z Prus Zachodnich już odtreńsportowane
у “95°" W odtransportowaniu natomiast znajduje się

Brigade Nord-Liteue, której artylerja już odesskae.
Dalsza redukcja wojsk niemieckich w Prusach Zachodnich
na resie nastąpie nie może.
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pod względem mket tekiego ukzotonis stenowisk postormkôw, ktéroby stercion sapoblogaky+
Ponieważ Niemcy w ogólności nie nie mieli
przeciwko temu ukożylibyśmy na następnem posiedzeniu
we wtorek konkretne punkte wiążące obydwie strony
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vikad z Niemcami w powyższym duchu. Oczekuję odpowiedzi
telegraficznie do wtorku, w którym to dniu

mamy naj-

bliższe posiedzonie wojskowe. Na tem posiedzeniu zażądamy
zezwolenia na tranzyto meterjału wojonnege z Francji
lub Anglji przez terytorjum niemieckie»
Równocześnie upreszam by mat-rm Spraw Vojako-

wych już obecnie zostawiło personał komisji, któreby
miały obejmowne kasarnie, magazyny i forty w Toruniu
Grudziądzu i Chełmie już przed rozpoczęciem właściwej
okupacji»
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Otrzymuje Naczelne Mut-. Ministorjun №
Wojskowych i do wiadomości Adjutanture Genorełng»

