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Dzisiaj rozpoczęły się рвгігакШШад-ехреш

woJakowago'j-Emﬂwhm, przediogonego nam przez Niemców, a przesłanego w odpisie w raporсіє Ї. #

,

i ned sprawą przejulgjjwmmw
72...

nadbałtyckich.

w_Mr-i'lźfywotw.:lw:Lu posiedzenie oznajmiłem Niemcom nasze
następujące życzenia:!
1/ przewóz “felixpglfﬁìàèeìﬂtweh jeszcze we Francji

a

przez Niemcy do Polski,

to wyszło z Ministerjum Spraw Zagranicz nych telegramem N. 18.
&/ Przejazd zdemobilizowanych żołnierzy b. armji gen.
Hallera.
5/ Р°т1ФК“ЕЕ'_„ЗЈ:фЕ1 pociągówr zez Niemcy,przyznanych
nam dotychczas po 1 pociągu dziennie, w komisji koleу

jowe j.

4/ Natychmiastowy przewóz wojsk z Archangielska na linji .
Gdańsk - Mława, chociaż ten tranzyt miał nastąpić dopiero po p@dpisaniu naszego traktatu.
Przedstawiciel шшшгћћ“,ЕР}:}„9%'.1?Е°!У*· że

powiększenie il_”ś?ł_ź9939£ś7.?„0999 przyznanych już 155

jest niemożliwem ze względu technicznych trudności, transport jeńców więc musiałby być zaliczony na tę ogólną
ilość pocięgów. Dla transportu zaśzdemobilizowanych hallerczyków możnaby użmćżpqoięgijumsjąpe z poNACZELHE DCWÓDETW@
Oddział Informacyjny
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W

sprawie

przejazdu wojsk niemieckich

z

krajów nad—

bałtyckich oświadczyłem, że nie mogę coprawda dzié Јен–
w
cze rozpocsąć obowiązujących mnie pertraktacji, lecz
wzm.
zasadzie mogę sie zgodzić na przejazd 2 prcsiìem o poda.nie mi ilościwojska imaterjałów, względnie ilości po-

ciągów, potrzebnych do przewozu. Uważałem za odpowiednie
nmie sprzeciwiać się zasadniczo przewozowi, gdyż w tym
wypadku Koalicje mogłaby nas do tego zmusić i nie mo glibyśmy już wtedy żądać za przejazd ten przez Polskę

ekwiwalentu równomiernego! W ciągu pertraktacji podali
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Niemcy ilość wojska na mniej więcej 40@@9 88=6@@-ludzi
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Egal-13111, nie bioręc odpowiedzialności za
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",/„ Ścisłość tych liczb.
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Przedstawiciele władz kolejowych omówńli bliższe
techniczne szczegóły przewozu, przyczym

Prezydent Zbo-

rowski zgodził się na stawienie lokomotyw w obrębie pol skim, o ile dzienna ilość pociągów nie będzie przekra czała liczby Ä4, którą to liczbę Niemcy jako maksymelna poggi. 0 imho}: szczegółach narezie jeszcze nie mó-

4

wiono,Zobydwóch stron jednakowoż zaznaczono, że z techbędzię mu-

nicznych względów prze-Ó:~ wojsk

sikł być wstrzymany w czasie zajmowania Prus Królewskich.
W sprawie projektu niemieckiego, podanego w odpisie
Naczelnemu Dowództwu pod H. A8

, nie dopuécitem dziś do

żadnej dyskusji, ponieważ nie nadeszły dotychczas dla
ik żądamnie dyrektywy z Naczelnego Dowództwa. Uważam,”):
nia za bardzo trudne do przyjęcie i przewiduję w tej sprawię uciążliwe pertraktacje.

.аX?,
bar Wydees *......

| ARCHIVES
NewYork

be
%
face

L

S
z
m
---

oWODliw# ORC MSOC
ADJUT 8
\ GENERALE :

