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Przesyła się do wiadomości w odpisie radiodoposzé 2
dnia 17.10.1919 r., zawierającą notę rządu Niemieckiego
do gen. Focha.
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Przldstaw1cxolo marszałks Foch a otrzynnlx we czwśrtek następuJacą notę:
Rzędy państw sprzymierzonych zażądały od rządu niemieckiego
natychmiastowej ewskuacji Litwy i Prowincji Baltyckich, сВо ciaż w maju te same rządy nakazywały pozostawienie oddziałów
niemieckich w tych miejscowościach.
Oprócz tego, rząd uczynił wszystko co był w możności, ażeby ewakuować prowincję туз.; wspomniaaaş Ug$gL vszystkich środ=

ków, ażeby prl-zwyciężyć opór stromniezych oddziałów, które
spodziewały się otrzymać prawa tak cywilne, jak i kolonizacyjne obiecane przez rząd łotewski, Aprowizacja tych oddziałów
była wz$rzymama odmówiona, komunikacja ;ggfowincjami Baltyckie
mi p;;;;ians. Granice strzeżone były przez specjalnych agenposłutów ( ludzi ), Oddziały buntownicze były zmuszone do
szeństwa pod grośbą surowej odpowiedzialności.
do
To wszystkowskazuje, że rzęd niemiecki nie dał powodów
sptzymietych surowych środków, jakie przewiduje nota paistw
gen. v.d.Golrzonych, Rzęd niemiecki nie odmówił się odwołać
dużego znatza, Przeciwnie nalegał on na to, jako na warunek
Goltz był odwoczenia dla Niemiec, W rzeczywistości gen.v.d.
przez dywizją....
łany, Wyjątkowo po rozruchach, spowodowanych
REREZEEERY
wrócił ой do Mitawy z własnej wsłi inicjatywy.,
przez wzgląd, że
Ten czasowy pobyt był wyjątkowo tolerowany
wystarczającym
gen.v.d.Goltz sem rozporządzeł autorytetem,
wpływ jego | okazał
w stosunku do tych oddziałów. Lecz, gdy
rozkaz powrotu
niewystarczającym, gon. otrzymał formalny
gen. Eberhardt. Rząd niemiecki
do Berlina, Władze wziął do rąk
rządu w tych prowinenie rozróżnia ( nie uznaje ? ) żadnego

się

niemieckim zacigzaé
Jach. Wyraźnie też zabronił żołnierzom
wszelki kontakt z tymi
się do forlnoJ1 rosyjskich, przerwał
niema ani Jednego
przeźstępcani, Obccnxo w armji rosyjskiej

ł by do rzęd@nioniock1ogu,
żołnierza n1oniockxogo który należa
www
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bio-

ofonsywiiqgii.'Awałow-Borlontn.

Plany militarne i polityczn- tego generala w żadnym razie
nie są podtrzymywane przez rząd niemiecki, Niemcy nie żywią
żadnych projektów wojennych pomiędzy Rosją i Łotwą. Rzęd niez
nifcki wita z zadowoleniem projekt koaljantów wysłania Komisji
Mişdzyţarodowoj do Prowincji Baltyckich, Rząd niemiecki prosi
Komisję o przyspieszenie swego przybycia i zaprasza ją do Berline,
Opinja Komisji wskaże dostatecznie, jak bezpodstawne były
z gruntu wszystkie zarzuty, azynione rządowi niemieckiemu,

N a u e n 15.10.1919 r.

zawiaNastepes gen.v.d.Goltza w Pr.Balt. gen.por.v.Eberheardt
wy podle-=
domił rzęd łotewski ( litewski ? ), że 6. korpus rezer

podtrzymyga odtąd jego władzy. P;dkrcilił. że usiłować będzie
i wyraził
wać stosunki najbardziej przyjszne z rzędem litewskim
życzenie îîîîîîîìîìiîiè osobistego z przedstawicielami rządu
Min.Eomunilitewskiego, Ten ostatni dał swoją zgodę, delegując
przedyskutować
kacji i oficera z Min. Obrony, W Sadkunsch, ażeby
pewne zagadnienia z Niemcani.

în ncm a aс от ятот т ть
Nosu e n

15.10.19.

ły w Narwie pod
Rząd rosyjski, północno - wschodni, powata
ał przy projekcie Wiel-=
zwierzchnictwem Lianeseffa, który obstaw

ośca Republiki Łotewskiej
korusow, sprzeciwdśjącym się niezawisł
rząd estoński, ażeby
i Zstośskiej, został zawiadomiony przez
nicami kraju, rzekomo
sobie obrał in;;.lisjsct pobytu, po za gra
z powodu " braku lokali ".

ARCHIVES

)

д 267

+

