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Br.B. No. 3282/21 T3. VI.
Berlin,1 pazdzierniku 1921 r.
Polska i panstwa ościenne
sytuacja w okresie lipiec-sierpień 1921.
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Checnie, jak i przechwalal-ala część armji polskiej znajduje się

w "chudnie: częsc; kraju,dość znaczne siły na froncie исп-ышшь- $
tem nie zass2y dadne smiany w dyslokacji.

;

Aywia ja „kt&re wediug posiadanych wiedomosci byłe statfonowana w
Warszawie (K-sza Dyw.l.) zostułu widocznie wysłana jako mrerwa ne from
litewski.Pomimo wielu informacji opublikowanych niedawno zagmàicuæovo
dujacych przypuszczenie poważnego zaatakowania Rosji brze: Połskę - nie
zdołano ustalić znacznego wzmocnienia polskich sił sbrojnych na granicy
rosy jskiej.Scisły kordon utworzony przez bataljony pograniczne, milicję
i низ.–Бгд

safamowet т.д-ріп emigrant-6131131310): przez głód z

Rosji.Motliwem jest,4e cześć rosyjskich foruecji antybolszewickieh.,zaa j
dujęcych się na terytorjum granic polskich , posunęła się szczególnie W
kierunkm Galicji Wschodniej i

i 4e formacje te pod naciskiem

grancji i Polski starają się wyzyskać w mych celach w okregach pogra
nicznych obecny wewnętrzny krysys w Rosji. Nie mogę jednak этапе-ве
sig powaäniejszej pomocy zbrojnej ze strony Polski.
Obecna polityka polska posiada dwa sastänicse kierunki : opanowsni e -

.Górnego Sląska;oras zachowanie Wilma.Pomimo liczebnego
się i przejscie na stopę pokojową - nrmja polska posiada możność urzą“ﬁx-mum.- tego planu,

:

Przeformowanie grup powstańczych 3° powstania w пацани regular.
ne i grupowanie tych sił ‚point—neuen na Gbrnym Sląsku,orez na górno“двд.: granicy ,s4 dowoden,*e Polska w razie niepomyslnej decyzji w
kwestji Górnego Sląska nie pozostenie pasywny gdyby Prancje 2e wagigdu
-

na Anglję nie начим-пати przeciw temm czynnie.
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w npm udzielono bezterminowych “тире! гошпікощршоаъвдэы : .
1896r. м при £ sie:-wm: danie:-lou; nnlehoym do rocznika ‚159? 1
- 1898 ktorzy prlteintyll w wojsku przeszło dwa iata. We wrzesniu urlop
terminowy otyłym; caly rocznik 1897 11898 r. oprócz tych,ktorzy pomonta-ali na froncie Wschodnia.

Jednakż- mika—ly dotyczące xxx-10m bol-

“підстави pozostają z sobę w sprzeczności. s; one niolupeìnig I jaklungo:-=:: przeprowadzane ,e2ego dowodu sa aatalenia leiniuzy podawana

przez prasę . W chwili obecnej niesaleśżnie od Зимнему kontyrmﬂacych

służbę wojskową jako ochotnicy ze względu na bezrobociu,:mpęvmo штап-„
ją się w wojsku roczniki 1898 i inne szczegölnie zaß te,ktöfe реїпіє
erusbe kaweleryjeke,artyleryjskg i iniynieryJnc.

Posmtem rocznik 1899. -

і ÌQOO w. komplecie ,znacană 03106 rocznika 1901 r. i część z 19,02.

W końcu wrzesnia w celu utrzymania równowagi liczebnej wojska ,#0. star wyduny roskaz o wcieleniu do armji rocznikWw 1899 i 1900,powolanie
których było nieuskutecznione i оданим na początek października.
Wiadomosci ‚dotycagee nuit—inmh „jakiegokolwiek rocznika wymage ją
zawsze potwierdsenia.Nigdy jak dotęć nie sdarzpło się Pzedowi Polskiemu
zwolni è odrasu caly roosnik; operewano sawszo *s pomocę czqscimgè' zwal

ninnfa,kierujge się datą rospoozqăhf szużby uojuijJv-‘ejgaleznie od tego,
cay dany #o&nierz był ochotnikiem,lub po-ołmyn.stoepv;nie do rodzaju

broni ilosci praeskułżonych lat i.%.d. -

W jednym z exposć o stanie
Ministerstwo Finensow
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finansow % kosztach пижмы:помп“

ladeﬂaromo „"L-go lipcu że liczebnie am]. пм

równie silną, давайт znajdowała się na stogi. шедшим. Miniatur-ywaj;
Wojny ротс „а. 574.000 jako ilosc erogniq żołnierzy.!!ełnięcyeh
nun»; al… w ciągu ostatnich trzech lat.

Jenn przyjęć za podstawę

500.000 ludzi w armji na stopie nimm] = armJﬁ obecna laczy
4 do 500.000 luau podem-,… iguana a pruchem prnjeeia w na

auobusnejxmoumm
270. 000 ludzi ко- cznik 1900 i TOOL r?). Należy również “:qu te w sierpniu w козаки _
pokoju t.j. z chwilę

znajdowało się41.000 oficerów zamiast przewidzienych prlyjemdhﬂhmim
-17.000,46 zwalnianie oficerów mu nustępić pózniej (дві-31313.“ w ilosci
8.000) ,że pudoﬁoeroliomalalm do rocznika—anunt!—nm zostali zatrzymani w wojsku i re. nosicie „zgodnie z инвазии-1 inform-mojm •

w razie potrzeby. Formacje dodatkowe jak np.
sporty wchodzą {luau w. madam-4; ix. >
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koncu aim-pnia nuczelne organy автомат zostały postawiona nastopie

pokojowej. Rozpoczęte w kwietniu połączenie „дишеш-ш Wojny z
Haczelnem - _i»
Dowbdatwem

dokonsne. amb Seneralny ‚am!1 еда : обесліе штаты- hun**

,”;

Wojny. Ze sztabów generalnych Armii Deanem tylko sztab genu-81m: a Dywizj
i

_ znajdującej sig na froncie litewskim. Dowbdztwa armji zostały zastąpione

---

praea nr.—among & inapenorhty armji: w Warszawię, Toruniu , Krakowie„Lwo
wie.
Eu.-1533111119 -jest utworzenie pistego inspektorat? w Wilnie. Dwa sztaby generalne dywis ji karmin-ji zostały zlihidonnejekutek' czego “tim—301337 20-

stał inape'ktorafkn'alox-Ji.Zorganizowano również inspektorat tyböw. à ,

$
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Utworzenie inspektoratów „Miara: inspektoratu kawaler ji „Sign:-Baw

zachowanie w formie z&maskowanej istniejąkcych dotychczas sztabbw generalnych
Część pułków piechoty została sda je się, postewionę na amio'pokòÎo'wo‘jy d

któro przewiduje dle każdego pułku l bataljon,skkkódajęcy się z jednej Жещ-

-

panji rezerwy,l kompanji karabinów uaszynowych,1 seke ji milano-y min,1 kompanji Łącznikowej,1

technicznej i s 3 bataljonów piechoty każdy ,

skiadajgey się z 3 kompan ji. Эпитет зоне ie na pułk рпеиіміипа jest tylko jedna komp&nja karsbinów mnuynowych tym bardziej,te nie jest to zgodne
z instrukcjami francuskiemi ,dotyczęcemi formacji piechoty.
Formacje artylerji zostały powiększone w ostatnich czasach. WłŚatorJach
artylerji ciężkiej,ores lekkiej skonstatowano istnienie aramt bardzo wysoki
e=
go knit—brano i ponad 30. Motliwem jes-tan równolegle do urtylerji dywizyjnej

utwore ono formacje artylerji kèrpusu выйди-етапи każdego korpusu armji st
stanowią l pułk srtylerji lekkiej i l sekcję artylerji ciężkiej. Wskutek
wielkiej ilosci broni домак–своте} przez Pranejję w okresie pomiędzy +1 реет
i wrzesniuartylerja posiada wystarczającę ilos& amunicji.
Go się tyczy wszelkich jednostek - w Prusuch Zachodnich została zdaje
się uformowana l @ywisja,1ecz nie jest jeszcze widomom, i jukich formac ji i

oddziałów składu się. Otrzymano wiadomosci,że w Poznaniu i Wilnię гоним
rozkvatern—nn nowa Iły-is:: - 22 Dywiz je,ktbrej isinienie nie możne: ивице1
. od bardzo dawna, jest udaje się zdemobuumnamumer п&8 jej został pranzuny dywilji syberyjskiej.

-

-

Formacje свим („outer-mationen") lonely znów zmody fikowuneJoz—meil
nalne “штатном z batalionu etapowych zostały stopniowo zniesione 1 zsstępione przes nowoutworzone formseje spec jelne ,których anna Доведен? nnţrgn—

cio niemieckim i czeskim może dojść wogóle do 12.000 ludzi. Formacje te zo--

any utwor-ono z dennych подниму i oficerów.
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равнинные odbywały 4- 6tygodniewa mne-ry wсреды);
шиши

sach -

zachodnichwojaka rekrutowane w Капец-ввп“ mamą; w max-pmu рп?!-

sunigte pad Рояпай. Biorąc pon uwagę нацистим– рыпивсе м рыжих—›
“задницами dawniej do интимни“ одем–3 mieć do хозрогцаиецїа
na wszelki wypudok rezorwę toinieray z innej pro-1:10.11. Rożkazy zmina-.

-r$zoweńia wielu robotników w celu uniknięcia at:-Qin Јал-Јошева wydane
w koncu niez-pnia,!)yły- tylko częscior o wykonanoJ'omimo niezadowolenia
wynikającego z ®:“qu Jace: anuntau. która odczuc się daje i w wojsku
~ nie możnaliczyc na to ,by w razie wo jny żołnierz. same-111 pojada

"

'na front ‚must jeżeli chodzi o elementy rekrutowano # dawnych ;:::-macji
niemieckich. Polacy nie ровзшд jeszcze żywego poczuciu mrodn'oaei
1 pair jotyamu,chociaz „виђа a wskaz-inych przy зровоївовсі 248А ,mo&nab;

jest odwrotnie. Nie pozostaną pasywnymi ,gdyby kraj «n;-Y
lask się w trudnej sytuacji „lecz przeciwności wywiers ją

wpływ paralitu-

jący na ich zdolnosci pojowe.
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753 Мьтупагка.
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Marynarka polska

posiada- obecnie Z kaﬁonierki ‚4 poruwiscre min,

należące dawniej do Niemiec (wielkie statki motorowe),flotę нести]; na

inﬁdi};

- Wisle,skandającą się z 1 statku motórowego kilku paroweśw
1 1 żaglowca używanego do cwiczeń. ___

3 mSŁe torpedowce ,należgce dawniej do Niemiec ,przyznane
руте?

и

„:?leње

dp Polski}. inne są oczekiwane. Torpedowee

mają utworzyc w przyszłosci jędro udanej. floty.
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Portami wojennymi są:Puck i Gdynia. W Pucku stacjonują hydropleny
morskie. Port Gdyni będzie

rzeczna Wisły

wykona—„imi z

zbudowania dygi. Mota -

нацистів w ши.-ит.д.
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Skied persondlny Marynerki moc!. овци 5700 Judziz към-ты4000
рам służbę czynną pono-taryfa zaś udzielono иперит beztarmxndwych...

Oficerowie polscy by}; чавунні jak авта do Angl ji і певніJr—

Sie

celu wyszkolenie şţq, ohmic, wysykani będę tylko do Francji.

цене :

· Marynarce polskiej w przeciągu ibn-dtd" G2ugiegookresu ezam nie

mim nalety przypisywać
Flota wo jenna

najuniçjazego "mummia.
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wich się zupełnie aytana—m; dla volantym ha

dziej Jann wezmie 519 pod uwage stan skanowany tego kraju. mot

siadając ma kolonji sani floty mzonaPolska: nie ma maanam—(ma?!
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вц :uuwuyc ann! wpływ Franc ji.
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Polska Manny- By:-ava Sbrnego выми.

S

hcuçenîey 3-50 ршвщпи sgoânie 2 &rdanien Misji liçdzyaojuqznicgæ}
zobowiązali sie scisle do ewaknowan is „bx-nego Sląska w dniu 5.vII.
Ze strony Komisji Miefzysojuszniczej nier zortały zastosowane żadne srodki w celu rosbrojenia i relpuezczimia to:-macji powstanezych. 2 ţeava
powodu bandy gbrnaalgane zdołały dobrowolnie романе między sobu

Maxa 3 orzgenizacje seisle polskie dos-fetytorjum kraju w awm gay w
„жу W pełnym uzbrojeniu do granicy Gbrnego Slęska. Ponieważ Polska nie |
byłazadowolona z warga-ania się powstanców w czasie 5-ко powstania dokonaną została reorganisue ji formacji powstanczych. Po uprzednim wezwaniu ich do Poznania i Kongresówki ,zneczna ilose oficerów i żołnierzy

linjowych soetels przydzielona do ggg-inga poÿstancx'yph. # €!ng у
li siły znajdującego się na Cbrnym Sleskn naledy obliozat o@ 40 do _
50.000 a na granicy kbrnosląaiiejńa pBanoco-zachbă od Cugstochowy să-

na południe od

Plgaxclﬁm 4 dywizje niobho'ty (nie w&ęczone w skład

armji polskiej) liczque 24

3

air-bo 30 ludzi. W Poznankiem niema już znacz-

niejszych sił році-анусы Sposa: w jaki zostaky zgrupowane пиву-им
punctum-ue" na manny до:-поедим: wysłała na akcję ”зупинним:
, oras obmjpz'zm‘

ms jącą ns celu masową inwazję okręgu

skowego.
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# calu: by dee Polakom czas i motnose-sreorgunuemla band nog,
stańczych po 3-ciem xxo-staniuorazb; mbdz mym;na ime panstwa

„)»,3

«ly—ﬁji. Ж пос e. w te.,ma: амаивица imm
e},

Chqe prleqiągnigćta sprawypna: m:; дд „oraz zamiary p амиџе;
rm Sląsku: питними sił zbrojnych w типы попсі „by, mogła dziejawo
#

każdym kiorunku ns korxyùò Pólski w razsie nowych пишите:}zostały
Jenna): підвалин і митницю przez Marl ﬁe. 1! porozumîenh Buﬁ у»
ve wynikłe którego pnedmlot’m było:„шетао–„м (иуRada Не
Ne juytase мага
obradowała przed czy po przybyciu wo Чех gnucuakich na 31an - домам

tummy gornoelqekiolLaps и en.-316 mnie: «buenas‚пропил pcgiqdy
- obradujgcych nio daly skę pogodzić. Franc ja zrezygnowała z linji Korfen-
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_ apx-eo: okręgu Pleszczyne i Rybnika prawie care terytorium gri—nyelv!—
i okręg pon-aniony пицу рыжим Şolea—. щц- zał poza:—mmm prn—y
gwofu punkcie widzenie na podstawia którego Niemcy powinny. byli ctx-”'vmad cary okręg pr…amyslo'ry. Linji: prawne:-mu przez Mort Georges'a
prócz okręgu Ryhnﬂm,meuo¢yna i pasa grnlllcvneggo nią—lzy пестицид—ше

i Rosonborgiam przyznawała Ефеса tylko Layne-ice. Aby uniknąc zeł-m1 fe
Ву stosunku uneasy panatwwni эщщ; z powóów и; (my витала-ш;

a

sowane srodck prowizoryczny: wytknięcie granicy Gbrnego ausm peg…
_>
штит
zostało Lidse Marod&w.. Liza Nerodbw przedstawi swe exposé, które

ha

będzie równieĄ przyjęte przez ”moję.
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Liga пагоды «gromadziła sig w Tenewio ??.VIII. Sprawa м…‘едв'і
Sląska została przahuunu Komisji видимом віє z 4-ch gozonköw:

„пазами-14 Chin ‚в:-мп ji ,m aspanji , praewodniczęcego штам h

gijalyh Hanna's 4

Projekt opracowany przez Komisję ma;

bye oddany: plenum zgrac-Adnan:here miało po:akommikowaä Kadzia

ss kan-138 dokoży “ulnar: starań: w. odu wpłynięcia nu Komisję inm на..
posiedzenia Ligi темп w kierunku уопће—папиним. Malo” освітити

msą obecnie №31 и
ego Sleska
pen.'aią-ąŁ S
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nej do Czarnego
дону
Polska бранимо, іт: eciw
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tău):vat handlowy aczom—äomcjﬁxbraâynad nerve; „wnuczęta

sostaky w koneu wrzesnia r.2.
”непродані. dla Polski mayah
niejszy nig traktat zawarty z muß„ їв жукобу tkßokzmnuﬂq i ”am
- Polska może otrzymac z Omaha-Slum}! artykułyspoływcze i wyroby 21113:–
no.):ontocvno dla przemysłu. аминь „стицања sunny гаец

швы

Зжочес ід Кббгого 4yezy sobie.luau—neji: nie Jest №131. mmm
Polske na początku sierpnia jako

warunek physicalзапуштен% (hughe-

Słowacją postawiła M$,prrag'u bxecho—täovucjn przyjęc nie mogł. идеш
gaczególnie имуним: i nu swą,"Кохаубе grmwy w okręgu Teschen,
*$
% пар'явтаЬ сожіпів frame; rosyjsku-palukiej цивили.} рии
№;

Fapt-min w sprawie. ‚Ormigo „łąka і „таманз

ş

ешо—частию “№№,
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gdyby rouetrxygnucîesua у 4
“војним“ w mnie
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„: unu:—„yes Polski.

виза umcestwua atak Polski prze: wystawienie www pretensji

owana pri ge
вие–м doweny. Јени–да вот—. jest akcja seczepnä „skier
sig na секти-„Ји
Rosji przez, bandy które byłyby popierkne przez ••џвјапјчсе
Polski oddziuły уши & BAMDBOHIÇwu,
гоызка I BASTIA

ymmmome t -

Praysnanie wilna nie sostako
.

<

шаг—спа vüecydowmie. Регги-&&& je

eli и połowie lipea,
tyczqce to: sprouy mid&y bya namiotem obrad w Bruks
шаф-їзді;
ze примивши delegacji 11cwekiej %. 3. ІНЕМ wybranych przez

temu.
G0,awięc впустить): dla Polski. Litwa ‚спик oparła się

Nast{an ią

konferenc.
дважды) ten warunek,Litwa zgodziła się pnnqc udzisk w powej
àcx prze
Ta un'etnia otwartą zon tals w koncu sierpnia w: (naiwnie w obmms
Propozyoj— aneksji Wi
“…th Ligi "Haroâbw poă przewodnictwem mum.
g© związku eko- _
lmxexylny јако prowincji autonomica“; Yin zesasdach sciske

tnﬂukceptovlùaç’ü
Kamiennego pomìqdly um a Polska 209 „aia na поп–9, pocgq
$90: em
R przes Ligę Hart-‚dei 24.IX. i pray)țig mez Beleg-uam Litewską.
Рави
вх-‚цпі Litwa nie zgodziły się na podobne ‚гонцы-5531119019 :!er
; plebiseyuat- domag się by kwest ja Wilensks została idscydawnnq m gumęm

Жди:

am… 144
цап w obecnych ramkach шину niq pod praajq voleu.

Wilno zostako Je: uzywane ber “Wok ящики. a tego штаби и“;№
w
Julia peanut”.м zamieszaniu. zumder—3:31Tigi Narodó nie am№
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