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| załączeniu przesyła się odpis raportu attache wojskowego w Bukareszcie,ilustrującego stosunek Denikina do Polski,Ukrainy i

Rumunji.

Haller m.p.

l załącz
załącznik:
Za zgodność:

Pułkownik.

«%%%/ff
МБШ…uim an UX RER
ADJUTANTURA GZNERALNA
VARSZANWA
1. nzﬁzîlîfdm
191%;
ix

-_isłącz. Wydział,

PILSUDSK!
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

31

Bukareszt d.88

i
WM:“…
j
ski
cst"
L.
Attaché

sierpnia 1919.

4
Jl

do
. mm waw
ODDZIAŁ 11.

ґ

w Warszewie.

Romewistem dzid z przedstawicielem armji ochotniczej geneтайот EZROXS,o przypuszezelnem zajęciu Kijowa przez wojska generała
Denikina i ukrsińskie jednocześnie i zapytalem gen.Zeroysa,j8ki będzie wzejemny stosunek tych dwuch wojsk do siebie.Gen.Heroye odpowiedzieł mi,że naturalnie gen.Denikin nie uznaje Ukrainy,i Be wojske тип albo brig wcielone do wojsk armji ochotniczej,9lbo rozbrojone natychmiast a le Rosya niechce i nie wznB semodzielnej Ukra»
Przed kilku tygodniami podczat przejazdu gon.Szozerbaczowe
--przez Bukareszt do ParyBa,rommamialem s nim i mdwige o Polsce,powie=
dziaX mi,3o polacy cho;

litwe,sle to się im nie uds,bo Rosys

nigdy nie poswoli na prsylgesenie Litwy do Polski,jak również na ewentuelne przyźęczenie Gelieyi wschośniej do Polski a Sukowiny do Rwmunji.
---

wyveził się również gen.Szczerbaczew,3e Polacy ble robig, le

u, opiersją na komu.? 3:33!-JEEP—12.399… 121… ładną siłą,ani
militernę ani ekonomiczng i Że w najbliższym czasie Prancyi m:;—
bmbuotwoţknnuiono i bolszewizm,a lepiej by Polecy zrobili dla
siebie, gdyby jak 2
nawigzeli bliżeze stosunki z Змістити:
zara eee ane-nana-a
każdym względem jest silniejsz; i tak; nadal pozostanie.
Wogóle z rozmaitych rozmów w rosysnami,przebywającemi w BuUrania-null— wrażenie,że ві oni dla nas wrogo
jednak narazie

dość nieudolnie starają się ukryć,

Na moje zapytanie co „na z Bessarabj;, gen. 3 ze zerbac zew
powiedział,łe chyba Rumunja nie zechce bid sie z Rosyg,0 ће Rosys w
żadnym nu. nie odda Bessarsbji Rumunji. i nigdy nie zepomni Rumunji,

wszystkich tych ponce-:.“… rumuni "31!“- Rosyi robili i robię
obecnie i w odpowiedniej chwili,Rosys wszystko to im przypomni.
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