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która jest prawdziwie przygnębiającą dla każdego,kto posiad: jeszcze
jakiekolwiek poczucie religji bez względu najej odcień.Jako członek
kościoła prawosławnego,jęstem oburzony i oszołomiony.Długi list z Warszawy prosi o szybką powoc w postaci Misji Anglików,którzyby natychmiast udali się do Polski dla sprawdzenia naocznie każdego faktu.
Niejscowości,które polecam do niezwłocznego zwiedzenia są:Warszwa,gdzie prawosławna katedra została usunięta od sprawowania praktyk
religijnych a wszystkie pozostałe kwśsiak; діти; o charakterze religijnym zostały oddane kościołowi rzymsko-kat@iękiemu. Nie lepiej się
przedstawia sytuacja na prowincj i.W gubernji chełmskiej z 300 kościołów prawosławnych pozostało tylko 34.W
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Tak jak ongi zmarły cesarz był duchem Haskiej Konferencji Pokojowej ,
zniwęczonej przez Wiemców,tak obecnie Denikin i Kołczak star:ją się
zastosować zasadę Ligi Narodów na podstawie honoru i sprawiedliwości
w granicach samej Rosji.,
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