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W

zachodniej

zanjdują
Sztab

się

Krymskim i Kaukaskim!

części

105

oddziały 9 551161125121“-

armji w Ekaterynodarze,sztab

polowa w Sławianskiej.

Dowodzi 9 armją Lewandowski?
Na Tamañskim półwyspie

- 66 brygada 22

w rejonie Koza
W Tiemriakie

195

- Czarmomorski

St.Eostajewska l-brygada 9
W

st.st.Warenikowskiej

papewnie

strzel.

kawalerja 9

pułk,

iat marynarzy - 200 bagnetów.
sirzel.dyw.-12800 bagnetów!

i Zostajewskiej

i 22

strzel.dvw.do 1300 b agn,

dyw.,

po

pułku kawalerji,

każden po 200

szabel.

Wszystkiego na Tarański m półwyspie 2700 bagnetów

i 400

sz abel «

BRZEG CZARNEGO MORZA.
|_
w re]enlz-Zigg-:-gś-Śgygzzz-Śtrz.de.koło 1300 bagnetér
i
oddział karny po 600 szabel,dalej nadzwyczajny od@siał partyzancki 260 bagnetów i 200 szabel, i garnisen Nwworosyjs
ka:
64 brrg.88 dyw. do 700 bagnetów bataljon wartowniczy
1500
. bagnetów i 2 kompanje 340munist6w - 120 bagn.W sumie
ochra

nia

Czarnomorskie wybrzege 3900 bagnetów i 750 ssabel.Szt
ab 22
dyw. który się znajdokał w Noworosyjsku wyszedł
w niewiadomym
kierunku,
£
WYBRZEŻE MOR&A AZOWSKIEGO.

-

Ejsk
W

2

bataljon

rejonie

dyw.
W

-

250

200

Kopyńska

bagnetów,3

rejonie

fdziała/

ielnego

Kamyszewat@dka

oddzielnego
W

»

-

pułku

oddzielny

strzelców
batajjon

do 500

bagnet ów,

strzelców

16

kaw.

bagnetów.,

rejonie

czy

oddz

&

pułku

-

Priwolnyj

szturmowy
strzelców

Brynkowskaja
1000

szabel

Przeciwko

i

-

eddzielny

btal
250

on

200

b

bataljon
gnetów

i

warnownies
l

bataljor

bagnet ów .

olginskaja

500

desantowi

3

-

1

Kaukaski

kawal.dyw.

bagne tow.

Gen.Ułagaja

- w rejonie Ac
htyrskiejdwa btaljony i % eskadr
ony - 500 bagnetów i 20
0 szabel,
A wszystkiego na Azowsk
iem wybrześu - 2400 ba
gnetéow i 1200
szabel.

Garnizon Ekaterynofadu
- 4000 gxk bagnetów i
1000 szabel,
St,Sławianskajaą l kole
jowy ppułk - do 1000 ba
gnet ów,

Wszyśtkieqo w zachodniej
Kubanji,na wybrzeżu Cz
arnomorskim,Tamanskim półwyspie
i Azowskim wybrs egu -179
00 b agnetów
i 4100 szabel,
Przeciwko desantowi pułk
ownika Nazarowa w rejoni
e
hutor
Wiesołyj st …Kënstantino
wakaja dz
9 strz.dyw.do_2500 bagn
. i 300
Rostowskiego, Noworosy
jskiogo

iałają przypuszczalnie
2 bryg.
szabel g i oddziały ga
rnizonu

à Stawropolskieze do 40
00 bagnet ó
i 700 szabel, a wszyst
kiego 6500 bagnetów i
1000 szabel,
KRYMLSKI FRONT.
04 Azow—JĘIZISES'ĘSEĘA'ĘD

Dniepru działają 18 armja
i 2 konna armja
Sztabkwate ra 13 armji - Lozo
waj a, polowy sztab Aleksand
r owsk.

Grupa Dowódcy 40 dyw.
- Owsianikowa sklada się
z garnizonu Ber.
dńianaka
40

mabajsk - Nowo Pawł
owska do 100 bagnetów
i 180

strzel.dyw.Lohilańakłćzern

szabel.

ihawska do 1000 bagnet
ów,300 szabej
i 4 armaty; zapawową kaw
alec
jo zr bryg.? Stulnicwe 400 szabel
Wszystkiego grupa liczy
1100 bagnetów i 850 szab
el.
40 dyw.strz el.liczyła na
1 lipes 5 brygady /ll£>,11
9,12:U/

źe w bitwach z armją
rosyjską poniosła duże
straty, szczególniej
120 bryg. któ@ dla do
pełnienia była odciągnięta do rezerwy.4
i 5 konne brygady zost
ały wydzielone
z dywizji weszły w skłą
d Grupy Nałachowskego.
Zapasowa kawalerj a bryg
ady poniosła też wielki
e straty ,gdyż
na 14 lipca lic ayia 1200
szabeltîltlixùxiziîlxxxx
itlx Teraz

Q)
O
Ve,

2400 bagni jednak

działają
,na
W
16

talko

tyły

dla

rejonie

2

na

dopełnienia

Oczeretowaty

arm..Dywisja

porwiosła

pułki

ta

ciężkie

froncie,

2

pozostały

ich.
48

dyw.strzel.1000

kilkakrotnie

straty

silnie

;odczaś

bagnetów

popełniana

akcji Złoby a

końcu p3%ł lipca gdzie

Szczególniej

ucierpiała 784 brygada,która jako

siebie

1%4 dow.156

i

200

szab

ponieważ

szczególniej

bitwach przy

wchonęła w

odciągnięte

straciła 60$swego

w

sztabu.

popełnienie

dyw.strz.do 2500 bagn.l 200

sz ab .

*

Według wiadomości
armat

bagnetôw.30

a 15 lipca drwisja liczyła 4000
700

- 5000

szabel.

W rejonie

Heidelberga - Hechheim zastępują oddziały 2

armji 3000

szabel i 700 bagnetów.

Dowodzący

konnej

armją Gorodowikow.

Szefem sziabu armji Szczelikow.

W

skład

jej

wchodzą 15,3}

k

dywizje

a b.

korpusu ziob"

K
c
Armja
ta agakowala od 12- de 20 llpua 1ec1r'LV'xzArobe
doskonałego
materjału końskiego

zuołała się nnarenn, ed dużych

w dalszym ciądu zachowuje
W rejonie

na zachód

skastraclecka :

się

strat

i

aktywnie,

od Hocnheimu-odﬂzielnw

zachédnia syberyje

brrgada de 1000 bagnetów.Brygada ta dopiero

co przaybyła.Na wschów od Zristowki - 1 brygada strzelców
2000 bagnetow i 200 szabel.Dywizja ta przybyła w pierwszej
połowie sierpnia a Murmanu.Dywisja liczy 9 pułków.1 brygada
900 bagnetów i 40-50 kulomiotów 40 armat.
W Erimowka—oddiielna brygada Kursantów.Brygada ta poniosła
wielkie

straty w bitwach od 12-80

przeszło

1000

lipca,w

gada Chanina $300 begnetow

bitwach w

straciła

ludzi.,

W rejonie Karaczekrak-Wasiljewska 3

ostatniego

których

i 300

miesiąca parokrotnie
pierwseej

połowie

że 7 i 8 brygady zostały

strzelecka dywizja z bry-

szabel ,Dywizja ta woiagu
zmienała "wś;

skład .Po

lipca była na txiäêh osłabiona,

zlane tworząc 6 brygadę,a 86 brygada

29 dyw.z0stała przeformowana na 7 brygadę 5 dyw.
W bezpośredniej rezerwie XIĘ armji w rejonie Połogi Aleksan
drowsk:, warunkowe Zabajkalska Kozacka brygada i oda ziały
,

304

r

=

nameracja

których

4

-

niewyjaśniona,

*Wszystklebe w

składzię XII i 2 konnej
bagnetôw i 4800 szabel.

armji działa 12000

KA F“ONCIE 'ZEKI DNIEPRU.

działa grupa Bjdemana cz.p.e.dowodz.cego 9
armja. W rejonie
Nikopola-460 pułk 68 stra.dyw.i oddziały
milicjiSdo 500
bagnet ów.
0d Noworosyjska do Michajłowśki &A kaw.
pulk. 15 strz.dyw.,
dalej

do liietowoje instrukterskie

szkoły DK,52

i Łotyśzskiej

dywizji;

od MNiełowoje do Berislawia - 462 phłk
. 58
wszystkkego 700 bęgnetów i 200 szabel.

strz.dyw.

Kachowski place ag§::° zajmują: między
Lubinowską i Czaplifsk
dregą 51 strz.dyw. mając 152
hag
"&
w rezerwie
w W.Kanhoweo;a
ed Czaplińskiej drogi

do Dniepru

rezerwie w w.Kgchowćći

Łetyszska dyw.mając w

1 brrgadę - 12

lekkich

i 4 ciężkich

działa,
58

dyw.strz.znajdu je

się w rezerwie

Beryslawiu -2000 bagnetow 300

szabel

całej
i

12

tej

grupy

lekkich

i

zapewne w
4 cięż-

kich działa.

Wszyster za Kaąchowskim place d
arme 8200 bagnetéw i 1100
szabel,
N a prawym brzeżu Dniepru w rejonie
Olgowska-Tiaginka romtożone oddziały lF dyvw .es" 2. ,lic zebn
eéé których desięga 500
bagnetów i 800 szabel,
W rejonie Oherggnia dzisła grupa Che
rsonską w składzie + 189
i 305 od'zlPancH bataljonów „Hikołaj
ewsk
ie-je

zapasowego ba-

taljonu, szwadronu Als jnikowa i
konnego oddziału milicji.
Liczebność grupy wynosi 1600 bagn
etow i 250 szabel.
Varunkowe
w reservie prawobrzeźnej grupy
w rejonie
ApostołewieNowo-Kawienka 13 dyw.
stra.6000 bagne tów.
Wszystkiego
prawym brzegu 14800 bagnetów
i ŚlOO

prised fronten rosy jskiej
i 12000

szabel.

armjivznajduje sig 50000

szabel,

Ze środków technicznych odnotowano
u bolszewików w XII armji:
6 eskadry aeroplanów 3,9 i 15; pociagow
opancersonych 19.
Bolszewiey prócz kilku nowych dywizji
przez cały ten okres
305 .

+
dopełniali

dywisje,czerpiąc

przewaźnie

z

okręgu

dopełnienie

kawalerję
skie,które
Ostatnie

ku

12

ją

w

ich

nie

ubrane,

nie

okręgów

odnotowywane ,że
zupełnie

wszędzie

samodsiclne

grupy

nie

wydzielali
kawaleryjsk

odegrały.

belszewicy

Noweresyjsku,jednak

zużytkować

rotnie

bolszewicy

roli

1
wieadomości,że

w

źle

wewnętrznych

dorpowadzili

&e

braku

do

porsąd

wyszkolonych

mogą.

wiadomości

opuszczone

jedną

łódką

podwodną

Nikołajewie.

czasu

wali

ostatniego

się

Główne

kierunki

całym

de

mił

cały

Wielką
się

z

przez

do

bombami

50
i

w

tych

metrów

nad

i

się

rojen

Kaukazie

cały

te

same:

wivecany

czas

Krymskiej

zachow

armji.

lost

to

rejon

KochowskaëCzaplin ka.

aty

>

tut a) .gen."r angel

praersucen

bezpośrednich

i

koncentrowania

tyłach

frentu,rozgre

bolszewickiej.

odegraty

aeroplany,ppuszczając
następującą

kuloniotéw,sialy

bolszewickiej ,która

pod

re:

na

przez

ciągle

ziemią, zarzucały
ogniem

i

zlikwidowania

ofensywy

hitwach

posypując

najbliższych
bitwach

prób

na

Resji

bolszewicy

możnościmszybkich
belszewików

rolę

głębi

pozostały

bitw,które

szereg

kawalerji

3000

ataków

do

Aleksandrowska

szeregu

kerzystaję

w

raportu

aktywnie,dążąc

eriechowa

wojsk

bolszewic kich

(S
@

sił

«©

04

W

czasach

większej

agenturnych

Rezkład

W

jednak

tanków

Według

bardzo

dywizji,łącząc

były

oficerów

w

ostatnich

z

z

Kazanskiego.Parok

przychodziłe

wyszkolone.W

materjał

się

kawalerję

popłoch

rózbiegała

wśród

kryjąc

się

dę

wiesek,
Oriechowem

jenców,kulemicty

i

dnia

16-17

materjał

lipcz

gen"Wrangel

bierze

wojenny,

Uprżedzając atak nieprzyjaciela,koncentrującego,się w rejoni
e
oriechowa i Aleksandrowska
przeszedł 26 lipca
de efenzywy i w & dniswych bitwach rozbił bolszewików
,bierąc
4000 jencéw,50 armatjl09 kulemiotów,4 epancerzone
pociągi,
6 opancerzonych dutomobili i wiele materjału wejenn
cgo,
Bardze ucierpiała 40 dyw.$3 dyw,46 dyw.l brygada Kursantów,
która'straciła_1000 ludzi +.]. połowę swe
składu „Gen'Vr angel
zajął Aleksandrowsk i oriechów,ale nie mając zamiaru
zatrzymać

sig tam,nawot nie

łaszał o tem oficjalnie,

206

6,
Jednocześnie
wując
ną
wać

demonstrację

uwagę
w

bolszewiey(zeczęli

skierowali

kierunku

Krymskie

nictwa

se

na

Aleszek

streny

się

bardzo

i

i

wyszli

tutaj

na

bardzo

wielkie

gen.Siaszezows

przez

Korsunskiego

Ka&achówkę, Stad

Perokopu

Nataline.Rezegrały
wojska

kołe

przeprawę

zaczęli
linję

i

wykony

Klaszteru,głów«

się

szybko

Czernaja

ciężkie

poniosły

Dziecr.

posuw

Delina

-

bitwy,w

których

straty.Brak

kierow-

jego

korpusu

nie

pezwolllły resbić tej

grupy ,która cofnęła sią w rejon
Kachowki. Silnie go umocniwszy,stwarzając w ten sposób
bazę dla
nowej tak bardzo niebezpuecznej wobec bliskości
akcji
i wiążąc znaczne siły gen, Wrangla.Wielokretnie ataki tej
pozycji wobec przewagi belszewickich sił i środków technicsay
nych nie dały rezultatu.
W ten sposób

dkcje te chociaż częściowe zakończyły się zwyciężko dla Wrangla nie dały połżąsanych rczultatów,gdyż

Z konna armja z pod uderzeń wyszła i zachowała swą
zdelneść
bojową i bo iszewicy zdobyli xzxłak* bazę na lewym
brzegu
Dniepru.
Dzięki temu bilsźewicy mogli w krótce przejść
do

ofenzywy i

korzystając z zaangażowania sił gen.Wrangla w rejonie
Kachowki
posunae siły na frencie północne wschodnim,desyć
głęboko i
dopiere w & dmiowych bitwach ed 17 de 20 sierpnia
zostali odtarci do swych poprzednich pozycji tracąc II armat.
W walkach tych dużą pomoc okazały gen.Vrangiowi
eddziały powstańcze ﬂacﬁgwskîch at aman ow , kt ore poddały się
pod rozkazy
gen.Wrangla i wykonywały wskazane przez nieg
o zadania.,

Jednocześnie geniWran; jel zaczął wypełnienie
planu akcji na
Denie,Kubamie i północnym Kaukazie.,
800 ludzi pod dowództwem pułkownika Nazarowa,
wrlądowawszy
między Mavjupo1em i Taganrogiem 9 lipca, ma
Kriwej Kowie,

stoczyło zwysięską wakkę z odcziałem Kurs
a
pod Taganregiem
i deszli 28 lipca na półnec ed Noweczer
kaskaą w rejonie Aleksan
drewsk-Gruazowwklg skąd oddział ten posz
edł na południewschód de. rej onu stanie ?und;«wz-wsklsg,
Ust.Byst*ńnskcj i
Konstantvnows„1e3.ualslaJ
Jednak &e wiademedci

działa na południu ed Rast owa.

e nim są bardzo

ne,wobec wzrostu ruchu powstańczego

mnie
liczebność

informewa-

jego wzręesła

de 16000!
" połowie

sierpnia wyruszyły 3 dyw,.kub
ańskie kołe 15000

ludzi
307 ,

w
W

połowie

dzi pod

sierpnia

y

-

wyrdszfły & dyw. kubanskie kełe 15000 lu-

dowodztwem gen.Dłagaja na Kubań.16 sierpnia'ząjęły

Stanice Drynkowską,Radewikką i Siefnuju biorąc trofea wojenne,
a następnie

stanię@ Timaczewską i Bruchewiccką.

Zadanie post anewicno:przecięcie

linji

kolejowej Restoew-Jekate

rynorad i zajęcie Ekaterynoradu, ce ma służyć jako sygnał
dla powstsnia na półnecnym Kaukazie,.
Jednocześnie poszły desanty de idleru i Anapy.
Ten oeśtaftni miał na celu zająć Noworesyjsk, dotychczas otrzym
mano wiadomość,że zajął

stanice Rajewska,

N a północny Kaukaz zostali wysłani agitatorsy i kierewnicy
dla rezganizewania ruchu powstańczego.
De akcji tej

zostali wybrani przywódcy popularni wśród po-

szczególnych plemion

Kaukaskich,szsmepatrseni w duże pieniądze.

Mają instrukcje by wszędzie wstępować w swoisty związek z
miejscewymi elementami anty bolsszevickiemijebisonjac w imieniv
gon,Wrangla pelna automoenjq

Kierownictve

cale

akcji spczcyła narazie w ręku przedstawiciela gen.Wrakgla
w Gruzji generała Uracenke.
Do Czerkiesów wysłany zestał Giledz-Girej.ma en dążyć do zajęcia Mineralnych wód i kierewać się na Prochładneje,gdzie

się

ma połączyć z Iuguszawi, do których został uynlàny pułk.
Sułtan.
Do Kabardincôw skierowany został gen.Kochanduskow,a do 0zeczenców

z zadaniem przejęcie kolei

na Daku,zajęcia Derbentu i Pietrowska,a następnie posuwania
_

się na Krayż.
Dzisiaj

ca:a uwa

tutejszych władz wojskowych skierowana

została ua Kaukaz,gdyż od rezweju tej

akcji zależy cała

przyszłość ruchu Krymaskiege. Przewidzieć jakie będą rezultaty
tej akcji

trudne,debór ludzi niezły,oparcie się na elemencie

miejscewym,słabość sił belszowickich zaanzażowanych głównie na
frencie polskim stwarzają porwpektywy powyilne, jednak &e
czynnik decydujący - te jest
i ce de te5e są bardze

nastrój

ludności jest nieznany

sprzeczne wieści.

Jednocześnie gen.Wrangel pracuje naj

stwerzeniem oddzi&łów

resyjske-ukrainskich.N & czele terme ruchu stei gen.Kiriej,który jednak nie uzyskał pezwol
enia od grn.Wrangla formowani
a
i
308

eddziałów
wywełaną

na

teryter jum

została

ds
Dla

ukrainskich.

fermacji

pozostawiene

jakieś

prócz

oddziały

Według

wiademości

brzegu
ts

Dniepru
F

podebne

liczy

rejonie

band

de

&armja

prawy

Wrangla
nie

brzeg

składzjące

rezleciała

się,

jak

m

się,dlążąc

Dniepru,irudne
sfermowały

odmowa

się

jednak
tam

Jx%s

regularne.

ukrainców

działają

Tintiurik,pu
» P łkewnik

100000

Tyraspol-

Tawrji.Przyguszczam,że

pewstancaych

tutejszych

Wasyl
2

i

ukrsinców

oddziałów

praypuśció,by

Wo

z

-

Krymu

obawą,by

meldewałem,przewaśnie
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jege liczą koło 30000.0bvdwaj oni pedperządk
owują się g atamanee
wi Ameljsnewi - Pawle6e.».,
Ordre de bataille gen.lrangla mam ebiecafy ,1le detychcz@s nie
udałe mi się ge usyskaé.Jest to tembardsie} trudne,że sztab
polewy znajduje się g w Nelitepolu,a ja dla nawału pracy i
wskutek chereby nie mogłem w estatnim miesiącu tax wyjechać.
Pewiózł go gen.Machrew.Jak stwierdziłem z ich eficjalnych
wykazów jest zawsze różnica ze stanem faktycznym na 80% in
plus.
de bataille z 27 maja dla wiadomeści załączam,
+
Odmetować należy przemianowanie armji tutejszej po usnaniu
rządu gen.Wrangla przez Francie na armjq Rosyjskg,websc caege
i misje
Resyjskiej.

Misją przy Głównym Dewódstwie armji
$

Usunięcie pe bitwach pdd Kachówką gen"Skaszezewa wywołało wie=
le komentarzy.

Gen.SŚłaszezowa odważny

i energiczny,chociaż grerasb ewy, zdobył
sebie wielkie imie tutaj ebreną Krymu i uratowsniem sytuacji

pe reabiciu Denikina.Jednak że nadużgżie kokainy i alkohelu
pozbawiły jege możności kierowania akcjami i uczyniły nieebliczalnywm.Kęrpus swój doprewadził dę śmiesznej liczby £000 ludzi
a est stnią akcję zgubił.
}
Gen"Wrangel usunął ze ze stanowiska,ale ecenisjąchzasługi nudx
nadał mu nazwisko S3łnszezew-Krymski i zachował całkowity żołd,
Przybyłe oddziały Bredewa zostają skierowane naty chmi@st na
frent .P, dkredlam mowę Wrangla no
ich spotkanie - niezmiernie
oglgdna.
309
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1.przed=

skmrbpwgck spo-

łecznych,handlcwych i przemysłowych przedsiębierstw,o ile sake
we posiadają w gminie nieruchemości. Ag/mmevzaWCJ zamieszkujący ją w

cląuu nie mnie} 3

lat,

jeżeli

pracują n ziemi bądz

prewsdzą handlowe-przemysłowe bądz fabryczne
/$

przedsiębierstwo

10/.

P;zbawioni

są erawa wyborów dezerterzy ,obłąkani,głuchoniemi.,

Skazani bąda,pozest&wiający pod śledztwem =lbe nod sądem za
< przestepstwa bociągająceqpozbawieniem praw,bądz aa niektóre
przestępstwa mająk&kkowe /$ 12/.
Każdemu przysługuje l głos,substytucja depuszczalna tylke
dla wejskowych./$ 13/.
Spisy wyborów układa Gminny Zarząd /$14/.moga one być epretestowane przed sędzią pokoju w ciągu 7 dni ed dnia ogłosze
nia
7$ 16/
Wybery tajne

edbywają się na zebraniu zwołąn rm przes Naczelni”ka Powiatu,protest w razie nxesrr_w1edllnobci składa
się zebraniu
/$$ 16,17 i 16/*
Lebtanie gminne pe wybrabiu przewodniczącego pośrów swych taxi
członków /$ Z21/,wrbiera zarząd z peśBód mających prawe udziagu

w zebraniach wsi w liczbie 1 przeweędniczącege i nie mniej
jak 3 człenków /$ 22/" Członkowie zarządu korzystają & praw
członków zebrania gminnege /$ 28/.
Zebranie wybiera członków gminnych i rewiatewych ziemskich
rad /wolgstnych i ujesdrych ziekskich kemitetów/ dla wyprico

-

wania refermy agrarnej

/5856/,Wszyscy człerkowie zarsadn ,R ad
i Eemisji pebietaja wynagmmdzenie ekredlone przez zebranie.

/% &6/.
Prawomecnym staje się zebranie w ebecneści 1/2 cztonkô
w,tylke
dla postanowien podlegających zatwierdzeniu przez-gubernatora
wymaganą jest kwałifikazja kwali/'ikowana większeść /$
50/.
De tych ostatnich należą: e sprzeda%> lub e zadłużeniu majatk u
cigéary w sumie
przewyśczcją ogólną sumę deM ,
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chodów

rocznych

wreszcie

umom

0

budomaniu

lub

eksploatacji

une}

umowy jest wyższym. niż
dzeń publicznej użyteczna”, jeżeli termin
rocznych do chodów gminy.
12 lat, bądz vartosck przewyższa sumę

do wiadomości naczelnika
Wszystkie postanowienia przesyłane są
bądź szkodli=
powiatu /$ 32 / 4 któwy ,w wypadku ich nlepralnoscl
państwowości ($34)
wości z punktu widzenia salki o zgłaorzenie
ma prawo protestu w ciągu dni 7. (§33).
sędziów pokoju (($35) ,
Protest kierowany jest do prezesa zjazdu
posiatomego zarządu ($36)
dla rozpatrzenia w ogólnym "prisutstaji"
obszczeje prisutstaje ujezdnaho upraslenja.
przez przewód=
W danym zypadku skład jego zostaje dopełnionym

od spraw agrar=
niczącego powiatowego Ziemskiego zarządu/posrecnlka
zarządu zainteresowa=
nych, inspektora podatkowego/przenodnxcząeego
$
nej gminy (887).
dni 7 na uchwały, które
Osoby mają prawo wnoszenia skarg ® ciagu
sęuzloa pokoju = jako adui=
nie weszły a sile na imię prezesa zjazdu
uzyskały siłę prawną W
nistracy jnego sędmego ,a na uchwały, które
sądu okręgowego. ($38).
ciągu 2 dni do oddziału administracyjnego
gdyż przy braku
Melduje dpsyé snczegtîlo'no o posyższej reformie,
bądź gen.Wrangla,
przedstawi cie Lstaa naro do zego deklaracje rządoze
przegląda=
me noszą charakteru decydującego i dopiero szczegółowo
ile gen.Wrangel i jego
jąc opraco manie projektu można znioskować o
demokratycznej.
rząd nzig& naprasdę proklamowany kurgpolityki
poprzednich nasusają
Jako dodatnie strony tego prawa W stosunku do
i
mi się:
gubernjalnego
1) zbliżenie się do mas ludowych przez skasoranie
jednostki gminy.
i mybranie jako zasadniczej i decydującej
pozostawiając,
2) ograniczenie ingeneracji władzy centralnej,
z punktu widzenia
jednaj jej jedno dosyć elastyczne prawo protestu
że w dzisiejszych wa=
"olneg zelki o stzorzenie panstiomoscl. Jednak
runkach trzeba przyznac wymaganie niec dzownem,.
3)

co stwarza się
nieograniczenie praza opodatkowania gminy …lzez

możkkność

rozszerzenia pracy zgodnie z potrzeban g zamożnością

guiny.

L wyjaśnień rządu do ustamy o fefornie agrarnej zasługują na pod=
MA

kreślenie

dza

:

fozciąga się i na obcopoddanych

1)

reforma

2)

fornale mają prawo na siemiq o ile są stałymi mieszkańcami

danej gminy i przedesszystkiem ci, ktgrzy a niej zamieszkują i po=
siadają insentarz żywy bądź uartay.
Reforma agrarna zaczyna byc' wpro nadzang ® &ycie;Prrzedstami ciele

wladzy centralnejSrozjemcy ziemscy mraz z personalem technicznym
rozjechali się na miejsca; wybory większości gmin dokonano, jednak
zachowuje się z peaną rezerwą wobec tch poczyngn. Nie=

:ząc bowiem w traałość Wranglosskich zwycięstw, obawiają się, że
bolszewicy będą do członków Ziemskich Rad stosomac represalje.
Stąd ogromna ilość inteligencji siejskiej schodzi do Nad, czem
zapewne objaśnić należy b.wysokie minimum prywatnej słasności.
Jako norma minimalna przeszła w kilku gminaych

dla słościan 65

dziesięcin "prysatnym słaścicielom pas tanowiono posostamic minimum
100 dziesięcin, a @raszie kulturelnosci majątku powiększyć normę do
600 dziesięcin.
Przyjmując pod usagę niezsykłą uródzajność Melitopolskiego i Dnie=
prowskiego powiatu należy uznać tą normę jako b. wielką.
Ostatni zatarg robotniczy sobec coraz

km chu finansoxe=

go nie został załataiony. Robotnicy zostali zwolnieni i Zarząd frx
fabryki portosej ogłosił, że przyjmować będzie na noso tylko poje=
dynczo.

Zaledwie -jedna czaaria część pdróciła do pracy reszta uda=
ła się na wieś, gdzie wobec braku robo (ników płaca jest lyzszq,
warunki aprowizacyjne dużo lepsze.
Ostatni zwrost cen musi aysołać » mjbliźszym czasie noze zatarg.
Cany rynku są
chleb 400 rubli funt, cukier 10.000 r.
funt, mięse 2.000 = 3.000 r., kartofle 500 r. i sp.
Ceny laluty dosięgły niepraadopodobnych rozmiarów: l frank =
1800 r
1 funt szter. = 100.000 rubli, 1 dol.= 29*000 r., l lir turec.
=
25.000 rubli, marka niemiecka 600 rubli

i t.p.

Wzrost cen jest wysołany częściom wiadomościami i aprosadzeniu
nomych banknotów z czasowem usunięciem starych. Zapewne
będzie jedno=
cześnie przeprosedzoną desalucja. Stąd uszyscy starają
się pozbyć
Pieniędzy tutejszych, a ceny codziennie azrastają.
Nowe pieniądze,
o przybyciu ktérych prasa ogłosiła :.qu być
zabezpie

czone zapasami

pe
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zlota

otrzymanemi

Jednak,

że

przy

po

Koilezaku i

podobno

pożyczką

traku balansu handlomego,

fruncuską.

dochodu i

kolosalnych

Iydatkću na armję należy przypuszczać, że choćby nawet sztucznie
podtrzymany ,rubel tutejszy nie utrzyma się długo, jeżeli nose sdro=
dła dochpdów i ekspertu wkrotce się nie otgorzą.

+

Jest to dzisiaj najpoważniejsza sprawa, gdyż podobny stan długo
strwać nie może i wreszcie wyspła głodozą resolucję na Krymie.
Wobec użnania przez Francję rządu gen.Wrangla i ugody z Kozakami,
gen.Wrangel mianował się głólnoaonodzącyn rosyjską armjg, a read
przy sobie rządem Południa Rosji.
Zmiany w składzie osobistym # sferach rządosych:
Gen.porucznik Wiazmiłińow

po porrocie do

kierownika r;ądu

objął stanowisko

a jen.Nikok&ki poarócił na stanosiko

szefa oddziału generalnego sztabu (o@oxied: Generalnego sztabu a
Pietrogradzie.)

>

Zmiana dla nas niekorzystna, gdyż gen. Wiazmitinos jak to mogłem
wyjaśnić w Restowie, nieprzychylne zajuuje względem nas tanosisko.
Gen.Wilkzewski =

szef aprowizacji sobec nieporządków i biuro=

kratyzmu m jego zarządzie został usunięty, na jego miej sce nianosany
Stasi cki.
Powrócił z zagranicy kierownik Zszżądu Spraw zagranicznych Struwe

goss referatami » sferach rządowych wygłosił cały szereg referatów
# kołach politycznych i publiczny ch. Jedną z jego mow wydrukosano
# "Wojennym Gołosie"
teresomania się

N...... .

Wszędzie charakteryzował wzrot sain=

Sprawą Krymu.

Twierdził, że firasdopodobny

jest zarot w polityce spaństa Ententy

» kierunku uznania gen.Wrangla i poparcia go. Jako na sażniej szą
przyczynę tej zmiany wskazywał na utratę siary w Polskę, jako po=
ważny czynnik a salce z bolszesikami i podkreślał naszą słabość.
Przybył też kierownik wydziału finansowego Biernacki." sprostomani@
komunikatu sytuacyjnego Nacz.Dos. melduję, iż jest on uważany za le=
wego kadeta.
W referatacj swoich myrażał siarę a uzyskanie do ro zporządzenia
Wrangla sum rosyjskich, które się uratosały za granicą od rozgromu
bolszewickiego.

344
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W tych

dniach będę

u ministra Biernackiego,

by

wobeć

nażności

sprasy

istotę jego zamierzeń ku uzdrowieniu stosunków» walutowych,
Jako rezultat długich pertraktacji z praedstami cielami oficjalnymu
kozakonm pod przesodnictsem A. Kryworzeina została zzarta umosa z ko=
ijaénié

zakami, podpisana 4 sierpnia b.r, przez Gen.Wrangla, A.Krywirzeina,
Gen. Szatiłosa, dońskiego atamana gen.poł. Bpgajewskiego, p.p.preze=
sa Rzadu dońskiego Korzenieckiego, pełniącego obowiązki kubańskiego
atamana fwanisa, w zastępstwie prezesa rządu gen.por.Zacharoza, Ter=
skiego atamana Wdowienkę, prezesa malała Bukanosski ego, Astrachański ego
atamana Lachowa i prezesza rządu Changi Bajanoma.
Na zasadzie tej umowy kozacy otrzymują zupełną niezależność a many
wewnętrznym urządzeniu i zarządzie saych krajós. Wszystkie formacje
wojskowe podlegają pod mglqdem
dowodzącemu

operacyjnym i organizacyjnym GłŁówno=

RosyjskĄ Armją. Mobilizacja komcka nie noże być mniejszą

od takowej w Rosji.

Wszystkie niezbędne dla walki z bolszewikami

środki muszą być dostarczone przez państwowe formacje i kozackie
zgodnie ze specjalnym rozdzielniki e.
Koleje i główne linje telegraficzne pozostają w rozporządzeniu
Głómo@dorodzącego .
Spraiy zagmniczne całkowicie odchodzą do Wielkorzą@cy i Główno=dowo
dzącego z jedynem ograniczeniem , że sprawy tyczące się specjalnie
jednego z tych państ: są

decydomane po porozumieniu się znim,

Celną granicą, pośrednie podatki i system pieniężny pozostają mspol=
nemi.

Wysokość emisji określa Rada kieroaników mrządów, jak rownies

à podział emisji.

3

Zało przedstawiciele rządów Państw kozackich biorą udział w Radzie
kierowników z głosem decydującym.
Umosa schodzi a siłę natychmiast, musi jednaj po oszobodzeniu Zi en
kozackich być zatwierdzona przez "Krugi" i "Radę".
Stosunek kozaków jest mi nieznany, Mam jednak dane, se Iwanis nie
poszedł szczerze na ten kompromis. Jak nyjaśnię manelduje.

MS
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POLSKA.

froncie,

głównie

zatrzymać
sił

punktu

przypisują

żołnierza,

rozwinięciu

z

który
się

je

widzenia

przyczynom:

wyczerpał

pod naporem

obliczonemu

na

strategiczne

się

nerwowo

a

sal=

bolsze wiko®,

wojnę

pozycyjną,

a nie

mne-rolą.

Według nich należało puścić bolszesików i zdecydosanym uderzeniem
grupy ująć inicjatywę a swoje rgce.
Dzisiaj sytuację oceniają jako b.posażną, ale wirs4e ® bohater=
stwo i patrjotyzm naszego żołnierza, są zdania, że sytuacja nie
jest beznajdziejną. Ogromnie im chodzi o utrzymanie frontu pol=
skiego, gdyz na faktyczną pomoc koślicji nie liczą.
thggląd ten mogłem łatao uchlyclc z paru rozmów prowadzony ch z gen.,
Wranglem, gea.Szatiłowym, Nikolskim

i innymi.

Polityczne przyczyny z ich punktu wi de enia #xjry® najayrazniej
wsidoczniły się w ro zmosie z Ks.Trubeckim =Zastępcą Ministra Spras
Zagranicznych = o czem poniżej.
W ogo'le u opinji publicznej nastąpił bardzo ostry zarot o duchu
ayraźśnie antypolskim.
Przyczyn na to wiele, ale jako pierwsze wymienić uuszę nasz ne=
gatyany stosunek do aspołdziałania z Wranglem i śiadomości szeroko
kolportowane przez sfery rosyjskie za granicą o mszym dążemiu do
rozczłomienia Rosji. Nie przyjęcie żadnego z proj ek tów strategicz@
nych Gen.Wrangla, o każdem z których meldo ssłem, bryk o@powiedzi na

noty, -zktorych ostatnio. pono-ł p.Squash, ayrazenie zgody dopiero
po 2 miesiącach na przygud prz edsîa lunch m jennego , absolutnu
nie dostarczanie # dnych nuomoscl, podczas gdy oni wszystkie swe

źródła nam sta-uh dodyspozycji =wszystko to musiało i ay noka
Ro
ważenie , że polacy nie chcą nasogazać żadnych sto sunko
r i polityka
nasza arogimi w stosunku do Rosji kroczy drogami. W
tych warunkach

nasza polityka a Rosji, a specjalnie Ukraina,
ogromnie ostry dla nich przybryła charakter,
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Uspskajani

przez

nas,

że

Ukraina

z

kami długo temu siersyli, ale pod
zmieaili saój pogląd na te spram.

Petlurą

to

sposćb walki z bolszesi=

si alomości z zagranicy,
A

ez p. Skapskiego w tej formie
Rozmowy prowadzone przed syjazdem, prz
stwy kome to wane. a naset
w jakiej one są dzisiaj przez szersze mar
utsierdziły, ich # tem przeko=
jak to pradu]: z rozmowy ks.Trubeckim
nysunąć w swych 10 zmowach
naniujjak tutaj mówią, mial p.Skąpski
uznania miepodległości wszy st=
z ks.Trubeckim i p.Krisoszejnym zadanie
m Rosji i nazet uznanie nie=
kich państa nowoutworzom ch na terytorju
sojusz jako jedyną formę, %
na
ł
aza
ask
u,
Don
i
a
ani
Kub
cl
łos
leg
pod
ać się może, a związek federasj
ayl
ji
Ros
do
stl
pln
h
tyc
ek
sun
sto
rą
któ
nie leży a intseresie Polski.
sji którejkolwiek z tych państa z Rosją
przejście Wrangla na prasy
Próce tego wskazał, że niepożądane jest
akcji Wramgla na Odessę,.
brzeg Dniepru i zaprotestował przeciwko
ed ayjazdem p.Skąpskiego
Rozmosy tyły toczone a ostatnich dniach prz
m, że zagadnienia te po=
więc tylko krótżk© unie o nich infomosał. Wie
m nie byłem, nie ng g p
rugzał, ale ponieważ przy roznowach obecny
yjskim aystąpienie to
wiedzieć co mówił. Dzisiaj a spoiecsenstne ros
nkonnn Rosji. Wy=
interpretosane jest jako dążenie Polski rounlo
ach jakie miałem z ks.
raźnie to przebijało w 2 incydentalnych rozmow
Trubsckim.
Ukminy, ks. Trubieci
Pierasza była w okresie naszego odstępomania od
wiając jasno na=
koj podkreślił wtedy błąd jaki popełniliśmy nie ste
swego stosunku do
szych dezyderatćl na Wschodzie i nie okre slając
o, że bardzo ciężkie
Rosji antybolszesickiej. Początkoso nam mówion
, potem wystawiono
varunki, jakie ste wialismy są tylko dla bolsz esików
sób dopuźeżliś=
je dla Rosji wogóle, dla nas lazczegolnoscl, w ten spo
ych, które bolszewicy
cie Panon: do szrostu uczuć nacjonalistyczn
at silny, nacisk
na swoję spożytkosują dzisiaj korzysc, jako result
i Angla proponuje nam gramice GRODNO=BRLESC i ple=
ło
biscyt = Galicji Wschodniej. "a prze cież to bardzo ma
ngla,
Druga rozmowa miała miejsce 4 sierpnia na raucie u gen Wra
, gdzie ks.Trubieckoj lyrunu powiedział:
na mszym froncie

ie=
1) że myśmy prosadzili wojnę z Rosją, a nie z bolszesikani i dop
ro dzisiaj skorygonlis'my nasz błąd, okreśhjśc jako cel wojny swal=
czenie bolszesikós.
-
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żądanie

że

rozczłonkowania

Wyraźnie mi

skiego.

niepodozeniea
resach
Że

jej

=

co

nie

a

mogło

posiędział,

uważając,

że

stosunku do

że

nie

że

wielu
akcja

granic

każdego

oburzyć

tutaj

jednakże,

Rosji

cieszy

1772

parjotego
się

z

bolszewicka

i

roku

Rosyj=

naszych

leży

inte=

w

Rosji.

dzisiaj

on

to

usaża

za

szkodlize,

gdyż

z

chwilą

kiedy

Polska

ay=

żądań terytorjalnych i określiła sze granice, które
ruchu
są do przyjęcia dla Rosji, każde uderzenie w Polske jest biczem

rzekła

się

szych

antybolssenickiego.
pokoju » lużym
! odÿomiedziæch s szych wskazałem na fakt
pun=
kiedy bolszewicy nam proponowali wszystko, co tylko z m rodowego
prawadziliś:
ktu midsenia żądaliśmy, jako fekt stsierdzający, że walkę
tery=
my z bolszewikami a nie z Rosją. W sprawie naszych dezyderatów
powo=
torjalnych odposi@działem dosyć ostro, że oni w okresie
dzeń, albo naszych ni eponodzlx; zaraz zaczynają nówić językiyem Ile=
wajskiego, że jednak zagadnienie te aymagają pśaiyanniicu hiesopesi®:
frazesem " 0 iskonji

romania
ruskich ziemiach."

Obustronnie bylo zaznaczono, że ro zmosa nogi charakter prywatny
a ks.Trubeckoj podkreślęił, Łe uważa język ścsorości za jedyny wlasci=
wy z rozmo sach. Zakończyliśmy ją przyjacielsko: że cel walki z bolszes
wikami poźostał i że należy dĄżqć do jakmjbliźszoga kontaktu pomiędzy
nami. W rozmowie zaznaczył, że jednak oni nie chcą pamiętać tego, że
niema odpowiedzi na ich noty, co może być, tłumaczone jako
lekkcenażenie; chcą zapomnieć o tem, co mówiono poprzednio, aby tylko
stosunki były naprawdę przyjacielskie. Jak widać z tego krótkiego
streszczenia, charakter rozmów był niezsykle różny.
Druga przyczyna jes% szeroko postawiona i nie zwykle zaciekła agitacji
jaką ptzedessąy stkiem prodądzi prasa rosyjska zagranicą, która # 0s=
Przedruki z tych ga=
tetnich czasach dosyć obficie na Krym napłysa.
zet a prasie miejscorej są częste, Przesisdziałanie zagranicą tej
akcji uważam za nieodzomne. Do tego dachddzi agitacja niemiecka, » os!
tatnigh czasach bardzo ożywiona i energiczna, a która każde zjawi sko
wrogo i tendencyjnie ośkżetla.

Ustawicznie z nieoficjalnej misji

niemieckiej ly ły rozpusuczane wiadomośsi o przewrocię bolszewickim w
Polsce, o demoralizacji i rozkładzie arnji.,
318
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Misja

ta

urządziła

cjalną

usagę

domo

zupełnie

sjĘ

z

nawet

udzieliła
pewnego

*

nieoficjalne

sprawom

polskim,

źródła,artykuły

zebranie
Uprzednio
wrogie

,

na

którym

były,jak

inspirowane

o

spe=
tem

przez

sia:
mi=

angielską.

Dzisiaj się to przersało.
Trzecią przyczyną zarołu opinji, która m ostatnich cm sach nabrała
ogrommego-szaostreenia = są Bredomey i Rosjanie przy jeżdźa jący z
Polski. Już od dłuższego czasu dochodziły i przenikały do ,prasy
wiadomości o złym odnoszeniu polaków do Rosjan, a do bredoweów a
szczególności, ale dopiero w ostatnich 6=ciu tygodniach siadomości
- te zaczęły przenikaćz do prasy i tak szaostrqy ly sprang, Jak tego
niepamiętam w żadnym okresie mego pobytu na południu Rosji.
To co bredosecy rozpowiadają o warunkach s zego $ycia m Polsce i
stosunku do nich, jak ich głodzono i maltretowano na każdym kroku,
rzeszymiście okrophe.

Rozdrażni eni e wśród nich i nienawiść do nas

sq niezmiernie mielkie i sgitacja antypolska energiczną. Zdementowa=
nie tej sprawy przez oficjalny komunikat dla mnie o warunkach.,kto'=
rych były wojska gen.Bredowa, uważam za nieodzowne. Ogromnie śle się
stało, że gdy przyszesł moment wysyłania wojsk Bredowa, niie byłem o
tem poinformowany. Pomijając już, że dzięki temu niezdołałem .mysłać

wojskomych, ocho@#ników do armji, gdyż statki odeszły bes mej xiado=
mości, a przecież to były nadzwyczajna okazja do wyzyskania dla
oświetlenia tej spramy i podkreślenia przychylności rządu i Nacz.Don.
do sprawy walki z bolszewikami, Podkreślam mowę pr zywitalną Wrangle
kzora ma charakter bardzo niejasny i powiedzianą z wielką rezersą.
Œtkie te przyczyny wylałały, że dzisiaj jesteśmy tutaj znienasis
dzeni, a co gorsza x związku z takiemi wielkiemi niepowodzeniami po
oszałamiających sukcesach,
przez szerokóe warstwy społe=
czeństwa.

Dopiero ostatnie wypadki i podejscie bolszesików pod mﬁ'y

Warszawy wyrsołako pewną smiang; dzisiaj zaczyna im być szkoda Polski
i Warszawy, i szerokie masy m czynają uświadamia ć sobie, te i in seee
prędko zacznie grozić klęska, Wyzyśkuję ten moment, aby przychylnjz

ku nam zwrot w opinji publicznej sysołac. do Sfer rządzących, jak
:Ëgiazby widać z rozmów z ks.Trubeckim, dochodzą te głosy i znaj du=
ją odzwięk, jednakże 4 ne zasadzie wielu rozmów, jakie tutaj) mial en,
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stanowisko
zorjentowane
ci

walki

na

sfer

rządowych określiłbym

antybolszesickie,

i

patrzące

z

przedewszystkiem

jako

punktu

wi dzenia

celonos=

zagsdniénie stosunków polsko rosyjski d.

Przedewszystkiem jeszcze mają w pamogci to, że myśmy ich um torseli
i ratujemy dzisiaj, gdyż wszystkie siły na swój front frzeciągnąwszy,
pozwalamy Wragloni- bić ich poszczególne grupy, dopełniając szą aruję

i czekać już predkiej chwili, gdy może wybuchnie ruch na mukame,
co może w decydujący sposób zmienić położenie Wrangla, Z drugle; stro=
ny czują, że my doprowadzamy do konfliktu Europy z bolszewikami, na
który zaczynają l_iczyć znowu. Wreszcie liczą i chodzi im o to, aby
nas dla ualki z tolszesikami i nadal utrzymac. Nie bez znaczenia
jest też akcja rozwinięta przez francużzól dążąca do sojuszu francusko
=polsko=rosy jski ego. Wyczuwając ma strój mas, czują się w obo wigsku
podkreślania swego przyjaznego stosunku do Polski, Na reucie u gen.
Wrangle, na ktorym bylo kilkaset osób ze sfer rzĄdomych i społecznych
szefowie micji przedstawiciele zagm nicznej i rosyjskiej prasy, Kry=
sznosząc toast na cześć Francji, która zamierza uznać rząd
Południa Rosji, i sojusznikâl wyliczajge tych ostatnieh, chociaż mówił

gdyhy‘b
poprawiając swój błąd, myglosil mong, w której zaznaczył, że byłoby
wielką nie sprawiedliwością zapomnieć o Polsce, która tak bohatersko
zalezy przecisko bolsze sikom, i życzenia w imieniu wszystkich złożył,
wolno i patrzał na mnie nie wspomimwjąc o Polsce, i. później jak

abyśmy prędko syszli z tego ciężkiego położenia.

Mosa tyły pokryta

hucznemi oklaskami, o unie wszyskcy składali manifestaqyjńże życzenia.
Drugie silne zakcentomanie było uczynione

ze strony gen. Szatiłona

drugi ego p.omocnika Głównodonodzącego i szefa sztabu, który ,gdy sugezo=

ny rozmowami, usunąłem się do gabinetu, osobiście mnie przyniósł szam=
pan, by wypić za Polskę, które uratowała Krym. Fakt ta zwrócił ośćlnq
=
Podkreślam te dwa fakty, gdyż są one dosyć charakterystyczne w dzi=
siejszych warunkach, oczywiście,sobec aszrostu ruchu anty polskiego, nie

unage.

$

mogłem pozęstać tylko sidzem ograniczającym się do notowania fak tów
pracy. Przedewszystkiem zacząłem wyzys=
i musiałem przejść do
kiwać każdą sposobnośE, aby zbliżyć się do rozmaitych spływosych osób,
na szerszą skalęg postarilem reprezentacyjne życie misji, urządzając
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by
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nek, który ogromnie ułetnia pracę.
myrobiwszys sobie @ te j
=
g@
pra
a
był
nia
ała
dzi
em
sob
Drugim spo
1nsp1rouac cały s zer g artkam.
em
zął
zac
ków
sun
sto
chę
tro
dziedzinie

, a
ie palki polskiej zz bolszewikami
łów € sprawie Bredora, u spr
nie
ski teraz, Angle i Polska , znacze
nie z Rosją, charakterystykę Pol
ie wisdo
Gruzji i Pef3+i i t.d. Wresze
Polskiej ofenzysy dle Krymu,
i telegramy. Praca to ciężka ,gdyż
Mości o charakterze reporterskim
są ludzmi o zybitniejszyca ta len=
na razie moi lapółpraco wiey nie
, trzeba więc każdy artykuł
tach, a a polityce malo norjentomani
z nimi omasiać.

¥

obietnicę od szefa biure pa soJako rezultat tej pracy, uzyskałem

nych antypolskich arty kóxłów '
wego, p.Nlem1roucza—Danczenk1 że żad
ał mi artykuły o Bredo mie
z prasie przepuszczac niek będzie;i przesł
rozporządzenia c«ażura nie=
które zelączam, a które na skutek jego

ego polsko=
Teraz pracuję nad strorzenien biura prasop
ersburgu, pan. Juli an
rosyjski go. Dmsmnkarz polak, znany w Pet
woszeina, który bardzo
Tański podał w tej sprawie notatkę do Kry
erował go do rium praso=
przychylnie do tej myśli się odniósł i ski
memu, jest głównym informa=
wego. Dzisiaj p.nnskl, dzięki poparciu
Założenie biura pm sonego
torem biutm pm somego w sprawach polskich,
zm czenie, ale brak sroipolsko=rosy jski ego miałoby pieraszorzędne
nakże mam nadzieję, źe
ków i czasu ogromnie mi to utrudnia,= Jed
yjskie, z któremi, oczy=
uda mi się do tego zaagitouaé pewne koła ros
cz pierwszorzędnej sagi
wiście, nagbhzszy zacho wam kontakt. Za rze
potrzeba środków pie=
urazam uzyskanie szerszych upływ-, ale na to
mowy. Mam pod tym
niężnych, gdyż bez tego 0 stałym wpływie niena
na urzeczysisinienie te=
względem możność zrobienia dosyć dużo, ale
h też szględów zro=
go potrzeba migg i instrukcji i pieniędzy. Z tyc
100.000 rubli pani
biłem parę gleatu. "jak ofiarowałem od siebie
fakt, który wywołał
Wranglowej na przytułek dla dzieci poległych =

przepuicih.

bardzo dużo komentarzy i szeroko jest znany.
żną i wy=
Sytuację naszą tutaj dzisiaj usażam za niezmiernie pon
rzednich
cą bacznej zwrócenia uwagi. Co już meldo-dem w pop
magają

nen Rosji,
rafiortach grozi nam,zupełna utrata upływu antybolszeuc
które mogłyby być dosyć znaczne, Jeżeh polityka nessa w stosunku do
i
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.z]:
Rpsji .

nie

przybierze

a

charakteru zdecydowanego,

dającego do zbli=

żenia się isk przyjaźni. Moment walki domorej i walki takzaciekłej
jak tutaj jest momentem, który decyduje o stosunku tych ludzi do nas
na dziesiątki lat, gdyż każdy objaw ze s;;otęgólaną jest przyjmowany
wrażliwością. Ostatnie teiegramy ukazują, że u ms mszła bardzo siel
ka zmiana z śtosunku do Fosjan, ale zbył słabo jest informowany, abyu
nógł jakieś'wyciągnąć konsekrencje.
W zależności od konjuktur politycznych, akcja ta może mieć charak=
ter otwarty, bądź tajny, ale musi być ona przeprowadzona bardzo ener=
Każda chsila stracona grozi nieobliczonemi konsekrencjami ,a

gicznie,
X dzisiaj,

gdyś

jest uznany przez Francję, gdy akcja na

północnym Kaukazie zaczyna się rozwijać, z Południem Rosji nie li=
czyć się nie można.
Za najpilniejsze paljatywy uzażam:
1) spłynięcie na prmsę polską, aby! mniej wrogi do Rosjàm propagoms
}

ia stosunek.

zysłanie tutaj, jako szefa misji generała, aby odpozz dzieć na
2
gen.Makrosa, i rozszerzenie misji, gdyż tutaj jest ogromna
wysisnie

Już uprzednio pozycja moja, jako porucznika, który był jedy=

praca.

nym przedstawicielem tutaj, była trudna i wymagała ogromnego taktu,
aby prestige nie ol somny zachowac; ale możlizem to tylo, gdy fia na=
szym froncie święciliśmy zwycięstwa.

Teraz przy tak rozpowszechnia.

nym @ Europie stałym krytykowaniu Pglaki, a nieporodzeniach na froncie
prestige mój może latwo. być utracony. Nieodzownem jest przysłanie ofi:
cerów mogących prowadzić samodzielne prace wojskowo=@yplomatyczne , i
poważniejszych, gdyż tutaj każdy krok szeroko jest komentornany, a sy=
tuacja nasza bardzo trudna,
3)

postawienie do dyspozycji misji beunej sumy pieniędzy na akcję

ÿrasomg.
4) sorganizomanie pramidiowego wlidu,

inaczej pmcomac nie

mogli me.
5)

pilne informosanie misji o całokształcie sprasy rosyjskiej i

udzielanie tch informacji, o jakie prośzę, gdyż inaczej dzieją się
rzeczy niepozédme. th. od kilku miesięcy prośzę o zykaz dysizji
bolsæ mickich i otrzymałem dopiero w komunikacie z 15 lipca. W jednym

z ostatnich radjo były podane rylko cyfry ogólme. Tymczasem misja an324
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w

War=
celów.

podkreślenier
Wrangla.
ostatniego

szyfren.

dłuższą rozmosę.

Gen.Wrangel

mypeźxialzśił się

zupelnie kstegoryg=nie, że jest przecianikiem tych formacji, usażając
to za zozbijanie sił rosyjskich antybolszewickich, K Przyszłóści akcji
tej nie wróżył, Wobec tego, że lepszy element będzie dążył na Krym,
uskazywał na nieodzowny w tych wypadkach antagonizm i łatwość incy=
dentów pomiędzy W.P. i ro syjskim oddziałem, to może skomplikosać na=
sze szajemne stosllnki. Jak z rozmowy stanow czo mogę mnioskomac, 63.6th-

rolę odegryma tutej niedosiażanie Sawinkosowi, ze strony gen.Wrangla,
i obawa konfliktów z tym ostatnim. Pozwalam sobie zameldować, na zasać
dzie tutejszych warunków, że ze szej strony usażałbym za nskazane ay cor
fanie tych oddziałów z Polski ,gdyż
1)

w rasie nieporozumienia miĘdzyp.Sawikonym i gen.Wranglem pozycja
nasza może być bardzo drazlime i trudna.
4
24 udział każdego, choćby drobnego oddziału rosyjski ego ,na naszym
froncie łatwo przy umiejętnej agitacji może wynołać mrasenie, se Rosja=
nie sbariaja Polskę, co może mieć b. niepożądane skutki polityczne i
tutaj i zagranicą.

Gdyby Nacz.Dom, zostasiło IOJSka te x Polske, prose

szĘ mnie zawidomić jak mam tg sprang osnethc.
W nastro jach polltycznych nastąpił zasadniczy przesrót, ny nołany
uznaniem przez Francję Rządu gen.Wrangla i deklaracją Ameryki.
Oba te akty wywołały zrozumiałą radość i Shereni; całą nadwieję na
wciągnięcie ty ch mocearsta do aktywne.] walki z bolsveumm.
Przyjezd marszałka J‘offre a do Bukaresztu mdneąę tę jeszcze bardzig
podsycił. Jożychczas Jeszcze wyniki pertraktacgl nie są znane.,
Misja francuska ogromnie usilnie pracuje nad 'zbliźżeniem francusko=
polsko=ro sy j ski en. .
Sprawa ta,nadzayczajnie usilnie propagowana, noczęła'majdo
wać perien
oddsriegk # kok ch rogygaglch, jednakże brak odpowiedzi na propozycję
i

noty gen Wrangla, zabija tą koncencgę w zarodku.

Poraz pierzszy jasno ta spraza była postalloną z rozm
owie , jah;
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Z rozmów jakie miałem z majorem Etjevan, z którym nas dobre łączą
stosunki, zauzażyłem @ ostatnich czasach ogﬁne liczenie się z Rosją,
i co mnie nadznyczaj uderzyło, to pogląd na Ukreinę, jako na część
skłedonę Rosji, wypowiedziany » nadzayczajnie kategorycznej formie.
Francja myslala okręt z amunicją dla gen.lrangla, który jest oczeki=
wany tutaj w najbliższej przyszłości. Misja angielska, bardzo ugilnie
tutaj pracuje starając się utrzymać wpływy.
Są oni do tego stopnia niepopułarni, że miało miejsce nazet kilka
strac z marynarzami angielskieni na ulicach Sebastopola; wobec tego
teraz a miescie pełnią służbę patrole wartomicze angielskie. Podobno
Anglicy amunicję dzisiaj jeszcze przysyłają, wiadomości tej jednak
nieudało mi się sprazdzić.
Misja nmorykańskaxnrćciła sug glcÎ-nq uwagę na pomoc humanitunâ‘ $

przybyło tutaj kilka lazaretów i przedstawiciele organizacji debroczyn

nych, by pomódz ludnoscl cywilnej i nojskomej.
Misja niemiecka, która przybyła nieofidjalnie, a o ktotej mrldouæem
składa się z przedstwicieli firm przemysłowo=handloaych. Przy niej
incognito znajdowali się trzej oficerosie: Riessler, Eisenberg, Rohme
rangi ich nie są znane. Jak sis ”tutaj mówi, misja ta ćhociaż narobiła
dużo srzamy i zywołała zwyżkę mwrki na rynku miejscowym, nie odniosła
skutku, gdyż jakoby gen.Wrangel nie chciał z nimi spraw «polit.! czy ch

poruszać. fr:-opozycję handloze przyjął o tyle, że podobno zgodził siĘ
z nimi wejść w stosunki, o ile oni potrafią uskutecznić dostaę tonarów
na Erym;
Ofice-ronie mieli przxbyć jako przedstasiciele organizacji monachicz=
nGrojsko-yeh z propozycją przysłania instrumentów

i ochotników do

armji gen.Wrangla.
Ten ostatni nie przsził propozycji, jednakże trzech przyłyłych ofie

Gerów na skutek ich prosby przyjął i skiero mal do korpusu gen.Berto=
wicza.

i

Niemcy prowadzili bardzo intenzywną agitację antypolską. Dążyła ona
do podermania nagego autorytetu, rozponszec‘miajéc alairmujgee mado=
mości o ciągłych przerrotach bolszemickich, o rozkładzie armji, o na=
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'l patrjoty czna, by u tej
ciężkiej chsili podkreślić szą łącznosc
z Polską i postanowili zło=
żyć ofiary na Skarb polski i zakupno
pożyczki, Inicjatynę tą gorąco
popariem.
Telegrafomiem do Nacz.Dos., że jest tuta
j b.wielu wojskorych ofi=
i podo ficeron, kto'rzy prmgną dzisiaj

miąść udział @ obronie
ojczyzny. Fakt zgłoszenia się do Wojska
Polskiego mtedy,gdy kraj
# ciężkiej znajduje się sytuacji m skazuje,
że jest to element patrjo=
tyczny. Brak środków uniemoślisia mi wysłanie
ich dokraju. Dotych=

czas zdołałem zysłać tylko 40stu .
3 Proszę o pilne instrukcje i em, przysłan
ie srodkor.
Sprazy misji,
Położenie moje tutaj jest m dzayczajnie
trudne, gdyż robeck braku
informacji i braku łączności z krajem prze
staję się orjentome a tem
co się dzieję rm kraju,dotychems nie mion
czy gen.Machron preybyl do

Polski, nie mew w jakim duchu pro sadz
one były promd zone rozmowy,
Toż samo kopunikaty s ytw cyjne nieoślietlaj
ą Spraw rosyjskich
# tym stopniu, w jakim to dla mnie .de/
praw jest potrzebne .
Czyby Nacz.Don, nie uznało za odpowied
nie prócz komunikat dw ogolnyel
krótką charakteryskykę sfram u akcji
rosyjskiej zagranicą .
Jest to według mego zdania rzecz koni
eczna z punktu mi dzenia
całości pracy.
z
e
der
Bez persona lu pomocni czego rady
sobie daùr nie mogę z pncś, jzż
jaka jest tutaj. Proszę przyjął:
pod uragę, że jestem jedynym pi-n
datk

#i
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Opierają się o mnie,jako instytucję mającą mply my.
Stąd praca może być prowadzong tylko urywkomo, i przez to zost aj emy
bici na wszystkich polach. W dodatku od miesiąca gg;—ikona Morgulec

leży chory na tyfus, tak że pozostaję zupełnie sam,
Niecdzomem jest pra@aidłome zorganizomanie służby kurjerskiej na
Krymwgdyż dzisiaj niemam kogo posłać le Konstagtynopola.

+

Kurjerzy przypadkom, jacy pray jeżdzają z M.3.7., poczty przemagnie,
nie przysożą, ale za to podrywają autorytet nasz tutaj, zajmując się,
spekulacją, ”midi nadużynając swych oficjalnych dokumentd#. Pomijając już Młodeckiego, o którym 'meldowałem, pizybyła tutaj p.
Przesmycka, która opi'lnjéc sig na dokumentach sydanych przez Nacz.Dos.
podpisanych przez majora Laudańskiego, zarządała olemnie: 1) listu
kurjerskiego napowrót, 8) bezpłatnej jazdy do Konstuntynôpoln bądź

Warny, 3) pały szereg drobnych prośb. Większpśóci odmówiłem. Sądząc
z wielu radjo=depesz otrzymanych m sprasie znalezienia córki p.Prze s=
myckiej, przypuszczam, że jest to spmna interesująca msze
czynniki państaore. Urażam że Jist polecający by bby wystarczający
aby zapemnic p.Przesmyckiej pomoc prsedstanicielsta naszych zagmnieą i
zas eydamanie dokumentom oficjalnych, ma zgoła nieporządane skutki,
gdyż wynołuje ogo'lnà mesolosé, jak n.p. przedstawianie się jako sekre=
tarka kurjera.

;

*

Na zasadzie tych dokumentów ustąpiłem pani Przesujckiej pokój :;isji
z hotelu, gdzie zbyt swobodne zachowanie się tej pani wywołało dużo
niepożądanych komentarzy w sferach rpsyjskich.
Tak samo p. Barezesski przedstæmil się jako porucznik W.P. z B.W.
Nacz.DowJest to zupełnie dla mnie niejasna osobistość.
Proszę o ujednostgjnienie zaśsiadczeń poufnych i zakomunikomanie mnie
ich szoru.
Por.Dawidowski i por.Langman bez zarzutu wypełnili swe zadanie.
M ie hs l s ki
porucznik i wstęga: Szefa Misji na
iPołudniu Rosji.
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