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Ostatnie zajścia na Sląsku Cieszynskin.
wiele

1/. Wbrew umowy Czesi utrzymują za linją demarkacyjną
o

więoe; ponad 3.000 żołnierzy.
W Suchej Gérnej skonstatowano 17 baonéw
strzelcéw, 1 pluton dragonów. W Suchej Sredniej III.
baon 28.p.p. w Loskau i w
Karwinie legjon czeski z Irancjl [і
Do Szamberg przyjechał 2?/II. wieczorem
świeży transport

wojsk z Ostrawy. Z tego by wynikało,
że Czesi wymieniają swoje

niepewne pułki przez legjonistów i
dobrze dyscypl, pułki, u których zniechęcenie i rozluśnienie dys
pypliny nie nabrałe takich
rozmiarów jak u pułków Czeskich, poc
hodzących z dawnej armii austr.
S
A/. Ostatnie zajścia na Sląsku Cieszy
ńskim rzucają jaskra~
we światło na smutne stosunki pol
TËOJskowe

Ogólne néézadowolenie z rządu tak w
Pradze jak i na prowincji ciągłe strejki i zebrania uli
czne tłumione zazwyczaj użyciem broni, połączone z ofiarami w
ludziach.3/, Og6lne zniechęcenie i rozluźniona
dyscyplina w wojsku,
3 szczególnie w częściach, będących
na froncie, które kategorycznie
oświadczyły, że nik będą slucha- rzą
du i swych oficerów -

. Eu

w Państwie

i nie
opuszczą Sląska, żeby im w Koalic
ji to nakazywalo. Ustapienie z
Cieszyna jest hańbą której przebo
leć nie mogą. W Nor.Ostrawie
lud i żołnierze krzyczeli public
znie:

Precz z Masarykiem - precz

z Kramarzem." Oficerowie nie Są w
stanza utrzymać dyscypliny i z
obawy o własne życie uciekają z
frontu.A
4/4, W Karwinie zastrzelili żołnie
rze czescy pewn.porucznika Slązaka z obawy, żeby im jako
Slązak nie uciekł. Również zastrzelili ż6łnierze czescy swoich
dwuch sierżantów, którzy ich nawoływali do porządku i dyscyplin
y .5/, Pociągi czeskie są zatrzymane w
Suchej i w Łąkach,
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zatrzymano

wszystkie

-

pociągi

między

Boguminem

a

Karwinem;

Wsàystkìe szyby w Karwinie stanęły, grośby skierowane do górników
nie odnoszą skutku.- Wszystkim przejeżdżającym stację w Karwinie zabierają Czesi gotówkę powyżej 500 mk. na reszt$ dają poświadczenie,.Granica czeska dalej zamknięta z powodu ostemplowania banknot$w.$

Z powodu spodziewanego napadu czeskiego, obsadzono linję

demarkacyjną .-

Warszawa, dnia 2 marca 1919 r.)
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