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Poczta Polowa 53.
anuzezezermmenennn

śa 26-go wrześnie, r.0., odbyMig obchódOrganizacji
“" *

"EINOWOHN2RY“aux”: maju:? Organizacja ta711.03erbardzo

warji przyskłuła ze wszystkich swoich prowincji jak równieź z Pyro)
lu i z Austrji swych przedstawicieli.

Zoknierze "Rinwohnerwehr"

podzieleni zostali na Oddziały i defilowali przez miasta w pełnym
rynsztunku i wzorowym porządku,.

Hestępuie zebrali sig ne Künigs-

platzu przy licznym wdziale publiczności.

Przed Pozpoezşeiem de-

filady wojskowej odbyło się nabożeństwo w katedrze, z której na
powitanie przybyłej rodziny królewskiej WITTELSBACHÓW wyszedł
u

arcy-biskup monachijski a klerem. (Zabran- ludność «akcyjna wie

tata rodzinę królewską, powszechnie bowiem mówiono, Że dzień ten
miał być dniem ogłozenia Bewarji ивици,} lecz jak wiadomo de

tego nie dosso.

Wygłaszeno wiele mów patryjotycznych, między

innymi przemewieł prezydent ministrów Dr. von KAHR, który powiedział, Że cieszy się 14 nareszcie po tylu latach udręki nastepiù
dzień w którym, celem obrony mienia i porządku, zjednoczyła się '
cals ludność bawarska.
Landeshauptimann Dr.

Przemawiał również naczelnik organizacji
Zaznaczył, że do redości bynajmnię

jeszcze niena powodu, lecz że sformowanie "Einwohnerwehr" West już
krokiem mpg-33d.

Zebrane wojsko i tAumy wznosiły okrzyki na cześć

Bawarji i odśpiewano hymm "живиш. Deutschland Uber Ann +
Jak wiadomy

cała Einwohmerschrbawarska wchodzi w skła.
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OŁóŻ według umowy zawartej

w Spa,

wszelkie

w Niemczech powinny być rozwiązane,

za

skowa

temu

francuska.

Niemcy, które

końcu musiały ulodz

i

teraz

Się

organizacje wojskowe

czem śledzi

Komis ja Wojopierały,

w

zamierzają wypeknić ten warunek.

мидий-им- od samego początku umocniła się rozwięzaniu
ORGESCHU 1 rząd berliński nie jest w stanie ją do tego zmusić,

ymm! jest ona w swoim oporze podtraymywene M“ wyraźnie
przez "mon?Zo swej strony pross niemiecka cstro krytyluje to
postępowanie, twierdzi, że w Bawarji toleruje się zdradę, ze Rząd
jest słyby i mie potrafi się przeciwstawić intrygom francuskim,
dyżącym do rozczłonkowania Niemiec.

Rząd dok&ada wszelkich stara

ażeby rozwigzać Orgesch, lecz ta kategorycznie się tema sprzeciшта, а Нада Rzeszy nie jest dość silny sby ją do tego zmusić. I
Ghoć naogół Нада Bawarski jest w dobrych stosunkach z Ragdem Berlińskim, w tej sprawie nie ustępuje se swego stanowiska {fo
wpłynęło na zaostrzenie stosunków między Honschjum a Bel-um,?
маш aging:“ТЖВ–“"' MAKSA(brata ex-cesarze KAROLA
który obecnie powrócił z

rji jest шипиками.

…… przyłączenie Austrji do Вана»
бо и] dn separacji Buna—31 od Inna“ te

ta z pownością nie nastąpi «=
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