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Stosunki 4 upăyry » araji sustrjoekiej, .
Wybory ostatnie będą miały nietylko wielki wpływ ma
wewnętrzną i zewnętrzną polityką, sle także odbiją się ech
precécsusystkien » sraji,
Perssmyn i majważniejuzym celem rządu poprzedniego
byle zradykolizowenie szaji, poddanie jejź zupełne
pod wpl;
ay pertji cocjałistycznej, aby w razie potrzeby mieś w
sup
zęku
i silne nerządzie czynu,
dotych»
ores a mini uporesywie ch
del juisko-spoleeani, ale nie ne
jue « swym ręku władzy politycznej byli bezbronni i miao
pełnej

świedoności z ich strony, jakie miebezpicczeństeo й

grozi nie mogli miosego przedsięwsiąć,
Secjalifci bosiem byli fsietnie
poczęli sws organizację

zorganizowani i to ro:

okuili ktedy wszystkie partje

mieszczockie po upadku Austrji opuośky zgce, ед %о и
małej ilofei dostała się w ich posiadanie broń, phiniej je:
nak, gdy w lutym 1920 x,

ujgli wonystkie

st

noviska w rządzie - między innemi Urząd stona dlo spraw wo,
skosy
- zostali osi
śpetsteoznie w broń zaopatrzeni, Mimi
stents? sig@e
Seutoch
reakerjupoh w w.
mjl L'ékutego e ten spos@b brof rod sieli2, aly anujdpeata
aig one w ręku zeufonych partji i nie byłu Latwo dostępną
przecienikos ,z, chrześcijeńsko-spokecznymł
tym celu
brof, która dotychczcs złożony była » ara
rosdsieli2
possore
ne koszery; tak więc nawet w rasie pole
klego zemochu stunu sie wszystko brof dostakely al
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w rye preccisnike, Wpłyej socjaliotyczne poraliżowene były
przez chrzefoijońsko-społecznych, przedewosystkiem w Styrji
i Oracu znajdowała się główne plecówka ontisocjakietyczna i
*g wlefnie Dr, Deutsch usiłował pozyskoś 1 poddoś
szej poztji,
Z chwilą kiedy Dr, Deutnch ustąpił ze owego stonowiska,
stosunki zupełnie
się zmienią, Nieznanym jest wpravicie jego
następce, ale wobec wycofanie się soojelistów z koslcji, zee
perne zujełnie inny kierunek polityczny supun e tak w ursge
dnie tama dla eprom wojskowych jak i w armji,
Jus dnicinj(gbrona ludova (Volkswehz) store się

socjalistyonny kerunck

Daia 29,4,
odbyło się
mgronodzenie zwołane z remienia rod coluierakich, które su»

ale przecisko zeskcji, mającej rsekono panować w are
.“?
Chrvefeijufoio-apolserni nie s4 зах złobyni, skoro облієї
1i zugolęctwo nietylko glossnt stanu
ale tik
w nojbordziej uprzenysłowionych okolicach, jak n.p. w akrę«
gu Wiener Neustadt, dy tom fabrgki broni, o więc znajcują się
tam elementy, najborcziej z wyników wojny niezodowolone i naje
bardziej przez
wojnę posskolomene, Mimoto wich

cijafsko-społeoni będą się storeli w rozasity
odebreś wszelką siłą obronie ludosej@ózy to się im
ude wobse tego, że sojeko rozumie, że
krok do
aupetrego skosovunia aruji u tej formie, w jakiej istnieje,
Фуна, armji ludowej, mogącej przygotoweć w krót a
ваза с
r
ucję socjalną, niewiadomo, $eabszdsiej, że
w tej chwili obrona ludowa wmlóy o swoją egrzstencją,пвоbówiem nie słuty w obronie ludowej z zamiłowania, ponte»
waż wszyscy w Austrji mieli dosyć wojuks 4 wojay, ale, so ber»
zobocie ich do tego znacza, Skoro pańeteie
Torze

È T…Îl
ous із
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z którem од слови pokoju przemysł £aktyesnie odsył, Mcsbe
berrobotagch ortagngle około Z duóch miljonów, to jakże ciąże
jest położenie w kustrji, gdośe nicun
kie pod tym względem
zupełnie surowośw.
Tak tą kuestją, jak 1 wszytkie inne wewnętreno-politycr=
nowone à społeczne będzie się storaka wyjudnić 10 Liotopoda
vytruns rude pofetra,

_ Stosunki wojskowo=polityczne w Styrji,
zbrojna w Styrji
według stotutów pokoju

St Germain

poda (kontyngent wy padagge
Dotychczas do nowej sity zbrojnej styzyjakiej zgłosiło
się

dopiero 1800 ludzi; w stosusku do Цобої ludności i wiel-

kości kreju liczba znikoma, A i oi ludzie prawie szyscy zekrutują się ze otonu robotaśczego,
Z tych 1800 ludzi dopiero około 1200 zostsło zatwierdzo=
nych t,sn. ostetsoznie do nowej siły zbrojnej preyjętych.
Z tych ostatecznie przyjętych około 700 ludzi służyło przed=
tem w obronie ludowej (Yolkewebr) ,
Plechote w Styrji jest następująco rozaśkszo
z 9 pułku stra, olp, znajdują się
5 baony

я Grecu,

1 baon v Stress (naflepiez

baon

nowej siły zbrojnej).
5 10 pułku atza.elp, znajduje się:
1 beon w Orseu,

1 kompenja w Leoben,
100%
n Bruck ed, lari
1
*
и inndenburgu.

мона
ino
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- 4 zarządowi
zorzyd wojskowy stoś
w Styrji pod oflagu wpływem cywilnym i z tego też powodu
znajduje się w pownem przeciwieństeie do rsądu centralnego
w

Tak bo

jaku jak też w odministrocji cy.

wilnegwpływ socjelistów wied-fekich nie sięgo do ă,…

a to sefaronante się od Wiednko posało tek daleko, 20 z08kosy sokrotorze stanu dla opraw wojekowych Dre Deutsche zu
polnie są przez Włada wojekoge w Styrji ignoromane,
Z korpusu ofieczekiego osłej Styzji należy do parti
zocjelistycznej tylko
10
саде {Ёп-пп
iqc łatwo, że
Dr. Deutsch
eruss sig do
Зы пз задев
szedł w tej
tak daleko, se
brze jolnformowsnym o stosunkach i nastrozeroko rosgolęsieny system supiegowsk
który
zystkich oficerów, Oficerowie, któray nie
kryją się ze swośai przekonaniemi aotóeco jukistyczneni, są
w exidescji ornsereni juko „reckoyjni" 1 suplegovani. na
kotóym kroku,
den wojskowym w Drema Deutachcm wa Wiedniw praychoisi de
£1któw, Dr, Deutsch żąda jakne jeychZejozege
organizacyjnych # nowej sile zbrojnej.
nim do niego, czynią władze styzyje
skle uszystko aby
Uro Doutocho prędko nie wykon
Dr Deutsch nenzajen nie prayjil do wojeke tych eficorfe
których listę
1 spcojalaie
au władze
wojskowe z Groou, z te usprowiedliwieniem,
oZicerowie
01 politycznie są mu podejrzani, Fodejrmliwość
i niezgoda
między włodzeni wojskosoni wśedefskiemi a
oja»
wie się też w ten, uć Grecu nie dezonowono żednej „ponad=

;*
Ryseyplina w urafi~ jest bardzo słu, ole w katdÿhze
lepeza jak we Wiedniu, Do niedawna należało połowa siły
107

1iczbowej

dzieje,

zbrojnej
nie było żodnych -

do obozu soo jelistycznego, Komuntotów
zostal oni wydeleni -, поноћ и своје

gdy
okrono ludowe (Yolkuwebr), Ne skutek uchwały
krajonej rudy solmiccikic) untomotlixions «
Bomanistycang, Medy scânicrekie były wtecy j
umiezkowone, o zresztą zasczyły one mso i wpływ ich był
anikoay
Alpdaskowos sok
k sten
Dra Deutsche, wpłyny rie
dykslne corns berdelej sig tom rosesersefq £ cores większe
zyskują zas
« Prseproundas on awe plony w ten sposò,
że przenosi on z icânia do Grecu seych ne juriste знята»
nych, wypróbowsnych i radykslnych żołaler
e sigTemu sprzeciwiają, twierdząc, ве prayjau=
je eig do armjf tylko Styryjesykön, potrefil
nie

suój spryt

Konkesal on bosies, shy przenkesiono z wieceftkich busdo Green wesysthich tych, którny przynuleśą do Styzji,
# ter upoo@b potrazi} on z jednej strony złunaś opór ułodz
wojskowych, s drugiej soś,
szych zaufanych utrzymoć w Grecu
i prz z nich ma kunt, śołniezsy wpływoś,
Tek wystel on 20 ludi z tutejszej siły zbrojnej de Gra+
eu, x których 17=tu - dziwaya zbiegiem okoliczności - było

“ì
Rospoergli oni wkrótce intensywną ogótroję w wojaku
i szybko dopiędi szego celu, дре и Отса, podobe
nie jak i w Siednśyktorzy2 się „Komitet exekutywny komnie=
$ycznych rad żołnierskich" (prezesem посла) Ля Kader),
Komitet tem stoi w nojśoiślojosym sląsku z Wiedofską
centrale, Otrzymuje on uskosóski i roskosy z Kiodefskiej
раку! komuntotyesne, grup dolnterskief, = i no podstacke
tych roskosów ozpenisuje on rach komunietyczny we wojsku,
Słudze wojekowe otyzyjśkio usiłowały w rozastty sposób
posty$ się tych ntenlych elements, ole
tm się
to nie udsło, fołnierze - ogltotormy, są przez władzę cenralną wiedeńską w tym duohu uświadomieni, sby u nejaniejonet
z
[90308 AaB
od dasne osłoskoni psztji komunistycznej.

drobnostoe nie prackrocsy1i lub wprzecieil sią reskazen
przełośonych i tak służbowo niczego Im nie można zormuci$.
po néjetghuee} caglct ву obrześć,-społecn,
u tylko giretto

ejollstyonna, Reezta jest - ankejeigcej

joine tru oto Wielkontoneée lub bempertyjusch,
# ontatatel sxissct rozpoczął w 36;
sling propegunię
general piechoty Alfred Krauss, Kootęputren tej propagunty
jest oozas wigkesn nicagede mgdsy oficeruni ohrzefeijaheke=
społecznymi o wielkontemomi, któro przyblozo dorsz ostrzejuse formi
11 poźtzierniko b,r. miało sig odty$ berdse Meme
zgronodzente

społecznych gareystÉu, Agrana»

dzonie to silnie ssoponowsło przścisko zamkorom i planom
generals Erounse,
bonego doku odbyło się też w Grucu sgrons
wyborcze Wielkontenośw, nu które epeojelnie przytył generał
Krauss i jakiś pruski отео, dolegot niemieckiego zwłąsku
narodowego oficerów zawodowych, którzy przed zgronodzeniem
o
mie suój progrom wielkonieniecki,
Soe jultstyomny sefyseh offcorekt tium,
nieme zupeinie żodnogo zmoosenia w
W tym somym czenie załośono zupełnie upolityczny
który mo przesiedzisłaf wszystkim tym kierunkom

wojakory
zwkąsek
poke

tycznym,
Statute tego zuśysku zostały przyjęte przez władze krom

jo

s
Szozegóły dotąd wsaloskowone dotyczy jedynie

ох.

my.—tą
pelityeznyoh oficerbe 4 soînicrsy w armji styryjokiej,
Co się sf tyczy robotniczych związków wojekowych to są
one dobrse zozgonśzowone, Są to podobnśe juk we Wiedniu usbro›
done formseje % często t wyneszerowują z bronią i ręku.
Ostotktm rozem dzisło się Fodezza streghe kolejerzy ke«i połudaiowoj, Fodczus tego strejku obsedsili maż usbrojent
Bolejarse ealq kole} potasniony, Zedeniem ich było przeczko.
480
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w, „pomoc techniczne" mie objęłs stanowisk
iau…… i u teo uposÉb ckutk&r otrojku nie onle

W ozosie kiedy w Crocu jezzone ly la obrona ludone (Vollawehr) ietnisk pun ofiojsinie
kerpus posse»
пісяу* w liczbie około Z 1000 ludzi, zozyszisowcnych jako us
brojone formacje, W Słyzji górnej i wzdłuś kolei południowej
ustanowione 4727 jus vtesy „robośnicze formację slarnowe",
Ze miały etenowiß голетну dls „Robotniczego korpusu postike=
wego" e Отава,
Ody jadnakowoś obrone ludowa (Wolkowehr) zostało
zemienioną w nową eile zurojng (Wehrwacht) sostel tes równocześnie
zmiesiony i Korpus posiłkowy, Prof ich Jednskowot nie została
skseosanę sle umieszczony w muguzynoch коза сви zobotniczego w
Eggenbergu koło Grzeu, gdzie znsjduje się do dziś jeszene,
3 Egpenbergu anejduje aig tea atoage sboris dle porrste»
jących jefow i uchodfoów i otuntąd też usiłowoli komuni
rozpoczął ową propugenią.

a

Na miejcce tego oficjlnie kiedy irtniejscego u później
„Korpusu posiżkowego" wstąpiły mieofkojelnie ree
botzieze kompunje ularnowe,
3
0 sile Hex nej tych robotniczych becnge eleznowych zaexerpnqlen nestopajace wisdo
et:
«2.22
й
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w fabryce kebl4 Felter unti Ouilaane = 420 ludsi # K, --

x tokozai Borgranna
- 300 ludei i і км
o
сбоїо 3000 14064 1. Seimzeieronaan
40

i 9 plutone kerobinfe maszynowych, z czego X jeden pluton
# trzemn kerabknani moszynowemi sof kune posiadoją po 2 KM,
Forzacj: robotnicze,
# Bruck 244,0,

£820 Audst,,
ито
*

w Leoben ,...
e
и
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z

w Judenburg ,
ж
# Fohusdorf ,
x knittelfeld ,
x
s......
v
и

vos

.............

* Costing
x Fueretentelà

тисзі і з ки,
Ogólna xruu siła znanych i orgenizorsnych uzbrojonych fornacjł robotniczych w Styrfi wynosi około 7440 ludzi i 21
kerabinde asesnorgoh,~
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© gd nojberisiej se wszystkich opierało się siła zbrojna
sty=
zy jeks ich wpływom, tak
"u?; wskutek

wyborczego chrześci
ch, poztja to będzie się
cterale sboluserisorana araje od polityki odwrócić, Str ja
##

hm. pierzesya krojem oś którego proce ich się rozpocza.
Oczywiźoie do tego dzieja będą musieli się zobraś
bardzo ostrośnie,
ooo n
kiem, jok będzie
kuestje nove) sity zbrojnej,
Więcej jak рекла )
, ge kila zbrojna » tej formie,
jak dot; chez
nie utrsyme się dłuścj, Zapewne
będzie obrone ludows (Volkowelr), kiôra dotychesse
ax posera miljory a nie zestola narzucony Austrji anf
pokojen a
cracin, ani ter inopai troktatazi a było
solą w oku chrześcijańcko-spokeeznym, powoli w suo»
сіє aniejesong i jak Gługo zły «tor finen
uskess
je jedynie dln bespiccsefates ludnofei wotenowiong gender

in e

merja sostapiora,
Oprócu 4
wojeku istziaŻyk; sedług nieeieckiego
wzoru
one „leśawchrcn" ~ obrony krejone - podobe
nie jakto się dzicje w Tyrolu i Selabargu, Te obrony kro»
joue
wią ukłodzłyty sią tylko z ludei przez
ugór zaa£onia poleconych,
Tyncsosen прения to istnieje tylko na pepierze, tenbor=
dziej, se solnierse terciniejeze] #12; sbrojne), santope
kojeni o swą preyssłość, gotowi 4
Érodkant
nprzeciwić sią redukcji dich 8123, u w tym zamiarze unseniemi są przes sozgenizosene formocje zobotnicze, Зої ue Wiedniu, śuoszji Dolnej tak i w
z
ax po culyn kroju tajemne składy broni, Włudze
krajone w Styzji starają się o to, aly to ekłudy broni wy
dostoś z rak ozgantzscji robotniczych o oddać je w postadante poźstna, Stan bro , która znajduje się w ręku or- |
ganizacji zobotniczych dochedei de 3500 de 4000 kareb,
=
Nenlichera 1,95,-

