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Срна trucala alusty u nove) sile

uszkonentu 4.40 ustany wojskone},Ds. ustew paseten HTG
u11/X1,1020podsislono sohubersy як kategorye z se
czę
do
boviazsntent as rosy preecieg oseóu, Stos
gue prssdtem etuaby wojakowej zosteli osi. zobowie
{sant do clusty w nove; eile sbrogae; xa przeciąg 1, 2, 8.
takiego jedunk sotmierse ale b
4p 5,

biore xa sero, Oy in sig tylko xie 70 doba dalej su
Ayo lub gły zualesł który z mich jaki
zawod
сун1ву , ноповна ртов!. о
1 o Ale prosto jego
jest poperte prass radq żołaierska, zeolnienie usyskuje,

Trawie kady #

więdenskich przekroczył swoj prze

plassy stex Mesboxy ol 200 - 300 ludai, Rozmowany

Łubu-ła jedymie baony prowiacyomlne, Wyzowaenie to me

«%\
i%".

родни;
ет
L supsson x
ausdurou w Prueux 8/8 epposstone vez
stkie
as mows & wedle
polouych, Exedy 202
wiere otrapast koupletsy mundur £
Oprocz tego
magazynach kompemijnych złotowe sz zapasy
reservone cbouls, séaioton, helaow, axtylekow, musierek,
mierne

Ap

aus wppädek pogotowia,
4
Miektore bwouy posiedeje tek ciella жену да
w zapuszch sort skwópusku, se ogne mia wyposstyo jesz
one goin bon,
Usbrojente.
игодсн!. ssopetrzent on e antuo

Ракете з ве
ce 1.95.

ms
se wojek inayoh getunkon
„ 1 tak m, p. brony rome
broai astrafia
тарелок mie maja żadzych rowerów.
і
Tak pray ssnsdronach jek i pray taborech odomu
was sie daje wielki bruk koś
Wie wiele dokłada

de storex do utrzymanie w 70

skuśgunku i bromi,
Gotorose
Władze przełożone osyais storenie by wkrotes u
uspskse możliwie mejwiękcze sprawnose bojowe sojek, Zoł
aierse alezoasei sa cboviazani do syplśnie w koszerach,
oo jednak natrefis na presoskośy, gdyż redy żołaterskie
» miektorych bacnech poszisły uohrsłe, se оуріннів w ko
dopiero wtedy będzie woglimen, gdy ublkscys odpo
beds urzodzone (4, na żołnierz» Rosko, 2 ke .
wie
2 prouuolezadia, delej sxafki mocne etc), leje się sreszt
ta
wielka miechąc verod solaiersy do aypiazia
w koszerech, Mimo, że niektore koszuzy zostały już opo
wiedaio
urzedzowe, ко jednakaabrupla licubs alesonatyoh
je suniseskuge. пи interveneya red żołnierskichвећа
się na ryjatki~ a u pizwonej Maji koraystojezalukboł
mierze byłej Volksnehr, Proypussesslaie se waglqin an
ssoruple

a

kooser, misto wojskowe divo kraft
by codaieanie 1 beom w pełnym stonie trapasi

ostre pogotowie marszowe, i ly w każdej

num mise do

djsposycyi przymejaniej 1 bsow zdolny do
Сла

-3%
Oproci tego pray kesdm baonie jest state pogotowie kosze
azarove ( 30- 40 lutai » 2 K, 2.).Cotorose bojons pray
possosegolazoh bronzch jest resmsite o ile

mots o miej

tego store susereniu
należy
de gotovone bojous se opol Morse pod uwagę jest bardzo
miska, 1 to w miejsc: otółego postoju, Yous Wiedniem je
dxsk i majoc do apetaLeala poważaiejene wypudki meieży
aig apodalexac, że ona opadnie do
sutessone ,
prügiesse sig do tofbrfradsonei zepremientonsaie
tego mie są wykluczone busty
1 zskuxterowanie, ,Opr
naset z blehgeh pouodon,
Dyszosycye «власне,

besno

Pray ursqésie stanu, busch bayged, palkor 4
ustssortose blurs exidescyjas, do ktorych malery

provadsenie exidencyi stamn, calosci i gotowości bojowej
wojeks ich okregos, Błurs te sporzedseje co miesiaca ta
bele, s których jest unidoosaione, “£.
u jet

ay bucale auraz a nisle doplere za G a usglgăzie
sa 12
gedzin sdslayeht mode Woбаусія a to = podalatea event,
użycia ich w miejscu postoju, pose miejscem posbja i ma
granicnch republiki,- Szozegolowe dyspomycye aluznowe s
w opracowaniu, Obecnie odbyws się ślsznowsnie » tex spo
sob,
ścłnierze miesskajnóy poze koszezeni bywaja spro
waduwni do
przez
tym teś celu znajdu
de się przy kańćej kompenji wykasy mieszkanesertowieze
welle grup, Praktyomne przeprowadsmie takiego slerau sy
kusyuało dotychoses wielkie braki,
dle teborow , jak «..smî….a……
essja kolosy taborone,

latezrgs} koński jest
shab.u бувеуріїни,

реку alersowaniu jest

rézaych trudaofet.

Tojekore wyszkolenie,
Gaqote zujuprunie Iudal aluibă

co

ut
( kons

surtonalonă,
ate

+4»
tudzież pogotowiem czyni miemośliwam intensywne
i progi
się
szkoli
ZoŻniersy
nowe kestaleenie wojskowe tyohee,
w oddzielnych grupach w śłużbie piechoty i w obsłudze
kexubingn naszy,
nłodemych ludzi w służbie sztur
moves, Stusby polony i
» strzeleniu za
da
sig bardzo mało, rak dywaypl Sny i widoczny brak якій
gorych utrudnieją w vysokla
ter wania ze strony
stopniu

giięci dowódośw,-

oły obowiązkowe (Pflichtschulen),
dąone przewidziane die us kania fizycznej i
ене
duchowej tqay2ay
Prograny gunkeragg
Lac postanowienia dle pojedyfosych dzisłów jak sport,
zękodnielnione szkolenie w warsztatach, elene
ke najważniejszych przedalośów szkolne h, Kreowenie
szkół obowiękowych odroczono ne csse
у
zbywa as nejwośniejwsych frodkoóh ponoasicayoh,

volaego kestalemnia prayjeto dell'abro;
ny narodowej wraz z dswnemi zedsai oskolncmi, Te wol
no obierane rady szkolne stoją pod #00ysMstyczno=konu
mietyońnym wpłyceń zed żołnierskich, lob praca jednsk
zówne się jedkok bezdsiej propagandzie polityoma j
из

i so systemem redySądowniotwo ksrae,
Spkonyraate

gdowniotwo kurnego nod należą

qualdoda atene O atrialelista
urggulovaze
ustawą z 16/WI 1920(Dx ustaw
05), jednek «5104 nie usyskoło mocy obowiąktys
dej, Za wykroczenia i Rbrodake w służbie wertownics
za oduświenie posłuszeństru w obec przekosonych ete
uetanowiomo w ustawie bardzo wysokie kszy.
Władza dyscyplinarne,
у
\

tejte w wojaku jest dokładnie
417
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priepisane ustaug
a date 22/111 1920
Drums pe 107
eate} siły zbrojnej, W wypadkach
tyosących від
mykoujs je prastosent, mai
przy wigkesych wpkrooveniach dyseyplineraych andory on
ne konisyse dyscplisarne, Kery polqosone se stratą
wolnogeci unientono,Bfodki karne dzielą się
kery pr
rsqdkons (aagens, kere pleniqeas u ofloszów
do 100 kos
u
szeregowych do 50 kor),e kury porządkowe
mekładenę"
#4 wproct pres przełośonege,- Natomtart kury dyscypli
marne
są przez komisje dysyplinarne(ontre
asusne, kary pieniężne, wyda
ie).Senety to Linstan
cri l su slosone ж kolegów stosownie do stopnie owi
nionego u praenodmiey im je m oficer sztabowy, z
nensty dyseplinerne llej inctenpi składają się bez
względu za stopień obsialonego z jednego sędziego
(który jest praerodmiemącym) oraz E(oxteru) innych
w czem 1 ofiotr, 1 podoficer, 1 szeregowiec tudźies
jeden wojekowy dowolnie przez
wybrany),

# tym wigo wypadku sądzą
takes myżosysh, Rady ho
norove s; ani done, Przepisy uykomswózy z śmia 21/11
wybér red dyseyplineraych oto, Ustare tu
dednsk uohodzi u Ayoie dopiero » pezăsieraiku, me zum
spełniają funkcje
dawne rady dyscyplinarne we
dle systemu prektykowanego w byłej Yolkewehr, Jako inct
na dle nich smae
ie „Ryduiał ajkoasu
687 red żokaiezskich",dls Wiednia i Austryś Dolnej
„biuzo Zarządu Kojekowego",-Samowolne pozostające pod
#1lnym wpływem zed golaierskich daters
« władzy dy
#ojplinerzej przez dowolnie obranych szeregowych przy cupnin sig sumo prees sig niste de rosluta
et.

Oficeronte w nowej sile stro;
Oficezie dls nove sity zbrojnej sybiersły vela,
}

weg nego systems puaktuogjnego konisge kraj
i ke
| misje poźsto
Dr Deutsch przyjął z pośród wybranych
/ prea te keniaye dotyă 70% oficerów do xokej sky sbroj
nej, przyczem tak
powodomany był przes
rady dol
alernkie tudsket ove
otarokisko partyjae, że przyjął
takes oficerów przez komice die lub aiedostoteczuie
o ile tylko Wyli aoeyalutycznie sor
quaizoneni, Duialo sig to zotursknie konnten ofioerSon
dobrse ekwslifikossngcb, Dakes pragjgt Dr Deutsch au
nowej sily abrojej peuag
11982 ofkoerów rxenśowych & okols 80 päsedkonzns:

„:yum:-ul. byłej Yolkssehr(Tolkswebriutasa
czych. Dla tych
stę z
politycznie
Wardso ruchkiegch poiperucsakée uraqsson» naseszesage
(dosporzydzenie odda, 4 1.50/1"ширшу.”

wojskowej - suszy sobie przy=
йо
sesia
, Kuroy te dakek
Павлову majpiszu ogólne wykustał
_
i prajzokoweu
(trwnggse 4
aa
.- Dopiero później oddaje
zswodowego wykratolocnia na
prag sskolech
nadzwyczejny kużo oficerski,
i
1 Sustroktorde w Wiedniu Kxau,
41a
przyjęcie 48
miesi ofleszowie szedsięczeją
krze
«j. ruchновой pozty
1
wodzowie
socyslisau i Joko tacy
ân),
scepoliet
is
j(nerzen
osereone
arafi
ej
półniejsn
sile
sonej
sktadan
iege
ofisersk
korpura
ilobé
Hala
zkrojnej skłeś» sig 2 datelaych i wzprübonangeh w wo
k. anagi, 01 bovisa рокотру
aie oficeriu пути)
z bolszenickieml tendsacysni
ci
canoś
sprze
e)
a oproun

$

Æ

à ya
okoanugo systemu nojekonego. merusie syclentsonsze
stasoriske off rów pray foraseysch sq cagicioro i to
tylko provi
xycenie
obcadvone, Definityune
obsodze
nie wsaystkich sormonszych étanoulek oficerskich na
byé w pesdsieraiku prsepronudsone, jedack a porota sa
urloponed i przydaiełów do rommeitych kursér
e się danok ośczwać staży sasczny brak off
rów, Jako następoj mują przyjćć poś unegą jedynie po
oficerowie zknodowi (z=#%p07 oficerów), których zapa
Szywania polityczne sgadasją eig po
a supatrynaniani oficerów zanoścwych,
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cau видов крони,
Z powóśu m Mrsenia aytuneyt między kuotryą s Sgrami polecić Sekretarz stanu Dr Deutech wojek, kLerounikowi urządu stonu dlu opraw wojekowych puźkownikowi
Xeernerosi, celem dcistego informonania ursgén stom
dln up, wojek, bedunte go
4 bejone} wogek, mają cych być użytych w dznym wypudkprzeciw Sągron i o tem
sobie piseasy report.
Pułkownik Koerner na podto«ie urzędowych informa
opt zsekągniętych ogbowódej krsju wysłał w tej o-prawie
raport do Sakojd I, II, 111, V,- Oddział 2, 3, 5,- е zownletwa urzędu stanu die spr wojskowych zastępują
cej treści:
1, Grupo składu eig # I1-go baonu 2,p.9., II-go Умані
4.p.p., 1-50 bromu 5,p.p. i z jednego plutonu bauble
ZeOdde, art. bays.
Do kośdego baosu jest
jeden pluton kora
a oprôez tego przy kasdo] kompungi
вы
pluton rgemych Farsb, mossya.r sulprog III,
ego
p. pe tylko jeton вокор вов, веку,
botoljonów odpowiada etatowi, Pamujące braki
w ofiecrach i niekiomej 116fei wyświozonych szerogowych
szczególnie ozczegowych do obsługi zącznych karab, naczyn
usupełnkono z kznych becaów,
Jakkolwiek obeznant » obsługą przy
szustoch to jędzak nie wydwiezesi w strzeleniu, Dlstego te

-a.

Auigie sqfäkeiporeni kompletzie a ay jstkica tyike
Płaszesy i namiotów, Eleezose jotnek znajdują sig an
skiedaie w Brucna i
być kaśiej chwili wydam
Jako tabor w zusie potrzeby będą użyte <üvonde ою
mych z siedefskiej grupy,
¥ wiedeiskin megusyaie ноједокја są systaroojęce
mapesy ayraofoi, ty abe wojeka Ipruy syżywió, Ostotecznie dyoposyeyć 60 do tego będą powaiąte dopiczo
wtedy,
Wiedy osnecsony soctanie oss, miejece 1 preypussonal
ny rodun} usyeis tych betaljonds,

-

Do uteorsenté IM-ej grupy prze
crono 11.bson 1-50
Iobion 2,9,p.,
k
2.p.p.
Zogotovie do murzu tych beende jest takie samo juk
Nuendo I-oj grazzi
Ne pogotowie wojenne wpływa ujemnie to okol.omość
йо przy obu boonach R,p,p.
znajduje się burdso mole ofigerön(pres 1/2420. 7 ofleerów
zaś pray
Se)jak zównień, że ludzi wysekolony
tie
nuszym, mosiace przydsieliŚ do III bso
Reparer prog
istniejącą forucją korsbisdw naczynowych
uczynić zdolną do usycie,
Take i tę grupę motna suopetraz$ e jeduo datato
jednak podobnie jak przy pierwazgm disko tak i tutej
daje się odczuwaś brak
syśeiczonej obsługi,
Srups to mote bpf takte snopetrrocy w tabor.
Pray forcamnata IMI jednoctii bojocej mislylg
ваза 18, вазу
124.
Bównieś 1 tute) sachoùsl taki sun brik oficerts,
tudsies obetugh kurabinfu-nsesyrouych jak to misto
1
jedcontce bojowej.
les
in
Obsługi srtyleryjakiej brak zupełay,
Tabor cose być przydkAclony z kolony tuboró
nsk kolona taborowa

wyczerpsłeky cię sspełnie,
J muwienoky

Zaden z wiedelskich baoaśw nieme pełnego stanu ,
і

Ga

worysey Wpik dolnierse Volkomehr, ktörzy wnugou
gy
Sig priy beonuch nie sostuli fersore sutulerduent
,
i razie potrstby
néyoi do formowania beonfe
narssorych tylko żołnierze, których przyjęcie zatwtk
ur
dzośo tudzież mgłassujący
się ochotstey, sul x nlerst
(xierdzonych totnlorsy porestany przy beonech make
oddzia
2y rertornioze,
Praz kutdÿa baonÿe jest I0-1frekratów, są to tee
którzy mie
wosle żadnego #yszkolenia wojeko=
wego, żób drogie tyle tekie, którzy wprawdzie
praecho=
Gelli krfRotrusle | sajkonieezntejuse wyosk
, jednk
musi się ich podda gruntowneau wyoskolentu wojskowemu,
ludzi opecyskojch formstyi (jak lgerności, technieszych) nione prowie wosie,
¥ formas, ach kesubinde maszyn, jest si cupsturesa»
Jucn Mesbe sointersy, wekutek erese
bejoue
baonów os tem okerpi,
к
Pray ocenie wartofci bojosej
must sią
wsląd pod usogą, 86 prowidzowe wyszkolenie
eregorych
stąpió może dopiezo wówonac, gdy wszyscy of golnier
ze,
który mie moją być przyjęci zostony z wojska seołnie
si,
Asięuezy nawet, że 9/4 szeregowych przy baosach
jeok mniej osy więcej wyszkolonych, to tyczy si, to
Przy wszystkich zaś formucyoch
(jak rowerzyści, sztylerzyfei 1 wojeke t hulesse)s #7»
dyskiem plutoru do obsługi
w plezwszej grupie, le
posindsje żedncgo wyszkolenie wojskowego 4 w neflep
ogn
resie mosns ich usyé dotapie do ulualy nsrtoualonej 1
pogotowia,
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(Na podstwie informacji jekie posiada tutejune oneskie '
biuro wysiadowoze).
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węglerokie doją się zsuważyć szczególnie we
wschodniej
i Naci podkarpackiej, Sęgierskie
mixteterstno obrony krajovej
utworzyło włosaj oddział dla
propugandy w Ozechosłowacji, Przywółceni tego ruchu są
posłowie Koernenti, Dr.
Toblez, 5
i
Bettler
Miektérey s tych panów zmejdują się obecnie we Aledmiu, pluie konferuja a weplorekim Attach? wojek, putk,
Berita
% 1%, Depertamencie ugeg. mini

erstes obrony krejo
& na Słosecz

4

, któży stol w styci
e Rosagosch, Unguar, leudor£, Sperjes, Rosenau
1 Daréjouke,
Zgodnie z węglezakicmi piecówksmi=cedle zapotzysanie
Grechdn= magią postepon
wielkim kapktażem,
Spropalake szpiegostwo z polskiej strony ma tyś ber
duo

écurze sorgenisonene, Coent moju informieje, se głów

men guiesien polekiego sapiegontre sq Koszyce
von ne

z Pr Rosso

który na do dysposycyń około 20 agehtău,

Agenci oi s zosesłomipo cazej Stowsonyaxie, mają po maj
nici ukraifekie pussporty, ktére cą
większej
przez

messe

ateretwo= epecyslute dle tyoh cold.

Pomiędzy tymi wywiedowoumi

aśj

nenfexy Dr Preistsgers x Pressburgu, Koszkę w
Mirow.

©

t

1 Dramaera w Uagyer,
wiek,
2

mię reesty

Z xągówrekiej strony
ma bez więńsy Eatenty
Stres proniema,
asczegătale przecósko Czech
rekrutują
się
anmych podoZicezów i streśników finsnsonych
Stan kortrolaych placéuek ekuzborych podmiesiono trzykrot
ale, D fanych pufetwech sukseryjarch wgglerekle mise ustans
wiły śwośch agestów cel
dzenia oseskich placówek,
Ns casle węgierskiej plscótki kontrolnej
we kledniu stoś
pulk, Deritaki, To
= нови v odsiele pr
» minis
terstnie obrouy muzodore) # Fraise,
u.
penn

commedia,

soviecke Dr Oillersohnn w Predse stoi w stycz
нової я nowo sorgenizowsny mióją sowiecką we Wiedniu(Belve
94) jek rdunies » conlecky alnyy w Deraints Dr
5 Zradae me snujtonnl siy miejski Dr Durzeld me eaces
gélenes alecezieni z seepś7 Polącewnie
z wiedeńskie! jest widoczee,

oseskich

Kilku redsktorów gazety „Suoboda" ma odgrynań pray
tem znaczny rolą, Peres jest, ge zuck komunictyoasy ne Ore
cho-Slovsegzaie Jutt

-

i

ce strony waza

ume . Cela Blé,
propagende w Ouecho=Stonaczi rospaeagla

od pierunzej civili iotatenta alezalesnej sepublili Санйо
słowackiej, Nkemój atetylko upruciejy tum silmą propagandę , sr
do yspozycji dobrze fuskopowujący wprst wuplegow
«kt.

;

39
мило

445-

-5 Załośyclel&m niemieckiej propajcady w Czechach 1
№1 a pessgtkien r 1319 Іуду zekretorz stanu skmóląpaw
Dr Mayer wspólnie a poprześsia mamiestalkiena czeskim
Dr

1 Dr Ioneraoanea,
Gieltorieniccki blok w knntzyl

v ansen

mej częci swój cel, z pozoc zwiąsku swego, przekup
144. Tak
a.yffiqneh
mich
xs cele propegendy

9 ailfodr ko

poche

a paźetrosego, który w budze
pólaie z

związkiem pracują

dune geznawofilekie stoserzyszesta, jak:
Zmkycek niemiecki w peł, Zorewóch
Zwkąsek krajów suśwskich
o
Ze strony atenteckiege bloku utsorsose ajedasese
ute pod mong:
Mbentecks alugbe upeledoness se stedziba 'un Mici
між і » Fradze, Ofiejslaie po
te zajmuje się tylko
за „tz.
Pracy

dei die prozy, w rzeczywistości jeż
ане
no whelky shaly.
Dustay fe

ar i Rudolf Seller

stojący as usługóch zisaięckiej skusby speledoweney
mieli się berdao pray tep agitegyl
skompromitoneó,
4 exicckie daioanikarekie toversysteo
не сн)
Lunéusau
skoyne otrzymuj
isku stelkoniesisckisge snsteme sesilki, be dochoing
ce nawet do 6 all, hor.
jest Caechon o Ictaieaiu tejsyok org
aivatecki ви okoltep

„Frome

Lids" just bardso dobrze o tem polaformowane
Susaq solo pray alemisokiej propägendsie ma

-

a

ім»
I nee vor

3
dé

na odgrywać „Dolemia" ,
Raton konerojslny Pelike Lercher, presso storarap=
не Све 176 as velugech
kieg stuily wywiadowczej.
Nemookt

« Fraise prep ule

Kergi olnspuufe réustus plondqtse se cele ор ввез ав,

