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Wojmy komisji wojskowej izby deputowanych nowy projekt organizecji armji i nowe prawo poborowe, uwzględniające zmiany
o których donosiken w reporeie X* 260/P z du. 20 listopada b.r.
W głównych zasadniczych zarysach projekt przedstawia się
następująco:
Organizacje
armji.
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wódcy: artylerji korpusu, wojsk iużynioryjnych, lotnictwa i
W razie wojmyliczba korpusów i dużych jednostek może być powiększona stosownie do WI Obrony kraju 1 resorw,
któredostarczajądwózieście na jukodszych roczników, podlegających powinności wojskowej,
Duże jednostki mogą byé ugrupowane w arnje, a axnje w gr.
py armji. Część umobilizowanych korpusów może stanowić 03.3:-
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Wszystkie prawe przynależne wodkug prawe migózynarodowego wojującym byłyby przyznane tej kategorji wojskowych,
Obrona krajowa w zasadzie dostarcza, w rasie mobilizacji, '
wojska niezbędne Ala pełnienia skużby wownątrz kraju, oraz
dla garnizonów ma tykach armji, jakoteż personel niezbędny
dla przeprowadzenia mobilizacji edministracyjnoj, ekonomiczne} i preeaysiowe}.
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saych w tutejszyoh sskoRach wojekowych polecizen starszya grup
W poszczególnych szkołach przysyłać mi co tydzień zadania
szkolne w opracowaniu, oraz ważniejsze kurss, które ва т гоко«
pisach tylko i których w handlu niema,
Porozuniaken się również co do tego z oficerami naszemi
na studjach w Szkole Sztabu Generalnego,
Zen osły meterjak będzie w biurze Mojem przepisany i jeżeli zajdzie potrzeba dopołmiony, a następnie peryodycznie i
Stale dostarczamy Oddziałowi 11 celen dalszego zusytkowania
dla maszego Szkolnictwa Wojskowego,
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