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Il załączeniu przesyła się w odpisie raport AttachŚ-Wojskowego P.P.w Belgradzie za Nr. 148 pouf. z
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nie
moglo się

utrzymac,
nie mogło

potrzebnej „кутњакparlementax-nej,ﬂemokraci nami/ię;
sza partja opozycyjna niechciała wejsc w ze:—lna kombi mej; utwoідиш gnbimtu koncentracyjnego.C-Iowne издата ред-1:31 demokratycznej było ażeby gabinet Protióće ustspił a wraz z nim Leginje

Koroéec,PaÉié i Protić nie mają wejść w skład nowego gabinetu.
Wtym c_zasìa tych walk wewnętrznych wybuchz st@ejk &
kelejowy

i marynarzy, floty handlowej raeczne j, a później przyłą

czyli się i

inni robotnicy.

:

бадањ robotników były częściowo ekonomi czne ) częściowo politycznej

netury.Robotnicy {адам

znaczrego podwyz'sze-

nia plac!/J rozmaj te wpxyvly orsanizscgi robotniczych w adminisпасм

poszczególnych przedsi e-

biorstw, Ragă godził się jedynie na podwyzszenie płacy,ale niewtakie j wysokości jek ządali robotnicy, Aj by utrzymac ruch kole
jowy rąk-ad rozporządził z mobilizować wszystkich robotników kolejowych,Wozystey kolejarzg zostali powołani na dwu miesięczne
ćwiczenia, Niekilc'rych kolejarzy naprzykład starszych maszynistămpni eskortą wojskową sprowadzono i kez ano prowadzﬂc' pociąg
W Szowenji przyszło do zaburzeń,robotnicy napadli na jeden
pociąg eskortowany przez z'oZnierzy, wojsko dało ognia, było około
10 zabitym i kilkunastu rannych,

з

To stanowisko rządu zrobiło ze stre jk począł придає
i pomału wszystcy robotnicy powrucili do pracy, dalsze pe rtraktse
je z robotnikami są W toku, jednak ?}ng został złacany,
W tym czasie Strejku,komurńści rwą—gminie:! w porozu
mieniu z komunistami Serbskiemi,@hcieli wykorzystać ten stre jk
i zająć Suboticę i utworzyć tam

rady robotnicze sowietckie,

61:03:13 400 komunistów napadzo w nocy na policję i zabóli 4 komisarzy policji i kilku увидите,“ ranili,"esalarmowena policja

i wojsko uderzyło ne wRyxkx komunistów, di =* rozbiegli się,.

W pogoni 22 komuni st ami

HOWY

ниш': zabitò kilku raniono,i bardzo

dużo sresztoWano.Aźeby tych aresztow
anych komunistów węg ierakit-h

kwolnié Przygotowano następnej nocy
ponowny atak w Suboticy,
308

» X

a

Przygotowgne wojsko
komunistów węgierskich

i

2.
SHS,udaremni ło

wszelkie

zamiary

jugosławianskich, stworzenia rządu

sowietów,
Общему

komuni stów, które

znaleziono, były

privilegiano

z Rosji,Odezwy te głoszą że trzeba wszędzie ruch Narodowy znim
czyć,nic nieszkodzi jeżeli przy wybuchu strejków i komunizmu
wojska #łoskie i Jęgierskie wkroczą do Jugo sławji,Wprawdzie
Serbom będzie się wtedy bardzo źle powodzić i dużo ucierpią
sle komunizm muśi w koncu zwyciężyć i rozszerzy Się na #łochy
i Jęgry.Rosjanie poświęcili też swoją Narodowość dla celów ko
munizmu, który jeden zbawi cały Świat,
Odezwy te rząd wykorzystał przy stłumieniu strejku,
głosząc że Naród замками? ту“ krwi przelał ażeby uzys-

kać swoją wolność, niepowinien się dać przez tych zdrajców
kraju.
namówić do zdrady 6 jczyz ny,
Rząd SHS m8zcząc się za-ten zamach

wyStapił ener-

gicznie przeciw Wegrom zamieszkującym Banat.Całą okolicę
Suboticy przestukmo/ znaczną иодид węgrów arentowano._93nnie
zupezny spokéj. # Banacie gnaleziono duio broni i granatów
rgcanyon, Szczególnie granaty pochodzenia włoskiego.
Jak tu w kołach rządowych opowiadają Strejk
ten i
rozruchy w Słowenji i Chorwacji wywołany przed konferen
cją
w San-Reno miały na cel pokazać nie zadowolenie
na teretorjach
nowo nabytych i niemoc rządu.Poufnie mówi się
tw śe

i

Węgrzy spowodowali i przyczynili się
do tych rozruchów,
Cały czas tych rozruchów i strejków prasa
partji
dymokratycznej

wykorzyćW5ka dla siebie, pokazując nieudolność

i bezsilność gabinetu Protióa.Protióć
zaś i jego prasa zarzucały
deuokraton porozumienie z klasą robotnicząlzarzu
cano Ze ich
inteligencja zupełnie pasywnie całemu
ruchowi stre jku się przy
patruje a navet i podtrzymuje,
Równocześnie Protić przedstawił Następcy
tronu
trzebę śilnego ”Mmt-oiu о zmiejsze
nie

po-

ilości głosów potrz&.

nych w parlamencie na &kworum
do 11/5 (dotego czasu więcej aniże
li potowa,Nastqpea Tronu niezgodz
ił się nato i zawerwak
па
konferencję do Dworu przeds
tawicieli Wszystkich większ
ych
ar

3

partji

parlamentu.Obecnie

4sbinetu

XXKXXKĘ

są starania

na utworzenie

nowego

koncentracyjnego,

Poseł

do Belgradu,

Jugostavianski

Wesnié w Paryiu,zootet weswany

nieby utworzył nowy gabinet,W skład tego gabinetu

mijn; wejéé damokraći,klub Serbsko-Chorwacki i grupa Smodlsks
poszów bez partyjnych.Z radykałów Serbski ch pozostaje tylko
Ve&nié,Protié Paéié i BocjaliS$ci nie będą mieli miejsca w nowym gabinecie.Laginja ban Chorwacji i Korofec klerykał & auto
nomista

będą musieli prawdo-podobnie ustąpić z rzadu.
Jakie nowy ten gabinet zrobi wrażenie w Chorwacji i

Słowenji trudno przewidzieć,w każdym razie nie bardzo dobre
i można przepowiedzieć rozruchy i wielkie niezadowolenie,
Stęsunki_wChorwacji,
Kino rządu bana Leginji, pryaydenta klubu Narodowo
Chorwackiego niezadowolenie w Chorwacji niezmiejszyło sto.
Chorawaci chcą mieć bezwarunkowo zupełną sutononję.Jak
daleko
Адада.–дим Chorwacki siega,widocanse z tego. że przy
wyborech
do gmin wszystkie partje, które dążyły do porozumien
ia z Serba
mi przepadiy. W Zagrzebiu z powodu pasywnego zachowania
sie inte
ligencji,a przy antegoniémis do Serbów zostało
wybranych 5 komunistów i znaczna ilość socjalistów. Burm
Sftrzem Zasrzebia
został wybrany komunista Delióć.Delić odmówił
złożenia praysi egi,.niechciaz prayjaé odznakę burmistrza
(kolang) Zanedch noszeny na Szyji)i nie by2 na ceremonialne j mszy
w kościele.
Trzeciego dnia po objęciu urzędowania,
Wwygłośił mowę ne zebraniu
и Zegrzebiu,w której otwarcie powiedział
że jest kozy-misty»

i ie będzie się Starał ideję komunizmu przeprowadzić,
Po tej mowie komisarz polieji'na rozkaz bana
rozwiązeł нвгопхасшепіе'а Delić został suspendowan
y 2 urzglu bumi stra
i aresztowany.Na rozkaz bana,pełni urząd
bumistrza komisarz
rządowy,mandaty komunistów do rady gminy
w Zagrzebiu non-iły
uznax' za nieważne. Nastapi nowy wybór
burmistrza a na mie jsce
radnych komunistów m ają być wybrani
nowi redni gui ny.
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Ogólna ocena sytuacji

zmiany

i

wewnętrznej

kryzy w

minute:—Jun, robia stosun-

ki polityczne wewnętrane niestsłymi i robią bardzo

wpiyw

na całe rządy w kraju.Niezadowolemie w poszczególnych prowinejach rośnie i pokazują się co raz więcej dążenia spparatyzmu

i uzyskania autonomji,w poszczególnych prowincjach,

i tak ami spx—;;; Waluty, ani reforma agrarna/ani wybory do
konstytuaaty.Hząd

i ministerja są zajęte sobą,mszo troszczą %

sie o uregolowanie stosunków wewnętrznych, drożyzna w kraju
Wzmaga się a z tem i niezadowolenie,
Dwie wielkie partje w parlamencie radykalna serbska
i demokratycznalmejq na oku jedynie prywatne partyjne względy,
ażeby dojść do rządu i ażeby swojim zwolennikom dać dobre po
sady i symekury,Srak zrozumienia dla wielkiej ogólnej sprawy
kraju. .
Bardzo wielka zesługe teraźniejszego rządu jest
załatwienie strejku kolejowego, Wielka zasługa ministra Korolca,

на»? energicznie wystąpił przeciwko strejlujscyn,Strejk zos»
taż złamany, głównych wodzów i sgitatorów aresztowano, a tym,
którzy pierwói powrucili do pracy (robotnicy) wydano podwujną
płacę.Obecme toczą się pertraktacje z robot ni kan i, gdy 61 podję
11 robotę.
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Racki ma być uregolowana następująco:

Pray układach kierowano się linja fillon—Juan 2 оним 208tanie wolrem ps hetwem,granicy tego pan-mu będą na Mod
Voloska na pöznoc Ban-Peter na wachéd Bakar.Fort na należyć
do Jugoskswji,@ranicgą#:o@ od p@chodu

ma być rzeka Uśka a

z ща na połódniowy wschód do morza . #łośi rezygnuj, 2 kory-

tarza łączącego Ajekę w zdłuż morza z #łochami, ustom-n 2
йкові żądają autonamji dla Jalmacji i plesbiscyl w CzarnoGórze,0 ile tu mówi si ę odstspią też i od tych ostatnich żąдай,
Рабі0 zgodził się na odst spienie Ajeki a zato
Żądał cats Dalmacj: Czarno-Górę i północnex część Albanji,
Trumbić członek delegoj& nie godził się na to,8prawa wyszła
na jaw i układ nie został podpisany, Fadié i radyksali serbscy
chcieli

sprawę па kongresie w &Usn=Remo przeprowadzić i sprawa

mj ała być roztrzegrięta w drodze przymusu

-Octroa- w San=Remo,

na takich warunkach,na,które poczęści radykali się godzili,
Przezto chcieli radykali winę odstąpienia Bjeki z siebie zrzuw
-

eté. Do tego jednak nie przyszło.0becnie ma być sprawa 2 akonczona tak/że KRjeka zostanie wolnem państwem, 9511)?“ ;»:ko ma
podpisac sem Editi/savi. inni eztonkowie nieche się zgodzić

na podpisanie tego aktu.:goby nie brać na siebie odpowiedzial
ność za niezadowolenie jakie z tego wyniknie w Chorwacji i
Słowenji.4 każdym razie oczekuje się w najbliższych dniach
roztrzegnięcie sprawy Rjeki,
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CZARNC-GÜRA

# Ca arno-Gbrze

spoköj PacyTikacja kraju zoBtata

prawie zupeinie вверх-овации.: wyjątkiem małych napadów '
miejszych band panuje względny spokój.Rozbrojenie ludności
postępuje saybke,do tego przyczynili się bardzo oficerowie
XXXKXKWŚŚKIXEEXN rodem 2 Czarno-Góry przychylni dla S-rbji

\ WWE“.i
Aużo oficerów Czarno-Górskich wstspiło w roku 1918 i w 191?“le
York

ielen
-""
do armii JugoBzawianskiej i zostali а do pułków po секеј

Jugostaw}i.Z początkiem tego roku wszystcy d i oficerowie
Mi
commences

2
zostali wysłani

do

Czarne-góry,celem

rozbrojenia ludności

i

uśmisrzenia rozruchów.
АЦВАЧІА

Stosunek z
wadzi

ze

Albanją jest

dobry.Z6sad Passa pro-

аноди}! bandami wojnę 2

StoSunki z (ix-9015. dobre,

GRECIA

Read Serbski zabronił koneulcm używać depe
sz
яяуі‘геышусщде nie zawiadomił otem swoje kons
ulaty. Grecy
natychid ast zabronili konsulcm serbskim wysy
łać depeszy SayfroWane, a
zatraynali , 2 tego wynikło małe meporo
zuni exx

nie,)ctćreęwyjeżnieniu i obepólnem porozumi
eniu zostało pomyśl
nie załatwione,

w Mecedonji i tej części Stamej Serbji,
ktore sa

BUŁGARIA

\

przez Bułgarów wielka agiiacja komu
nistyczna,
gum-J; Butgareka jest berdzo nie zad
owolonąże гнучїздчд
| panówanie unzfaéd'i’oczexuje ie
praeg

komunizn bedzie miała

lepuse warunki' ubrsymac swoje nexrodono40
i wieşcej sutonomji 2»*
гадсш'снихбвгиз i Serbowie są sobi
e
ją taką nienawiścią do

tak wrogo usposobieni, pała

siebie,że nie nie jest w stanie
niena-

wi 5é ta zmienić, przy tem Sepbowie
obchodzą Się bardzo źle z
Buigorani,zarsucejac im ge w cass
ie wojny zamordowali tyle
kobiet i dzieć: serbskich,
Jochodzenia okazały de około 5.0
00 bułgarów są
Oskara©ni

o zbrodnię zabójstwa kobiet
i dzieci

serbskich,
Na mocy traktatu pokojowego
będą sertowie zadali wydani
a tych
buXgarów i stawienie ich pod
sad,

#eGRY
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Едді SHS. z po./edu гоп-ценою
w Suboticy,które

mi i ały być przez Węgrów podnie

np, w porozumieniu z (komam
i

← Romunją żąda rozbrojenia
Меди-ол.
Gazety lex-baldo podają
gromadzą znaczne siły na

do пишався.“ Węg
rzy

вгапісу Jueosinwiannki/eî; "--=
=
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ROSJA

# ostatnich
Belgradzie pogłoski, Ze
ków

pobita i

#ilno

i

b.r.w

czasie

to

nie

ani

wiadomości
prawda że
Po

się cofa

#iadomości

kiedy

z

wszystko

artykóz

z

z

i

polacy

ani ja nisotraymali's
tej

depesz
w

p

#Aadomości

sprawie mów ira

z

najlepszymi

spólnie ze mną omó

jugosławi anskich o

o Świetnych rezultatach
do ini ster jum

pierwszemu adjutantowi(gemeratowi

Nastepey Tronu,

ewakowó ją

jak najlepiej,

w Belgradzie

strony podałem wiadomości

&eneralnym 1

Folskie

idzie

do gazet

bolszewikami

w

były ogłoszone 20 kwietnia

przybyciu ostatnich 3

WiŁ

welkach

rozpuszczali

że

kreju.Na pytania w

Foseł Polski

napisał

te

Poselstwo

wisdomoSciamt
i

Rosjanie

Polska armia została przez tolszewi-

musiała

Jerszawę ,

my Zadnych
że

że

czusach

naszych
tychże, Ja

dojny, w

S&tabie

Zeéevidovi

)

«ze hPa. ei
te zrobiły bardzo

silne wrażenie,

Uznanie Ukrainy, uważa j z, tu яв pon-zabaw ale
JW
nie w celu walki z нынешнем i Jak mi
szaf sztabu mówił
uva“ to mkc pomoc dla Венді в тим
od::-odu

„смеши–к pań edziazem że .охвкд uzna
je mezanin—x Ukraina
to z rozućw z gensrazemi і politykani
serbski sui otrzymałem

3 wrażeniu, ie nie wierza w Ukrsinę i
że Ukraina pracmieni sie g
później w Rosję.
Pertowie mało wiedzą o ruchu Ukrsin
skim i niewierzą w to. 2 rozmów zwuważyłem,3©
Serbowie aczkolwiek JugosZowja stata sig tek wielka,maj+ &)
qu

le

ogólno Świato

wy, tak make zajoujs si ę Szeroką polityką
Zuropejską i niemogą
się rosłączyć z myślą wielkiej Rosj
i, Hex-s.., oni bardzo w tywotng Siłę Wiclkiej m”?! że wszystko
inne dla nich zdaje ug
tylko przejściowe,

Moży tersz sytuacja i to patrzenie
się na Rosję
jako na wislką potęgę się zmienigdyż
pobyt коали и Jugosł&
wji ardzo nu wraże nie
zrobił na
Serbów. 4 Panini. zio-Junio

Fozgrabili magazyny serskie
1 rosyjskie,które były razem
woje
$20z0 ne. Ros janie $pre®dew
ali ukradzions piaszcs*
i ubrania
#0jskowe ludności cywi
lnej,

4.

Generał

#rangel

wydał

rozkaz

i

odezwe

do

"ay“:

kich oficercw i żołnierzy rosyjski ch przybywających w Jugosław
ji, ażeby wstąpili do arm i i przyszli na Krym.Odeswa ta zosta
Za bez skutku, oficerowie пісстаа 456 па front.1 to zrobiło bar!
dzo złe wrażenie i rząd serbski zamierza przedsięwśiąóć srod
represyjne ażeby amuété rosjan do opuszczenia Jugoskewji,
Po'między tu przybyłymi

rosjanam, aczkolwiek rząd serbski bardzo

uważał i straż pograniczna starńła się nieypuszczac' bolszewi kow,

między przybyłymi rosjanami znajduje się bardzo dużo bolszewię
ków.lm też zarzuca się Strejk i rozruchy ostatnie,Az4d przedBięwóiął energiczne kroki i aresztował około 400 bolszewików
4

rosyjskich i odesłał do Most aru,
Rozpoczęłs się obecnie wielka agitacja przeciw
rosjanom,w niektórych okolicach jak na przykkad w Niéu zupernie rosjan wydalone.
Hząd serbski odmówił pomocy udzielanej do tego
czasu przy zmianie rubli na dynary(rząd daje za 1000 rubli
600 dynarów a banki 130 ) .
3

Rząd serbski oddał Hr.Bobrinskiemu pod zarząd
majątki arcyksięcia Fryderyka Hausburgskiego w

Słewonji,wszystkie gazety i publiczność wystąpiła przeciwko
temu i robią rządowi z tego powodu zarzuty że wspiera carat
z którem potrzeba by było raz skovîàzyê.
4 oststnich ezasach ros janom utrudnia się wy- /
jazd do Berlin-Jude? ros janiu nie otrzyma wisuu ©erbskie ani
austryjackiedaźeli nie ma wizum Polskie lub czeskie,

CZĘCHY

I!

Jakie są wafunki sojuszu Czechów z Jugosławją
do tego czasu nie mogłem się dowiedzieć, &tarałem si ę przez
Posta Romunskiego, = kt&rem mam bardzo dobre
stosunki, a, który
w bardzo dobrych stosunkach z Jugoałeuiśnami Żyje,
coś się w

tej sprawie dowiedzieć, Prośiłem Attaché wojskowego
Franeuz=
NSITUIE
ARCHIVE
S,
kiego,zktórem bardzo dobrze żyję ażeby mi
w tej sprawie do- New York
pomógł.x
w

#szystkie wiad omości potwierdzają
ist ùie nie
--- je dynie -lag

a a
7
Sojuszu

obronnego

przeciwko
Z

i

z

bliższego

_tują przeciwko
przeciwko

rozmów, które prowadziłem z

otoczenia md nistra wojay
nam

i mówią że

Czechom, Jest

Jęgrami bardzo

wogrom,

by

nasze

rzeczą

my

zauważyłem że

zawarliśmy

naturslną że

stanowisko w

oficerami

sojusz
sojusz

z

sztabu

Cześi

agi

Węgrami

*

Polaków z

fusonlawji zmieniz, dlatego

powiedziazem he to nie jest prawda 2e to absurd, gdyă my byémy
2 tego żadnej korzyśći nie mieli,
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polaków

Sympatja do
ваза jeszcze

S Y 1

Zadnych realnych

jest

korzyści

U & C

wielka, ale do tego
osiągnąć nie możemy.
staraniach o

Szczególnie przpkonsłem się otem przy mych
no msterjsłu wojennego,
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