мдшшвлошоштшо w
ж..
(SZTAB GENERALNY)
Oddział II Informacyjny
935
Молик

»
R a pa

cze din

przesyłam

do
в
9.

INSTITUTE
ARCHIVES
New York
Zakł. Graf, Nacz. Dow. Nr. 2471. 6000. 11.V.21.

g P

R

A

w Y.

w o J

CZeS0TOwA MOBILIZICIA

S X

o

w 5

ARMII

}
/

Wypadki

пе

*gx-non i na granicy Albanskiej były po

„du.ie ministerstwo spraw wojsk.zarządziło exe-laici; mobi
lizscję-i to roczniki 1900,1899 i 1888..Dotychezas jedna
powołano tylko rocznik 1900 i to nis woalym kraju,leos tylko
w dawnej Serbji orsz w Bośni i Hercegovinie,oraz częśc; roos
nika 1899.11.05; powołanych pod broń wynosi według twierdze
nia tut.M,S.Wojsk. 30 do 35 000 źcłnierzy.
Siła zbrojna na granicy цик/тяне; wynosi again

35 do 30 000 bagneté- wliczejąc w to i wojska techniczne,
Na granicy allan/skiej od morza adryatyckiego do granicy
Greokiej ansjduje sie przeszio 40 baeno'w piechoty, z “Бяки
péìnocne bsony liczą 850 do 400 bagnetÉw/a południowe
do E00 bagnet./gólna liczba piechoty wynosi

aż

18 do 30,000

Do tego nalliy jeszcze “МЗ 15 kommuna/ły granicznej,
każda koup.pc 200 ichnim-zmora: oddział komka,» w sile
1300 низька;” w ostatnich dniach września wysłany zos

tak w géry &&&-хило do artylerji to znojduje się na
fzoncis albańskim około 13 bsts@ji polowych i 10 baterji
gărsuch. Nojska te zmooniono ostatnio odizialani karab,
moszyn.orsz jednym oddziałem lamelotc'wﬁkladajqoyl się z
4 “торг-пази.
Walki na froncie albanskm,kt5m się rozpoczęły

/
»
»
' napadem Ab-nczyków w drugiej polowie miesiąca wrzesnia,
były początkowo dla wojsk 8.8.9. „up…-în…… po otr :ymanh
равни,»: wo jaks 8.5.3.311; w piefilyoh dniach miesiąca радним
nika obsadziły stare stanowisk

o do przyczyny ataku al can

хук–"4 naleźy poala—351102 Ze Włosi zachęcsli do tego napa u
podburzając вдова/азиат :тіегапціаш,50 Jugosiswja роріега

Miridnśufąulerdzonie,które nie jest bez.od.ltawy,gdyi ofic
jalnie Jixgoułwja dostarczała Miriditom materjaï sanitar
nego,a jasnem ‚ввиде рить; врово anon'al udzielała i innej
pomocy.2 drugiej strony i szme wojsk: S,5,5,zachowywały się

1%

Bl

wyzywająco

wobec

£
a
albonczykow,gdyz potrzebny hył

im napad

albat/mzyka»: wobec “50,50 Lige Fax-ode" text:-zygac; miała

нинішні. wojska

kwestję !15спака.То też można

S,H.S,były przygotowane na napad nlbmîouyko'l i kwestję tą
rozdmuchano,by pop:-305 sprawę ”"'->И w Genewie,
Obeonie sa na granicy виш/шив: mare potyczki
ntrs;y.kto're zawsze były i będą. Ostatnie диет-раду
uniemoinviają wszelkie skcjć wieka-zego atylumoinol‘é
akcji pozostcje tylko z oklicy Jeziora Skadarskiego.Lecz
przemian:.” МР“ że nie przyjdzie Ju" do pouznlojuy ћ
“пизду: z jednej strony polecił rząd wloski nbanuykm
nie satekować postorunków S.H.5.,/widzieli bowiem,że atak

albanczyxżo'w sro ił ujemną wrażenie w Genewie/,z drugiej
strony i sama Jugosłewja czeka na wynik pracy swojej dyplo
macji i spodziewe się przychylniejss©go roztrzygnięcia
jak początkowo wyglądało.

у

Granica Wegiersko-Jugosiowisnska jest silnie obsa
dsona.Anglicy i Francuzi obliczają tam znajdujące się
oddzisły jugosłowisnskie na 35 do 40,000 прибиті”
jadnsk przyszło do „пизди zbrojnych z Wagrami,do tut,
koła wojskowa nis przypuszczsją,to i na ten wypadek za
bszpieczył się rząd S.9.5.awizując „а wymienione roczniki

w ©łowenji,Chorwacji i амандмана w razie powołania
stawić się mają w przeciągu 24 ,софвіл,

ово (та: с ARTYLERJI
Орто,“ 16 puikél artylerji polowej ma Jugosławja
4 pułki haubic i 4 pułki надійними“ wchodzą w skład
istniejących 4 armii,
W stanis pokojowym składa się każdy pułk haubic z
рак>
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3
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2 Divisjonév po 3 baterje po 4 działa.W stanie wojennym

natomiast ma knìdy pułk 4 Diviz.po 3 bater.po 4 działa,
Pułki te mają 10 om.haubice systemu SKODY oraz materjał
fTancuski "Scha@żder Creuzot " .Haubicy Skody zdobyto na

wojsk sch austr.wegierskich lub też zaku
piono w Wiedniu i
253

3,

Pilznie,lecz msterj

wystarcza

&LHŚry

obsonie posiada nie

by pun-16 te pułki na stopę wojenną

Według słów jednego z wyższych oficerów artylerji mogła by
Jugosławja w każdym pułku haubio пвд-у..” 7 baterji uzbro

W stenie pokojowym skiada sie hałdy pułk придане;
z dwuch “низом,-: po 3 bsterje po 4 działe.W stanie wojennym
natomiast ma Хайду pułk 3 Divizjony po 3 baterje po 4 dzisza,
Materjał amine} artylerji за 15 om.hsubicg "Skody" oraz

15.5 om.hd&bice francuskie.Ns stopie wojennej ma 1.1 3 Div.
ten,/ssmm materjaz co puik pol сјетву/њ 8 Div.otraymuje 10.5
cm,dalekonośue działa "Skody ".I шейха artylerja niema

dostatecznej ilości dział wrazie mcbiluacjx.DalokoneŚnyeh
armet posieda S.E.S,.galedwie 10,c0 wystsrcze ne dwie bat r
je,podczas gdy planyxcbuhmmm../przewa::.ne jest formo

wanie 18 baterji.
Te braki w technicznem uzbrojeniu zamierza ministerst o
spraw wejskmsunąś chociaż po części przy następnych zakupach,
w шо,“; to sprewie wie:—.cz?— specjalna delegacja zagranicę,
skzadsjqoa sie przewaśnie z ofieczów artylerji i inżynie rji.
/
FABRYKA BRONI i

AMUNICJI

Rada ministro» rosglada sprawg budowy fabryki broni
i amuniwji, w ktŚrsj to sprawie ритм-Буа: minister spraw жефет2
projekt konsorcjum "OMINIUM SIRB".Fabryks ta,wybudowans ..pr
udzisłem k opitału £ranmekiego,stu;ąć ma ned rzeką Ibar i to

w oka/izy

Kraljavo/ lecz dotyohozas miejaca

nie wyznaczono,Zedaniem tej fabryki byłoby Jonta—rozen}: wazel
kiego rodzaju broni i amunicji azwii 8,E,S, „Konsozrejun zobo
wiązuje się wysnuć tą fabrykę najdulej do wiosny 1933 roku.,

$ Niezsleinia od toj fabryki procowalby 1 powiskezony areynał
w

w razie wekrzeszenia tej novwe} fabryki,

odstąpiono by od projektu przebudowy arsensłu Kragujevac:iego

ns rządową fabrykę broni i amanicji,Budowa tej nowej fabryki
254

%.

jednak

zależy od

tami ,o

“6203 to sprawie podsję blăzeze sms-3611 w ra

wyniku

wslki miedzy

radykałami

а деток -а

porcie wewnętrzno-politycznym,
PRODUKOJA PROCHU I w+TERJ AŁÓW WYBUCHOWYCH

Pui-tw S.H.S.posiada obecnie d ie fabryki prochu:
pierwess w Kamnik /Szowenja/ ‚drugs w Bélize"; /Serbja /.

Trzecie ma byo. budowang na wiosne,
Fabryka w Kamnik jest nowocześnie “Јашом i wyra
bia proch czarny,lonty i dynamit.Fabryks ta składa się
z 60 budynków, położona jest w lesie i obejmuje 50 hekt..
Jedyną złą stroną $a$t tej fabryki jest,że oddsloną jest
tylko 7 klm.od granicy Austryjsckiej./K-mnik leży na poł
noc od Ljublany /.Wszystkie potrzebne do fabrykacji za ter
jały czerpie ta fabryka z kraju.
Bliskie pqţoienia' grunicy jest powodemjo ostatnio
rognatrywano

przeniesienie tej fabryki do UZICE lub VISE

"GR ADU ,

Fabryk - prochu w Obglidsvo /w okolicy Krusevca /
zostcła podczas wojny Światowej zupeähie zniszczoną.

2 końcu roku 1919 rozpoczęto odbudowf t:j f=bryki,lecz
z powodu breku pieniedzy zast=nowioną pracę po dwuch ті
siącach,Dopiero na juliet; podjęto ponownie budowę,lecz
zmieniono zupełnie plen,powiększając an=cznie tą fabrykę
i inst-lując ją według wszelkich „тада:; nowoczesnych,
Instslecje sprowadzono po cześci z Francji,większą cap-lo,

dostorozyiv jednck Niemcy i Wieden. Rozmisry

ej

fabrski nie różnią sie od tych fabrykiYIamnlkar—biaé na

ons rownisz proch czarny,lonty,dynamit i "361- wszelki
wybuchowy.Pr=cę rozpoczeto dnia 15 września b.r.
Kapitał jest rządowy,
Co do projektowenej trzeciej fabryki prochu to ma
ona bw; inst=lowsną w Sarajewis,lacz dotychczes nie udzie
lono nu!“ kredytu.

495 /

5.

Do
1)

raportu

"Sluzbeni

Vejni

'

załączam:
List"

No.37,36

się ustawa o kooperatywach

3) " Vojni Vesnik " No.9

i

39.w

No.37

znajduje

wjakćwśyoh / 232.3 /

/zał.3/.

3) "Zbiór wojskowych ustaw karnych" /zał.& /
и
5/.
4)" Ukisd Rapalski
5) "Podrecznik o fortyfkacji " pułkownika inżynierji
Meks=ndra M.Mitica,
8)" Misao " Но,42 1 43./ #92 7 /
7) "Jugomlovensks Njiva " No.37,38,39 i 40 /zał.8/
хохохохохохохос хохо
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NIE MIaDZY P ARTYJNE

„Areia w rządowym bla.-ku radykalno-demokrat yoayyn
coraz więcej się новина/Бомонт: stanowczo imam od

надиб- jasnej odpowiedzi co do st»nowisks partji radykelne}
w kwestji rewizji koja-tytuu): oraz co do st=nowiska względem
Protija,Śadykli bowiem coraz jawniej okazują swoje dążenia,
»
które mają na ovlu porozumienie się z opozycją,0elem wyeliminowania авион–и;– z rządu

tego powodu nie występują prze-

ciw skcji PrecigthŚry ju'dzi po całym kraju i agituje,
kto'ry pertraktuje u partjami chorwackiem i дневни-х.
chcąc stworzyc; blok opozycyjny,kto'ngo glémyu hasłem byłaby

rewizja konstytucji.0o do rewizji konstytucji to radykali nie
zajmują zbyt wrogiego stanowiska,0d początku istnienia pu;etwa B,H.S.bowiem radyk"1i byli awolennikemi wielkiej Serbji,
wskład ktére; weszłaby Vojndlnjoâniu i Впосцыіпщцё
»

Dalmacji i Czarnogo'rthl samem {допишу się na zmianę
konnyhmjhktc'rn by dała chorwatom i słowencom większą
“«une-"î

sa-

yby przyszło do porozumienia między opozycją

a radykałami ustąpiłby gabinet Pană-.In m'aide rządu sta narby Protić jako przedstawiciel partji radyk=1nej, a wskład
Tządu weszłyby oprócz radykałów i partje obecnej opozycj#.
W tym wypadku rozwiązanoby natychmiast obecną konstytuantę
i nowy rząd wypisałby nowe wybory,00 do wyborc'u to radyksli
dqiq do togo/by przed wyborami “шти; obecnego ministra
spraw wewnotrznych гиьйспйвдхиапмиип partji demo kratycznej, bojąc вы,“ pod wpływem demarată-lua tem sts
лопат] wybory nie przyniosły zwycięstwo demokratom,Kwes: ja
teki ministerstwa spraw wewnętrznych jest więc glany- p nkteu

tară,;aomuajqe Equus: астопасбщвёпу ze swojej stronyszą
chcą mieć swego przedstawiciela i na stanowisku ministra
spraw wojskowych.Obie partje żądają te dwie teki dla siebie,
PILSUDSKI
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Kwestje

te

jednsk

nie

zostsna

niny-iana'przua

powrotem króla do kraju,a to tem bardziej,że prezydent ministrów Pasid wyjechał do Francji,by zdać królowi sprawozdanie
o pohìenlu wewnętrznem i hy równocześnie porozumieć się z
przedstawicielami Ententy w hes-tu Albsnskiej i Węgierskiej,
które są 515.“ bolączką puiut-a S.H.S. w dziedzinie polityki
zagraniczne j .To też pertrkltacje miedzy demokratami a rady
kałami steneły na martwym punkcie i degyzja ostateczne za pednie po powrocie króla i миє..
Dalszą kwestją sporną między radykałami a demokratami
jest sprawa budowy fabryki broni i amunicji,Zagadnienie to
poruszone zostało jui w roku 1920,kiedy Anglja oferowazs
paint-n ©,H,S.pewną sumę na ten cel/chcąc przy tej lpceobnoÉci skorzy-taa z faktu,że wbelka ilość surowców w południowej
8

i {пажом} Serbji zn-jduje się w ręksch angielskiego kapitsłu.
Нериус”, tą raąd śwówczas się mało interesował .Natomiast
kapitał francuski z nory- pracują

веть-судами!

konsorcjum pod nazwą "OMNIUM SERB"4 przedìozyì w miesiącu

' lutym b.r.rssdowi projekt wybudowania fabryki broni i amunic

ji w okregu

jevo. 516 skcji byłby w rękach rządu lub

иридий. якимсь/а reszta w rokach kapitału francuskiego,
Projekt ten trzymano w tajemnicy i dano ministrowi spraw wojsk
do zbadania i zaopinjo-ania “on-nr minister wojny gen.Branko Iov—movie przedmzyl projekt ten do zbadania swoim refe- rentom, ktorzy według zdania tut. коз objektywnie i bez-stron-

nie ouwiadozylinbu obecnej chwili panstwo niema pieniędzy
na takie wydatki i ze wa:niejszem jest dl- armii natychmi-zstowe z=kupienie amunicji i broni працівникам.: fabryka ta do
piero z: & lsta będzie mogłe вир-піп; armje S.E.S. .Nadto
przedloìonu ten projekt dà zbadania i cywilnym rzeczoznawcom,
którzy również dsli negatywną opinję.
Takie zwlekanie tej sprawy było powodami. demokra -

ci dowiedzieli sie o zamisrach i plansch „сумб- i roznocze 11 silną agitscję przeciw temu projcktowi,nawiązując równo one-‘nu kontakt z kspitazem niemieckim, za ибп- niezawodnie

43?

3.

Stał

znany Stinnes.W wiedzy czasie um rł minister

Branko

Jovanović

i ministrem wojny został

wojny

дан—41:63:62,

w tej kwestji jako zwolennik demokr и;. "џепа! kompromisu.,
Z pracy tej byli r-dyksli niezadowoleni i minister wojny
5.11.3114“; zost=ł usunięty, & na jego miejsce przyszedł gen,
dezevic,radyk=2 i axakamuik członek białej reki.Tenże po zmieniał referentów fachowych w ministerstwie wojny i przed-

łoiyż ponownie(projekt konsorcjum "OMNIUM S…",ktérego

пастками:-ввп projekt ten
przedłoz'ył go redzie ministrów do
przyjęło i gen.
członkiem

aprobaty.Fakt ten wywołał jawną walkę między demokratami a
Tadykałami.Demokrrci żądają pewnych zmłón tego projektu
/projektu dotychokas nie ogłoszono /i chcą, by w sprawie tej
zadecydował parlament a nie sama rada nlnistrÉwJ'u-lin 20 łamia parlamentu jest nie pewny i demokraci chcą zyskac;

'a

clans/by agitowné przeciw temu projektowi/ za “би to
pracą niezawodnie stoi kapitał Stinnesa.Możne voga'lo zauwa Żyd,że demokr=ci m°j4 stosunki z

k-pitału Stin

noc:,gdyi Jui poprzednio popiersli zawarcie traktatu handlo
wego z niemcami/obecni: sprzeciwi ›15 się wybudowaniu tej fsk |ryki s wspołudziałem kgpitału froncuskiego,a ostatnio zdarzył
się nawet uypedek,%inister spraw wewnętrztych,demokrsta
гиь1о'п16,:аь:оцн wystawienie filmu,przedstawiającego ckru
cGieństwa Niemiec i Wilhelma,który to film W Francji i Anglji
bez prn-né! pur—xyz?!
Wyjazd Pasioa

;

Francji posostawił i tą kwestję nie

załatwioną.Toczy się nedal wslka prasowa i sądząc po głosach
tut.Réz wojskowych ,to projekt ten mimo usilnych starań demo -

intă. zostanie prayjety.Z tego zdają sobie i demokraci, a za
nimi i пріми-'в: niemieccy,dokł=dnie sprawę i ...“qu sie
obecnie na zakupno licznych surowyów wBośni i południowej
Serbji,by tą drogą lny-kać wpływ na fabrykę broni i amunicji

z kapitałem francuskim/*OMINIUM SERB"/ „Jadqo dwukrotnie do
Mariboru osobiście poznałem 5 inżynierów niemieckich „udających
się do Bośni i południowej Serbji celem zbadania рапид.
mineralnych,
-2249

4.

Biorąc

to

wszystko pod

nuage/mama pov-icann le

two S.H.S. przezywa powaniu. krytymmwestjś zmiany dopier:
co uchwalonej konstytucji ппц kepit=2u francuskiego i
niemieckiego za poérodniotven наративни partji politycz
aveu?“- ostatecanie i gmin. кпп}; w dziedzinie z=granicz~
nej

Albanja,Włochy, Węgry фич bardzo niebezpieczne dla młodego

par;-tu o trzech plemionﬂahﬂtén dopiero po 3ł letniej walce
i z wielkiemi trud=mi uchwaliło unu—83 pain“.
Przytem

nalny радници,: stan zaro-xa krok: Alekaan -

№
dla panstwa. ,
dra, w które
wes
Tzą rozne pogłoski.Oficj=lnie oswia ozono,"

то]. miał zapalenie пере; kiszki i że po operacji

wrace powoli do zdrowia.Lecz w kołach dobrze poinfonoucych/
w kołach rosyjskich i kolech традиција/изашла,}. nal
Aleksander me gruzlicę kiszek і ze z tego powodu go operowane.
To tłumaczyło by jego długi vobyk we Francji.Choroba taka
z géry цін przepowiada наћи ;):-ot.! tym wypadku wysuwa się
ponownie kwestja nastepcy tronu,którym ma

syn księcia

być książę Paver,

Aruna/brata krol: Piotra.W tej kwestji нада

poważne pogłoski,że książę Jerzy,brst król=© czynił by stara
nia o tron.
Pogłoski te trudno "напад/ви} ћ:61,охце rodzina

i dwór znajdują się zagranicą.Z csłą pcwnon'cią można jednak
powiedzieć,że król nie miał zapalenia slepej kiszki i że chorob» jego jest znacznie powainiejuą.
Nieobecność króle jest powodem,2e dotychczas rada minis trz;- sprawuje rządy kréloukievlro'l' dotychczas nie 114:in FEX
przysięgi,nie wyznaczono oficj>lnie następcy tromu,a wszystko
to jest dla państwa również niebezpieczeństwem.
W końcu jeszcze nal-ły видимій. w południowej Serbji

w nuam/. nawet i w рівнів:”): цап yetych okolicach Herce»
»
goviny rząd walczyc musi z bandsmi,ktor@&i nadal n=padają ««
sioła i posterunki Emmanuel-1L;

Wrămieranesa przez Buaga

row i митинг–леви ,ktśry również hamu je pomyślny rené;

młodego p er:-tun.
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ypisana dnia 1.

nich:; b.npołyukn wewnętrzna

w wylokol'oi 500,000 000 Denarów nie miała ‚ротации,/вау;
do dnia 1, pszdziernika Іса-пасм.“ termin /zapisano zaledwie

połowę,tak że rząd był zmuszony prudhiyo' termin do dnia
15 pałanamnnĄoo: мири-коша maine,.» i do tego terminu nie zostanie osiągnięta wył wymienione sums.Przyczy_
ny tego niepowodzenia są n-stępujące: chłop w Jugosławji
mimo swego bogactwa mało dał na pożyczkę,gdzż woli

z=trzy-

mad pieniądze w swoich rękach i peiyoné handlowcom i prze-

mysłowcom, od których więcej zarobi,angażując kapitał tylko
na ktotki czas,przemysłowiec i kupiec zos dsł tylko taką
шьнбм „паган/ћу się „или; wobec ran,}. 10331.
daz,Gzownym zas powodom niepowedzenia jest fakt,ze ludność byłych obszarów sustr=węgierskich prawie Ze nic nie
zapisała na po'zyolkg wewnetrzną,czyniąc to z opozycji lu»
też bojąc się,że ponownie poniosą stratę jak się to stało
w byłej mon=rchji sustr.wogierskiej

Główną więc cześć

dały instytucje pm;-t'en niektóre banki,publiczne sto

warzyszenia oraz urzędnicy państwowi; {.:—rw“

Я

To niepowodzenie jest więc głownym powodem spik:

pada,00powodujecores większądrożyso›wkraju: w
Abrivze
stosunku do franka francuskiego notowano densra w miesiącu
czerwcu 350 /za 100 f,£.350 den./,w lipcu 380,w sierpniu
300 do 330,w pierwszej połowie września 350 do 400 a w
drugiej połowie września do 450.
Widząc niepowodzenie

poiyczk: wewnętrznej/ruch czy -

ni usilne starania,by zagranicą unika: poiyozkş w музака-’ ci pc;! magnum,» co swego czasu uzyskał zgodę

parlamentu.W tym celu wyjedzie w najbliższym czasie dele gacja do Francji,Anglji i Hol=ndji.

-

Pow-„iny- powodem obniżenia waluty S.K.S.byzo też
postanowienie i decyzja ministerstwa “типаж-,на“ zez woliło na urywa: obcej waluty.To zarządzenie Mowiem wyko -|

Tzystały pam-apc.”

діловий:" masami

nsz;
New York

6.
wywozili

zdrową walutę,.To

też z=kazano ponownie

nry-Ś: oboej

waluty i wynosic; wolno obecnie tylko 3000 densrów i to w
den-rach

lub też w obcej walucie.
сад/(пише: wewnętrzne j poìyczki painta-03 byłe

w sławne, mituri, : udzielenie większego kredytu dla minis -

terstwa spraw wojskowych orsz wma—avant. nowych linji ko
lejowyo‘rfo tez

niepowodzenia tej po

думи vyjeìdn zagranicę delegacja W.S.Wojsk.celem zakup
na mater) słów wojennych,a z drugiej strony шафа by ros poczęta budowa n=jkonieczniejszych linji kolejowych.,
Co do sieci kolejowej to rozpoczęte są jui prace

nad połączeniem Serbji z Bośnią linją kolejową Gacak Usice
VYardiśte, Ważność tej linji opiesłem już w poprzednich
raportach,
Dale] mag być w krótce rozpoczęta budowa tak zwangj
#

uma-Amun adryatyckiej",msjącej wysokie znaczenie gos podaroze i strategiozne.Linja ta ma

połączyć Belgrad z za -

Фока Kataro i ma byo norm>1no-torowa.Dotychezas jednck nie
przyszło jeszcze do :gvdy)ktérgdy ona ms być prowadzoną.
Jako główne linje wzięto doliny amy/uv? i 2-21 /Piva

wpływa do Driny,Zeta płynie w Cz названо i wpada w oko
licy Podgoricy do rzeki “пап/оглядев; do Jeziora
Shannon/‚1311.31. uczegśłnytŚre dotychczas ustslon
są następujące: linja t: szła by z Belgradu do Śabacu po
lewej stronie Sawy,z mostem na Sawie w okolicy ithaca. 3
$abseu przez hz'ntoo,hjxna,3u.ta do ui. Gradu ,z “і. Gra

du przez Poo'g doling Drina i Piva do miejscowści бити,
dalej Nikdié 1 z Niksióu do Boki Kotorskiej/między Niksić
a Kotor projektowany tunel diugoseé 10 kilom./.To jest
jeden projekt/ drugi projekt przewiduje linję Belgred,Val jevo,Uzice Vise Crad,dalej Vise Grad,Uvac, Prijepol je, Mojko
vac,Kol бандитами; Kotor, Wysłano więc “етюду,-адcych zbadać te dwa projekty,i dopiero potem zapadnie o8- tateczna decyzja.
Gdyby przyjęto drugi prójekt,co przepuszczają tut.
koła wojskowe, wybudowano by oprócz tego następujące połącze
nie (nano-tote bunkulitroviot-ljolopolj. przez B.;-3
„ё

7.

/Trgoviste /
wysokie

Ber-ne

znaczenie

do Bjelopolje.Ta ostatnia kolej

strategiczne

miałaby

gonpodaraquyì z jednej

i

strony istniałaby linjs kolejowa па péinéanych granicach

Alb,—nul- z drugi:j strony „uznałaby połącznie między linją kolejową Belgr=d Saloniki a nową linją kolejową Adrystyc
ka .

в
Prace badawoze maja bye; „kościan. przed miesiącem

grudniem,by przed Бици i i nowym rokiemsp sprawę tą przed
łożyć redzie ministrów i parlamentowi do артог ty.W każdym
razie ma miń. ta byc; a=decydowsną do wiosny,by w tym to
len-te roxy—,come. pilną i szybką robotę.
Dalej ma być popr=«wiona i usupełnions sied kolejowa
w см:-1.031330." to prace ms=ją wysokie strstegiczne znacze
nie a dopiero w drugiem rzędzie gospodarcze .Tak ms być ne

po'lnoo od Zagrzebia przedłużone linja (raplnaJupﬁnk,
/Rogasec/ w kierunku C411 oraz w kierunku Vsrazdin.Dalej
dwu
ma bye. przerobioną na linję mazzxka« torową prn-Grui;
' Bagfzeb, Varazdin, Lindayva /na

наилазе—пик“: /a połą

ezona z Lutomerem / n.:-554%; ЁЁ:to me być wybudowana

"à; gronicy wogierskie) w dolinie
Drawy z Koprivnicy przez Varazdin do Otto;/m. linji Elke
nows linj= kolejowa

vac-Pragersko / Pragerhof/.

'

Wszystkie "і wymienione projekty opracowuje obecnie
ministerstwo komunikacji i ms „,th :“; Інуі wymieniono jak
najrychlej przedłożyć do sprobsty parlamentowi i radzie
minist to".

*
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zegrenicznej S.H.5.jest kwestj: им:/заменивши"

Jugosławji w tcj sprawie są nesimtiri}! według słów ofi
corde satebu gan.politycznio i materj lnie popierają al
b—„Śczyxch a tem sszem i własne interesy.Koł:
ze Włosi nprécz виникати-.а: i smunirji

oficerów

1 домни» jako интим-Є»; de Târany,Wielka n°66 arty lerji po stronis 615 riskio: w ost-tnich walkach potwierdza
poniekąd te siows.
Ату—ша Ayplomscjs włosk. praeforsowsis w Ententy
nséenie jej mendatv ned Mb nj4,# МБ“: to sprawie 31617-

nym czynnikiem» b ;%s Angl

r tej kwestji ośalnaoxył mi

којегоМџњида Arglje powierzyła wprawdzie
(«(r/M Tacchom ton mandst,lecz pod tom кттшнэшін granice M -

->

\)?“ benji 4 1613 roku gosteną zmienione na котя 586 Jugosiawji,
R)

оф

“її

це

v

à ' biorąc przytem pod «zgląć jedynie powody strategiczne.,

$ndrnia

granicc, złamaną był: rzeks Drim,

cą według adonis "nglikév tok w ygucwtmæje nie mogą byś
podstową dyckusji.Nawet powody gospodaroge Anglja nie chce

uvuartodnid.Gdyby jodnck Włosi niestosowali się do wyż wy

mionionego warunku, to w tym wypodku Anglja poczyni ener
głozne kroki,by Włochom mandst ton

Atta-

ché "oj ;&.ртдуръвиогщіе Włosi bedą czynili putain. trud"
nouci,1 że kvestja ta wymagać bedzie dużo ukżedów i per
tyaksoji,gdys zarówno Włosi jak 1 Jugosł-wja stawiają
wysoge wygurow une hama.
Powierzönie mandstu Wicchom wyworrazo w tut.kozagh
wielkie oburzenie i wyjezd Pesiga jest początkiem dyplomat vozne j гами–фамљсбгз chce pozyskać 41siebie Francją]

ічачд‘о :Śmoazeinn/ by ikomisjé'quaî być wysłanśj do M bcn”! [ugo-19133 broła udzież.Wynik tych utmost;- jest
dotychczas niezneny.Tut.koła wojskowe praypuszezcją, że

24 z

2.

Franojs poprse

sqdsnis S.H.S.a to

między Francją a

Włochsmi

nie

są

tem bardziej,ze
zbyt

stosuni

uranu-mgdyi Włosi

coraz jawniej ok=zują symp-tje dla niemoc;- i ich polityki.
Kwestja alb:{un działalność włdohów w Rjece i

są powoр, nie wykonanie traktatu lupa-nose przez nach“

gra °
dem nspresonyoh stosunków “скочивши–Химна. Na
нам!–ки: toczą sis zażsrte walki,prowadzone w trud-

nicy

nyń i niebezpiecznym" terenie górzystym,

po stro -

nie 1ugoulow1=znlakloj połączone są z 'po—miną strata mater
siu ludzkiego. W Dalmscji i w okolicy Rjeki obsadzili
*

(zarówno Włosi jsk i Jugosłowi-nie silnie linję demarka
cyjną i granicę Jugosławja wysłała do Bak-ru cały pułk piechoty i orgenizuje podobne zm/jdujace sie w Dslm=cji,Bosni
je wysi Chorwscji oddzi»2y rosyjskie /3.000 ludzi /, by
Zac ф ко str=ż graniczną przeciw Włochom.Obsadzenie port:

Baros przez regul=-rne wojska włoskie Асима“; / к уножа
ły мышц;: w tut.kołach,i cor-=z liczniej Iły-sca mons
c
glosy, ie Włosi nie oddadzą Jugosławji tego portu,chcą
,
go woieli6 w wolne …Это Rjeki. Wszystko to są fskta
które dod-tnio oswietl=ją stosunki
инши-о
/

‚Megaman—non“.

Włochów w s=mej Rjece również niepo -

koji Juge-law“. Zanella bowiem po długich tertrsktacjsch
az Rzymem zwołsł konstytuantę wolnego miast: Rjek i, skład
skłajace ste z 63 pech,-.: utworzył :mg:/‘ następującym

dzie: Rychard Zanella,prezydent i ідиш.: spraw gagranica
nych ,spr=w wewnętrznych ,h-ndlu ,przepysłu i komunikacji

Папа.–Кадин kisrownik ministerstwa spr=w wewnętrzpych,
Jeśel ,mini-ter sprawiedliwości,
Nohovic,minister finansów,
„nić,-minu „'n-n i wyanania,
Pepeani minister конь,! publiozynych i
LaBak,minister socjalnej polityki.
W konstytuancie głosowało wprawdzie 50 риге" za

wy; wymienionym rządem i na zewnąjrz wyglądato

T Fear
TunW*
e
nt
su
c,2e
na wiekszość.Lecz należy pudyreslt
organe;: Rzymskiej,a cpozy0ja jest tylko n=jskr-jniejszem
діє,

3.

skrzydłem te j

вимпел???” dziwnego wiec,że stosunki

t#k ie , spowodowane

png wpływy i zabiegi włoskie,są nie

zaniepok@
bezpieczne dla Jugosławji.Opinje publiczną jest
jma prajona i daje temu wyPor w prosie calego $min-a
doxt ychezas
ве serbake wystepuje ostro w tej kwestji,co
gra bez kwesti
było rzadkigm wypadkiem.Lecz w tym wypadku
Serbów ma
i sytuacje albat‘aka. pouring rolę.!tćra dla
większe znaczenie jak dla Ghorwatów i Słowenców.
nery
Kwestjs Burgenlandu jest drugim zewnętrznym kło
adnego
potem agua-713136“ stoji na stanowisku dokł
też koła
wykonania trektstu Trianonskiege. Z tego powodu
śry propo tut.były niezadowolone z interwencji !onegamt
ugo-ta'ju
nował Austrji oddanie Węgrom miasta Éc'prouJ

s więc pos
opuściła Barsnję na імя-ши koslicji,wykonsł
la.
t-nowienia traktatu i żąda tego i od nieprzyjacie
nski i
W tej kwestji konferował w Belgredzie poseł rumu
nie Jugosławji ,
ozeski a Passigem i Rumunja stenels po stro
cja Benesa
Tut.koła wojskowe puma-scum,” interwen
bowiem dowie
spowodowana była zsbiegemi Włochów.Benesś
przed intr
dziawszy sie o zamiarze поміщає", podobno
nen/ohne
wencją Benesa projekt taki zskomunikowsli kon
"nudne; De La Torettę i zaprosił Iga;-

i Austrję na

ozycje
katalog-ne” na ноге: postawił "я wymienioną prop
dla ktorej
chcąc tem neuem т -Фонаб powagę Małej Ententy,
lot-logo
gnaw był poi-19010 post-nowisnie seesakn«gexx
Uważam za
wykononia trektatu w Trianon. Twierdzenie to
ej nie
prawdopodobne,a to tem bardziej,że Włosi bynajmni

ьуё miaro są zwolennikami Wsłej випадку; sami chcą
dgjnym czynnikiem w {roan-01 Europie,& z tego powodu
y Ru --swego czasu usilne starania w Manuel./b
czynili

munjs nie przystąpiła do tego związku.
PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
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Dążenia

jednak nie miały powodzenie,De La

Toreta nntęiył,gdyi miał niezawodnie za sobą i Anglje,
które

niepprychylnym okiem patrzy n: Małą “"Нашій:
466

4.

wojną/pod “În“: ?rm'mjx. Pruwuonś'nzśnys-łio Maka
Entent» 2 Benesem i Pasicem na czele /Pasic,Benes w Wiediu /
ea mia z=biegi,by konferencja w Wenccji niedcła wyników
imax-wok przez Włochów.
Rząd задовго-імідж: przygotowuje się na wszelki

wypadek .,Obe=dził gr=nicę węgierską poważnemi siłs=wi i poczynił n=wst przygotowania ewentualnej mobilizscji,by w
razie konieczności xkxa występu; zbrojnie przeciw Węgrom,
okupując ponownie Baranję,Lecz podkresiić należy, że Jugo
Bławj= dokłeda wszekkich "animi; nie przyszło do takiego
zatugu,kt5ry by wywołsł silne zamieszanie и Europie.Tut.
kołs wojskowe “хемије w tym wypadku stanęż« by cała
Mała Ententa po stronie Jugosławji.
Komisja delimitacyjne z siedzibą w Бивши. Toz
poczęła wytknięcie grenicy jugoslavi”AsklﬁQueukhJ,
Zaczęto od znchodu,w Prekomurje,gdzie się stykają granice
Austrji‚Wogier i Jugesiawji.Prsos postępuje bardzo wolnę ,
gdyż nieustannie
ny,z МБ:-уси

wpływają protesty z jednej i drugiej stro

dotychczas najpowaéniejnyn był protest Ju

gosł=wji przeciw decyzji komisji delemitacyjnej,na podsta
wie “in; Jugosławja odstąpić ma w tym „диедра
trzy wioski.W tej kwestji komisj= nie udżieliła jeszcze
ostatecznej odpowiedzi.
CZECHOSŁOWACJA
@]

(

Ann 37.

odbyis sic w Belgradsie kone@kracja

pierwszego biskupa prawosławnego czeskiego Manetki-tns,
упали—„иди Otrzymał nazwę CORA

zybył on otoczony

liczną delegacją dnia B6.wrzesnia do Belgradu,brał nastę- ~
nego dnis oficj=lnie udzi-ł w uroczy-tości kościelne; na
Tzecz zmarłego króls Piotra /6 cio tygodniowa rocznica /,
i popołudniu tego; dnia wyświęcił go patryarcha urban,
Dimitrje.
„SKI
„WUTE
„OHIVES
\ New York

-

Rzecz tą komentowano licznie w tut.prasie serbskiej
i

„unsun/podkreślano ważność tego,że i Czechosłowacja

państwo słowi=nskie przystępuje do cerkwi PREwosławnej.,
AbP

Głosy pr=sy rosyjskiej

podaję

w gałączniku

Na ten tomat rozmawiazen

!

9 /.

пины/53,25: “::,

- Affsires i Attache Wojskowym, … „препун 46na

razie kosciół ten liczy z=ledwie pohora miljona i ma z
tego powodu jeszcze

wpływ w Czechosłoss0 ji „Wpływ ko;-

Gió6ła k stol@okiego przeważa poważnie,lecz są oni zdania,
во zs kilka la:konio! prawosł=wny bedzie типичну»?
przyniesie wielką konyco Guam-Zenon

oł» annika

родним: /mówiono mi to w koł=ch чаши:?“

wiara

prawo-luna powinna się new wisrą uko—Xiu; ktore. tem

sxmem stazaby sie ważnym czynnikiem idei наповнена-км;.

EMIGR'CJ1 ROSYJSKI
pi

M
A |

‚а;

/

ух ”74037

dzinie-tej toczy sie obecnie z°icts welka
miedzy wpływami niemieckiemi a francuskiemi. Po rozbiciu
armii Wr-ngla Fr-ncja przypuszczała, że oddziały te nie
dadzą się więcej miam-"ac,. Wistraym săa więc wszelką

ариев/дави rozbrojenia,internując formalnie resztki
tej =zmii.Uwagę swoją zwróciła tem więcej na emigrację
w Paryżu i w Pradze.Z tego korzystali Niemoy i pod ich
wpływem i za ich pomocą rozpoczęła się rma/by raum;
te „unghia:- storniowo przetransportowano do Buzgarji

i Jugosławji,chcąc je z czasem ściągnąc

do Niemiec/by

tem rozem zxzmajdującezksażs z istniejącemi już oddziałami
stworzyć bitme oddziały, 4501“.- Мукша,/.

&

wnie 4
‚fung pewne powodzenie Niemiec luncan pono
nowej zbrojnej
вищі; swoje nmﬂ-kofpmnyls kwestję
пивом-$$!
Antennen/i korzystając z istniejących wśród
ozy frankofil
różnych zd-ń co do orjentacji /germ-:nofilska
ska l/vy-taka.

do Belgradu gen.Franchet a'Esperey,by na

miejscu zbadać te. ”eaux.!Belgradzie nawiązał gen.
Franchet a. Еврехгеу kontaktzwszystkiemi partjami rosyjskie
mi . Wynik jego pracy można Ё. посвятили-цв.. да )1009 2ув
tego dowodem jest zmiana kursu gazety #NOWOJE WREME* .
№

Віза

Gazeta

ta, dot yohezas

"примас: orfentacji germonofil

bugﬁx-nio:
Za ostatnio bardzo dis Francji przychylny ~rtyko
skiej,która ktkkx nieustannie napadała

lvl1o/Ä ktorym jownie podsje cel i plany !“me
ktor ych i w tut.kołach rosyjskich mowią.w skrzeszenie
Rosji jako konstytucyjnej monsrchji,nieuznanie

pań-tl
powstałych na obszarach Rosji z uyjątkiom Polski, ao do
ktorej nie wymienia się ju: granicy ће“ Los naszych
--- seen
kro-on misłby według twierdzenia “има; rosyjskich byc
answer

tenens/gniew plebiscyt

agnem zagodnieniem według

zd=nia rosyjskiego jest kwestje "point; grsnioy z Niemcami.Musi wiec uniknąc: Litwa,Łotwa i Estonjs i w ten
spuéb osigeniato-by cel .Finl <ndj> pozostaje samodziel
nem „„За–„Јин jednsk Ukrsiny,a nawet o autonomji
niemoże być mowy.
Taka zmiena kursu gazety "Nowoje Wreme " jest
poważny- sukcesem Francji,niez=wodnie drogo opłaconym.,
Fakt ten tłomsczy tes nowe st-nowisko tego dziennika
względem тен.
Po pierwszej połowie września nepadano

nas wszelkiemi Mm! w drugiej połowie nastąpiło pra
wie zupełne milczenie© ыт,- Obecnie umieszczcją ar

takuły,chcące objektywnie tą uprawromwtrzyojxonu Juz
mowy o grenicsch z 1914 roku.

a

W związku z tem stoi przyjazd profesor» Kartaszewa,byłego ministra wyznań za regencji "ЇЇ-мідь

Belgr=du,Przybył on j=ko delegat Ватоета by підпасти; а
пыщ umiarkowaną partję monarchist ymm-cina jąc do nie:
"cuman… i prawych ks~deto

Baczną “um zwracają Tran-v

cuzi przy tej pracy ns kubku, z noxon Ju: ц Узи-№
pertraktowano w osobie gen.Sidorina.Zachodzą jednak mm-

ferry
et под gdy: koz=cy żąd=ją autonimnę '!rsinî “new i
w konsykwenoji uzn=jq poniskad separat ynyom,mtcnum
} PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

n
атентата venne
prądy Ukzziny,
Na monerchjp koz2oy si? zgsdz2jq, Dalej
mk
|

szuksja Frencuzi zbliżenża do oddzi-2ów Wrangla,chcąc je
нанаT
жи
pod "o': пифы-піу te stałby sie ponownie

2268

7.

eżykyikiem

intewrwenoji.

weìnym wrazie

Początek eteren francuskich jest więc роману i

należy czekać na dalszy rozwój w tej kwestji,gdyż dotych
czes niemożna pozna; dokładnie linję polityczną Francji
we wszystkich rzxczegćłftmm~ to tem вищим;: prace 34

w początkach, a twierdzenie кб! rosyjskich naleźy z 5820
przyjmować z pewną rezerwą.2 osłą pewnością rosną w tej
dziedzinie wpływy fransuskie w Jugoszewji i rozłam werca
morinrchistéw staje she co Tez wigcej widocangy, jak to wideo

a {ниц,іе "Nowoje Wreme " przechodzi ns orjentację fran

опека.

AW“ w ytezajq nsdal

swoje siły,zdając sobie do
#

kłednie sprewę z sukcesu tramskiegqﬂaxfsﬁnqdnno w Kar

lovcu zgromadzenie In:-mp6“ rosyjskich pod praewodnictre»:
metropolity Antoniusa,ne хадж-у.: дощдгоімц przyjęto re

zolucje monarchistow & Reichenhelw
Rona: tej wslki Ёша; Баптизм/2 jest to bar
dzo waznem пингвин,/Кигим rosyjskiej.
Co do odézi rio» wojskowych Ao jui w poprzednich re
portach wymienianie za pomocą rządu serbskiego pracuje
się pilnie nad organiascją „сий. knur” i oficerów

bierze się w ksrby wojskomZdychplms & miam dniem rośnie
a shiba Gzynna w wojekd serbskim niezawodnie się do tego

2

ртаусаупі&. Attache Wojskowy genPotocki objeżdza wszystkie
kolonje i

stosunki , urząanająonpemgourdn

ju przegląd wojskowy. W każdej kolonji wyzn=cza pewnego #»
komendent > szkowego,kt$ry oficjalnie prowadzi rejes
tr=oje zdolnych do wojsk=. De factc

jest to pewnego rodza

ju mtîltuywwanu wszystkich kolonji i uta-zona, ich pod
dozór i wpływ wojskowyßto'ty bacznie śledzi do jakiej partji
i orjent:cji nsleżą poszczególni ozłonkdwic. W tej sprawie

--PILSUDSKI

niezebrsiem jeszcze uczego'lowyah danych i
ARCHIVES
New York

|

je

w nastepnym r-porcie,

470

