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Mobilizacja Wojsk
trudnościech

w

S.H.S,pomimo

w Chorwacji,przeszła na

pogłosek

o

rackomyoh

03-51 bardzo „мапы.

chnnk,ło.nąd czuł się w obowiązku zdemontowania kursują
cych pogłosek o rzekomym npm:" апп-имён w ofiejslnym ko
munikacie.Ns ile magica-“until; komunikst ton odpowiadak
живиним-Зминица z tym komunikstem w niekórych miej

saowoiehoh partja Radica i sgit:torzy przybyli z Węgier ,
№11. burz-ho silng ввігаіэ'ргоршпа nic
sia do wojska і осі najmu-:= jest desyzje partji chłopskiej
i R-diós „Również thiene do powatrzynunis chi-ope,- od dostar
ogenis pomo'z_.hdnvk że agitsojs nis dais powaănyoh regul
tată—av i tylko w геноцид.–амо}: wyprdkech prayezio do wystą
pytaniu 3and-met:1,ktérn masisła siłą mb]-„aś opornych,
Met-1055,“ zwracaniu ung! rioni-hnno prowne nie
$tawienia sie

na wezwanie, dobrowolnie

je wypelnils.

Rząd wystepuje berdzo st=nowczo pracciwko opornyn,0i МЗ:-пу .

sie nie stawili dobrowolnie do
wojenny i ukarani do 5 lat

będą oddsni pod,-ląd

*

магма: гог5%,њ8и·–1:сг::·ћ9с11

odpowisdoli 2» pnekr'oazen'ln,“ut-uy o ochronie bananas-x;
stwa i spotoju publicanego ktors preswiduje w tym wypadiu

badz, kare śmierci ща; też 30 1st ciężkim robót.
Musaa z “погибла nie jest wykluczony/'nie mobiliasaja
wywołełsby wieksze tmdnaśal,gdyhy nie szybkie wyjaśniona
sprawy Karola ,Gdy una-'une aie stamowisko Wogier i Karol
Fado uoi
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gostsl s>arsestowany mobllizscje doloas sostals wekrsymans
%

"пианино.!“ sie do togo Gzesu byli nie zjawili,roz

kazano sie nie „”Ma—';.Roipouquenlo to wywołane było

en
__

&
1

brakism

konieczne::cl шопинга“ i wzgledami

możl iwer jest jedn {.Se w ten uponăh uniknieto większych
storó i zsburzer przy mobilizzeji.

ger

t

Mobiliznejs ostrtnis jessoze ros bordzo silnie „wenn-'

1lil- trudności zwiqasne z brokiem linji kolejowysh,któro by
w dogodny opener; 3904у2у a либа ze wschodem i pulman a po
dwutorowych linji,krótkość platform wyludowaw
c2ych,brsk taboru ruchomego,weavstko to “грн.;. koleje
daisisjsze nie odpowisdsjqa aupełnie wymogom „';-nom i że

wojns dis Serbji przy dzisisjazcm stonie koleji byłaby bar
420 trudną,

1

Równie z zmn.gazynowanie amunicji i rozłożenie okledów
artyleryjskich okagsło sie nie odpowiednie,a “a, a«unieji
i “№ приёмам srtylerja

po

lows nis byla w stanie toz-im:; sie sediug norm bojowych i
orr-niczono sie do wzmocnienie ks deco pułku о 1 dywizjon
o dwuch baterjnch.
Nobiliz-cjs miałe kosztować kolo $00 miljonów dem rów ,
со fstslnie odbiło się na finenssch par;-eu.

Demobilizxacjo

rozpocapto cd zwolnienis kont ygentu

powoł=nero па €oio tygodniowe Śwxeunhm né" w związku
2 mobilizecjn zotraymene,Daisi"j ju; osłkowicie armię zde

robilizowsno i pułki „бену na swe miejsce postoju,

423 иё" A

Z

na;-Anieli polit;ki wewnątranej ns _phnuy plan wy
suwsją найкращим a mianowicie kwestj= ssluty i

kwestjn rekonstrukcji gobinetu,
Waluta serbeka w Ostetnim miesiącu przesała praez karko

w

łomne skoki:w ciągu 10 dni straciła przeszło 30» swój wnrtos

+

oi,gdyż fr-nk fr=nouski z 5 densrów skoczył aż do 6 densrów.
Rzucenie przez rząd większej ilości wsłut sagranioznych по
rynok belgr-d2ki obnisylo sctuoanic kurs do 5} dyn=rs,ale
wsluta co daiennis powoli spads' wywòîqua tom ogromny wzrost
*
Sytusoja ogromnie się skowplikowsła jeszoze tem, 20
hondsl tutejszy З"? silnie zadłu'onyxnglęun zagranicy,
spedsk wiec den=rs wywołał katastrofalny stan dla handlu.
Wiele firm zawiesiło wypłstę,
Przyczyny nagłego spadku trudno unu'-tău:"… odbi

is. sic Марино-‚5 sytuasji i wydatki związane z mobilizacją
als w wiekszym stopniu wywołanejest to brakiem taboru Еп.
jowsgo i związanymi a tem trudnościami exportowyni,
Ragd prognoo toscane; welko ze spekulscjq na zniżką
głównie

ost -tniej anitk4

zaprojektowal skoncentrowanie w swych rgkach honddk devizani
obcymi. Projekt ten

sie a ost-hm krytyką sfer finan

sowych S.H,S8,,rtóre wskogują na biurokratyzm i nieudolność
inst-tucji rządowych przypuezca=ją,18

pociagnie to tulte

jaczoz? wieksze komplikscje finensowo wslutowe,
W srrewie pożyczki jeszcze pewnych wiadomości niemsm,
Буду; Minister Skarbu KUM &NUDI dopiero co przyjechał i nie
u4-20 mi sie dowiedzieć jekie wsrunki postawiły Francja

i

Anglja«
SEHR,

тетвуксут

с

+

Pabis po złożeniu przysięgi złożył do dyspozycji Krols
ii«ок
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portfel,jsdn=k је król dymisji nie przyjął i prosił Paźiów o
pozostanie u steru włedzy.Przewodniczący "Skupezcziny"
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Dr.

Ribsr referując

raził

królowi

Sytuację

porlamentarną

wy

zawieje utworzenie inneco grbinstu na rozie jest

nlemoiundednqhge pomimo to kwestja гарних-11203]
gabi
netu jest nadal attua—Inmgdyì
”&:qu rozum

-zw,

swe wpływy w Tządzie
Wawnetrznych
utworz yś #191 # 5045
Iemi

i “gamm; tekę Ministerstwe Spraw
tors z

demokratami radyksli ohoieli

parlamentarna & chorwatemi i kleryka

(p-rtja słowenska),ale pertrektecje nie doprowadziły

do konkretnych пути?. i rodyksli cwuli sie zmusz
eni szu
каб kompromisu dla npo'lpnoy w rządzie z domokratam
i,
Partraktacje z tymi ostotniemi nie są ukcr‘xounm
gdyi demo

н'ъсдмо'пу i tak stracili teko Ministerstwa Wojny nie
chcą teraz ustąpie i str=cio teke \.S.Wemnetranyoh,a
praez
to samo nplywo'n na

“сауна;. osoba ”raźniej-u

go Ministra гтњиЗца–З. jest wysoce nie poiqdanaædyâ za
równo im chodzi o wybory jak i o ahorwnténktény
silnie

atatujq Pribicevica де jego centrslistycane “дио
ди.
Projekt nowego podziełu

kraju,wnie

siony przez rząd do Skupugynkate'ty rozbija ”du”?
chorwacką i przez sztuczny rodzisł stwsrzs w voucugc'ln
yah
okregsch znaczne ilo-'o: ца; newst wtyk-ześ; serbs
ką wywo
la} ogromne mbursenie w kolash chorwackich.
Sytuacja wieo gabinatu jeet bardzo nie pewns.Do
wy

Jal‘ninnh sprawy,czy gabin t dzisiejszy P-sida będzie még}
puzon-t;,lkupncnna nie bodzie zwołsną.W reais prassils
nis joko ewentuslnych mmm-:d: wymieniają ми! znowuż

Pasiga htm;

Protics,
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pierwszy plon

sie sprows

z

wysunę

Albonji.Serbowie

dot

chczas

‚„а-Тамада; n°

linji rozej woń: (11qu do z=gnrnięci» oxa-'ci радост: 1
Mb>nji posuneli się pol pretekstem wslki a az
neutemi v oroliesch Prigrema wpigb ter torjum Alb>nskiego
a ne wo'înoo"

wyżyskując

|onflikt plemienno religijny,rod

burz 11 kstolickich miriditów

do wystąpienia przeciwko

muzu Imongriemi rzędowi w Tirenie.Oficj>lnie rząd serbski
nie przyzncje się do popierwnis ruchu i udzieli: Wiryditom
tylko se ses "se": humenitornvoh mater} 1:7“ deniternych ,ale
według słów P—nŁŚJmŁr-dyci mogą z=wsze Italy:: no sympatje

serbo» malozao przeciwko muzułm nom i kem-listom i nie moż
nn im odmówić prema semostonowieni: o sobie"

W rzeczywis

tości jednck rush ten an jduje i moterjslne i moralne oper
ele w pristwmie 8.8.9. a Szof randu mirid okiego M-reo Сфогі
an jduje

sio w Prizrenie t.j.na tervtorjum 5,5,8, stemänd

rozayia oficj ine Aspena#,Nots Lloyd George «,m ktoroj
2448 асафовокані8 *о 9.8.9. $ 16 Stótutu Ligi W rodów wy
orromne oburzenia w śród «сидиш. висина,}:
Lloyd George nis mykorzvsta? $ 15,20

agoÎnie ze Statutem

Ligi N-zodéw nrlaândo uczmic.Jednck Ze cwsżtowne

nie Anglji o tvla zrobiło

„atm-ji;

име,}? protestując атив“,

8.4.3. przyjęło n-rzuconą gronicę a Alb nją,ele
granicę EXNEEXKJX

s

394.10

by

zostcłn rotyfikoweną przez wszystkie

par;-un avinterosowane,a wişc i priea Grecjo i by wojsko
na dzisiejszej linji #3 do

wyt

knięci= w terenie przysałej granicy.
Spr=wa toraz przeszls do P-ryłn.gdue Odbywa się po
siedzenie ReAy Lisi
E sprwwis tej po zm їздиш-м vec*=tr-tx-.Mmi.ox:~:~»
Rumunja pewne presje na rząd jugosłewji,gi vă tut.posez ru
muns'i p.Emandi

ns pom-Em skutki ewentuslnego opo

та і podkre-'n! konta!-tui; unikania wszelkich srostracń »

3.

rdya Randy Moc-rstw
і

aq

amgosons

cinglymi

stampi/w: w Europie.

dais; gs weso'kq cene do

S.H.S._

i POLSKA

->

«rornemi kwestjami

4

Stenowisko n=sze w sprewie węgierskiej i inﬂux“
& Czechuni wywolslo wicle komontoray w prisie те.,но'г
na 0353 b>rdao &yczliwie przyjął= obydw= wyirraeni» i pres

stanowisko “ништа—Је jest &o piörwsay krok
do wstąpienia do Maze] Ententnnoplsrc kilks spokojnsch i
rzeczowych interwjew naszego шти–ч wyj:śniło prowdziwa
znaczenie tych anew w opinji publicans}.
W ostótnich dniach w rodykolnym orgonie "TRIBUNA *

“№134. aig парове па Polskę z powodu рови,. pracy polskiej
które jnkoby misła napaść na S,H.8.i atakować osoby кта е.,

W datennikach роппсщмёп otrzymujemy w Poselstwie,
nigdzie nie znsleśliśmy dzdnych wrogich 418 8,8,8, пузбарієґ;
proszę więc,0 ile to możliwa o

gakowp mis

Re miejsoe 1 2 jckisj strony atskowsno райвно S.K.ŚĄ
аб ув méga x owntuslne nieścisłości sprosta-s.;.
Pum-zeznaje jest to rkoja so strony Капитан-гт
asniepokoilo wamorsenie sympotji dls Poloki

i

ktc'uy wybrcli chwili "wienia Macaw 41% поже $ п'чрч'м

29.2119 Mamie rosj ni: są w blizkich stosunksch z нитрата.
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Wstrzymanie demobilisacji

'

roczn.1980:

танцоры}: rb. miał Буд -

|

zwolniony rocznik 19920 r. ,który prseafulyd 8 lata w nartach.:

-

Dekretem krälewekim 2 26./L.swolnienie tego rocsnike zosta£o
wetraymane na cent анонімних. Ratoniast,Éofniorzo 1980 у.
pochodzący z Bukowiny,Sesarabji i Siedmiogrodu mogą byd ята)»
niani na urlop na czas od 30 do бода!- Rozporsądzenie о

i

ą«
urlopach nie tyczy się Żożnierzy z regatu, Powyższe rożporz
dzenie mia/o ns celu pozbycia się chwilowo niepewnego o…“.

szczegłinie datnych hiatus:

=

‚mamma/house 1ù
konwencjg wojsktowe pdänie] od nas,ragd4 czeski
Erzylen wojennym tut. Linistra Woiny бек,Пофазпа, Szofe Sate Pit.
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