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Wiedeń, dnia I.sierpnia 1919.
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Fo ogłoszeniu warunków pokojowych dla Nîehîeckiej Austryi
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podanych do ogólnej wiadomości przez tutejszą prasą, odczuwa
się tu silne przygnębiehie, szczególnię u ludzi finansowo lepiej sytuowanych jak i u przemysłowców,którzy od przyszłości,
głównie na tle godpodarczym bardzo mało oczekują.
Pierwsze skutki jaki? ogłoszone warunki pokoju odniosły
jest zmiana w tutejszym rządzie, ustąpienie Lr.baU5HA ze stanowiska ministra spraw zewnętrznychi nlanowan e na to miejsce

Dr, HŁNNŁRA. Po ustąpieniu Dr.BAUBRA nastąpl bazwzgiędnie і zmiana polltvki tak wewnętrznej jak i zewnętrzne).
Zewnętrzna polityka Dr. BAUERA była połączoną z tendencją

Petrreaет т,
nawiązania przyjaznych stosunków z Włochami, w celu tworzenia
еипоп
wraz z niemi bloku składającpgo się z Niemiec, Nlem Austryi i
Węgier, sklerowanym przeciw„ntanuI;r~5;;;Ę€;łna
pnlxtvka Dr.
bAURRA zad byla jak to już w poprzednich raportach donosiłem,
skrajnie socjalistyczna, tolerująca prądy rad żołnierskich i
robotniczych.
Przez zmianę
ministra spraw zewnętrznych, jak tes i poli---е
tyki zewnętrznej, co jest ogólnie jako ustępstwo uczynione
dla państw koalicyjnych uważane, spodziewa sie n19m.-nustrva
uzyskać przychylność koalicji, a z tym i.ulgi w warunkach po- +
kojowych,
Mianowanie Dr. RENNZRA na stanowisko ministra spraw zagra
nicznych z polityką przychylną dla Francji- z odstąpieniem od
---...
planu przyłączenia Niem.-Austryi do Niemiec, madol
mokre warunki
--->"
pracy na przyszłość, bo wierzą tu ogólnie w to, ze badzie on
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popieranym przez prawie wszystkie partje polityczne,
' 0 tendencjach bolszewickich w Niem.-Austryi teraz mniej

iiq,h§jslxgty, mianowanie dawnegodowódzcy czerwonej guprgji
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na posła węgierskiego

dotychczas

stwierdzić

chu bolszewickiego.Wiadomem
tejsze

było

jest

mi

można

w Wiedniu,
na

nie

wpły-

powiększenie

jednakże,że

poselstwo

rutu-

węgxerskx i obecnie zajmuje się propagandą bolszswxcką

i popiera agenta: przeznaczonych d9‚JvJazdn&do/Polsk1 bardzo
silnie, Spodziewam się wkrótce konkretne daty o tem przesłać,
Розе? ВОХНЕ іак skonstantować mogłem, stara się usilnie
o zbliżenie się do tutejszej misji wojsk.-angielskiej i był
już parę razy u reprezentanta tejte pułkownika Tomasza CUNNING
HAMA przyjęty. Cel tego zbliżenie się zastępcy węgierskiego
do szefa misji angielskiej, jest zamiar rządu BELI КПСМА nawią
zania pertraktacji z rządem koalicyjnym.
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0 stosunkach węgierskich mogę jedynie to
d

rzad
semaine

szegod1n3k1 coraz Jarnxoj występuje w Wiedniu i znajduje zupełniepopurc1ę tutejszych misji koalicyjnych, sze

olnxe

angxplskan, jak też i to, że ogólnie się tu spodzinwają.ze
r;;aś'bgiśżewlckle w Węgrzech w najkrótszym czasie zupełnie
upadną,
W misji wojsk.-angielskiej znajdują się stale oficerowie
węgierscy, jako referenci rządu szegedińskiego,

Zestawienie sił wojskowych armji węg.bolszewickiej załą-
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0 ile skonstantować mogłem, nienawiść Kroatów i Słoweń-_
ców do carbonprzybieracoraz _wlększe rozmiary.Do, głownych
krzewicieli tejże zaliczyć należy w pierwszej linïl oflcorov
Kr°aËî!1…ËËŸÎZÏ_? rządami serbskiemi pogodzić się nie mogą.
Dziś coraz otwałciej spotyka się ze zdaniem przez high туże Kroacja absolutnie z SerŁją nie może-być połąслопа.

-

0d niedawnego czasu zawiązał się tu komitet Kroacko-słowhearski pod przewodnictwem posła Kroackiego - p.FRANKA Z za
daniem propacandy antyserbskiej.

Dnia 10., albo ll. lipca odszedł stad transport Ukraińcóś

"+. około 1000 ludzi przez Lundenburg do Czech. Transport ten skła
&
dał się z Ukrairców Galicji wschodniej, powraca
jących z niewo-

li serbskiej i rosyjskiej. Transport został zestawiony przez
Czechów na dworcu w STADLAU, co wskazuje na przezorność ich,
by utrzymać rzecz w Łajemnicy.Wyżej wymienionych 1000 ludzi
wysłali Czesi pod tytułem jako " robotnicy ukraińscy na źniwa
do Czech",
Wiadomość ta potwierdza pogłoski o formowaniusie oddziałów ukraińskich w Czechach,Pozatem dowiedziałem sie, że Czesi
formujązezbiegów ukraińskich z okolicy VARMAROS

któ-

rzy się do nich jako ochotnicy zgłaszeją, adziały a nawet noszą Hiş z zamiarem aformowanla legjl ukrax
skie; w swej armJi
w barakach artylerji w X.tym obwodzie. Baraki te są obecnie.
ostro etrzevone,

i nie wolno żołnierzom tam prz ebywającym wy-

chodzić na miasto. Isolowanie to powracających daje do myślenia,że Ukraińcy obawiają się,by ci nie opuścili koszary i by
sie do powrotu do kraju nie zgłaszali się u władz polskich,
Przy tej sposobności zapytuje się i proszę/o jnkqajrţchlej
sze zawiadorienie mnie, jak postępować z powracającymi uchodz
cami / żołnierzami i éficerami/ praynaleinymi do Galicjl wschod
niej i ;brządku gr.-kat,Czy mam ich zarówno traktować jak oby-

wateli polskich, ewentualnie jak ich wysyłać i dokąd.+
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