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Boli: na 2 kraje związkowe Austrję Dol-

ną i Wiedeń, w ten sposob powiększa się ilosć krajów
związkowych Austrji o jeden. Dalsze pSstanowienia wymi eph
nionej us tewy dotyczà podziału dotychczasowej wspólnej
własności obydwu kraji a więc zakładów i objeìtàn krajowych, Ustawa przyjmuje zasadniczo, że każdy z nowopowstałych kraji stara się o objekta drugiego leżące na jego
terytorjum na równi ze swoimi własnymi. Radzie krajowej
Austrji Dolnej przyznaje ustawa prawo osiedlenia się na
stałe we Wiedniu. Prasa lewicowa dopatruje się w wywe]
wymienionym podziale intrygi, ponieważ Wiedeń rządzony
jako miasto i reprezentujący socjalną demokrację uzyskiwał stale przewagę i wywierał nacisk na chrześć.-społecz~
ny zarząd Austrji Dolnej.Partja chrześć.-społeczna staje s*eje coraz częściej wobec sytuacji bez wyjścia. Przeciw niej występują
obecnie nietylko socjaliści, lecz także inne partje polityczne. Wyrazem tego jest epizod, który rozegrał się
w ostatnich dniach w Salzburgu: W tutejszym wydziale krajowym przedłożyli socjaliści wniosek aby 1 # kościołów
miejscowych odstąpić sekcie starokatolikow (Altkstholiken
dla spełniania praktyk religijnych. Grupa chrześć-społecz
na zaprotestowała żywo przeciw temu wnioskowi, ktory
jednak mimo tego przeszedł większością jednego głosu
. pomiewaz do socjalistów przyłączyła się grupa wszechniem|
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oburzenie tutejszej skrajnej lewicy i komunistow. „Rote Fahne" pała żądzą odwetu i zapowiada rychło mające
nastąpić demonstracje, podczas których zaniecha się bezsensownego miszczenia objektow, natomiast Wieden stanie
się widownią walk ulicznych, ktore będą krokiem naprzód
do całkowitej już dyktatury proletarjatu. Rzecz dziwna
że w żadnej z tut. gazet nie pokazał się artykuł pblemi—
zujący z takiem stanowiskiem komunistów, jedynie ,Arbeiter Zeitung" powtórzyła pogrożki „Rote Fahne" bez jakich
kolwiek komentarzy.
Sprawyzewnętrzne:
Na zjezdzie и Тапа uregulowano szereg kwestji natury
gospodarczej i finansowo-politycznej, które wysunął na
światło dzienne traktat pokojowy. Omawiano także wyniki
konferencji w Porto-Rose i uchwalono szybkie przeprowadz.
nie tych postanowien. W szczególności zajmywano się
wprowadzeniem ulg w podroży dla obywateli obydwu kraji.
Na szczegolniejszą uwagę zasługują obustţonne zobowiazania się do szybkiej likwidacji ograniczen przy- i wywozowych i możliwie prędkiej ratyfikacji zawartego traktatu handlowego. Układy w sprawie węglowej wypadły także
dla obydwu stron zadawalniająco, Na komiec zobowiązały
się

obydwa panstwa do tego, że wszystkie spory jakieby
kiedykolwiek między mimi miały wyniknąć będą się starały
în

załatwić kompromisowo, Podczas posiedzeń miała także być
poruszane kwestja przyjęcia Austrji do'małej ententy
oraz kredytów dla Austrji do wysokości 300. 000 kor.cz.

w cukrze i węglu.
Wojskowej;

W związku z obsadzeniem Burgenlandu jakie miało nieг.
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nad wartoscią i sprawnością związkowej siły zbrojnej.
Czytając te rewelacje dochodzi się do dosyć ciekawych
spostrzeżeń nad stosunkami panującymi w „Hehrmachcie".
Obecna siła zbrojna austrjacka jest stale widowniąldłuch

ścierających się prądów: jeden dqgàcngwalìem do stworze
nia siły zbrojnej na wzór przedwojenny, co nie zgadzâ si:
jednak z traktatem w St „Germain. Prąd ten reprezentowany jest przez dawnych oficerów srmji austr., ktorzy
w ostatnich

dokładają wszelkich staran, ażeby

stosunki w armji usdrowic i wartosć jej podniesc do poziomu przedwojennego. Rzecz naturalna, że usiłowania te
wywułują gwałtowne sprzeciwy rad żołnierskich i całej—
lewicy parlamentarngj, ktora też na poaiedzèniu parlamentu ubiegłej srody atakowała podczas obradowania nad
etatem ministerstwa spraw wojskowych rząd stosunkami panującemi w 12 pułku strzelcow alpejskich, gdzie zdaniem
mowcow nie dowodca pułku względnie brygady wydają rozkaz;
lecz monarchistyczny „Altkaiserjacgerklub" w Innsbrucku.
"skże system werbunkowy nie dał, jak dotychczas, dodatnich regultstow. Stan armji pomimo ostätnio' zarządzonych i przeprowadzonych werbunków nie osi zgnął przepisanego stanu. I tak zamiesst tysiąca pięciuset (1.500)
oficerów posiada siła zbrojna tylko 1467, zamiast przepi
sanych 2000 podoficerów 693 a zamiast 26.500 zolnierzy
18.463. Ciekawem jest zestawienie oficerów zawodowych;
W armji służy l podporucznik, 144 poruczników, 312 kapitanow, 418 majorow, 357 podpułkownikow i 320 pułkowników
Wynikający z powyższego zestawienia zupełny prawie brak
młodszych oficerów wskazuje na fakt, że armji austrjackicj brak w tym kierunku uzupełnien i że w przyszłości
stanie ona przed faktem zupełnego braku oficerów. Cha-
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4-ej po południu. Pomimo wydanego dosyć wczesnie roskazu żołnierzeJŚstauali dosyć opieszale do zbiorki, co
zmusiło jednego z oficerów bataljonu, należącego do
oficerskiej organizacji socjalistycznej, do obejscia
objektow zajmowanych przez bataljon celem nakłonienia .
żołnierzy do pospiechu. Podczas tego jeden z żołnierzy
odpowiedział w grubijanski sposób na przynaglenie oficera a upomniany przez niego wymierzył mu 6 uderzeń
pięscią w głowę i zagroził bagnetem, Dowódca bataljonu
zawiesił winnego żał szeregowca w służbie i kazał mu zło
i żyć broń, jednak bataljon w odpowiedzi na to wymówił
dowodcy posłuszeństwo, wskutek czego dowódca bataljonu
był zmuszony oddac komendę swojemu następcy. Następnie
bataljon wymaszerował podług rozkazu a przedtem jeszcze
żołnierze oddali karabin koledze, który znieważył oficer:
i

wezwali go aby szedł z batsljonem, co tes

ten uczynił, Wstępne sledztwo sądowe w tej sprawie wykazało, ze obwiniony był już reaz karany za kradzież 3-miesięcznem więzieniem, co rzuca także pewne światło па poziom moraluy austrjackiego „Wehrmachtu",
Wypadki podobne do wyżej przytoczonego zdarzają się częsciej i skłaniają partje prawicowe do skcji zmierzającej
do zamienienia siły zbrojnej, służącej nie państwu lecz
jednej partji i nie dającej państwu, dzięki zupełnemu
brakowi dyscypliny i nizkiemu poziomowi moralnemu żadnej
rękojmi bezpieczeństwa ani egzekutywy na inną siłę
na i o ile to by na sposob przedwojenny było niemożliwem
- to przynajmniej na wzor milicji szwajc
arskiej.,
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cza komisje kontrolna zarządziła głosowanie na 14, grudnia
Ponieważ było do przewidzenia, że wynik takiego glosowanie musi być dla Austrji, która nie miała najmniejszej
sposobności do agìtadjì na swoją korzyść, niekorzystnym,
rząd austrjacki zaprotestował przeciwko temu rozporządzeniu i odwołał swoich komisarzyIplebiścytowych. Jednak
pomimo tego przewodnićząby komisji międzysojuszniczej
włoski дайте} Ferrari zﬁzqdzil‘glosowgnie. Głosujących

było 23,570 z czego Austrja dostała 8.227 a Węgry 15.343.
W samym Oedenburgu przypadło Węgrom 72% # głosów. Zachowanie się władzy międzysojuszniczej rzuca dosyć ciekawe
światło na jej stosunek do Burgenlandu, Każe ono przypuszczac, że sprawa przyznania Węgrom Oedenburga z okolicą była zgory przesądzoną a plebiscyt tylko komedją.
To mniemanie zdaje się także potwierdzać odpowiedz, jaką
gen. Ferrario dał nismieckim dziennikarzom: Oa-przyznaje, że listy wyborcze zawierały wiele błędów, jednak były
to błędy przypadkowe. A na pytanie dziennikarzy coby się
stało, gdyby Austrja nie uznała głosowania powołując się
na traktat w St.Germain odpowiedział: Węgrzy by na to ni:
pozwolili, to stanowiłoby dla nich casus belli. To wypowiedzenie się gen Ferrario każe przypuszczac, że wrazi
wywołania zbrojnego konfliktu Węgrzynienapotkaliby na
większe łąrudności ze strony Ententy.-

