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(szrAB GENERALNY)
Oddział III,
Nrz9B12-1IT:
W uzupełnieniu i czçsciowej zmianie rozkazów Nacz.Dow Nr

9087-111;4 9282—III.zarzadza się.

Êjmjêäpod dowództwem gen.por.maza-Snighgoﬁzef sztabu
ppłk.szt.gen.Kutrzeba,siędziba w Łapach;
2994

1.(жилая:-‚3 dyn leg.,l dyw lit biał.,Zl аутgorslm.4 bryg jaваша-пра Jazdy majora Jaworskiego;nadto 41.p.p.,ktory wchodzi
w skład 1 аут leg.,
211.p.ułanow majora D#browskiego,który змін—опт późnocne=
go w myśl rOZkÎNaczÎDowÎMrÎQZBZ-IIIÎskieruJe marszem pieszym RW

z rejonu Chorzele przez Myszyniec,Kolno do Ossowca,gdzie ma przybyc przed Slsierpnia,

mac-...un“ Dow.
Ochotnicza dywizja piach„pod dowadztwem ppłk.
frontu zadyryguje marszem do Ostrowia Dywizja z chwilą przybycia
do Ostrowia podlega rozkazom 2.a.rm.11 i,pozostaje w Ostrowiu dla
f

wypoczynku i reorganizacji.Tymsamym kasuje się rozkaz Nacz.Dow
НФ", 10417-I.
Zadanie i graniceodcinka bez zmiany.
II;

«L'a-mje pod dowództwem gengpporąsnerskiegońzef sztabu pK.
zarządzeniu przegrupowania swej armji przejdzie nie pozniej jed=

виндах 30sierpnia,

14'Ldyw;p1ecbf,kt6ra odchodzi z Łomży transportami kolejowy-

mi jaknajspieszniej do Biażej,
ym,
15.p.u%. skierowac do nowego rejonu 4 armji marszem piesz

em pendulo15dyw.p1ech.przetransportuje swą piechotę ruch
izjaprzemaszeruje do rejowym z Łomży do Lep,skèd dalej dała dyw
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16.dyw.piech,będzie ładowana po odejściu 14дут.piachŁunadowie,skąd ode)"
cza się,że baterje 5.p.s.p.należy zonawic w Śnia
dè pozniej do ne:] dywizji do Lwowa. centruje
piech.,ktora dowództwo frontu potnocnego skqn
17.dyw.
do rejonu 4.
w rejonie попсе!-еа ым transportami odejdzie
ls przyjecia xx do
po odtransportowaniu 14i 16.ayw,piech.Z chwi
mji.
rejonu Nowogrodu dywizja ta podlega dtwu A.ar

escm,jako jego zau. аутpiech.,ktora koncentruje się W Brz

z.„dyw. leg.,ktora odejdzie
roga stare.Bywizja ta zluzuje W Brzesciu
marszem pieszym na północ do 2armji

ansportowanie 12Хита
nadto:dow.4.armji zarzędza spieszne odtr

piech d Ostrołęki do linowa.

oataJe na razie
8dyw.piech.i podporządkowany jej 32-P.p.poz
m reorganizacji i
w rejonie Ostrołoki jako rezerwa Nacz. Dow cele

uzupełniona.
de
T.bryg.rez,przechodzi w rejon Ostrowia skąd odejdzie

--

m uzupełnienie.i ewentuD.0.G.Poznan do dyspozycji М. .Noask cele
alnego rozwinięcia w dywizję,
na odcinku BielskZadanie 4;armji - ugrupowanie ofenzywne
,orez wywiad przedpolacnaJSSłE'ĘEĘEĘBIZ'T—quaawawrecanie
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3.armia

:

sztabu ppłk
pod dowodztwem genpporbikorskiego,szef

rski obejmie to dowodztwo
Bortnovîiglﬁîgîgdzica Lublin;Gen.ppor.Siko

myśl rozkNacz .Dow.Nr,9282-11)
i sformuje sztab jaknajspieszniej w
%)
у
Skład
eca obecnie W transportu

2,dyGIiĘSTdyw piech.,}.Oàdywépieébïbçd

G-enowa i
grupa genBazachowicza, grupy D,0.

ntapowa,Kozacy.

nadto:9dw.piecb.,18 аутpiech.,dyw Jazdy

:

pprk.Бразис:-ами

9282-1II,zogtały nakazane .
rej transporty rozkazem Nacz.Dow.Nr.

9dyw.piech.po wypełnieniu zaNacz.Vow. zastrzega odrazu, Że
z niu
odcinek poleski., jako dokładnie
danie przejdzie do 4.armji na
„ро ту. jazdy prik{Dreszera również
obzna jmiona, 18.TaywipiechTi dyw
а dodylpozycji Nacz.Wwa„
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Bugu od Włodawy wy:
ZÈËÎËiÈËÊmÀË jest, zasłoniwszy się na
Ikonno; i All armji bolsze:
łącznie,-udergyc od północy na oddziały
cesu działania i 0 ile możwiekiej;Dla osiągnięcia całkowitego suk
uje się tymszasowo dtwu
повоі otoczenia bolszewikow podporzędkow

iowego W Jej dotychczaso=
3.annji grupe gon.Hallera z frontu połudn
piach i 1. dyw, jazdy ppik.Rômmla,
wym składzie:
w.

e z frontem porrEorłLEgłłggEi szczegolowe rozkazy,zwiszan
two frontu zarzędzi przesunaewt; wyjdą dodatkowo,Tymczasem dowódz
srodkowego.Nadto nale&y:
: pięcia „związane z armjami
ie celem reorganizacji,
a) 20аут: .piech"skoncentrować w Modlin
rejonu Zegrze -~Jabłonna=
b) 4.dyw.piech.skierowac marszami do
a

dla reorganizacji,

marszami do Zambrowa dla rec) brygadę syberyjską skierować

organizacji i

.

uzupełnień?

vf

owo,~Obeenie zadaniem
mm południowy. rozkazy wy jds dodatk
bolszewikom: przeciw
frontu południowego jest rozbicie operujęcvch

Xarm} пиесы grupę gen.
Małopolsco.ula walki z Budionnym i XI
sowo dtwu C.armji.
Halk ra podporzędkowuje się Jeszcze cza
vI?

ntu południowego,dowг.,
.
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