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Raport o przebiegu rokoszu w Zamościu.
w

vendita/(;( zbuńtowanych żożnierzy z 1 komp.Garnizonu Zamojskiego pod

nazwą "Gzerwonej gwardji" wyrmu zyżo z koszar do miasta, Oficerowie zebrani
w menaży na obiedzie птиця Bio

w komendzie powini i posterunku żan~

Sarmerji.- Oddział "czerwonej gwardji" z Żydami, którzy prey>ycayli si; do
nich poszedł pod *omendo

sywsli

mutant,- ażeby oficerów rozbroić. Żożnierze wyka-

niomumpoąmchn, rzucali nimm-"olna-c! “reo: в bux-mmm: i.t.p.*

Major Tessaro wystąpi? ku nim z przemowę, jako Ao Pił;uno-now 1 P minnow.
"owa wywarza duże wrażenie, borniorze byli prawie opanowani, jedynie kapral
Grobczak komendant zbuntowanych przeryważ nimh—'Mi ma czasu, trzeba 166
wozbraj~6, bo na= rozbroją, trzeba rozbrość milicj. miejską i źwndarmerj:.
Zebrali Się gromadnie Żydzi, którzy agitowaii Zoinierzy.
'dety nadeszia viadomofe, бе zbliéa sic ова

Шиїти-л /z posterunku

wyszło 4 inna—rw i 4 oficerów/ wtuleni

puseu nim mamu-ę

rozpoczeła si. strzelanina, 1 Żandarm zo taż lekko ranny. OF %cerowie korgystając z zamieszania dosiedl4 палок і % majorem Tessayro udali si. do koszar,

nuh zorganizowano samoobrone, ustawiono karabiny maszynowe L.t.D.
~ godz. 3 rozbrojono żandarmów i milicję miejską,

o:!синтпоп–ивици ?

z tżumem żydów oblegli koszary, i wezwali du”… do poddania się.
Rozpoczął się atak, ktoz-: trwak 3 godziny. Atak zostaż odparty, z naszej

_ trony 2 lekko ramnych, zbuntowani mieli okozo 10 zabitych i 30 rannych.
cofnoli sie do miasta, wystawiając plaovîvfti, które były rozbrajane
przez patrole wysyane z koszar / po 2 godzinach zabrano 30 jeńców z placâmek/, Kilkunssto żołnierzy powróciło do koszar z przeprosinami i żalem, бе
dali sig

porwać na hasła Żydowskie.

Przysłano wtedy «legum, któray sabndeli złożenia broni przem XHXK ofice,
row, w przeciwnym razie obiecywali rsu, po zdobyciu koszar, Mjr Tessaro
oświadczył, Зе nie bodzie z nimi portraktować jeśli nie złożą broni, jeśli _
nr И zła:a to main-sa be: brom bodą mogli naso 40 koszar,na razie
aaa...
*
nie b 45 iem-uni, в 60 z niemi віч вів-пів bodsie
od wäadz wojskowych
winnych.
Delegaci oświadczyli wówczas, le cho, pertraktować wprost a gen. migiym. Ost:
tecanie zm

uy zbuntowanych wzrosły
rano
o zawieszenie broni: ao gamut

przez noo

do sm sławni» sun-11111 путі, ktorzy madambran 1 csacum

chłopi pnrlmiaanuy.
tą rozpoczą/ siv atak mjra lisa od strony Zawady. Równocześnie mjr
Tessaro zaczął atak od strony koszar ku miastu i ku

mana-hf, ażeby odciąć

odwrót zbuntowanych. 0 godz.2-ej całe wiacto prze miehcia i N' Osada została
zdobyta, W mio-nia mm nn)-ulmi # пион. 2 bunny Jansen am pneru
strzały do naszego patrolu, hmmm ::.-"Momma іznaleziono tn- оку arse-

.

nał
z karsbinami
*
- i amunicja, u je'nego żydka w …u snalesiono karabin

, maszynowy. >
Główni agitatoromio są aresztowani, zastępca Grobczaka również, sam Grobczak

m

zbiegł, na jego głow, wyznaczono cenę 1000 koron.
Ruch cały popierany był przez zydow, % В.В. - cszonkowie sab Т.Г.0. sami

»

agrosili się do koszar i walczyli проше z załogą przeciw bolszewikom, korng-un indowy 1und" oywilne bol-"mw Arn-stawał, wybierając swego ku— %
misarza ludowego szowop, ktory ZO taż przez nas uml“…—
Z około yo паков}, do 100 “les!“ jako "czerwona таза" przeciw nam dru-

sich tylu pozostażo nam пихты: i 2 saparciem pe/nili służbo, nun nie
wiodzia?a co rob“, zechowywaze sie amuz!-amin masom m rozbiegăa
ao domów. ,

ч

oprócz 2 1ekko zennych strat dle miały,

s

--

"Ф;

Mir Tis straci* 2 zabitych i 5 rannych; zabici i ranni bolszewicy w znacznej .
ilości Aotychesam “отпад–ша, ranni

pochowali się po wsiach okolicznych

Obeenie panuje w mieście zupe? ny прохав , na мишићном гајити TEAJ.
strzały.
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Praesyia sie raport tymczasowy w sprawie zajść w Zamosciu.
Szczegółowy raport przyszle się po powrocie majora Lisa,
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