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BELWEDERZE,
W dniu dzisiejszym około godz. 3ej m. 30 przed
n gos
tateri;; zaalermowańy w swoim prywatnym mieszkaniu przez ppor.
“иди–а.

meldunkiem, te Minister

Thugutt został u

siebie w mieszkaniu napadnięty przez"bolszewików" i że prosi
o pomoc, wymieniony oficer zameldował równocześnie, #e pomoc
Ministrowi Thuguttowi posłał (10 żołnierzy pod komendą podchorążego) (patrz zał. Nr. 1).

W parę minut poteń odebrałem meldu-

nek od oficera inspekcyjnego Dtwa Zandź (zał. Nr.2), że и Копепdy Miasta przyszło zawiadomienie,

obecny Rząd nie istnieje.

Władza spoczywa w ręku wojska. Zamlarmować całą Zandarmerję.
Zurécié Басппа uwage na

bolszewików. Dalsze rozkazy nadejdą.

Równocześnie od kapitańa Marszełka komendanta Szkol); Zandarmerji
те] долек Śelefoniczny (zał. Nr.3) treści następującej
w noty ogódz. 3-ej m. 90

dzisiaj

pporkdM%i ppor.Szczęsny (ofick piezo};

przydzieleni jako instruktorzy do Dtwa Szkoły) sealarnowali kompanję l i 2 i wyprowadzili obie w niewiadomym kierunku., Zarazem
dostałem pismo; w którym pułk. Januszajti8 prosi mnie o natychmiastowe udanie się do Komendy Miasta. Udałem się bezwłocznie do
Komendy Miasta, gdzie zastałem pułk. Januszajtisa, który

rozmai-

tim oficerom udzielał wskazówek i instrukcji, zarazem kilku cywilnych panów, którzy konferoweli z pułk. Januszajtisem. Pulk.Januszajtis zwrócił sig do mnie przepraszając za to iż bez mojej wiedzy zabrał mi dwie szkolne kompanje z Dtwa Szkoły oraz nadmienił,
ge te kompan je są w pewnym miejscu schowane, nie dając mi przy
tym zadnJcb bliższych wyjaśnien. Nie moją

się zorjentować w

pierwszej chwili w Satu—«cp ponieważ pułk. Januszajtis wydawał
rozmaitym oficerom dyspozycje raz w imieniu Rządu Narodowego, dru~
£)

gi raz pko zastępca generala Hallera, następnie sprzeczał się ..

pulk.

z

ci

Ragd
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kompetencję wydawania

dowiedziałem się,

Przyczym
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Zawadzkim

panowie

cywilni

ma powołać Naczelnego Wodza

działem,

бе

generał Szeptycki

dotychczasowy

że

tam będący

rozkażów Komendzie

stanowią
i

nowy

jest przed

Rząd

tymczasowy

gabinet.

Po

Mies-

nieistnieje,
Rząd,
chwili

budynkiem Komendy

który

to

dowieMiasta.

Zeszedłem na dół, by się zameldować i prosić o ewentualne dyspozy&
a сле. Szef Sztabu general Szeptyckl kazał mi. skonsygnować wszystkie
siły jakieni rozporządzam i w razie potrzeb] wystaąpić bardzoe

energicznie przeciw mającym nastąpić w dniu dzisiejszym rozruchom
bolszewickim. W- Dtwie Zander-mergi sarzedziten bezwlocznle poszukiwagdzie znajdują się obie kompanje szkolne. Około godziny 7—93
przed południem stwierdziłem, źe kompanje te stoją obok garażu _
nia

(2-a autokoluma) Aleje Jerozolimskie 79 bez żadnych dyspozycji i

ţozkazâst Wobec tego posłałem Komendanta Szkoły kap.Marszałka na коз
miejsce, który обје кошрав)е 2 ротвобет do SŚzkażyxzażąguął koszar *
szkolnych zciągnął. PporśHolly i pporﬁzczesny‘zostali na mój rozFaz aresztowani (zał.Nr.5).
Dodatkowo melduję, że w. dniu wczorajszym nie było zupełnie
żadnych danych, któreby wskazywały, że dzisiejszej nocy ma kyś

-

mieć miejsce zamach stanu. Cała energja nie tylko żandarmerji, '>cz
milieji ludowej i milicji miejskiej skierowaną była w kierunku śledzenia ruchu bolszewickiego oraz w kierunku wspólnych przyc'otodla zareagowania przeciw temu ruchowi. W dniu wczorajszym _
koło godz.18-ej 'о'д%5% się w Dtwie Zand. konferencja pod przewodnictwem Ministre Thugutta w obecności Komendanta Miasta i Szefa
Sztabu Milicji Ludowej. Na skutek dyrektyw Ministra Thugutta posŁanowiono występować jaknajenergiczniej przeciw wszelkiej działalności komunistów. Dalsze dochodzenia w toku.
Raport powyższy przedkładam z wnioskiem na postawienie ppor."
Ikta odnośne zostałyby
Hollyfego i Szczęsnego w stan oskarże
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