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Poipisany Ofic0r fapdarmerji у wyalonicng noe tâcanie
% sachaistraem Kosteckia patrelowsal ullce na ргаезіг 5 661
alqizy placea
з різсею Zbazici la. O godeinie 2.30
%.ича#у! na ulicach bardzo silne 1 liczne patrole Straży Oby watelakie} oras usvijsjace eig sutowobile, obsadzone wojskiem
*4 osobasi cywllnomi. O gods. 3.30 poipisany posrécii do defandaraer}i, gisio wAGhais1r@ służbowy zosełdowsł au,
40 przód chwilq tolefonowai minister TAugutt ze swego siesskania, ргозває 0 pouce, gdyż
lai napadnięty przez bolszewików
Podpisany wysład podchorążego gandarmer}i в 10-a ludeal ood
adres Sniadockich 9. Hastqpnie podpisany sameldowit ninistrosi
0 aysianiu posooy, i gdy w 15 alnut polea usiłował połączyć
się postórnie z alńistrem
6dpowiedzjs cen.
trall, #6 # jakiegoś roskasu wszelkis połączenia telefoniczne
Zostały przerwane. Wobec tego po pisany udał się de doaédstxş
alaska Gel@a złoż nia raportu pułkomikosi Zasadzkiemu. Boi.
niers, Znajdujący sie w pokoju, gdzie zzyklę przebywa dyżurny,
amoldouai, 30 nieas pułk. Zawadzkiego,
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kapitan peiniacy funkcje oficera inspekcyjnego. Podpisany zło$y + meldunek usposnianesu oficeroai inspekcyjneau i otrzymał
ceskas udsnia siq automobilem do uiosskania sinistra Thugutta,
sprawds nia sp/rawy, oras poprossenia ain. Thugutta celea wyjaśnień do dowództwa miasta. Podpiaany udał sią natychalast
n. ul.

gdzie #&siół pod Nr. 9 wystany na pomoc
żandaraerji oras 3111049. Rzekoni bolsześsi cy, sedług

teportu jednego a allicjantów, zostali odstawieni do koaissrja.
tu XIII.g0, wobec czego podpiąsny poprosił
tam
dwóch komisaray ailidji oras sinistra Thugutta d0 dowództwa
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hanul—Jun, pare nicanaryoh au oiicarév

oraz osób cywilnych. Bryg. Januszajtis oświadczył alniatrowi
Thuguttovi, iż jest saaressiowany @ imieniu Sządu Narodowego.
Równocześnie warty zstrayaały podpisanego, dopicro po dłuższych pertroktacjach pozsoliły au udać się do dowódcy dandarmer)i polosaj z aeldunkies odnośnie do wysienionych wypadków.
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