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będąc w Warszawie

Dr.wyrostka

i

в.

stawilem się u 5ze-

wręczyłem

zalączony ra-

szczegółowe informacje i wskazówki w Sprawie nasze-

go dzlszego urzędowania.
Po przeczytaniu p.podpulk.Dr.Wyrostek oswiadczył,żo Dowództwo Gem.
Okr. bądz to mie czytają dokzafnie, lub tei nie rozumieją wydawanych rozkazow oraz że wszystkie zarządzenia, wydame w strani? orgamizowania tak
Р.к.0. jako też O.K.U. są samowolkemi і mie mają znaczenia, a wskazując
ma odnosmy ustcp rozkazu

ogłoszowmego w Dz.rozp. Nr.7 powiedział,

ke tak do O.K.U. jako też do P.K.u. będzie w majbliższym czasie wysłany
caly myszkolony odnowisduio personel g Komendantami, tudzież potrzebnymi
oficerami ewidemcyjnymi oraz pisąrzami i drukami,

zaminmowamy wprost przez

sekcję poborową Mim.Spr."ojsk. w "’nrszawie‚lrt6ru jedynie wedlug rozkazu
Nr.144 przysługuje prawo orgamizowania O.K.U. P.K.U. oraz misnowania
potrzebnych oficerów.
O.K.G. będzie się sklada%o za puzkomika, jako Komendnata, jednego
oficera sztabowego, jako jego zastępcy, jednego oficera Sztabowsgo, jako
Naczelniks kmacelmrji rachunkowej, oraz Z oficerém-referenton oprécs persoumlu podoficerskiego i pisarskiego.
P.K.u.będzie się składało z jednego oficera sztabowego jako Komendrata, je'mego oficera jako adjutants,

dwóch oficerów referentów, oprócz

iAnego perfomalu podoficerskiego i pisarskiego.
Do czasu madejscia dalszych rozkazów mależy całą pracę organiza-

cyjmą wsirsymit i Gzekąć przyjezdu zapowąedzianych fumkcjonarjuszy.
l_ zalgozaik.
----
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Tublix, du .il .Xi.. 1918.
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Melduje, że stosowaie do rozkazu Man.opr."ojsk.Nr.144 a
i na skucek zarządzenia
pl,

z

wojsk Folskich Generalnego Okręgu Imbelskies

Zostsda ZOrgAY
Wydziału uzupanueﬁ 3 пыїышт /1.0./ Sztabu Ghnerslusgo,

Komendy Uzupełz
zizowana Komeada «›»..pęemlei, jak również sformowane Powiatowe
Biażej /XIV/ z odries przy Okręgach Wojskowych w lublixre /:]:./ Chełmie,
powiedzimi oficer! ewidencyjnymi w powiatach.

y w maj' skżad perzsonalwy oficerówi urzędalkćw będzie zameldowan
krótszym Gz

ie.

T.Grabowski

»

m.).

Podpulkowmik i Okr.Kum.szup.

