NACZELNE DOWÓDZTWO w. P.
(SZTAB GENERALNY)
Oddział II Informacyjny
Kw/5.

№226... м
o

з

Adjutantury Generalnej.
s

depeszy
stanie

eksperta woj

ruchów

;rzncìt'hoEsamic‘ich w

D'GP93”Z_Ä°—
--------------==-----

з

**

>

;

PC

Sta

‚um.-12. 30,
Frlpémiswojék Fyga+e 54
6/3 przyczyną ruchów antysovueoklch

4
R

5

%

a

3

2%

(%,

S

w Rosji jest rozpaczllvky

-.
bro
1 i
kolejorego
Nebrajmnie ch
u
13912
brak a co zatch r
żywności do miasta.Dostawa żywności w Petershurgu w styczniu 1921 r. $
była.-m mniejsza niż w m…nf
nie pm… Wagonów/,W styczniu
36,W lutym

22.W kokwie rzecz się przedstawia podobnie „Rozpoczęto

likwidować puszczozie w ruch fab‘rykinv' Petersburgu w pmﬁutego
gamknieto 64 fabryki.iuch pociggéw wstrzymeno w państwie na ogólna
ilości przeszło 4000 wiorst.Około 700 zdrowych Lokomotyw sagaslom‘szyst-

kie суіг№.десисве
przed 6 tygodniami S8-my Zjazd sowietów wyraził jaknajlepsze nadzieje
na poprawę stosunków.Bolszewicy tłomaczę kryzys nazbyt gwaktownym
rozwojem, w ostatnich egaeachqutwoi‘czoéci:‚takicgo rowìoju zasoby
£
posiadane nie mogły pułkami
obecnie w

A

i chłód doprowadziły w ~Rosji 1 w Petersburgu Od dłuższego czasu agitoргасе
wane tłumy do wybuchu,przyczem - па
wskazuje wysuńięgcie odrazu postulatów politycznych stop.W Moskwie
strajk

i wybuch 24 luteho…ovodem było zmniejszenie racji żywnościo-

wych. strajk rozpoczęll pracownicy

państwowych drukarn1,poczem rozszerzy

» йо»
rzyk się on na inne zakłady. што nokaszema racji ml'wnosolgwyoh
Yanie konstytuanty gwarancji swobód obywatelskich i wolnego handlu.

poi
WM…” ste wiry
uliczne
trwały
dni
kilku
eiggu
Kieromicetwo ujgli prami eserzy. W
ґетит podobno ilość ofiar była znaczna /wiadomość niesprawdzona /Okoko 1~go marca strawi, zostałyzlikwidowane. Petersburgu
stmgkl
lutego

rozpoczęły się ZB-go'lutego w fabrykach шатуна:28- о
i l-go marca

załoga pancenlka

"Petropawłowsk" przyjęła

'
rezolucję eserowskęmędajęcę nowych wyborów do rad,przyczem marynarze
°
przeRrowadzić chcieli wybory na panelemikuémarca wybuchło na "Petroa
.pawowsku'* jawne' powstanie „podobno przyłączyła się doń także załog
-"
"Andreja Pervvozwafmawo”"Olega"."ldmlrał Makarowa", "Aurory",
* "Rosji",
s

e’:
1 mynehmlerovmlctwo ujeli gene Койот-вижу: Burgsenma'mmarz

чтитк
{ ozrmaxm'skl ши
| ARCHIVES Petrmzenko i Turin, oraz oficerowie: Kogrromytmow
oe 3
|igo.
'NewYork
ca
mea i. ga цвасти uskuteczmć &еззалчw Petersburgu $ Шавло;Gorce.
\n, muscle wrzeniemmd roßotnlkow

i wdjska trva

вадами-510mamm-ed

tg,»

*

„afl

у.

Ger

SRS
i

5
·

W mieście wrzenie wśród robotników

e

/
"
a
i wojska trwa nadal:2-go marca 204
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