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1).

środki,

Przeciwnik jeat
energicznego

tchórzllwy

natarcia.

Nie

i

nie potrafi

należy

wytrzymać ener-

chwytać się żadnych

półóśrodków / jak strzelanie w górę lub ślepymi
kartacze ćwiczebne, i
szynowych,

t.p.

Ogief karabinów zwykłych

wobec którego może się nieprzyjaciel

za rogami ulic
Ogień armatni

i

za

barykadami ma małe skutki.

2).

ostrzejsze

i

ma=

chronić
/

lub miotaczy min ukrótce przywróci porzędek,

gdył przeciw nim niema osłon w walce
Im

nabojami,

JM)" ,

ulicznej.

S

tem pewniejszy skużek.

Zadnych ukladbw , ègdal bezwagl9dnego poddania się.
Przeciwnik często usiłuje przez przewlekanie doczekać
korzystnego dla siebie momentu. Wie zostawieć czasu na
przewlekłe naredy. Wyraźnie i zdecydowanie podać do
wiaботобсі zarzędzenie, zagrażające użyciem broni.
Dać krótki czas na odpowiedź: Tak lub nie ! Każde zbędne
siowe
Jest stem nie do darovanta.

3).

i

elementy Lepszy jest Jawny
wróg niż niepewny przyjaciel. Kto nie z rzędem,

ten prze-

сво niemu ! Oddziały, które w czasie wclki przejdę
do
nieprzyjaciela, mogą wszystko zniszczyć. Jeśli
zamieszki
wybuchną wcześniej wskutek usunięcia niepewnych
formacji,
lepiej dla nas; wybuch bowiem następl wtedy
przed dosta-

tecznym przygotowaniem sig nieprz
yjaciela do, walki,
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4)._ pogłoskom
Przez cięgłe

alarmy usiłuje

bowiem nieprzyjaciel

Lun-zyć

-nas, rosssczepié naese sity 1 zéenorwowc6. Lepie} prayJ56
parę godzin za póśno na miejsce rozruchów lecz z oddziałem
o świeżych aliłach, niż na czas ze zmęczonym i uyczerpanym
używać mistyfikacji! Ogłoszenia n. p.,że strejk you‘ll-rung
został odłożony na kilka dni, wywoła w ...на-спаси praise!»nika zamieszanie, nieporozumienia i niepewność.

шифра!

swoje siły i potęgować je w wyobraźni publiki przez plk-n|

marsz zwartych oddziałów ulicemi młasta.
5).

Wprawadzcnh stanu oblężenia musi mieć na celu dobro i'mności. Wcześnie. ogłosić przez lotników i samochody !

\

a/ Każdy właściciel lub rzydcu domu ma dopilnować
by wszystkie drzwi wchodowe były zamknięte.
Rzędca domu 1 stróż sg odpowiedzialni za kożd@
niepowołanę osobę, znajdujęcy się w danym domu.
b/ Wszystkie okna od ulicy maję być zamknigte.
Sztory jednak nie mogę być spuszczone.Wołanie
żołnierzy я Okna zamykać " ! zwykle nie Jest
zrozwntone przex mieszkońców.
c/ Ostrzeda przed grożycym na ulicach niebszpie~
czeństwem. Zakażać угшшпппљ się na ulicy
/ Jarmarki, targi /. Zamknęć szkoły.
d/ Zokazać. przedstowień w teatrach 1 w kinach
i wszelkich publicanych widowisk; nakazać лоти»
nigcie restauracji przed zapodnięciem zmroku,.
e/ Watrzymonie komunikacji na terenie walki. Należy
zawczasu podać to do wiadomości przez gazety
і

1 ogłaszanie.

// Oyłosić konieczność zdmknięcia ulic.
g/ Nałożyć specjalnie ostre kary na niestosujęcych

się do га,-ґранти»? i wyznaczenie odpowiedzial-
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Jasno określić wzejemny stosunek służbowy.
ciem nowego
i

numery

stanowiska

telefoniczne.

Przed

zaję

boJowego podać miejąca kwater
Zabronić używania

telefoniczny

nych połęczeń przez osoby cywilne.
2/

a/

atraż przednię
przód

tylnę.

Wysyłać na-

bojowe samochody możliwie pancerne.

wzmacnia zaufanie
muezo

1

uojska.

Karabiny maszynowe

166 za pierwszym półplutonem,

plierwazę kompen/ę,

by

То

dzicła za

opór natychnatcst złomeć.

;th praednia winne 15€ doéfkemi po obu stronach ulicy pod doment, wykorzystujęc każdę
osłon$cć Straż tylna Jest nojberdziej narc»

#one ne napady tłumu. Woleży osłonić Jp somo
ctsdani z korabinomi maszynowymi.
b/ Możliwie Jok najmniej koni w kolumnie i oficerowie pieszo . Na ulicach wystarczyć może do kcż~
dego działa jedna para koni. Przyczepiać działa
(do samochodów ciężarowych.
c/ Artylerj& dodać osłonę. Obsługo dzicł niewystarczy dla élu-ong w czasie marszu,
З/ zbiegowiska po trzykrotnym wezwaniu do rozejście
się - bezumylędnie robić użytek z brohi ; w przectunym
razie grosi wojsku niebezpieczeństwo otoczenia i rozbroJenia. Ulica musi być pusta. Używać kompańję kcrcbinów
maszynowych! Potęłny зкивећ maje scmochody pancerne lub
ciężarowe wusbrojone w karabiny maszynowe.
4/ barykodu
Szanować łycie swoich żołnierzy! Prowadzić więc
maszynami! Im bcrdziej zdecydowane będę Środki tem skużek
następi szybciej. Wykorzystać działoniu ognic szczególnie

artylerji
nice
_

ich

i

mlotaczy min.

ognic ,

Dopiero po uwidocznicniu działa-

winny podsuwać się oddziały

lem zmiejśzenia do minimum naszych strat;
przed choćby najwigkozemi materjelnemt

szturmowe.

Се-

nie cofeć się ,

szhodamt.

Inaczej

wojako stroci zoufanie de suych dowódców.
b/ Strzelców wsieszczonych na dachach zwalczać działami

alu-(wy.! do ostrzeliwania lotników dzigki ich szybkkostrzelności i znacznej deklinccji.,
Barykady ostrzeliwać pociskami o wrcślłwych zapclni~
kach / inacaej działanie we fołozyuam miejscu/,prostopodłe mury -- pociskami z zcpolnikiem , posiadeJgcym
prayraqd вратили wybuch.
5/гисћи
a/

Zdobyty rejon musi natychnicet bys ousepcrowany 1 samknięty, celem przeciodziałania napolom od tyłu i prze=
noszeniu broni . Należy wzięć poi uwogę, 46 powatałe
stęd ograniczenia dotkng takie i luizi niewinnych.
Jednakże tylko brzwzylgdn@e zamknięcie komuntkacji
będzie skuteczne, Pozuclanie na przechowanie zo prze
pustkami prowcdzi Co cięgłego stykanie stg posterunków z cywilng ludnościę i uniemośliwic zcmknięcie.
Nojleptej: no 250m. przed.)Iniyzanknięciaultcy

--

zbudować szerokę przeszkodę z drutu kolczastego і uysима паріо, de kto praejdzie praez tg linję, będzie
sactraelony; na some} lińjł zbudować rowy strzeleckie ,
і barykady.
Należy ścisle multam/Jaf potrzeżenie wywieszone przed
linję zamknigcio ulicy i atrzelać bezwaylgdnie do
każdego usiłującego przekroczyć przeszkodę. Tylko
w ten sposób шла będzie tłwa zdala utrzymoć, Jeśli

zbyć późno otworzy się ogień, przeszkoda druciana
może być zniszczona. Struelać celnie, nie na postrach!

Należy tłum roz przekonać, ic grośba nie jest caczem

słowem:
ruch publiczny można

Zresztę
ne na

fnnę drogę

b/ W refonte
uliczny.

organy

policyj=

./

odasporowanym
Wysłać

sklerować przez

bezuzplędnie

ruch

wożrzymać wszelki

mixer.—had}; # napisont: " Baczność! Pgzostać

w domac®! Naulłcech

niebszpieczeńatwo ! wobec ostrych pocte-

ków! " Niestosujęcaych aię do tego arsaztować !
uns ste rozb
af Rozbrojente pojedyńczychluczł! wałpscjęcyjch sip po ulicach przez
rewieję czobtotp, przeszuktucnie pakietów, skrzynek 1 t.d.
wozów ciężarowych, meblowych,
b/

cureaua/“z.

Przeszuktwanie domów.
Sformoweć osobne офёліа2у, które Jako specjalnie wyszkolone
ргхергомодтр restzję szybciej i dokładniej. Należy рпг-№6
hufer,

ола/хо, plunice, podłogl, płec», wegle,

popiół 1 t.d. Uuagp zuróctć na przykryte doły | przysypane
węglem.

R

:

Aresztować każ@cgo przy którym znalesłono broń i ukarać go
ostro 1 nae-gamma…» praca sedy dorcine.

7/Petrole...
Posterumkon i patrolom nie wolno

sig w roamowy & osoba~

mi cywilnemt.Kożćy żołnierz muc! pomiętoć, 4c to wywołuje
zbiegowisko 1 mote coprowaca16 Co rozbrojenia po przez tłwm,
Aresztowanych odsyłać z króżkim mel@unkien na oznaczone miejsce
Wypuścić nc wolność można choćby stę okozałc całkowita bezpodotawność cresztowenic» dopiero po ukończeniu danych data=
łaeń wojennych, c1 ludzie beutem
Punkty zborne dla

nojwigcej będę podjudzać,
urzędzić przy dowédcach odcin-

ków; tamże ich przesłuchoć. De aresztu odeyia6

ich scmocho-

demi ciężcrowemi, by nie osłabiać ocdziałów welczgeych.
Aresztowani maję się podczas Josdy położyć, by ich nie poznano
i nie usiłowano wsolnić.
Wybrać domy na dodctkowe cresztae i ubazpieczyć je dostatecznie.
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8/ Przepuptki

и

Roamaite przepustki
Freszcie
%

nikt

nie

uprowcdkaję w błęd posterunki

wie,

które przepustki

ядра:-ищите.

op ważne.

1

patrole.

Skutkiem og

\
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Należy wydać jednolite fornularze nraepuctek . Пзлдивівіє anne
ор nieważne!
przedsicyzifci«..
Zachowante tejernicy,

odusicly mogę dopisro przed samym wynarezem do. wiedzieć się

lo . sum zaduniu, Natontust #aioczasu Аву-путовали“

przydałał żołnierzy do podzczególnych oddziałów 1 pouczyć ich
śxczegółowo odnośnie do ich czynności w danej akcji.
Pozuaględnie należy praectunika здатний!
Zbiórkę wige zarzędzić no %ck odległym placu, by ate adradabé
miejeca vaneyo

przedciguzięcia „ Następnie

działać jednolicie

1 stanowczo! Oldzicły trenspor$oucć ge „samochodach ciężarowych r
Silne rezerwy trzymać w pogotowiu, Używać ojentów cywilnych.
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