Wyłącznie

M i n i s t e r s t w o
Spraw

dla

Wojskowych

w Warszaw ie.

1927

Poprzednie

akta

registratury!
w

tej

Akta pomocnicze

samej sprawie.

(podobne

Licz.

Licz.

Licz.

Licz.
M

lub identyczne)

Licy’

dpisu do:

1 "Szef Wydz..
Oddz.
best Depart. }
- #

Po zaopiniowaniu współpracy,

Zezwalam

podpisie przesłać do:

Szef Szt Gen
„

Adm.

._

Wojsk. Kontr. Gen.

Zezwaizm:
Minister
Tem samem załatwiono akt Licz.
z

dr. 1806. 100.000.

1999, Druk. w. 8. Woje

RMNXPL J -. WM \%.\\\.
B Mieceases

A
«T

.it
\RKXV
ek gorne
paese.
cure,
sa bre tyje e

§

XMKĘŁXNMKRXĄ Klaty—wyn?» kxs

QV
sa?—xw QŚŚY <

\\AËMÈÈÈNF
«\\ë“: Jet l & ar; aks re \\.\.§. argnaceia ecenle maxx—Ó
&EMË \“nën <; kt:
\\ŸmkêŸ
de
\Mu\\ëa ĘŚXNŁŚX ®
NkNX—VXx&&&sta \mnîwwküîa - ?ĄĘĘŚNŻXAńxxxxw—łxo

-z eam

&&&—RN» ¥\\¥\« | tateharder 2 »Ëæ\ü\ü «wx—TĘ
dep Pave i , ESPE:

es2cbs

1\:cŒMÂvwmŒXŸ‘

Syrent

sËËXw—Nääw

214 2 22evga areca 2e tearthee reee §§a\x

naśi zrónotezZag

zastete

o są

om

ha wazedue

soute)
.
y ara
fil da nnefoomorał hrdaw

Feta az cc eAie
Îv.\àau\x\\\a mar nnman—ĘXNQŚŻ» avscep ,gaye Ipa
\\“ÂNŒŸÊÈŸ a d'a docc7
“&&«M
a
È\\üä\aﬁa\»\\\\\\ hdońoześ :
\\\\k\ Anbigas , de)

20

Nakśxuasxą \\\M
\A\\\ Everage

M&M—~

\\“u
ss“ leted"na. ~.~—&st“\n «\\—“\\«ÈÎNX‘ÊŸÀVÊuFî—vwn m\n,
po

afemneyy sevinege

Prop e Part ron,fu
Pre

x&\§“\w ,alegra spe

tenets, sevnergs bavee

ves

wartur
eom aly,

YkRYKĘŚX—Qx %%%—vb \\ÜMÏB \\mYuwùv—Èn dlaiedidi ns e voue us .

laumn

baie ji a trvag e houe erre le "ArPevesy obGa Peay 6G

M&N? \\MÏNh ada
dkonic ze Var

Werke nve Qäw %WŁ 1/2rx cree.

\\ \ÿ\—JÇ\$\&Î—pe Loches La ta,r¢Mm\\\N\§x \‘Wüa—QÏ» mage RN}

esp? arp

»»

łNVŚxXEŚŚkŚmQxzpedniedhdoo kepa.prada,

ŚRXNSXM g + .Âqêeëÿnâäæ\n\\\

Alao
renkśxx—s

Allée« zee «&&&: wes kaĘn—aanxXnkhĘmexxnkx
\Ëëîa
FAxi

"#I... zobepopec(da do terowie ze Zatad: reloope, meecta.
ty toryresfer „maxx?pero
socoToriea maja
urz
270 \\{ŒÈWÈÏN\
EEE
ŚR? ive

\

ë“ «ABX k§uﬂ0A\& iN N@- ĘRĘanw xx§§® uki

SC

\\kaeë NPMANS:kau PF “\unäuëäh %%%
xxnvnxxmłnh POt,
-Ci
--- --<
--

(

P

Tynewezyr

cttee

ro

\\NN—ËàuVmîmk—VÈÎ. z

róg Arm ur“.wæx\\\ë\u\w.\ ża :ĄVNNXŚŁŚĄV "

aùvïxÿ ŸÊŸÈÊËQŸM a ce Ëñ\\4…\ù\\nùê lavotrce -

\\\\w\§ “€.“ §\\\\\\A\\ «MWNBÏË‘ +]
\\

z &&&xSPthkxŚ

ariesaoreal. §\\\w

82 g eres , a \\ \\{NA“& NŚX

z w
tazgo tegeótoraga zg. „ ba

> tree , kory topsrancapour

QRĄŁN
Nm
Pre ÈXŸN \W\w3\ù\ëùä &
\ñ\\.\\n. +2 \\ÿwo <cechatad
WRA 22 &… KWR: o rezo
<
\\ PA „RY ccr aste\nè.

ce"krag.„Ml
pre
ąxhkn\\.~

RAŚ»? sev \\\Nu\~.

&thh iąsx sześi« \k\h.\\nhk\\N\mM\bﬂ N&ùùüûï -

&&&—NXQ-WNŁĄMQŚxNx \\Mv vot N\uä\ü.nﬁnNuMm\Vme NM§§ .‘â \\»\\N».\Nn§

\N$¥&A\\knv§\mk\tﬂ .\\\,Wﬁ\§§& §hl_\§\\nx.\ $$… “NW rece ®”
\ËÊﬁWRÀW‘vN

QXL-es \\b\$\\ ~A\~\.\‘\l N\U$xﬁwh-anu§

\\\.\§\~\z§ \Âg? da
RXXNĘWŚXHŚWW mgk? za, xxx-„XE
z xxaxvu chanté M \\«\\\—

sze va

«* zA?
\§\\N\\u

Xxx—&&&? ce SH dcéré us duccde , seee ly-\\Ÿ\w\\x\œ\\ù \\ÈAÈQCA‘ a
rxtabanineatose\ÀË &&&JP . \mùäu łhikKŚŚRRĘĄKĄXANXxn-sxł
\N\%\Vﬂ\ \\Q\\O\¥\Tkkm
mankĄ
a
ę

N“ Zrzuloes «\\“\ a“

\\“ÎNÊ z Rux-WsWhersabe Zio a moe RK“
\\m\\“ \\Â

wlewbark, o

$a\\x‘~m\«\\\~§$.Raw §hk\§i\.\\.\a K§m\§\nﬁ\h§§%§®
«2, a o

\\ dag ini „bob

$
[y po Yacesaa re #

+ didz

6

7 «\\NNQNÈŸ cfe

tee cérep tats, væume 2o;ge l Marge

m'te rares sasauet
re roge

* (+ reese, tacesx?
ce \\ÊÈ

à
\QÂèwŸ—kæê xkkchvﬁ

&&&? xV—WVXUUŚXRXWŚA d' a create N&ŸËMÂRË

\\wîuw cesze zmaee §-§\§n\&¢5\\n¢ Fier. &»\&\\mm\$¥§
ge zeae N§&\\& \\!» ÈÈŒÀËMŸ\ A\\.u\nN FAFAPRES

ate

\\
à\h\\äﬁî\ñ\«“ù$x «sił,-«X“\äa
my“ \§~\$\§a \\\\n\m~
& <

&&&»?kabe zea terex W < ca

ozażno

XRX\\.ËÈÈJTUÈQË zez, &&&.Yuxąsxmvxh

«~xxx. kxŚkprm a \…Î ENH—UMAnz «Sv\A.\\ Thee,

de Pares PPR
rame cer

\\\&\M

w? é. ﬂ§nnm\\n3n suas)fau sia date «

§\§$\x\\
ces. 224foo pAm \\\È\Ï\ sey 1

|

teeg Pea pope

w

«xs

pca Yfory Ia

ÈMÀÊUVÊKW bravelu

Loka barem gr uoradas re ty

PZA
gnij

ÈÀÈŸ.NQMNW.\ËNX Gategz o cc ela /

, chepr @”Ëu/M/Wÿ

%a/W/ WMW/ 44

we susmest.

np?/7%”?! auïuî‘ﬁa + 79/47/12, bog Arige tra

%.», wiwa/247% sa) 11/44” 244/1'/›47e€/,n7/#ó/0;7

; Pazatad

ggg/«A.:; magna secrecery Z4 lźyźa Żar/4,4”?!
Mtżyly z'z/źn/źpjź/ZÓ—Ę/ wyżu/1,7zź„
Zź/ź „czuwał/Węc; «Ż». ay ra

;

aäæe? z %“ «próg

/›uz;vf le ,/»/Éuw%7z;a, # ;%« zy eeg une spas »A ZM” 4/2
«.'-5% Proves enne,ex 704/Am Maw/m 4714 14%47144ﬁw/ﬂﬂgh a?”

23 47

cerda* “5/2 11‘12747 Mat/77” Lool irda als .

ttz'zr/Ïwiw Â

? Poscctic cr ac a &

mo byicc . bobcabbees

stein bypa,gosks as;

bee qabepaolebdee (, taryenasee /

Mvr/JuW/ay; bald

€£$!

W: wg ca »4/7 Fifty, ;IICîf/Î‘f/Æ/MﬂyÏ/Ÿ JAM/4424

tyz MW:/44%” %;», #22 :*rrq'fzaj/ÿ kla/ż fl; thes “Â“: cas alé/70 172

/'l'q. ffMLŻSt-E 1/74} seee #22 4%?2 tia yaw;- Mc thæzè/èÿ/çtI/Ëî

M;? %:: tyulz/LÆ sunt

dwa?/Żal.! ;ue/f/m/Q, a?
g

/ audi Â/Æ/ﬂémﬂ’æu“

nasa -

(>(/? 1‘2’ AMW/43:71” do

@anÿﬂâÿm/aæjﬂ/Z/tw %éﬁ/Ÿÿ/ larses/ie //.2,, Sévdat rour

475471; ”il…/&& {fÂazîû "/¢ %WYÎ/Î/Êt‘ÿalaîzæë
kdtźć/Ż7

21/72 2/4/72 -/ %%lfgó/M1›J 4%

4'W717 zusy ttepoteyce ./ ﬁef/ﬁfi?“ AŚ Afatśząr «Aa/;f,
>OK—€,”)
ccdet or „RMA -/ & £
é‘ «ej/
T
tt
p
gody tata / 4,7
Zaoto «P ’Iï (45; PSE

bald/r

P

ce-,
z

(””ŻL'S'Ż;

„Lr/uzę'zpćufczg! wzw/) Corte AA «ćw/1,444” votez Ïz/Ÿu}ææ/ 261646 .
szer @

zę: Fay var wieku,/4: fiﬁ/4“ „:; e zarfæÿaè/Âz %Zî/é/ml

QËZ

éteïzgeæ

zrą

72626 ﬁfa/c f/Êaâc, uxppgz/g-

“11126 Leo mre gee !?)l/ Par: t/zwtzzﬁy

“;;!” ÂÆZ 4774},

Ż; 1575 MÏWQMÆQÆ courut'le c nil
h5/7/Z7'ę/vajz/ńL4/xu

|r odevan ans

HQ/fïäffw/l Lë/[affzfîft/a 24747?,M

,

Jar/2&4}, o‘fu/é¢2r7nz4¢1é_- éﬁféf/é
%.!

414712

“WJ“

e dactrec'

(Avi?)

%:. miś,/„Łaga tbi, »Âa

(<?;

%%%/020%

4

£12171ij wrrzef.

tgtnghætc z#2a 27 C rex à Pra y‘a/C4 ;/{î—

100

|

pompe

par
#76

-

4117 zea ć›m/n7Waea/żzzgtt/zó7Zalefa: «;; é/«atj'ucz/Azn
(Sia/; 7/21; 9, Q/fLÏh/‘l'û ca [Læ7M32(z‘ were Zea 2aeezze, Âcé (44/2'
Zee tźmś fur/%%fzęź/a æaÂŸLtcL/tgnfzﬁt/Æ - îæé/Ëcc [?./ÿ;

% rew katana ość |. ”fé/few

rires 2}£,€/ZQZWWII T-]

/ź;ź Herźła/W/śżfłźo/W'Wą/ &&& ze zŸzÂaf/fîﬁa
-borcstues

she,

uk): l‘a/7%: donce. st bêtes Lay| «%: MFW/:z?

{a /¢Z¢‘1£¢)~/74‘///¢;Aq/zmz74 TaaJa wych Taka 4,51; razerz ro tes,
74: bors cine Aomtbancer
dostag@

svccof ts229pach (ektrey

Ata/474%!

ier]

"
mg" opere agarrg paileey * Obedrece.

patieegcamearecon. Ctgstree eatin' Ch bacctald
sesererny

5 mbaalick

afea (3%, pra coebreye Â ecomye leu atzre ba. 2

parce as

dosyć 2

tore.

+-

/%/1;7W1 «[Wi/æﬂfémrâ zo z , cer

Acatoprile

du

pracecurfés

n. Êuyoÿé ,m;;ay$fz;1

Æÿ;%4…

meeirr)

sep brgps
befit mess
os eae
Peeapje efeer
seee
cc
famegcar P ameartya eee bae
l'a beur, et bat smpige antebyrach : te # oromo
sień2 teczne bou:
auf/4 i

aćoar

g

zea ase,

%%%wa € sespreZtece za/z744ﬂ/mf7p/fh4m seas celspolsskaza
i uskadzia, CGrtadeerg anboces is cajyy"

aa iczegónci zpozneć
fotłwi26

brana zr

Cog reafemig /

Zeadigcki
V

le i

- l"
©

z

m. de
<<«ice

catbrecetla:

-. teglrsey araśta
Tis

te Jevia byfaceni rzesz992 jacie la
, 2.

ruréidjoel

cssdore

=pogo zarzezerotek bra
, do

orales

colossalzadzi,,

4,7 ayrazail

y groundely:
praa cggd tylu ut as
forrodijrmnżyk tcg à
muy/:?,Æ/amu' tam
prise lorou re taiedosedeefrafireeral
viapralee . ly
prime
voie
104

.ĄXŚYQNQKJ~ Àxk v lusreg ÂÊVÇÎVNa“ “\\“!ëŸN“,
ve dé sat ola..

Mg re ia +aipkaa" dédier

7 cock

\\b& NaggĘ

NNNXN- x\\ﬂ\\\n \h¥\\\xx\~\\¥n\nk\\xh £ ®
sep Halak$mnu». , że ĄŚXQNXXXI—Ś aio«YadÆ\\Ën\èu\
u\$§\i¥\¥wnknﬁ zea “5PNK
\\Ÿxuvﬂûâ XXV-xiu »WukaśumeupÓkxknhXxw
27
_o sareebla
p)
ob
§\v\~\\lnkn\\§\ ‘Ÿx..-Ę Le &&&; {LPMV \\ douter

Ś\Àùﬁë sę ois Vaino

- %:?
$$$—«VMX? e/ \\Mä
+
/)
/

\\ÿw

est NNN»\®\Ÿ\\ ÿ arta

.\\\\ &\$NHNMNË\Ÿ e

ŚDNN
\uh „aada \\È E
\\ﬁu\\\\w\ \ÈQRXVMN

«6% |

\N\ NŚ\Nﬁnëëëùä hi.—ax.» &&&—«mx..-ù\\\\\\\ \È‘Yl“\ kx: Z2 - |
\\«xwx %A 272 &NQŁWŁ
FA eewge/l?
§n\\1~

„Eb

NŚNNKŚhxmśx? ĘNĘĘQX—CN

Śxk zeee “\\—“Ik zama Allo tas ada, &NWRCWWNXŁ az dort

ÈËM“.&&&—WŚ Ę? .\§\
\\èg drsrcmttèce , &CA raise
\\ pAn Kuś
\uôÿww &«Hxx—ñm»\\pra &ŸA

NK bocrere- . XXXV—$- $$: zasad„refseat,
A
xBŚuWQXXNR; $$

\.w. \\ÈNNÊ» Èïmæ zna \ËMÂÊX QXNĘŚŚĘĄNXSome i

aXłsNx Hemeela etapas |
afeeraby
roage..
gincdeuryibernss
ge 0 Reemuriyfile
bte and., sine
earseee rable
temy zh macabe Fo,pora
*
Cty rovepoaiysiw digbingas odew
Aeths caeny. wh vou.
regan &“ cæœdari mercode
ctsang wopomnee, prozcsrre ona & seed
miniliia 4 \Êîÿÿawaxïswàâ rerprlyproca mee Zale,
cry cha toyrarcere, Ho “an“PAee.
apropley arg rea came
\$\\§$¢t§\3»\i¥=\§ rere aparr

.. &&&

proacc
\\âäwporrsp.adsDa mae, a&:ÀŸ—îëäë‘ cmesz/e
\È;\vrî&\
$\\§\u NŸÈxisxxńanN. Pir

greve li Teint Mb r pie

~§E¥$¥M\i§x®\mxnn ce Kingą

bójjerzypocia er berinpeepornes but
#2ta4

Fire F

louer

3

dira beprboriflov
ree .

\§«\ a RĘŚXMm—x masais /ÀN‘È botte ÊxäuüM ta \«Èxñùäkü

T -g
zy
r
SR
d
e \\Êh.
e
a
\\\\~\
È“ÏŸÈËV\“\
«AN; #
NNNMN.‘NWĘŚĘKQQŚ
102

ANEW xkxh «hśnkVKWŚx/ĘĘ §n§\§s\$
\“
124
\ tki

\Ë cégépres sertir , «wxmmnxxwśłqsnsq z wś—XNŚĘ / de.
ĘNŚNXXSŚKVNXŚXXŚWN. \\Hùvrÿïﬁwkax ze sro mum“\RÀŸKŸWÊ
Ace

den

ÿ

op e
ripe

Copile
As

&&? 4 ez tea
a

.

24toimvias . d'éfal . l: Rais ep cree on

ŚWXN de
gó
, Pbeizk, Irareceao
promusgrrccee sabay Àfabryh,rrepguub
, ce
,
a chonhpesESE“ PA
Aresite Leap erly vs
arriverKid » QMS?
a. TSK—N,?»Rmx-ax;\\utën
$…“
somaraeran Gertags seee

rape renale airmen. y bare sennminkeure etre

a

ds he.

Zaaotkneyck ctproreeeg macyce i

ÊŸ} opt, a terazge rrccuguml Pame

far masesp

Lags2nueielint

[8% #s passen ofemmryrig.

cecsgpreinmreay tar Popa {

pole arkule party ronad tag de ŚW

Weismet bl.ta uure s

Hal?

tars

ie ups daet dowdiueln al basing amer , 24 s os an Basincine.) do
a
i-my

--z- 020
by! atema inces aedaa

d Tadaoerstbeduatrs.

taalazal botybrew

y

NFŚRrkWnK/xśfxsuvwłw›Nx.ę«gwx NQNNŚQ

doowtania

\w\h\\ﬂ.\\ﬁk§\&\ £ < §N\rw\n §\M\\$\ w „?eraxmśvxnx.$$

tof

NNQT“ £x\% Z $$$ Rwa: © \NKNËŸ. s2ze Pﬁ\\\wn«\ Navy.—XM

ĘĄ &&& 1%
Pores «org et tig a] def7
Po. l. dm
św \nw\\n$1r
ous
\\“ \\NM—ù— «

vel

ora ue

- «à
QXL—Niwna. vec utd'en a \ŸÔŸ—wwâëmîq\\ﬁ\

MNĘxŚĘ
eedos !âﬁ\æ\\vW—\N ŸÏÀ

z ŸNÏQKË XXX? XMMWŁ

sea us.—gx \\vkt.

“à \\\m\
a.“ à“ §9m§&ﬁ\\r\wﬁk\\§ Arriba less %%%
«.x

&NxxłsxhikvwsaN &&& XQŚNĘEĘR zu ares ËÂ\È
%%% wora,
Xx
a
îkâ
c
face VÓN; wĘmNĘń à?“
estcom
w.
mosze
%....a
orienne

kaś
.:./!.
cu sacl

peraleÎâÊuÏîæÊ-‘väzixït

\n$~\\~\n eca Xxi—„.A

559,31“;scènes

&ËÆÈÈ

aap.

Q uYan whi prow Wri0

A02

ado.

At à

A74
f..

Æ Sa labu
4 (MZ/”MW?

W/

wthmls!
&

\ (,

?z?) inédadMMM
mre M
P
«Amt [(?/0% A7/m JJW/aaMW];
#.śli/ź
l/WM

f
«W

%

Æ Ment

:*

ﬁ<

W]!

MW i

UH
ff

7rﬁ JU]Æ
%%%/zgi

ić W

Ï

p%
Paku inu/7% wwIW w M

* p; „fm/%%%;
mać/vujmćqu/
Mix:/ź

dotbrut.
edy auseu,
„~
e
ZLE Ś intt

Wigwam-w
mi
#
p

e
a
Æ
de,
)

”ala
!- MÓĄfﬁkâæ "

hZ/Zw ﬁll
{j‘/{f

jak, w h
WMJZWay
ŻZ /
(g: „m
źźźóZ/VW
radind

alg/W
%
aaa,
'ŻZWAW
W
EBp 2 lui

lem.

7
fad/Mï -Irrdki mixa/(L'
Incbe mid/mW/ +

P

HAuy

A r/Mﬂ ' /
t.
zło ! " Fly/m;?!
Êfﬁw/ÆÆÂÎÎ/räwîﬁæwz

simpanfe
Klon46

WWL/M

LWŁ/

zm

%%%;
ś [da/£;
g:
£a
d Poe,
#. ‘WW J
(%%%//.
MW if”
ﬁef/”79% '
- du) Meru ÆWW
Mele/ fj

ODDZIAŁ.

Naćzelne Dowództwo W. P.
(Szieb Generalny).

%,, Zèÿ/

Przedmiotﬁﬂw % - „fu W .A ite, % ZecaZay
TRESC:

j, bk
L

Przedmiot
Patrz po wysl.:
Oddział

1920.

)

Szef Sztabu

WI
) A
Szef Oddb, p)
MY

119
U 1

~
)

Patrz P przed apr.
P

"Â/çrÿ. W727?-

lata;/% %A , -

Warszawa,.............. /
«
__Ref: là
/
(Sket Sekcji) //

Akta poprzednic :

Tymczasem
zalatwione

N
|
Za zgodność czystopisu
Skontro

Wysłano:

%%%220--l
z
oke
yl
WWW
axe, itst- e
W

%%%
e
.- vpr
M/mw
Druk. %

Ü/‘” om+.W"u
W

Nr. 1290. 15.000. 31.V.20.

MW

#

W

huial
_ W korespondencji z Stanisławowa p.t.: „Hulsli, hulali..." donosi „Hromadska Dumka" : Sta
nieławowskie przeżywa bardzo
oiężkie ozasy. Czarnosecińcy pobulali sobie do- woli, snacząo
Hulali,

RZECZY NA FRONCIE
STAN
(Według komunikatu dzisiejszego).
dzisiejszy naszego Sztabu Generolnego stwierdza, że od Dniestru do Prypeci,
t.j. na. przestrzeni 400 klm. wojsko bolezewickie
jest w odwrocie. Pośeignasz za cofającemi się,
oddziałami armji czerwonej mie jest tak śutensy=
wnysjak na początku, kiedy walki toczyły się
jeszcze na tereBie-Małopolskim. Lecz. jest to
spowodowane, przypuścić
jedynie tylko.
dążeniem naszego dowództwa do lepszej: oraanizacji Imji bojowej, awięc 4 do skuteezniejszego pościgu, na co potrzeba czasu.
Z poszczególnych. epizodów pościgu za ol
szewikamna tej połozyje froniu
kreśli akcję gen, Bałachowicza, Tory. kolo Lu
bieszowa (o klm, na północny-wschód dd Ko:
wła) zozbił 68.p. p. sow. i wziął cały batakom
|do miewoli. Jest to już miegierwsze zazuacze›
y.
nic ze strony naszego Satabu Generalnej
jatkowej waleczności oddziałów gen.
%
Woe
cza.
toczą
dni
kilku
od
Na wschód od Kobrynia,
się watki wzdłuż kanalu Dniepr - Bug. Wyniki
jednakowoś
tych walle są dla nas pomyślne;
zaznaczyć trzeba, że bolszewicy bronig się iu
w
bardzo uporczywie.

_ Od kilku też dni nadchodzą wiadomości, #.
znaczniejere sily wz
| botszewicy . koncentriijq
północnej części frontu, na finjiG£OdWO-Warkowysk - Słonim. Siły te są zebrane w Kil
wysu
ka znaczniejszych poszczególnych grup,
Celem te
-ntętych nieco przed wskazaną Mnją.
koncentracji jest, widocznie, chęć bolezewickieg/
naczelnego dowództwa spróbowania zezpoczęci
tu kontrofensywy. Uprzedzająć dumną?

wików,-a więc dbojąc o to, ażeby nie wypuści
zcswoich #ak Tnicjatywy-operzcyjnej, nasze do
sze!"
zarządziło atakna jednąz
w zejopie Brzostowicy Wielkiej.. Atak ten odby
idał świetne dlanas w
sięw
zostało rozbitych 5 pułków 11"dyw. sowie
wzięto do miewoli_ 1 0 jeńców. Zdobyc:
SH Tm wynośi.6 dział, 10 karabiwów._maszyno
wych,E6" wordw,-450. kont i setanda
z

ns do szpitala stanisławowskiego,
nmarla, Do mieszkania lek
d-ra Liebermana w Tyśmienicy
wpadło
dwunastu;
zrabowali
wszystko, Obrabowano naczelnika
ugdu Bloxeokiego, który został).
w koszuli,
#
W Wojniłowie spędzono dziewozęta i starsze kobiety do 13%“);

,woje ślady rabunkamt i rosbo=/
o, gdzie jo sgwaloono, Kilka
jami.
zarażonych żydówyk przywiesi oDnia 23.
sierpwia ozarnosecińno do szpitala w Stanisławowie.
oy, dobrali się do zkładowni W);
rzbunkach w Bolszowosch
zytusu Liobermana, poupijali sig
zamordowano 29 żydów.
i poczęli T&bowaó. Zrabowano
W- etanislawowskim
sądzie|
ośm żydowskich sklepów, zabiło
kilku żydów, kilku cigtko ranio=
no, Pod wieczór przybył general
uszkodzenie
Pawienko z wielką patrolą, zabił
pâessa Horbens (postrmai.w=emyiÿ}}"
jednego kosaka
wtedy nastał o morderstwo dokonane na olo-r
Lad. Dnia 24% sierpnia polskie bach Mojlech® Margulies® i Aro| wojsko
i polska ~#undarmerja
ma Lorbora. O ciężkie uszkodze' wrósiły do Stanisławowa.
< nie oiała na „osobie Miñoï Kremer|
Oto statystyka:
# Stanisławowa (odcięta ręka), o
Zabitych osób jest 146- (mięzamordowanie Hindy Urman s
dzy nimi 32-wieśniaków, resztę
Stanisławowa, 0 morderstwo do.,
hnl‘lvmwifg żydzi) ciężko ranny
Î'konane na 00
osóbie d-ra- Izydora
llﬁû osób,
kobiet Krafia, to są na prgdos zebrane
| 120,
koni.
doniesienia. «Wł
..To wiaóomości stwierdzono takty,
w powiecie stanisławowskim, ~Go|
je sig cod, co przecinać-#.
| działo się w powiatach: Tłumacz,
ą fantasję, Ukraińska:
najbujni
Podhajce, Rohatyn; - Bohorodczainteligencja bezradnie patrsy na!
ny, Nadwórna, Kołomyja, Kalusa- te orgie prsewrotnyoh instynnie wiadomo,
Dnia _21..sierpnia
rabowali
wTyśmienicy"
osarnosecińcy
rsyozem mcrdowano i katowano
nie tylko żydów lecz i-Ukrnińe
w, Krzyki jęki katowanych
ofiar trwaly do 1-szej godziny w
~Zamordowano bogatego
kupoa Krigla i jego zięcia Polska,
05-letnią staruszk
Satigłową,
graloono, Jeden x osarnosecińcow następnie ugodził ją szablą
po głowie Satiglowa pnyÿgliq:

www—ii. W celu rałowania sytuacji bolsz
1 WiCy skierowali=na miejsce-mtaku jeszcze jedni
dywizję, lecz kontratak jej zostat knwawo od
party, przy czem wzięto jeszcze 50 jeńców i
maszynowych.
%
rzed linjg Niemna, mianowicie na Mi
nica - Bielany - Liptzany - Rakowiec akty
wność bolszewików znacznie się powiększyła.
Bolszewicy zaatakowali tu nasze oddziały, które
wszystkie ataki odparty.
Sytuacja ma północnej części naczego frontu
doszta do wysokiego stopnia napięcia. Nie trzeba
zapominać że wobec stosunkowo szybkiego przeswwania się na wschód południowej części #rontu,
bolszewicy na północnej jego części albo muszą
cię cofnąć, albo spróbować za pomocą komtra»
taku na wielką skalę zmienić ma swoją korzyść
sytuację na całym froncie. Ponieważ ma Nie:
umnie i
Szczarze bolszewicy «koncentrował zma»
tane
sity, więc przypufć!€ trzeba, de planują nie
:
#
odwrót, lecz właśnie kontratak.
Do pewnego stopni: świadczy o tem i pow
stawa Litwinów, którzy, jak donosi dzisiejszy
-- l
komunikat, występują zaczepne.
M, Mieczdański,

Deleoaga ubraiigha u Petry iw sprawie
skscesów.
Wpered® dono': W »ejbliśszych dniach
do kwatery atamana-Potlury speojalna delegacja C raiodw ~w Stanisławowa,
by interweniować w sprawie rajd w powiecie stanisław Iśka—„'
Delegaci przedstawią atamanowi wszystkie eksoesy, kidryoli‘
a
A
:
:
w
ś0ily się niektóre oddziały
armji Petlury na sskodę spokojwej die.
îäd—

z

ności. Podkarpacia.
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b Naczelmka Oddzmłu KolelJOskowych w

Korostynlu Bolesława WOTNIEŁOWIOŻA,"

zamie-

f

szkałego w Plekoszowle ppcz‘cy Kielce.
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|
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.
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Posiadając wieloletnie doświadczenie w ofen-i defenzywach czugç się
w ::
obowiązku dla zabezpleczema życia. ludzkie poli m113ardowych strat,
poniesio _;
nych w ostaCmch czasach, zakomunikować o r iej "aktycznych zarządzeniach pnzez
Ki erów nictwo Naczelnych Wł&dz, na terenach Kowel - Kijów, a mianoricie:

a/ Straty wytworzone przez konia armjg Budi enne go w Żytomierzu
można
było uniknąć,
*

gdyby rozkazy Szefa Sztabuj wydane o

66ióśle terminem tejże

ewsktecji. Stacja

były oznaczone

Zytomlerz z chwilą o>łoszenia ewakua-

cji posiadała 6 jarowozów i 500 wo zów, którymi" można było w 6 wdzx
n przy
ważnie horyzontalnym położeniu lmgl Zytomlerz '-«Korostyń, wy-pre
wadzlc wszy
kie załadowane wozy, oraz mefazyny. Znalazłem się # S¥tomiercu w
24 god‘zi

nÿ"

po pogromie,stąd wyprowadziłem 150 wożów, niestety próżnyah ob-rabowanycłi
przez mejscowych meszkanców @"sprawdzlłem 60 wozéw' spalonych z produk
tam:
Log

we ter je Zem wo je niym.

Banda

Budlennego przebywała o 4-43 p.południu do 4-

"rano. W Berdyczówe, &czkolwi ek Wiadomości posiadańo .o zbliżeniu
się Budien
nego - ewakuacji nie uczyńiónó, Zarożumiazóść Komend&nta 0.0.0, pewność,
że
miasto i stację przyczyniły się do strat kolosalnych. 0 wydawaniu
roz

2)
każu ewakuacji z zastrzeżenień $@rminów przedstawiłem Szefowi Kolejnictw
a pol
1.
puł. Brzozowskiemu.
&
b/ Nall katastrofalnych wypadków, połączonych ze śmiercią 50
ludzi i

: # ciężko rannych, j elen wyjedek Zaznaczony z winy obsług: stacyj
nej, t.j.fle

j

nâstàwionéj'zwrôfnicy. 10 natomiast katastrof niżej przyto&zonych @ywora
li mai
szyniści wogskovn słuchając li tylko rozkazów Fomśndantów, nie słosu
gęc
sig" N

do przeplsów inie czując mę w obomęzku podlegać rozkazom dyżur
nych urzędn. i

skew o czem pisałem niejednokrotnie do ekspozyturyprzy1.54
#., aby dla
wpîèezenstwa rgçhu i ży cia llxlzkler-o stanowezo us ungd z mszyn mszym
stow
! skmäyeh
1 zastępló mlercowym cywnnyml mszyms'cami lub prz ee'rzammav
ac
» iznajbmoseprzép
l
xscw wojdzowych maszymstów. Przytaczam 10katastro

--o- zę
Jktf'z na rozkóz swych Komendantów,bez zezwolenia dyżurnych, t.j. bez tak zw.
drogi, spotkania pociągów były na stacji Kowel, szczęśliwie bez kaﬂaËt—ngîy.
2/ Wykolejenie pociągu na 143 wiorście pod Straszewem wywołała szybka
jazda i nieprawidkowe załadowanie drzewa na platformach, pociąg Kom.Koj.Ostrzeżenie jazdy do 10 wiorst na godzinę było na drodze odnotowane - szybkość na . turelną liczono do 40 wiorst - 10 zabitych - 6 rannych. 3/ Katastrofa pod st.intoniny - gdzie przez lekkomyślność najechaż parowóz, prowadzony przez wojskowego maszynistę na tył pociągu wojskowego. 10
zabitych - 12 rannych. Jechał bez drogi. 4/:Maszynista wojskowy, wyjeżdżając ze stacji HoXoby na Kowel przera bia samowolnie zwrotnice na lewy tor i jedzie, spotykając się z pociągiem towarowym. Był to:maszynista z Galicji, tXomaczył się, że u nich jeżdżą lewę
stroną tóru.

a

5/ Przejazd stacji Tutowicze wieczorem, ponieważ była:nie oświetlohę,
wjszd do Sarn na odchodzący pociąg. /bez drogi - maszynista wojskowy/. 6/ Wjazd przy zamkniętym sygnele na st. Sarny pociągu ~panćemego - wykolejenie 3 wagonów, maszynista wojskowy.
i
|=
|

7/ Katastrofa na st. Kodnia - wjazd maszynisty wojk. przy zamkniętym
sygnale wywołała wpadnięcie na pociąg towarowy - 12 zabitych 10 rannych. 8/ Rozbicie wagonetki za Sarnami przez maszynistę pociącu lancernegb.
9/ Wyjazd maszynistów pociągów. pancernych ze Sarn do Małyńskiej po produkta, zatrzymując się na linji i rekwirując po wsiach obok toru położonych spotykanię się z pociągami i ucieczka przed nini.
10/ Wjazd przy zamkniętych samoforach na

z

st.Styr i nieuwaga na sycnały,

szybka jazda, rozbicie wazonetki i wagonu - okaleczenie 3-ch ludzi.
Wykaz poryższy katastrof na terenach Południowych Dróg, przypuszczam,
że i Północny ”teren jest również bogaty w takież wypadki.
c/ Brak taboru i maszyn szerokotorowych odczuwał się dotkliwie, jednakże przy umiejętnym zastosowaniu takowych, przerzucenie 2—gEh dywizji z frontu
Mińskiego do Szepetówki trwało 4 dni. - 0d 21 do 25 kwietnia. Natomiast przy
odwrotnym przerzuceniu;z Kijowskiego na Miński front - tryako całe 15 dni,
przyczem w kierunku Żytomierza i Kijowa transporta po perę dni oczekiwały na
swośa kolejkę. Z braku połączeń telefonicznych udałem się dla zbadania przy czyny zaginięcia parowozów i wagonów skonstatowałżem fakt w Kijowie dnia 19/V,
,gdzie znalazłem 7 parowozów wygaszonych NN.231, 259, 90. 73, 3141, 1135, 21
i pod perą 12 parowozów NN. 46, 2005, 3775, 5047, 55%, 3903, 6983, 68, 70,
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«c'gżió'inlńg rezerwa, jak mnie poinformował dyżu ‘of
icer, p“?
i
Depot w Kijowie, był rozkaz Szefa Sztabu, jak równ
ież wydano rozkaz wetrzy -té po 300 wozów w. Berdyczowie, Korostyniu, Kno
wn $ Zytonuemu, czyli ra zem rezerwy 1200 wozów równało się przerwie wsze
lklego ruc hu.
6770

i

6580.

Tak

Bozumem że Sztab m wszystkie administracje odd
ziałów pmocnlczych
przy operacji w swych rękach,
bésposrednie winno Szefostwo Kolejnictwa
zwrócić uwagę na nieodpowiednie zarządzenia Szefa Szta
bu. Na skutek mojej interwencji prze Pana Prezesa HRowieńskiej Dyrekcji do Mini
stra Komunikacji
zniesiono rezerwy waz@mów. Rozkaz wytworzenia tak wiel
kich rezerw w stosunku
do ogólnego szerokotorowego taboru potrzebuje
jaśnienia, -

-

dochodzenia i wy ||

d/ Wobec powyższych defektów administracji Szefów
Sztabu, Zarząd zdobyczy nie mógł egzystować, rozumie się p@ostawiając
niezliczoną ilość materjaXów drzewnych oraz techni cznych, i kolejowych
urządzeń, - Uważa łbym na

trze nk"

zdezorganizowanie zwrócić wagę i ściśle dać dysp
ozycje kolejnictwu i na terenach kole jJorych oraz w blizkosci takorych, lub
też złączyć z mim ten urząd
zdobyczy - wówczas mogą być wyniki korzyści, - czeg
o dowodem są wszystkie kompenje kolejowe dziś tak bogato wyposażone w przeróżne
materjały i urządzenia, E
lecz czy te bogactwa są wpisane w remanent pociągu należałoby
sprawdzić, i
tylko inicjatywa kolejnictwa wytworzyła zdobycz wojemęą,
nie czeka jąc rozporządzenia Urzędu, wysylala jerowozy nieczynne i urząd
zenia techniczne poza

i

linje frontu, zbogacając miljardami Kraj. - Natomias
t zgubę jest, gdy zdoby - czę zajmuje się Sztab i czyma Armja, i rekwiruj
e dla wojska cukier, zboże i
ime produkta, wytwarzając przez to jeskarstwo.
Zdobycz wojenna wimma być
H
dzielona li tylko przez Urząd.
.
Nie chcąc obarczść długim sprawozdamem powvższe
km ślę, dla wiadomo - dei i odpomedmego rozporządzenia , -

/-/ 8.
Za zgodność od pis u :

,
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Narszawa, dnia 15. wrzesnia 1920.r.
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Inżyniera Pawła Fliederbauma w Warszawie przy ul. Widok N.22 m.47 zamieszkaLego
l e m o r j a £
w sprawie zabezpieczenia granic państwa.
l związku z podanym przezemnie szkicem projektu obrony m.st.Warszawy w d.16 sierpnia r.b. pozwalam sobie przedstawić niniejszym Głównemu
Sztabowi projekt ogólny zabezpieczenia granic państwa ewent. oddzielnych
miejscowości, korzystając z topograficznego położenia gruntów przy odpowiednich hydrotechnicznych przeróbkach.
Szkice z d.16.8 r.b. wykazał możność zabezpieczenia Warszawy jedynie
tylko od północy, przypuszczając nadejście nieprzyjaciela od tej strony,
okazało się jednak, że nieprzyjaciel, forsując przejście Wisły pod Maciejowicami i Płockiem, zamierzał opasać stolicę i od strony południowej.
Rozpatrując okolicę Warszawy od strony południowej pod względem topograficznym, możemy się przekonać, że z tej strony również dałoby się
. zalać znaczną przestrzeń gruntów - w kierunku Kutno-Łowicz-BXonie, a
«--MZ

a przy użyciu doliny rzeki Utraty przedostać się na Wschód ku Wiśle nawprost Karczewa.
Niwelacja przedstawia się jak następuje: rzeka Ochnia przy Kutnie
+ 104,0 metr.n.p.m., ujście zaś do rz. Bzury : 94,0 m., rz. Bzura pod Łowiczem + 84,0 m., rz. Rawka pomiędzy wsią Ziątki i osada Bolimów + 84,0 m,
rz. Utrata przy wsi Osieki /szosa do BXonia/ : 84,0 m. Idąc doliną rz.
Utraty ku wschodowi, do wsi Zaręby, możemy, przecinając wykopem pagórek
na wysokości : 109 m., przedostać się do doliny rz. Jeziorki przy wsi Jeziorna na wysokości + 87,0 m, następnie do Lewego brzegu Wisły nawprost m.
, Karczewa do wsi Piaski, gdzie średni poziom Wisły wynosi + 85,0 m. Podnosząc poziom rzeki w tem miejscu na 5 do 6 metrów, bądź to za pomocą prze-

£

Mfr/Z?

„grody w rzece, lub też przez urządzenie zastaw ruchomych, możemy wznieść
"poziom wody do + 90,0 m., co wypada również uczynić przy rzekach Bzura i
Rawka,

)
w

Tą wysokością można przeprowadzić poziom wody kana£em we wyżej wskazanym kierunku, a przez urządzenie kanalików prostopadle do głównego kanaLu zalać całą przestrzeń aż do Warszawy na długości sto kilkudziesięciu metrów przy szerokości od 20 do 30 klm.
W podobny sposób dałoby się zabezpieczyć fortecę Brześć lit. od strony wschodniej. Forteca Brześć leży na prawym brzegu rz. Bugu przy ujściu
połorz. Nachawca, gdzie poziom wody wynosi : 129,1 m.. n.p.m. 0 ile samo
z powodu możenie fortecy posiada wyjątkowe korzystne warunki dla obrony
to położenie to
czarów, błot i bagien oraz terenu jezior niziny Prypeci,
rowów okalających
może być jeszcze więcej wykorzystane przez urządzenie
przekop kanaXowy Dniedla zalewu na dalekiej przestrzeni, zważywszy, że
a nawet szluzu N.XII + 130, 2m,
pro-Bugski posiada poziom + 149,6 m. n.p.m.,
133,0 m, fortu III + 140,0 m, forwtedy gdy poziom samej fortecy wynosi +
M3

tu VI

+ 143,0,

n.p.m.
być

Co

a stacji

do wysokości

Brześć

Centr.

+ 141,6 m,

projektowanego

st.

Moskiewska .

rowu okalającego,

to

+

141,2 m.

takowy musi

specjalnie rozważony.
0

ile

kierunki

zgodne

linji

są

tak

z

rzeczywistością

zwanych

podane

do

okopów niemieckich,

głównie na strategicznem wykorzystaniu

wiadomości

to

publicznej

zaleta tychże

położenia rzek

i

polegała

jezior.

Spraw-

szajmy niektóre wysokości.
Ujście
+

190,0,

m.,

rz.

ska

+

rz.

jez.

Drisny

Narocz

SerWecz

158,0

m,

szluz

dr.żel.
że w
nie

przy

ujście
przy

danym wypadku,
żadnego

Wyżej

188,0 m,

£

rz.

Horodyszczu

rz.

Uszy

rz.

Szczara

133,3 m.

wielkie

:

+

+

187,0

t.d.

różnice

m.,
jez.

155,0 m.,

Prypeci

i

» 137,0

m,

Jez.

Niemen przy ujściu Berezyny

i

+

rz.

Szczara

następnie

z

rz.

czego

poziomu wód na

po

+

129,0

przy m.

Wyganowskie

130,3 m,

t.d.,

służyć

odpowiednie

poziomu wód w

dowę

stałych lub

roboty

rzekach

Lip-

+ 157,8 m.
przejściu

przez

Horyń przy moście

wnioskować możemy,

oddzielnych

ruchomych,

dowód,

jest

że w

sekcjach

tamy,

a ostatecznie

bardzo

zabezpieczenie

hydrotechniczne,

za pomocy

zwanych przegrody dolin /Thalsperre/,
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