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Naczelny $óds rozkazał ssłączoną prośbę rotw,
ochółnika Zygmunte

Sanowardy

go Trybunału

któr,

skierować dó Oficerskiek
vo

wisenga wskresie

dsislenia rozpotraj, diy Na>rowej'uzór't/ W prośbie "око
licanesol

są dotialac=nya

posolem do ponaune3o
~
trzenis spraw rtm, Zsnowardy ,

т #.
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Тишина} Orzekający. L: 173. Of. Tryb Отек. powołanydekreSf.
&
tem Naczelnego Wodza z unia 25, września 1919 r. na posicazeniu
Oficerski

22, grudnia 19 t. "poa przewodnictwem ; Gen.ppqv.0 ”Takiego, Aleksandr

(ka

przy yspo'łuuziale członków : pułk. szt. ьеъ Mieczysława Kulińskiego,
ppłk.szt.geb,

Stanisława adr-batuta, ppułk. Stanisława Taczaka, ppłk.

---

Dr.Jakóba szemierfsk‘ieso, кр‘ъ. Kazimierza Ntoczianowskiego, rtm, Adama

R

Michała Lubieńskiego, oraz sekretarza kpt.Jana Zakrzewskiego, wydał
w sprawie rtm. ?andarmurjl Zygmunta Manowardy następujące
orzeczenie:l

Запит; Zygmunt Nanowarda nie może być pozostawiony nadał w W.P.

Rtm.

u z a s a d ni e n i e

:

Na podstawie zeznań świadków kpt, Fryderyka &rbesa,

radcy Linistr,

Tadeusza Makarewiczaf rtm, Karola Piekarskiego i kpt, Jdzefa Reliuzyńskiego przyjął Trybunał za stwierdzone,

że rtm.,

_efuâby w b. armji mustr, uo narocowości polskiej

w сяйві.-е

się nie przyznptał

i ww stosunku do polukzz'w,zachawywal się nieprzyjaźnie.
W szczególności ze znał Крі. Erbes,
czył w Jégo. obecnosci rtm, Kanowares,

Ze w r.

1910 lub 1911 oświad-

że jest pochodzenia albańskiego,

że „jest wychowany po niemiecku i jest niemcem,
©

Radca

Makarewicz stwierdził,

ze rtm,

Nanowarda wyrażał

\

się w obecności oficerów austrjeckinh w sposdb pogardliw o of ice rach
legjonowych oraz,

ze wérée urzlçcmika'w polakoÎv-i Komendy Obwodowej w Nowo-

znanym był fakt,
się przechwelał,

iż porucznik Wanowarda w menały oficerskiej

iż u jednego z proboszczy w powiecie Noworadomsk był

w gościnie, udawał przed nim polekà i w ten spolfo'b " wyciągnął go na
język " Przy opowiadaniu de facto miat użyć wymienia " Der Schuft
hat geglaubt,

dass ich ein Pole bin ",

-

хиљда Piekarski zeznał, że poznał unei
%, l. 1917 i 1919 w Gracu i nabrał przekonania,
austrjakiem,

do polskości sią sie przyznaje,

w tem znaczeniu,

rtm. "anuvardg È

że ‘.anewarda jest

w urzędowaniu był wielkim

ze jeśli się rozchodziło o podejrzenego

R
_
K
si
; co8 со którego można
było mieć wątpliwości, czy
narodowości polskiej
coś zawinił, to Manowarda występował wówczas tylko jako austrjak przePILSUDSKI
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}
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warda

w

toku
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Gdyby

się Austrja rzeczywiście

rozpadła

i ро-

została tak mała, jak …ij dłoń i pśeiaęała tylko Лас-"ВП posterunek, a
byto w nim jeGno miejsce na jeonego wachmistrza,
tym wachmistrzem,.

to ja cheialbym byd

" Rtm, Piekarski zeznał równieź, że z opowiadania

innych oficerów dowiedział się,

że rtm. Nanowarda oburza? się na spo-

sob pisania gazet polskich o niemcach, mówiąc, że gdy się gazety te czy
ta, to Zołądek obraca się do góry.

з

' Крі. Józef Relidzyński stwierdził,

że w Noworadomsku dwczesny

porucznik Manowarda znany był, jako gorliwy żandarm austrjacki ;

o

polskości nic nikomunie było wiadomo. W maju 1915 r, miało miejsce
zaj ście między żołnierzem legjonowym,

stojącym na posterunku, a rtm,

Manowardą, w toku którego ten wymyśla? legjoniście ordynarnie po niemiecku,

ubliłajiąc mu jako żołnierzowi „Баљ.

a polskiemu w îzwzugél—

ności, Na Äntérwncjgkpt. Relidzyńskiego w J'ęzyku polskim, odpowiadał
Manowaróa po niemiecku, w końcu ocjechał,

odgrażając sig.

Htm, Nanowarda w zeznaniach swoich pf.—„sanek. że w czasie słułby
w Wojsku austrjackiem nh; przyznawał się ìuunej narouowos'ci, że jednak
w spisach urzydowych wpisywał zawsze, jako język ojczysty, język polski
Podniesionym przeciwko ліві-[ш zarzutom zaprzeczył

i ne Gowda,

że prze-

ciwko narodowości poiskieﬁ'ystgpowal’, powolal szereg dwiaokdw, Ze
wranglîdu na wyzej

stwierdzone

okoliczności

i wiarogodność zeznań wyżej

wymienionych świadków, postanowił Of.Tryb.Orzek.
zaniechać, i

dalszych

dochodzeń

s

Jakkolwiek dochodzenie w tej
служу zadnego faktu,

któryby

sprawie przeprowadzone,

ponad wszelką wątpliwość pozwolił określić

rtm, Мапочат@е jako wroga nerwowości polskiej,
doszedł do przekonania,

że zachowanie

to jednak Trybunał Orzkk,

się tego oficera i jugo sposó»

myślenia dyskwalifikuje go do przyjęcia w poczet Korp,
(-)

Osiński m.p.
Gen. ppor.

(-)

Krzemieński m.p.
ppułk,

nie dostar-

(~}Zekrzewski map.
kpl. i sekretarz

(-)Taczak m.p.
pptkownik

Ofic.W.P.

(-)Burhardt m.p.
ppłk.szt.gen,

(-)Nskoniecznikow m.p. (-) Lubieński m.p. rtm.
mjr.lek,
(-) Młodzianowski m.p. kpt.
\
Orzeczonic ratwierozam, Гер,У1, przygotuje odnośny rozkaz zwalniający,
пр. gen.por.Kin.Spr.Wojsk.26.1.20) r. _ _ __ _ __ _.
Za zgodność oGpisu.
Kraków, dnia 10. października 1920,

