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Zenosrmerji w wymienionę

nou dęcznie g uschmistrzem Kosteckim potrolow.£ ulice ne przestrze

--

ni między pleccm Zeukowym & pluugem Zbawicielt.d0 éodzinie 2. 30 ŻL-I
uważył na prz strzeni bardzo silne i liczne patrole Stra&y Opywrtelskiej oroz uwijejęce się

wojskiem i esobs.-

mi ągyxxżfhż.a godz ,2.90 godpi:.£,
mﬂchnistrz‘skuzbcyy

розкосії фо. Рака»
mu,4e przed chwilą

telefonoxak minister ThUgutt ze swego mieszkenis,proszgc o pomoc,
gdyà zostet nspadnișty przez bolezewbkiu,Podpis=ny uyalaF podchorą
âego Zandarmerji z 10 ludzmi pod

udres;Snisdeckich ?,:Lﬂusmglnie

godpisuny zemeldował ministrowi o wysismiu pomocj,i gdy w 15 minut
lp…tam

połączyć "le 2 ministrem="huputtìî Ot ray

~z Contrali,io z jakiegoś rozkozu wszelkie połączeni"

odpowiedz

telefoniczne

zostały przerkunc.7 obec tego podpiscny udał się do Ddtws miasta
celom zącżeni;rrugsrtu puck.Zswrdzskienu,Zolnierz,unsjdujşcy sig. w
pokoju,gdzie. zwykle frzcby”; u„Lurny'2ameldo.zf,że niemo

puźk.22-

wzdzkiego,cle jest nstomisst kapiten peśnięcy funkcję oficerc inspekcyjnego.Podpiscny złożyć meldupek wspomnianemu oficerowi inspok*yjnemu, i ot.…xm.£ rozk z udanis sig
nistre

outomobilem do mieszkunł: di-

Thugutte,sprowdrenis sprawy,0raz poproszeni

дхпх tr:

Anu:

gutte,-celem wyjsśnien,-do Ddtws missta.Podpisuny й4зі чз; nat/ohiisst no ulicę oni.

zustsz pod numgr;m.9,A1=;ąnJ na

pomoc oddzi:£ Zandsrmerji oraz „ll:u3ę.uzckomi bclrzs„ic1,„ea4ug
raportu jc„negq a miliej:ntdw,zortali oustewieni do Komiecrjs tu K111,

w obec czego podpisany poprosił urzędujących tom dwu Komissray Milicji oraz Winistre T}hugutts do Ddtws misstsg,?o przybyciu ns

sce w Ddtwie missts

mi

podpisany zestud Бгурофјега Januszsjtisa,parg

nieznonych mu oficerów orcz osób cywilnych.bryg.Jonuszejtis oswicdczył

Thuﬁuttòaì,ià jest susresstowsny w imieniu rządu

nerodowogo .néunoczesnie n_rŁ3-złtrzymxły podsiesnego,dopiero po

dłuższych

pozwoliły mu udac sięxdo расу Zendarmerji

polowej z meldunkiem,odnocnie do wymisnionych wypudków ,
lik,n.p.ppor.
. zgodnośc;

krudS

z

nostępujący
czywa

w

ręku

rozkaz.O0becny

wojska.Zaslsrmowac

rząd

cełą

Zand

nie

spo-

rmerjĘ.ZŁrócic bcezną

uwegę ne bnl=zeuixów.b„isze,ruzauzy &‘dcjdg.f5(1 1919%,-4.40 rone

Inspekeyjny oficer podporucznik Welecki м.о..
йо zgodnośc:

4
је

Godzin:

89.242.
To.
4,90.Krpitam dorsz rek melduje.Dzisi.j w nocy 0 godz.3.30

podporucznik Heliy i podporucznik 5sczęsny Zaalarmowali kompanię
pierwszę i drugą i wymaszerowali w niewiadomym kierunku,.mars'zs£ek
kapitan,m.p.
La tgoanośc;
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)
20.20

f
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Brygadjor Januszajtis prosi do Dowództwa miasta natychmiast.
4.35 rano, Dr.d.Skrudlik m.p.
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Holly

sajéé w nocy в é-ego na 5-go Stycznia 1919
przesłuchany ppor.
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Целей Jerozolimskich 79 nie pemiętam już o której
godzinie zaslarmowałem obie kompanje Sekoly Zand. i mymesserornien 5
ppor.Szczęsnym, który dowodził drugą kompenja, przybyłem роб garaż w

Wężyka

w

przy

Alejach Jersolingkich 79. Cel skcji i pziymszercvguit by1 ni wisdozy.

Eapitanz ligăyka poznaien wczoraj. Z kompanjs steiem przez csły свое па
miejscu, &ź do czasu przewiczienie eresztowszych przez straż narcdową.
Z! chwil., mego przybycie w kompęnjs większa część aresztowanych znajdo~
wałe się już и цегайш.
.
Z chwilą przybycie jakiegoś podporucznika, który mi oświadczył, te хх
syste już jest niepotrzebna, zarzędziłem odmersz do koszar okolo
godz. See; m. 30 rano.
# czasie дого postoju z kompanjs między 4- a 4-3 m.30 rano przyszedł
do umie podp. Szczęsny i prosił o odkomenderowanie trzech тыщу,
jako asysty dla samochodu, do koszar, prayezea była moya o manici/}. i
karabinie maszynowym, celu jednek tej jazdy bliżej nieznam.
Co do mego stanu wewnętrznego nie umick zapełnie Odpowiedzieć.
Nozkezy od kapitana Wężyka przyjąłem, gdyż nazwisko pużkownika było
dla mnie w tym wypa.ku decydującem.
Kxx Fo przyuszeréwnnin na miejsceg sarsedaiem posemnego bowiem rozkazu

- który też otrzymałem.

Przegłuchiweny w tej

sprawie

por. "Langa.; zoznaju:

dnia 4-go

b.m. o godz. 10-6j m. 30 wiecz., po kolacji udaliśmy się do Loszer, poczem ро

| ва булу
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wiserin, że panuje tem porząd

i spokój wyjechaliśmy

ч chwilę w Lowerzystwierv!ytwierskien,

sig w

|Aleje Jerczolinakie 72, gdzie otrzymaliósy instrukcje.

fifa: щи,; togo
po sealersoweniu obu Коврації około
B-ej w nocy wyrussyligmy z koszer i zameldowaliśmy przybycie u kspit.
Tężyka.
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Zastępce kepniitens rlgtyke dal mi
à nia
ја kar
% abi3
mi rocка
kes sprowadze
nu naszyno. f
wego i amunicji. Nadmienia* m, te
przy wdzieleniu nan ogólnej
insa:—amp
oSwiedezong, te w akcji
tej bierze udsisł cały garnizen vârspave
ki, [gf

oi
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На

kierownictwo

jest wojskowe.

$0 sgod.ilem sic,

wszystko,

z wyjątkiem

oświadczając,

3
że

nie

$

będąc politykiem mgadzau się

inkomodowania komendanta

Piłsudskiego,

i

że
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na
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tejsakcji należy mu zameldować.
"епув%ако to robilem w najlepszej me!-ze, mając przed oczyma li tylko dobro
ojczyzny.
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