i} е" Га wвиatmеa}lпоtgaewrgiqlyows+» ti.J
s melrodN
£s suw~~ 031a
4 %așipi 23 прр
„iq

eiom eim

normą,—f зітаїа" ал оде
йтае 40

|

Одеф

›3‘ LC
E

ебтаеєх eil

$1 ﬁlms"; e

kel}"%"?"дгшпалц'џ

а!інше:?!“

st sinebes get

ва Ека two"
-

=imelmta&t ab 02 od

l

}

”"?/”d”” No.43 m.10.

s A % да, 1870

*

* {"“-*?

ﬂfÿäüprz-erm ust-

wﬁmfmﬂhww№№ szefori
tut. Sekcji Sądowo-Prawnej, iż jest to Muf‘îäwﬁio
zisnls
o po=

e ”?ÉMÌNWìctébRNÎWc

lęg g №? "" s t ş p n y c h
PCL s; it €5wîu°PvW5$tepst
wa

motuesbreivi

-sazerq ,miiarozoścg și вон
+?gie churn,- %!‘É’Woﬂ‘ ,іС
K““""“

przyjmuje

MxMO/WW718 Œiﬁéÿb

abet web

}

-

.doc…

Gnom: Imeluésbonoob

One robesEgo /
3

fess Lei.;

.чиовов fouodnigzég going-

Retaweras s

|

c*: /y

-

і№№ё°д№ийіы$№°сёх pro
stemu sta
nieo m vbsiXe ouden :£)

enlesoen - Mńońfv'fc :ﬂù‘uﬁr‘i‘ñ'dz
Wał? J. n mie jece

““Ы“" 9397 quel wWﬁMW
Wﬁhﬁi

ﬁWﬁan karnego}

: "“l"!" VI Нд}. Mew”
: Yorip PAPA “%% ° dee age pro
wadzone,

“f"— вовез "ИМ–джчт
ждшж…tﬂcsdmch, s oùи
pata postawienie w " stan визнат
и?
%%?tb eten l'O—nin

%

_к?“"“"°" kr WM‘M’i
-fgfawwy ?ia-y ka
m: 2 1.1917
i {} -sosto modoso g
%Wuﬁﬁpà‘ef

(@

kestords + rita ip

îi

oq’fvPUR RRS CGE dies. a el
o

£ ЊМЧроатшв'ЈЊпStat per-n: $rorurs

жыыыъъдёъъ AOWŚ )

tora ak-

.

Limo‘f'b‘h‘c’ﬁm redsAweUf'rz
’t’ff’m.hifiRôle nie zauwa.
p "ptaetsbux{ :x ж T’züèrz‘o’
tÿjﬁyÜ‘lMËÈLÊÎﬁ‘ÈË-il hz‘ﬁvìono
gdyż żedsn z po-

i

о ихniańczył PERSE «%ﬁwymäw
w“odZarzgdzenia sąesteoito Q ‘li'ëîuäïﬁ‘il‘pﬁtﬁŸägîsﬂâlwy
bye
misn %

%% Si‘}…podlegających .
;"? -тефиз egmeln
oﬁß‘cﬁi’ä‘t‘ﬁ 32:%%“951о%
%%%-łaa;Êïeïljséyniu фа
саду
i -те ти.. "w?“voi'èùîìjìfﬁ
oìﬁﬂnﬁhﬁì“зао–%,&wn!.nìe
gazym wypedku ze
ş oi stelurtaa Jﬁiglﬁln‘n’é‘ﬁh‘by
‘ Миша]:
ii
gi werte"ﬁaczulny {457 w .
{Lor « 8300» lun toss
еГезо ад

\

°*?„».°~»>„=·г

----- --->

xeal ow dg

-.т

@I@i

видимим; <[.пЪ ства ета Ашанінки) devsä\ . втрата. % I loalì
p.k.)

(es
, “" »O

à. oil

$

}
»
Nie moŒüLATän-ünîgæäïäcuc

ze jest dotkni

•—

cerow stylizacj;,

reguleminu Komisji
ĘXQĘ rej шахте było mona, albowiem z. tre-ci
Śledczej oper-ugo na Ustawie Sejmowej wypływa niewgtpliwie
та saâony, Nie neztje tego
3.3 „Етан; д&?“&°&г?5·'1° „°.–°

·°%%*°"Њ°'Ј%*ЊЈ'?Џ&Н# a. *Ь'іоЧБ–“Њтм z uprawnien *

…nn bo to dls ułatwienie jaj zadanie jest
«0 {н && „еп “:“qubterjazy zebrane dochoézaniami ·ношби Fomieji

:

sa

,-

które-

etuatresa ORLD ether ongthe Miao
- tav течь'гщ['ЁЧЁ“№1№$Р\°№№\°№№$№№”Ё

допћодазп *

MJ
„ind tnotesa №„Диной 3%wăWWSMRvQPuMâ

;;

°

z

itodeg

-oq о ц…:ноьёйдаёій№ or rest $t

spra—vv f

nie- $
d o v u q ş 3 e lag-% 985W}?!o @¥‘Yad¥deWMf€'i“lwm
…… twierdzeniom |;
ч "ачдджшашћтт
"
Wynn. pragneaia umeaaoxq xHWłnM—ĄWĘĘW'D e…
cym nsbvc składy w sulu spekulacji, т.д-жит“? ura-an się „

M… ﬁtmeﬁxw - Naczelne Вано"tego nouent-_|
rogenten stad®£% {Mfg-Wmmwaxtm,
ecațeia a b Мт

„manJk
nis ais, oatsbie Wadi sumarum Abbi IV

©
-Bo a

3

a……omæñæwmwwæwwmn pufkonnite

se…
~.

ab&q
"nx—01: nade Fg}…mamaia!“ nn " т e$așiusăseg

#).

w tek rozumiec,
SIQ[.s s teu-rei MWWWäW
oba a

17%
сћсв—
swist35Зарер ”МРМ &?‘W‘W‘q …““… osobom

șizv zbrolntj %
-da, “Mmdc-faux}!!!Fan bfchmbïïw &ïmæ’ w???
- Polistes (

wa #81EPRAISNEŞY norcia

-аяцез etsиоц'НдКмґїїцша-йтдт GENEMQPﬂmu
„şa aiaesbșaraНа,

*

'fam'ŚS'ŚĘHŁFJĘTfEHH GÊ‘ÎÎWZËŸÊYÈÏËHË‘“o ujemnej

wlm- 0 Опен—“%%.
dotos (‚agelboq ‚0313th śłśo'łuuśżłlał'f'rgNisłłfłalłaśi

“g
205108 Eäääxégnäﬂé' Nygmgwoujome
mmama] sluz:чаgs] kno—ugo,
a .znäiääyﬂﬁiénhk‘ﬂég”ieiwfäikcis- Tsmbar— \
Зинеман–и
es
yin. ko s ;;- "r :?éHJZJEyJYţQ—QH quﬁißniﬁjßit naaw. Yet—} udawał
res
SËch—fgu—sgtv

3

' wojsk operujących, na czele ktoz-|J stoi џвчцсош w nod
&
%

Ati nees

ore

и

“д)–(%%: i

4.

І,

#58 '

Ogku Orbe Naczelnego, Noèss.;Komende,,ktore,

niestycha-

ognie: trudnych xerynków,;prowaćz;c, zpygięzkę, nOjnę,
-

ï

ś0jekoi

neneniom naroéu

„ne bl Năeunterui e

i

stanowi

au-

ćwista.

i

m akbtkech poternanie tog; autorytetu

z…waobmmmmwﬁwge ţoşanfs się na zew-

ołstysz

Î
|

oysougtes rl ue eopaltyléectenndkemekie tuedobsidecye}i® Komisji

oor coup dwywi

tompnt conberà zeniemi{ ą; „do фетара Gen. N i e

ill-„'I'ŚMĘ'OWMŁOQCEbewiocnz-śda'ggwie

|

~oli d=$$o napisy}.

taj—

је manænutnﬂqunosc jej =

7964, Њивице budujmy-kaw,. me Jozystopisis odnoenogo pisma
91. - "auiuantenazutosaolhkmnunqck;

E
-

ц о pro :j- ptotuﬁlv”dueuuucnìugspbowdn-e {Set. Gen. / i
#53
de? animaux-51 +еройсофєвіяйа
таеоз. бж буде dostępną per-

#

|,

i

czego w ogol-

nux-ful a mummy: zpyczajrył urzędowym pism
em.

-5o

der

am if‘un-ini“:amtüsvlwunnwphwkçluaim » „dochodzeniach
stopnia-oficerori; «Bryn-pisów procedu-

i

nabyc oficer.. /mmiçlga‘ÿ-Mijnzym wypadku proc:
Drbuterytiqtn Noc:-Junga Bonanni /92&. Sen/jako „5.0201 w grę

©

stabod è

3 «uch-amount: dé mm;—unanimă …on $ztabu Jan., kto-

o

wawa… WWMM… пдд n;.msxo 4о z—yciş:
№ Prołedzeuie

2003 moxzois o enqys з и

? 0565 Co dance actiytX w “IW; jakomajorzy - Melczewski

Lo sj

kan rodka

ci (zastępcę ›Szefe Sztabu den., -

# о"

194

SewsthiSzafem oddziełu TY-A

ifałkowatk Rylzewski iatenisst nie nals3y
«s{ax

?

d

{L °746 "Nec Sethe gb - висини Aman wytną-kmn Wiszek nie

~

ob

09 mgßxnggyomnnw “виплатами-опыт
‘owolztwe /Szt
-

очівї

bsseio

gie

gaom sixeshsæoq

fumi—\ 1)2)))4)5)6)7)8) decyzji wmugàﬁuiono unu—y—
it of@3- * as 2

minus:.- cz
użk.Rydzewskiego, ref.k
„NEawóX&u€
das
*
69+
o{ all
-.: Gror
= ге
apieo( MMMGZWQM

nie) puzk.Malczewekiego i podpuzk.Brzozonenﬁ‘mqnmgg ок
- ,в: 80" «Emi-NAVI STUJN&JULSA

Mimo to zaraz n naltspnym ustępie powiedziano:...." upatru .
=8505 з затт tIwosboW степгезови tosomobsim ob віпафод щеізо ,
іеабольо зато DIR."
ж3е ф чутефезфодісї ь ннож uma le gtajioronpr3az0 zowski » go
-.'tţk 298"
© Br Ш"
.

>

AMIATAMZO Af .THATUL@A:
:

_

-

42

(4

bă'făfélâîîguwwh'www,—1.0311" ж Т ст.

- adoviesia

,Șavtatorei,rnumea dowihrienstapost;ponanie

(9BLQT

-we

:Et

I

“”“"? 4 qBQ7TA4010440036 ake iań! % ;wMWŁMquł, = а Komisje
udetvrosue oged aWowawmnąź-ghummwmmakim.
-mes eu gle śmy” *.…jwqmmimamp gopuszczeniu
it eimoX

rzędzie

'îtwàèüùÿälëmäwœﬁa ale in

+ 1 H .5sD обрта ‚gbyob ;швцзћвттвшзт znaczną szkodę,

imaginat—uшюітяувъ-озцътчщщщрі mającej na
z tet овоцвшшцдццџм, удкај ова unio-u canalu-

= Pa?

ame iq “man” “uncut“smvmmnunnufsnnems/ jest pewnem,
_љховдциптгпвошзапалио“?–. - vo

-I?30 и 08•*о

+ \ +280 . 4220 &!Qéâéuacnâxooiéouuibmnanţntnq ani“; o podanis
fektów

-rea pdqy/s05 efydymi-apentrouths
,щешвід шчиободту

u

-

-|,

amanta:xsśnuz-niuśux-iśłbn-nuun'iud?ceJ

доминацији! gśwśqigqńqq:gqmcyęiimgoguńwh na tak odeguirbarphonésobygohy możliwe.

-ubeootg

хоће фифњув # ње99304жевео Ла n 13

20074
gra w

”'O—~ «ишува-„жуткий …nn! …e zdeprawowa=

-on „ne—“ WWEŞQQPWMMOTMGD'UMM. ъхаиіьс będzie
:,lozu ob nazwy; мммapp

Mmmfmo docnodzsnia

vey Muie im zgro-

wetępne członkom Komi

gmmummmaçzelnem Wodzowi po-ą- |

lXemesolsU -

mîywacumwmamgæmwämèeniü przeciw wins}

- ,.16e0 wdeis©

чейут Скатоен@, CC

А=ТТ
vielen ein

ein

-.

jeśwek Say

……Wşmgqutwo/bnab Bom/ ,

“вийма-“совпадать"! poszenowaniem *)?

ххшидцошипппвх/ппћош Aacâtaesiânsuștucji i 2 nele- i

aussi?” o.mgupnmnmunul«vumovgnianm со de ktorych

posądzenie mogę się

okazac Zatro bszpoćstęwagmi.-

а

(ш
ń".
urdu! onoxmgw-Itxzon (8(Y(5(<(&((( 907
8 ze f Sgtc ji
éonc -Pranne ј
+.
ater ,oauiawnnﬁdiuq
випади:
Ne}

zuwe/setde

Pułkownik.

1919 r.-

D/ Wersicme x 12

No.49§@p /tvpojaawosostE.iiwghog i

(aka

eneralna Adjutantura Naczelnego Woë ze. munqoJasa n затат 07 OMIM
"....:onelsbelmoq
. Gelem podania do wiadomości
Naczelnemu Wodzowi mraz z gou—

палаючими-чіти римKośiśji
de
NOrsu"
Du
» NACLELEL
тип. RA GENERALNA

„9

6%

oraz odnośnsj

},

co

9
ZJM

P

:

$

.

-

USTAWODAWCZY

Rzeczypospolitej

przy

D

KOMISJA
Komisji

/g7 a/î/

Polskiej.

ŚLETGZA
Wojskowej.

Do
GŁÓWNEGO

KWATZERMISTRZOSTWA

przy Naczelnym Dowództwie W.P.

1: 570.»

w

Nowogrodzka No.43 m.10.-

W a r s z a w i e . -

Przy niniejszym przesyła sig dla wiadomości odpis
decyzji, powziętej na plenarnem posiedzeniu Komisji
Śledczej w @n.3 b.m- w sprawie postawienia w stan o8karżenia Szefów III i IV widziała! Setabu Generalmego
та 3 от бт это:;ияпеєе i Лисп–#1580 oraz pułk.Rydzew-

skiego i ref.kol.Darschowskiego.Przęwelniczęcvy Komisji Śledczej
Członek Naczelnsge Sgéu Wejskewago./-/

Reszkowski

Gensrai-Podperucznik
Naczelne Витни": W. P.

Grômme Kmatermistrzostne.
Otrzymano 7/X-19
No .49495/IV
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Dnia 3 października 1919 r. w Warszawie, Komisja Śleścza przy Komisji Wojskowej Sejmu w składzie: Przewodniczący Komisji Generał Podporucznik Roszkowski,

zastępca przeueîniczàcego - mjr.Dudrewicz, czion:

kowie Komisji; mjr.l@rschalko, kpt.Wielecki, kpt.Rohozirîskì i J.Docha,

rze jmowania

c+

”її!

rozpoznawgła referat członka tejże Yomisji kpt.?ohsziŚQki-go w sprawie

tregei

składów,

pozestawiozych

pospolitej
następującej

z

Polekiej,

wnioskiem

przez

przez

Niemców

ws

"Konsortium

wschodnich
Pozezowski

tegoz człomka. Nismoy,

mschoénie terytorJa Rzplitej Pelskisj,

teryi

Ska"

opuszczając

ze uzg-leiéw transperteme-tech-

micznych pozostawili ogromne składy micu, raterjaiow wybuch
owych,

|

PILSUDSKI
2CHIVES

narzędzi

relmiczych

mysłu

i

wiezy

były

i

żaepatrywasia
stać

się

isne,
armji.

konieczne
Składy

własnościę

dla

te,

Państwa,

odbudowy

w myśl
z

zrujnowanego

rozporządzeń

prze-

Rządu po-

(zh-”vila zajęcia ich przez

Wojska Polskie. Otóż cały szereg spekularztów i paskarzy rozumiejąc, Ze
przybycie Wojsk Polskich uniemożliwi im grube zarobki, zaczęli w ostatrie}

ощці nabywnć виду w Brznściu, Białej, Terespolu i тадић miej

scewcściach, czyn; fikcyjnie lubiał ze byle ce, w nadziei odprzedamia zakupionego z nadmiernym zarcbkiem. Byli znowu tief, ktêrzy chcie-=
11 składy nabyć, bojąc się, by niemcy odchodząc ich nie upuiili i temo
nie unisrezlinili zaopatrywania rmji i uruchomienia przemysłu - ci
eststni chcieli Rządowi składy te po cenie kosztu odstąpić.
Na tym tle w danej sprawie wyłoniły sig dwie grupy kupujècych:

ві.

‚dein. z римляне-я na czele - pragngca nabyć skiady w celu spskulasji i drugi” z pitrzemiśskim na cźeie - kupujşéa składy (la Rzędu.
Składy ostatecznie nabyła S-ka Połozowskich,

gay} dzięki opiece fun-

,

'kcjmarjuszy Rsgèu i specjalnej opisce Nigmcéw, stawiała kwestję kupza składów tak,

Że Krzemiński nigdy nis mag! destosować sig do warun-

ków \трпё. Tak np.;-,:.Lir'gowski w rozmowie
razić o Polezomskich,

be

z Krzewizskim wiał się wy-

jest to bands "największych w Świecie speku=

laxtclvr",

jednak gdy trzeba byłe Pełezowskix 67935 даними.; nE kupno

зидан,

te tenże generał Listowski takie pewnien” dai. Porecał Po-

Zezowskim i Sztab Generalny w osobach Szefów III i IV пудинг;– maje- .
rów lalczewskiego i Brzozowskiego,

oraz na’miejscu w Brzegciu w oro-

bach pułkńegoł Sztabu - Ryizvewskiego i referenta kelejewego Derschowskisgo, pomagała i Intendentura m osebie pułkownika Wiszka. Pomec ta
'In-niała się w całym szeregu rozporządzeń Sztabu, korzystnych dla S-kiV
Peiezenskich, a mianewicie :
1. Nie sprendzinszy należycie prawa Fołezewskich do skłaiiw, Sztab prze
pułk.Rydzewskiego oddaje część składów do wyłącznego rezp;rzadzenin
Pelozomskich, na czem skarb Бохні miljenowe straty.2 Pułk.Rydzewski pozwala miejakiemu Ge@ele Lernerowi,

4
zmamemi paska-

rzewi, który był przyłapany на usiłowaniu $)):-177023331 łapówki urzedri-

kowi Chmielnikewi на uywSz z Brześcia tak zwarych "Szturmlate rue",
@zigki czemu latarmie mnaleiece de Skarbu były sprzedane Intendanturze
pe cenach paskarskich. (m Lerner za propozycję гарда: był aresztowary,
lecz przez pUłk.Rydzewskiego uwolzieny.149

3.

Pułk.Rydzowski,

wbrew

rezporzędzemiem

Rządu,

wywêz

zezwala ma

worków nic jakiemu Topolskiem, nspﬁnikowi Perezonskich.
4.

Puik.Ryérenski zani-era z firmg "Przewóz" umowę jawnie niekorzystną

dla Skarbu, bez zachowania koniecznych forrralnqs'ci, śletsge tylko,
+
ze akcjonarjuszem firmy jest jego brat.5. Derechenski ny@aje gokumenta paix-Gy szeferomi mregisj (niemisokiej
armji po te, aby tem jechał do Białej rapel-usé запасі-151
6. Tenie Der

hewski, pomime pretestu zawiadowey stacji …babvlona

do-

stawmis ma linjg demarkecyjag 6 wagonu èla żadewanis niby,: zakupienych
press Polezomskioh czgéci autemnbilov'vych;

te mywołujs zderzenie się

z pociągiem pancernym Śmcernym i pociąga straty w ludziach.
7.

Derechewski, nbrew zakazowi wywołanie, wywezi jedćzak z Brześcia

4000 piccyk‘n днища w 90% niezdataych, poi pezorem zaapatrÿwania
wagonów @la wojska w te piece.8. Intendentura w osobie pużk.Wiszka, wydaje slejty na wagony wap‘lni-

kom

_Połczewskich z zakazem rewidowania owych napad—v.—

Z zeznań “на" iaz.!rzemin|kiego i inpych nalbzy przypuszczam,
że penec oklzynna Poiszonskim przez puik.Ryézenskiego i refersata Derechowskiego przymosiła zyski tym estatzim, a dlatege za podstawie
art.313 Ust.Post.Kar.

z r.1917, upatrujęc w wyżej wymiesienych czysach

major ów Brzezewskisce i Malczewskiego cech przestępstwa przewidziansgo w 1 cz.art.639

# 1903 т.

a w czynach pułk.Rydzewskiego i refe-

renta kolsjowsge Derschowskiece cech przestępstwa przewidzianeco
w II

erz.art.636 F..

z 1903 r. stewia sig wniessk

wire-25319 postępowania

karnege przeciw Szefewi III i IV туды“…

Saneralnepe maj, 3rz-

zcws‘iemu i Malczewskiemu, eraz pułk.Rydzewskiemu i ref.k
ol.Derscherskiemu i postawienia ich w stan oskarżenia ich w stam oskar
żenia majerów Brzozewskiego i Malczewskiego z II Gz.art.639 F.F.

z 1903 r.

i

pułk.Rydzewskiego i ref.kol.Derechowskiege z II cz.srt.636
tegeł koвеком.

е
Po uysiuchniu referatu Komisja Śledcza postanowiła: podzisla-

Јас wniosek w niniejszej sprawie ratur-ma postşpic w dalszym zgedni
e
z tym wnieskiem.
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