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Autentyczność listu nie ulega adnej wstpliwości,zarówno charakter
pisma, jak i szm podpis i okoliczności w jakich list ten znalazłem
wykluczają wszelkie wątpliwości.List był w posiadaniu wnuka kapitana
Siemaszko.Przeor
Sw Benedykta w Stambule ostatniego lata,
zawiadomił mnie,że Polsk,wychowanek szkoży zakonu jest chory na grulicę i potrzebuje bardzo pomocy.Poszedłem pod wskazanym »dresem.Znalazłem człowieka z
daleko posunięts gruŻlicą w Zögku.M,in.podczas rozmowy kazał on żonie przynieść list. Obejwznïem.Bied-cy myśleli
najbliższej

że mają w ręku fortune.Powiedziałom,że zrinteresuję nasze czynniki.
Poinformowałem p.Ambassdora
wydobycia listu
polegała na tym,że człowiek uważsł,że to ss tysiące funtów tureckich
był przekonany,#e będzie się mógł z» to leczyć i td.Ludzie przy tym
w skrajnej nędzy i dni p.Siemaszko są policzone.Zapłaciłem za list
120 f.turockich.Prześle Panu Ministrowi dis Instytutu jako dar ode
mnie i od nieszczęsnego wnuka kpt.SISMASZKO.Mołe będzie on jeszcze
w trochę lepszym stanie i uda mi się wydostać od niego trochę szczegółów o drisdku i ewentualnie jego stosunk«ch z Me"sz= Tkiem.Wie liczę,bym mógł wydobyć wiele,nie wiele wie i jest w takim stenie,*e
trudno go zmuszać do wysiłku myślowego.
Przepraszem bardzo za zwłokę w załstwieniu sorewy i w odpowiedzi na liatjggdn.0.ll.b.r.Wyżej podane wzgledy i troche mój stan zdro
wia były na przesykodvie.
Pytałem w swoim cz*sie Seydahmeta o pochodzenie Envera Paszy.
Mówił mi,że pogłoska o jego polskim pochodzaniu nie odpowiada prawdzie,słyszał o niej i sprawdzał przed latami.Prosił o przekazanie
Psnu Ministrowi w jego imieniu i imieniu jego Pani najserdecznie jszych pozdrowie".
Proszę przyjąć najlepsze i bardzo serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.Staram się o świętach jeknajmniej myśleć,nie czuję
się zbyt dobrze i w takich stanach najdotkliwiej odczuwa się samotność.
O spr*wach nspis,ę,kiedy będę się cruł troche lepiej.
Proszę przyjąć wyrszy głębokiej czci orsz serdecznego przywiązenia.
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Szanowny Obywatelu!
Wybaczy mi Pan żem tuk długo
się nie OdzywAŻ.Przedewszystk
nie miałem nie nowego do nsp
iem
isania,nastepnie zaś święta
i czas demobilizacyjny zdemobilizowsły
i roja energie,używa?em spoczy
nku w czasie którego rozwije się n wni
e absolutna niecheć do jakiej
kolwiek
pracy.
Ale do rzeczy.W sprawie które
nas obchodzi nie można było nie
zrobić: parlementu nieńs,no
i czas świateczny swoje czynił
myślał ned te sprawą 1 wwzn=j
.Dużom prze
e obawism sja CzY się uda prz
eprowadzić
zamierzenis w formie Pożądane
j - mienowieie pnrlamantnrnej.
sądzq że
mote prakty

ezniej i powniej bedzie zro
bić to w prasie.Nicktérzy
przyjecie
moi
nie tracą nedziei i n- pierws
za forme,lecz ja nie mam
tej pewności.Przez ten czas
tyle wypsdków zaszło,3 zartze
m tyle wewnetrznych spraw leżało odł
ogiem w cz«s*ch kryzysowy
ch ,że wgtpie,by
w parlamencie można było por
uszyć teraz tak uzglednie
egzotyczną kwek
stję.W prasie xkuxx%kxJax*k
sai akurat jest czas na vod
sumowanie przeżytych wraże" i okraśleni
e swego stosunku до zmian,
które zaszły w
ubiegłym i tym roku.Ne
wiem tylko,czy ta właśni
e forma Bedzie odmwiednia /dla przekreślone
/ i dostateczna
Co P+*n,panie Kapitanie, o
tem sądzi? Teraz dopiero
zs tydzie« zobaczą sis z
Jodką,który chorowsł i wrj źdżał z Krakow
a i bydę z nim o tej kwe
stii rozmawiał.Teraz
też wkrótce rozpocznie się
sesy® D'rlementarna.Nie omi
eszkam,natursànie,napissć Panu o skutka
ch naszej narady,
Oczekując odpowiedzi proszę
Drzyjąć zarówno ode mis
szefa serd czne pozdrowienia
jak i mego
» i zapewnienie wysokiego
sza
cun
ku
i powaŁania.
ua
JPIZsudski.
Za list serd czne dzięki.Pr
oszę napisać czy /nadpissn
e
polski list nie st«nowi dla
Pana trudności.

odPlfS

oo

olsi(Ligę/O
su
']
"P!
ol:
| Su
f .?

“‘s—+“

ae

kk pt.

1

{SI & Ph à s î—LC‘)

W

i
som
STa m buts
04 i €

"mó j" /

