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SPÖR 0 WYZNANE
MARSZAEKA PIŁSUDSKIEGO
trzebnsm sp
W nieopatrznie wywolanym i nlepo
skiego ko
rze o wymanie marszałka gózeta Pilsud
i jest ni
ronnym świadkiem przed sądem histori
, Cieszył «
byte као, bo ks, Władysław Komilowicz
Plisudsk:
on pełnym zautaniem marszałka, Kiedy
o ks. кого
był naczelnikiem państwa, proponowan
Kontaï
iowiczowi stanowisko kapelana Belwederu. marszal
z otoczeniem
ty osobiste ks.
ne
ka były na tyle bliskie, ż0 znal nawetże intym
formai
O tym,
sprawy jego życia prywatnego. Koteio
ta mist w re
ny ake powrotu mareratka do
ym je
ku, opowladat km, Romilowiez kilku żyJac
ai dopiero p:
sate dziś osobom, Czy widział ten jego
życia śmierci marszałka, ezy jeszcze za
tej sprawie
trodno obeenie romtrzygnąć, Istniały w spisa
ny ie.
jeden prowizoryczny,
awa dokumenty:
drugi
szcze w erasiesłażby w Legionach 1916 r.,
awie we.
przy metryce ślubu z 1921 r, Na tej podst
misi
wwang de lots umierającego ks, Komiłowicz
prawo i obowiązek udzielenia mu warunkowej ab.m
sotuofi w stanie nieprzytomnym i ostatniego oleje
św. oamawzczenia,
ć wyja
Wacio przy tej sposobności przypomnie uszem
kowo przyjame stosunki Piłsudskiego z nuncj
mae
Rami, który jako pape Plus XT przystał
sa pośrednictwem kardynała Kakowskie
go #7 maja 19% r, Dłogostawieństwo apostolskie
taki
Na wyznanie Pilsudskiego rzuca też
101 г
że przyjechał on epecfainie do Wilna 2 lipes
na koronację obramu Maed moskiej Ostrobramskie
? tezestniezyw nabożeństwie obok prezydenta Mo

czastaw LECHICEI
OD REDAKCJI: Listem red. Lechickiego, ~
Wyjaświojącym definitywnie sprawę wyznamiamarszałka Piłsudskiego zamykamy drukowanie wypowiedzi na ten temat.
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