Państwowy
Blankietu No 55

Telegraf

з

!

-TELEGRAM

PILSUDSKI
--| | | archives
mentute |

Przewodnika Ne

Otrzymany dn.___/..__. 19... r.
o: godz.......-ynin........ ed
Podpis urzędniku

tupor sntLski dzien dobry +

s
з

д
#)

?

duendohry

#

_ “…у (й,

,-

ув=>.

peLityczny ‚-;"! doś Lwow per wojeicki oddzial informacyjny referat
.- advokat dr fedak ktory byl czlonkiem ukrainskiej rady nacjomtnej
w sprawie
chce wyjechac do wiednia jako delefat dnistru banku
.. :polieja pyta o opinie
Likwidacyi rueckversicherunésverein
taki zjazd ma sie odbyc Liczne peLskie instytucye wysylaja
istotnie
'
mo
:
Swoich reprezentantow czy pozwolic ?
"F La]
_ badzcie Laskawi w takich sprawach nigdy nie odnosic sie do beurederu o wyjazd osoby cywilnej pod tym wz6tedem moze miec tylko glecki
i dopiero w ten czas 6dy falecki nie wie co z tym fantem zrobie moze
komendant moze w tych rzeczach rozstryśac - zapytywac sie o to komendansa
--nie bede a adjutantura generaina dla nikogo nie jest zadna wladza
gdybym mial wyrazie prywatne swoje zapatrywania to uwazam ze wobec
przyzwoitości osobistej ага fedaka nie nie Szkodzi aby on Sam
pojeghal choc wieden jest obecme siedliskiem agitacji petruszewicza =
zastrzaﬁam sie ze to jest moje prywatne zdanie i nikośo ono nie obwiazuje sekcje polityczna msw ate poniewaz nye mozna јеј ==
chcialem zawotac
mialem zamiar prosie vas o telefoniczne perozwienie sie z nimi
dostac
_ nadajcie odpowiednim zredagowane depesze do m s w © a my ja
ale posredniczye w tej sprawie nie bedziemy bo to nabiera odrazu
do m s w
taniu
imeso clarakteru + koniec + :- @ymacie relacyeorzekomem pows
mamy pośloski ze ono sie rzekomo przygotowuj?
ukminskiem?=
tor +3

be

Zug +

badam te sprawe

R

tem ze to akcja

pewnych kol

pod kontem oryntacyi

""ukTaincoY

ale

и

-

bog

wszystkq dotychczas przemawn za
:

majaca na celu
wielkorosyjskiej ,

pod tym -

-

nalezy byc bardzo ostroznym_ i nalezy badac terzeczy.
ho nieza Leznie od najrozmaitszych checi polskich _
b objektymie
wydawac sie moze bardzo Trochawka taka dla tkraincow w obecnymmomencie
s
.licze sye ze wszystkimi mozLivemerantualnosciami
es - korzysna +
/

-_ rozmawiam telefonem z komendami placu na profingYiniemal codziennie
ktoreby MOGLI |_
.
Jednak dotychczas nie podano mi faktow

o iLe byscie
mieli pod tym wzśledem bardzo konkretne fakty to podajcie mnie do wiadomosci
wogoLe mozna z
-: w formie depeszy bez wolania mmie specjalnie do aparatu bewrederem mowie w formie depesz ktore o ile sa natury polityczne j tylko do
ta wstazka zostanie
:
"mie przychodza + dowidzenia +
postaram sy zupelnej swobodnej rozmowy
- zniszczona mam moznose
© nadto o szyfry ,5 ажите + a m nn ale szyfrowac tylko W ostatecznos ci +
311 riét do widzenia czese ,-- nyurazajcie mnye za jolupa .
zorganizowana robote ukrainska ‚-: dobrze

wskazywac na

MECH
retin MW wos LNA
ERZ
GZN
ADJUTANTURAWARSZAWA __
--- -

-

LBZËËÎ dnie27, 1612140n Wydział:

