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Bardzo Drogi Panie Ministrze,
Przesyłam w załączeniu odpis listu Józef# Piłsudskiego do kapitaha Siemaszko w Stambule.List kupiłem i jest u mnie,prześlę przy
najbliższej okazji, jeżeli potrzebna fotokopir.aporządzq i prześlę.
Autentyczność listu nie ulega ź@dnej wstpliwości,zarówno charskter
pisma, jak i sam podpis i okoliczności w jakich list ten znalazłem
wykluczeją wszelkie wątpliwości.List był w posiadaniu wnuka kapitana
Siemaszko.Przeor Rzkozakonu Sw Benedykt. w Stambule ostatniego lsta
zawiadomił mnie,że Polsk,wychowanek szkoły zskonu jest chory na
licę i potrzebuje bardzo pomocy.Poszedłem po; wskazanym sdresem.Znalazłem człowieks z do©© daleko posuniętą gruźlicą w różku.M ‚in.poderss vrozmowy kazs} on żonie przynieść list. Obairzrłem.819dncy myśleli

że mają w ręku fortune.Powiedziałem,że zainteresują nasze czynniki.
Poinformowałem p./mbssedora Sokolnickie@o."rudność wydobycia listu
polega2e na tym,że człowiek uważsł,*e to są tysiące funtów tureckich
był przekonany,#e będzie się mógł z» to leczyć i td.Imdzie przy tym
w skrajnej nędzy i dni p.Siem=szko są policzone.Zspłaciłem za list
120 f.tureckich.Prześlę Panu Ministrowi dls Instytutu jako dar ode
mie 1 od nieszczęsnego wnuka kpt.SISMASZKO.Mo*e będzie on jeszcze
w trocHę lepszym stenie i uda mi się wydostać od niego trochę szczegórów o dzisdku 1 ewentualnie jego stosunkach z Ms"sz=7Tkiem.Wie 1iGze,bym mógł wydobyć wiele,nie wiele wie i jest w takim stenie,*e
trudno go zmmszsć do wysiłku myślowego.
Frzeprëâam bardzo sa swloks w zæzmtwieniu so".wr 1 w odpouiedzi na lista
n.0,1l.b.r.Wyżej podane wzgledy i troche mój sten zdro
wia były na przeszkodzie.
Pytałem w swoim cz*sie Seydahmet* o pochodzenie Envera Paszy.
Mówił mi,że pogłoska o jego polskim pbchodzgniu nie odpowiada prawdzie,słyszał o niej i sprawdzał przed latami,Prosił o przekazanie
Psmu Ministrowi w jego imieniu i imieniu jego Psmi ns jserdecznie jszych pozdrowie".
Proszę przyjęć najlepsze i bardzo serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.Staram się o świętach jeknajmniej myśleć,nie czuję
się zbyt dobrze i w takich stanach nu1dctk11wie1 odczuwa się samotność.
O sprzwach napis,ę,kiedy będę się czuł troche lepiej.
f
Proszę przyjąć wyrszy głębokiej czci oraz serdecznego ргвуп1`—\
renia.
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Wyb=czy mi Pan żem t«k długo się nie odzyważ.Przedewszystkiem
nie misłem nie nowego do nspisania,nastepnie zaó5 święta i czas demobilizacyjny zdemobilizowsły i moją energię,używażem spoczynku w czaSio którego
pracy.
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Mle do rzeczy.W sprawie które nas obchodzi nie można było nie
zrobić: parlamentu niems,no i czas świąteczny swoje czynił .Dużom prze
myślał ned te sprawą 1 wyzn= je obayism sie czy się uda przeprowadzić
zamierzeni» w formie pożądanej - mienowicie parlamentarne j.Sądzę że
może prsktyczniej i powniej bedzie zrobić to w prasie.Nioktórzy moi
przyjeciele nie trscą nedziei i n= pierwsza forme,locz ja nie mam
tej pewności.Przez ten cz=s tyle wyp=dków zaszło,* zartzem tyle wewnetrznych spraw le#s?o odromgiom w ex*ssch krysysowrch,te vatpie,by
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parlamencie możne było poruszyć teraz tak względnie egzotyczną kwek
I
stfe.W prasic nkuxaxixjaxk sad akurat jest czas na vodsumowanie praeżytych wraże" i określenie sweeo stosunku do zmisan,które zaszły w
ubiegłym i tym roku.Nie wiem tylko,czy ta właśnie forms Hedzie odmу
wiednia /dla przekreślone/ i dostateczna
Co Pan,nanie Kapitanise, o
tem sądzi? Teraz dopiero zs tydzie" zobaczę sie z Jodką,który chorowsz i wyj *dżał z Krakowa i będę z nim o tej kwestii rozmawiał.Teraz
tes wkrétes rosnocznie sie sesys D'rlementarna.Nie omlesskam,naturek.
nie,napisać Panu o skutkach naszej narady.
!
Oczekując odpowiedzi proszę przyjąć zarówno ode mnie jak i mego
szef= serd czne pozdrowienia i zapewnienie wysokiego szacunku i powa=
Rania.
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Za list serd czne dzięki.Proszę napisać czy /nadpissne "mój"/
polski list nie stanowi dla Pana trudności.
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