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ORĘDZIE PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ

Do Obywateli Rzeczypospolitej

Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył.
Wielkim trudem Swego życia budował siłę w Narodzie, genjuszem umysłu, twar-

dym wysiłkiem woli Państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej,
ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą. Za ogrom Jego pracy
danem Mu było oglądać Państwo nasze jako twór żywy, do życia zdolny, do życia
przygotowany, a Armję naszą – sławą zwycięskich sztandarów okrytą.

Ten największy na przestrzeni naszej historji Człowiek z głębi dziejów minionych
moc Swego Ducha czerpał, nadludzkiem wytężeniem myśli drogi przyszłe odgady-
wał.

Nie Siebie tam już widział, bo dawno odczuwał, że siły jego fizyczne ostatnie
posunięcia znaczą. Szukał i do samodzielnej pracy zaprawiał ludzi, na któych cię-
żar odpowiedzialności zkolei miałby spocząć.

Przekazał Narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę Państwa dbałej.
Ten Jego Testament, nam żyjącym przekazany, przyjąć i udźwignąć mamy.
Niech żałoba i ból pogłębią w nas zrozumienie naszej – całego Narodu – odpo-

wiedzialności przed Jego Duchem i przed przyszłemi pokoleniami.

Prezydent Rzeczypospolitej
I .  M O Ś C I C K I

Warszawa – Zamek, dnia 12 maja 1935 r.

NACZELNA RADA ADWOKACKA

Naczelna Rada Adwokacka wysłała depesze kondolencyjne treści następującej:

JAŚNIE WIELMOŻNA PANI MARSZAŁKOWA
ALEKSANDRA PIŁSUDSKA

Wstrząśnięci zgonem Największego Polaka, składamy na Twoje ręce, Dostojna
Pani, wyrazy najgłębszego hołdu dla Jego trwałej poprzez wieki pamięci.

NACZELNA RADA ADWOKACKA
(–) Franciszek Paschalski, (–) Antoni Bogucki,

(–) Mieczysław Ettinger.

Orędzie Prezydenta...
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JAŚNIE WIELMOŻNY PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
CZESŁAW MICHAŁOWSKI

Naczelna Rada Adwokacka przesyła na ręce Pańskie, Panie Ministrze, wyrazy
głębokiego bólu z powodu zgonu Wielkiego Budowniczego Państwa.

(–) Franciszek Paschalski, (–) Antoni Bogucki,
(–) Mieczysław Ettinger.

JAŚNIE WIELMOŻNY PAN GENERAŁ EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY
GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH

W dniach Narodowej Żałoby Naczelna Rada Adwokacka pozwala sobie złożyć
na Twoje ręce, Panie Generale, wyrazy najgłębszego bólu z powodu zgonu Tego,
który stał się symbolem Narodu.

(–) Franciszek Paschalski, (–) Antoni Bogucki,
(–) Mieczysław Ettinger.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział Prezes Rady Franciszek Paschal-
ski, Wiceprezes Antoni Bogucki, sekretarz Mieczysław Ettinger, członek Rady Alfred
Biłyk oraz miejscowi członkowie Rady Naczelnej.

RADA ADWOKACKA W WARSZAWIE

W imieniu Rady Adwokackiej w Warszawie Dziekan Adam Chełmoński i Wice-
dziekan Leon Nowodworski złożyli w Belwederze hołd zwłokom ś. p. Marszałka
Józefa Piłsudskiego.

Prezydjum Rady wysłało depeszę kondolencyjną do PANI MARSZAŁKOWEJ ALEK-
SANDRY PIŁSUDSKIEJ treści następującej:

Rada Adwokacka w Warszawie, łącząc się z powszechnym żalem i wielką żałobą
całego Narodu, składa Dostojnej Pani wyrazy najgłębszego współczucia i czci.

P r e z y d i u m
(–) Adam Chełmoński (–) Leon Nowodworski
(–) Wacław Pęski (–)Kazimierz Żołędziowski

W dniu 14 maja odbyło się żałobne plenarne posiedzenie Rady Adwokackiej.
Na wstępie Dziekan Rady wygłosił następujące przemówienie:

Rada Adwokacka...
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W zdarzeniach tak wielkich, a tak bezbrzeżnie smutnych, jak te, które w dzisiej-
szej chwili przeżywamy, niepodobna rozumem jedynie ogarnąć ich rzeczywistego
znaczenia.

Słowa, choćby najbardziej wzniosłe, choćby najmocniejsze, tracą swą istotną
treść i wartość prawdziwą. I wówczas tylko szczere, serdeczne uczucie wymowę
swą zachowuje.

Zmarł Józef Piłsudski.
Jednaka jest nasza troska, wspólny żal.
Był On od wszystkich tak daleki, a wszystkim taki bliski.
W Nim też każdy z nas jakgdyby osobę najbliższą utracił.
Adwokatura Okręgu Stołecznego łączy się gorąco z żałobą powszechną.

Członkowie Rady wysłuchali przemówienia stojąc, poczem Rada Adwokacka,
na znak udziału adwokatury w powszechnej żałobie, posiedzenie przerwała.

Rada Adwokacka złożyła z funduszów Izby na budowę kopca Józefa Piłsudskie-
go zł 1000.

Przedstawiciele Rady z Dziekanem i Wicedziekanem na czele wzięli udział w
uroczystościach pogrzebowych w Warszawie i Krakowie.

W wielu miejscowościach pod przewodnictwem Delegatów Rady Adwokackiej
w Warszawie odbyły się zebrania miejscowej adwokatury, poświęcone czci ś. p.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rada Adwokacka...


