WACŁAW JEDRZEJEWICZ

LISTY JOŻEFA PIŁSUDSKIEGO Z OKRESU PPS (1898 - 1904)

W istniejeym przed drugo wojnę

światowe archiwum PPS,

przechowywanym

w warszawskim Instytucie Józefa Piłsudskiego badania najnowszej historii
Polski, znajdował się obszerny zbiór listów Piłsudskiego zwięzanych z jego
działalnościę

jako członka

opublikowano przed wojnę
lat od lutego 1895r.

partii. W organie Instytutu "Niepodległość"

125 tych listów pisanych w okresie edxłukug sześciu

do 22 września

1898.

("Niepodległość" tomy XII-XX).

Wybuch drugiej wojny przerwał ich druk, a wypadki wojenne doprowadziły do
zagubienia części archiwum PPS.
Natomiast dziwnymi drogami losu parędziesiętł listów Piłsudskiego

”:?”

się w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Część ich byłe już
drukowana w przedwojennej "Niepodległości", ale okazało się, że 24 listy,
poczynmajec od 16 października 1898r., a kończęc na liście z 24 kwietnia
1904r. nie były dotęd opublikowane, Obecnie przystępujemy do ich wydanie
kontynuujęc dzieło rozpoczęte w przedwojennej "Niepodległości".
@

Opracowanie do druku tych listów nastręcza whelkie trudności. Tajne ko-

respondencja członków Centralnego Komitetu Robotniczego PPS ,z natury rzeczy
bardzo poufna, zawierała wiele pseudonimów, dzić trudnych do odszyfrowanie
oraz skróty spraw, wtedy aktualnych, dziś niezrozumiałych lub nieznanych.
Opublikowane przed przeszło 40 laty listy były zaopatrzone przypisemi przez
wybitnego znawcę historii PPS i członka jej najwyższych władz z tych czasów,
Leona Wesilewskiego. Nie było sprawy, której by nie znał, nie było preudonimu,
który mógł mu być obcy, Wasilewskiemu pomagał Władysław Pobóg-Melinowski,
choć znacznie młodszy, lecz dobrze obznajmiony z historię Józefa Piłsudskiego,
£7

opublikowawszy dwa tomy monografii o nim.
Poza tym bardzo wiele ретвопае dramatis historii PPS żyło jeszcze wówczas
i mogło służyć swymi komentarzami do wyjaśnienia treści
Daié nikt z nich już nie żyje i komentator ma

listów Piłsudskiego.

niezwykle trudne zadanie

w opracowaniu przypisów do publikowanych teraz listów. To też trzeba od razu
przyjęć, że wiele zegadnień, poruszanych w korespondencji, zostanie niejasnych,
& szereg pseudonimów nieodszyfrowanych. Redakcja "Niepodległośći" zwraca się
przeto do wszystkich, którzy mogliby dane zagadnienie wyjaśnić,

: przesyłanie

swych uwag i sprostowań celem ogłoszenia ich w dalszych tomach "Niepodległości",
Opracowujec listy Piłsudskiego starałem się nic w nich nie zmieniać, zaznaczejsc nawet przekreślone przez niego slowa, Zmieniłem jedynie częściowo
pisownię (Piłsudski używał literę Y w słowach konferencya, socyslizm i in.),
ale niektóre słowa zostawiłem w jego pisowni (przyszlę, wyszlij) lub czasami
nazwy miesięce pisane nun?” udany,: dużę liters, Dodatem także przecinki,
rzadko używane przez autora listów, Kilka wyrezów nie udało się odczytać,
przy kilku trzeba było postawić znak zapytania,
Na niektórych listach bez daty zostały one w swoim czasie dopisane oł6kiem (lub imię adresata) nie rękę Piłsudskiego, Podałem je w nawiasie.
Listy, które publikujemy, nie tworzę całości, jak to było z listami drukowanymi przed wojnę. Napewno w latach 1898-1904 było ich znacznie więcej.
Drukujemy te, które udało się nam uzyskać, jako ważny przyczynek do historii
PPS i osoby Piłsudskiego.
Wacław Jędrze jewicz

ROK 1898
W tym roku, jak w poprzednich, Piłsudski przebywał głównie w Wilnie, redagujęc tam "Robotnika" i utrzymywał kontakt listowny ze Zwięzkiem Zagranicz=

L

nym Socjalistów Polskich (ZZSP) w Londynie, na czele którego
stało kierownictwo złoścne z paru osób, zwane Centre lizac je .
W pierwszej połowie tego roku PPS w kraju uzyskała niezwykl
e ważny tajny
memoriał ks. Imeretyńskiego,

genereł-gubaernatora K@Ślestwa Polskiego, pro-

ponujecy rządowi carskiemu szereg reform w Królestwie. Celem
opublikowania
go Piłsudski udał się do Londynu w poczętkach lipc&;

przebywał tam do 2 sierp

nis. Po powrocie do Lwowa dotarł do Wilna 11 września i picał
do Londynu
"Nareszcie piszę do was ze starych śmieci...

Tutaj dopiero czuję się dobrze..."

W Wilnie Piłsudski redagował "Robotnika" i, bedge członki
em Centralnego
Komitetu Robotniczego (CKR) Polskiej Partii Socjalistyczne
j kierował pracami
partii,

No.1

List do Centralizacji z 16 października

papieru listowego formatu 20,7 x 13,3 om.

1898г.

pisany na trzech stwonach

и

Ф/Х (98).

1)

Jew‘lczowi 'na jego propozycję odpisałem wprost do niego,

Nie sędzimy by jego robote mogle go mixix&x# odciygnęć od nos ale innego upewaźnienie dować w/w mu nie chcemy, bo nie wi

№ po pierwsze №№: praysz-

łości dla tej paczki, a w rezie gdyby ta przyszłość przeszłe nasze oczekiwania,
to sadaimy no rezie sprawiłoby nem tylko kłopot, Nie będę rozmezywać tej sprowy
bo tego nie warte, 2) "‘ierzbiezèdpiu choć tog może i późno, że nic mu pomóc

nie możemy, takich stosunków nie posiadamy. 0 ilc pomiętem to o podobnym stesunim wie coś ludnie i ten mógłby może się wystarsć o potrzebne informacje.
5) Go do propozycji Janke to przede wszystkim niech on określi wam, może to
zrobić albo przez rodziców albo jak dawniej (po ﬁiﬁféﬁi‘l)?” powrót
do kreju niczem mu nie grozi. Jako nielegolnogo brać teroz niepodobne, jako
legelnego to i owszem chętniebyśmy go u siebie widzieli i nawet, choć ne pewno
nie obiecujemy, postarali mu się o „until/o take posadę, Niech więc określi sam o
stopniu swej legalności i napisze nem przez ciebie. Jeżeli

że nic mu

nie grozi to zeraz rozpoczniemy sterami/; o posadę o zersz go powiedomimy o
tym,. Prawdopodobnie siedzibę (przekreólono słowo siejsce)

jego będzie w takim

razie miesto, gózie jest Orne (?) oem—wake? 4) Wj drogi pośpiesz z rachun-

kemi, bo później już trudno mi będzie polspać się w moich notatkach ze tyle
czesu.

Proszę Cię śpiesz z tym interesem.

5)

Zbigniew ‘…сзунмш się wsypał.

Szczezdłów jeszcze nie mamy opowiadają że uzdęli go na zebraniu lecz to jeszcze
nie sprawdzono. Wobec tego przyjmujemy propozycję, czynione nem dawniej przez
Konia. use.—54362031“; piu-$] o tym interesie do Kezimierse do Lwowe, gdyż sędzę

ist mój Kazimicrze już u was nie zastanie.

6) Redaktorzy “Arbeiter-“gutge—

nowego, który wkrótce już będziecie mieli do roboty, proszą byście tem semi
ułożyli do niego

króciutkę kroniczko zagroniczny, która zarszem под};

by służyć do wyrównania numeru, bo przecie tutaj zdaleko trudno obliczyć akuret
na pewnę ilość stronic. Sędzę że to chyba nie będzie trudno.

Oyfer czy Sze jer

&
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zapewne chętnie co im dasz.
żeby w żadnym wypadku nie byłe one
ile możne

(Słowo nieczytelne) daj kroniczkę krótką

lepsze niż w "Robotniku".

7) Przyśpiesz o #

IŚ wydanie memoria block:-uznac nem dpicssno. Wymagenie ogromne i ze-

wezed a zadowolnić ich nie możemy,. Gewęd o tym wszędzie pełno i cała masa, Naturslnie gewedy so rommeite i przedę wszystkim wszyscy rozpytuję skx w jaki sposób doszliśmy do posiadania dokumentów. Teraz słyszałem potwierdzenie owej pogłoski o ustępieniu лимузина z powodu оформит jego memorisłu, jako powód podawał (urzędnik kucep) "skompromietiroweże18 {… nawaho-d'.”
8)

Teraz się dowiedzialem że oreszty były $ i w Petcrourgu. Z "Reboczem zna-

nieni-m")? partia,/klap. prawie “gagna.
9)

nie re co chyba ne nich i liczyć.

Żydziowie zeczęli wydawać nowe piszo pod tytułem "Kdessenkampf". Ciekewym

jest że Др samym pićmie ani słowa nie m że to wydawnictwo 'Eundu'p'rylh w

dziale "aus Russland* zno jdu jegy , te wszystkie "Penze, Kowno, Wy łkowyszki
et center,

10)

Nadel możecie nam nie przysyłać wiedomości o z-Łowyclźqm czas

pewien praybyw@jacych do nas. Więcej z tym kłopotu niż czego danego, a tymczesem faceci maję zawód to jest roczej zewiendameie Z-towych, żeby nie liczyli,
że możemy wchodzić w stosunki i korzysteli z czasowego pobytu fecetów bo to dla
nes na nic.

11) Zawiedom Igmec@ we I'M-I."I że ukrótce tem się zjawi chłopak naz-

wiskiem падаван/+621, niech go tem na razie weźmie pod opiekę, nim chiop pray»

zwyczei się do zagranicy, Facet zna
naszej robocie spory Бэнд! czasu.

mnie - Wiktora i Magi-[75am Édmunda by? w
12)

Ludniowe pisaniny odeszlę przez Kizig ß

bardzo prędko - za kilka dni je wysrle. Wówczas też nepiszę i nasze zdenie 0
nich. No dowidzieka,
Serdeczne udciśnienie. Wesz
Wiktor
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1.

Jowisz - Jodko-Narkiewicz Witold

(mdk-19”) pseud. Jowisz, Witold

i wiele innych, wybitny członek PPS, przedtem Proletariatu, redaktor "Przedświtu! w Londynie. Członek Tymcz. Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodl.
(1912-14), Cent®

Narod. (1915617), wiceminister spraw zagranicznych,

poseł w Konstantynopolu i Rydze.

2. Wierzba - Mielczarski Romuald (1871-1926)

wybatny działacz w dziedzinie współdzielczości, zwigzeny z ruchem socjalistycznym, więziony, potem na emigracji (1892-1905), bibliotekarz w ligi/$mnu,

od 1925r. w Polsce prezes Zwięzku Spółdzielni Spożywców.

3. Ludnia Michał

- Kelles-Krauz Kozimierz (1872-1905). Pisars socjolog, główny teoretyk PPS,
od 1897 członek Centralizacji ZZGP, wykładowca w wyższych uczelniach w Paryżu
i Brukseli.

4, Według własnego wyczucia.

5, Osarzętko - Bujno АФ. (pond.

Jerzy) robotnik łódzki, członek PPS, później był we władzach partii, po rozłamie w 1906r. wyemigrował do Parany.

6. Zbigniew - Wadoń Jan (1$.7.Koń -

Jeziorowski Konrad, socjalista galicyjski.

8. Kazimierz - Malinowskk Aleksan-

der (1869-1922) peeud, Władek, Kozimierz i inne. Inżynier, działacz PPS, członek CKR (1897-1900, 1905). Więziony 1902 i 1906-7. Od 1907 w Krakowie, sauter
cennej pracy "Materiały do historii PPS i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od 1893-1904" (2 tomy).
we Lwowie.

9. "Arbeiter" - pismo w żargonie, wychodzęce

10. Memorial ke. Imerptyriskiego.

kolegów. _ 12.

11. Skompromitował się wobec

"'aboczeje Znamia" - gazetka, wydawana przez kilke grupek

socjaldemokratów rosyjskich , powstałych w Petersburgu, Bie 'ymetoku, Kijowie,
Grodnie, Kownie.

13.

Bund - żydowska

socjaldemokratycans partia

robotnicza, powstała w Wilnie w 1897r. i działała na terenach północnych
Królestwa Polekiego, wysuwajoc program autonomii kulture Ino-na rodowodciowe J
dla ludności żydowskiej, Prowadziła walkę z ceratem, Później (1920-21) większość członków Buńdu weszła w skład partii komunistycznej.

Z-owych - o członkach

14. Wiadomości

(więzku zagranicznego Socjalistów Polskich (Z2SP).

0
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15.

Ignac we

1892
Pr. - Ignacy Mościcki (1867-1946) członek PPS, od ż@@@r. w

Angli i Szwajcarii gdzie był profesorem na uniwersytecie we Fryburgu, W
1912 powrócił do kreju i objeł profesurę na uniwersytecie we Lwowie. Autor
wielu prac i wynalazków, Prezydent R.P.
17.

Adaś - Stanisław Wojciechowski

im in.

1926-1939.

(1869-1953) psQkd.

jeden z wybitniejszych członków PPS,

i OKA w kraju,

16. Szyfr nie rozwięzeny.
Edmund, Adaś, Wacław

członek Centralizacji w Londynie

drukował bibułę w Londynie i "Robotnika" w kraju. W Polsce

działacz współdzielczości, zinister spraw wewnętrznycg,

prezydent RP (1922-26).

18 W. Kizia - Sulkiewicz Aleksander (Duzman Emirza beg - 1867-1916). Polski Tatar wyznanie muzułmańskiego,

pseud.

Michał Czarny, Kiziep Tatar, Brofcia i in.

urzędnik ne komorze celnej na granicy Prus Wschodnich, proletariatczyk, założyciel PPS w Paryżu (1892), wielokrotny członek CKR,
przerzuty bibuły
(ZWG).

prowadził przez lata

do kreju. Członek Organizacji Bojowej i Zwięzku Walki Czynnej

Poległ w I Brygedzie Legionów na Wołyniu.

No. 2

List do Centrelizacji z 22 i 23 października

1898r.

7 stron pisme

listo-

»»...

wego papieru, format 20,5 x 13 cm.

Is

22/% (98).

Koch—nx! Odsyłam przy tem francuski rękopis Luśni. Po przejrzeniu

przyszedłem do przekonanie, że na artykuł w

Romain się nie nadaje nie tylko

dlatego że pierwsza część jest słaba, ale i druge możneby opytrzyć wieloma znakami zapytanie. W tej drugiej części wchodzi on na drogę dotychczas nie zaopatrzonę drogowskazemi porty jnymi , rozpatruje i wypowiada się ze tem czy dany sposób zwalenie caratu, a w tej dziedzinie zbyt dużo jest problematycznego, byśmy
mogli oficjalnie wzięć odpowiedzialność za prawdopodobne nawet przypuszczenia.
Jako przykład wezmę chociażby jego twierdzenie o równoczesności "wolnej? rosy )skieJ z naszym powstaniem, o roli w rewolucji Finlendii, łotyszów, №—
czytelne) etc, Uważamy, że ofic jalnke wypowiadanie się, i to jako argument dla
obrony naszego stanowiska wobec Rosji, jest przedwczesne i niepotrzebne. Wobec
tego stanowczo nie życzymy sobie pracy Luśniowej jako artykułu. Natomiest s mile
chęcię widzielibyśmy artykuł w jakimkolwiek miesieczniku i odbitkę z niego
chętniebyśmy wzięli do rozpowszechnienie wśród rosjan i innych dzikich ludów,
A wobec tego nie widzimy żadnej rocji stawiać jakiekolwiek werunki sutorowi
z wymegoniemi zmien lub wykreśleń, Cale praca pomimo słebych stron jest interesujeca, pobudza ludzi do myślenia, więc słabe strony możemy zostawić na odpo~
wiedzialność autora. Swoją drogo już prywatnie prosiłbym o zakomunikowanie następuję cych ma“, które może eutor zechce przyjęć pod rozwagę odda jęc artykuł

do druku. &) W pierwszej cześci zmieniłbym ustępy opowiada jęce że (przekreślone)
0 ruchu fosy jskim, który jakoby miał wejść na te same tory co polski (str. 13
i 14) i nie chwaliłbym owego "manifestu" jako korony budowy. Powiedziałbym reczej
że już istnieję w Rosji symptomy stwierdzające wyłanianie się partii вос 3а14в бу св nej, że te porody będą trudniejsze niż w тт./ш: i kultura różne i przestrzenie duże i brak trodycji walki z rzędem i nareszcie co również ważne szouinizm zaborczy łoczy naród z rzędem, Jako symptomy przy ję ?bym i "monifest" i "Rebocze je Хитли/* obok пом-‚ świadczęce, &e prod leczenia sił socjalistycznych istnieje rzeczywiście. Nadawać większe znoczenie "menifestowi" nie można już
14)
le

choćby z tego względu że oto już rok minie a nie możemy się doczekać mxszxyzzaj=
najmniejszego przejawu tej "korony".

b) ns str. 57 i 38 ustęp o federalifmie

najprzód wymaga zmiany powtóre jeśli ma służyć do przekonywanie ros jen - roze
szerzenia, Zmiena według mnie jest konieczna gdyż nie można porównywać stosunku
naszego do L&twy do naszego z Rosje. S$ to dwie

rzeczy tek różne w swej istocie,

że dziwię się jak Luśnia mógł nawet użyć tego porównanie. Wtedy gdy my powołuje
my Litwę

do federacji będęc

живём.-5 pewni że czy che/; czy nie che;

pójdzie

rezem z nami i będzie będź co będź dzieliłe nasze losy, to w stosunku do Rosji
jesteśmy pewni czegoś całkiem przeciwnego. Ustęp ten popierwsze może tylko zwiękczyć l'lćW/Ż/ftüfqﬁﬂfæ

powtóre zostawie drobny co prawda lecz zawsze

[ [$$$!/%%% „цугаrosyjskim, którzy w tym ustępie będą widzieli pewnę zgodę na
federację z nimi. Rozszerzyć więc warto byłoby ten ustęp właśnie dlatego, by
wyraźnie się oświadczyć przeciwko ulubionemu programowi wszelkich radykałów federacji - Stanów Zjednoczonych Rosji. Jest to parawonik ze który chowają się
wstydliwi redykali nie chcęcy z jednej strony pochwalić rząd, z drugiej żozstać
się z myślę o wielkości i potędze Moskwy. Ten parawanik trzebe burzyć, tem bardziej gdy poza nim nawet według twierdzenie Akselroda mamy ujrzeć nie jego
twarz@# wraz z towerzyszami, a sympatyczne "ziemstwa" i różnego rodze ju burżujów.
Powtarzam ulubiony to konik wszystkich mochów i tem ostrzej należy przeciwko
temu występić, To so moje uwagi, Przy jemniej by mi było rozpowszechniać odbitkę
gdyby te unagi byly “пинайте. Teraz słów pere o uwagach twoich 3011995318!nie w sprawie "Froletariatu". Bezwotpienia nie mogę się zgodzić ne zdanie Luéni
zamykające Proletariat w granicach "wielkiego" Proletariatu", lecz nie mogę też
podpisać się pod twoim zdanicm że "Froletariat" różni się od P.P.S. tylko ад!/МИД)

a nie jakościowo. Co anarchista to nie socjolista - tu różnica jest jakościowa.
ср innego gdy będziemy rozpotrywali Proletariat za cały czas jego istnienia, gdy
weźmiemy ostatnie czasy jego istnienia, gdy coraz bardzie j “au sie on socjalistycznym, tu zapewne wielkiej różnicy nie spostrzeżemy. Ale pominęwszy to wszyst-

ko nie widziałbym potrzeby zmienianie Luśniowego ustępu, tymbardziej, że nie

!'!
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będzie to wydane oficjalnie i szeroko się u nas nie rozejdzie, no a mochy
sie nie polapie. Natomiast byłbym

niger-ymm..-

w tym

bo dobrę jest, chociaż może

i впадин odpowiedajęcę istocie rzeczy, interpretacja umowy Pr. z B.‘-’l.7
bowiem to może dobrze zrobić, bo naiwni rosjanie chętnie się powołuję na Proleteriat który nie był tak kapryśnym w stosunkach z nimi jak P.P.S. Wolałbym więc,
żeby

pozostał, no a ty jus wytarguj tem jeśli chcesz jakie zmieny o Pro-

leteriecie. Tyle co do ertykulu.

2) Za przyszłym resem odesslemy i ustęp dp

"Sprawy Robotniczej", tem bodaj trzeba będzie porobi‘uæzmA-ny.

3) Prosil.

bym o przysłenie mi a) numerów Neue Zeit gdzie były ertykuły Axelroda

b) bro-

szurki zdaje się pod tytułem "Sourcmienna ja Rossije" czy coś tekiego
Sojuza Zagrenicząewo Socjaldenokretow, Broszurka byłe przysłene a+" w czasie
mego pobytu ostatniego u was i c) Nesuszcznyj wopros - Nerodnowo Praws pierwszego sutoramentu, ne której oni rozpoczęli i skończyli swoję działslność wydawniceg, Jeśli mie pamięć nie myli, to zostało to wydane później przez Fond. (?)
Potrzebne mi to do artykułu o mochach i naszych stosunków z nimi.

4) "tv?/”0 by+

łoby by Prnddwuszsmi-lcn co o Mcuowlcnugapuua %,… nas bardzo Mamina
i żywo obchodzęca umysły powszechnie. Dosyć powiedzieć, że zewszęd z prowincji
robociarze sus sgmulęhce się wybierać ne otwarcie pomnika, nowet w «ﬁn.
"zasranym" Piałymstoku, chorujecym stele na drzemkę to semo się odczuwa. Niech
już tem Gunn-nm obmyśli pod jakim sosem podać Mickiewicza, ole niech da to
dobrze zrobi. Dotychczes nic nie ma pewnego jak się odbędzie uroczystość, W
ostatnich czasach nawet były gadki, że odsłonięcie będzie przyspieszone nie 24
grudnia a 27 listopada. Dla nas to niezbyt pożędane bo może nie zdężymy się przy~
gotować neleżycie do występienia.

5) Artykuł Jovi-na:: tutejszych zrobił dobrze

ludziskem, chwalę bezstronność i argumentację - 35Ł_Eiślśźw€taż mnie aż ręka

świerzbi by dodać cokolwiek do niego i naturalnie w stanie takim by się doczekać
rez jeszcze pochwały “(ain—ggiwiutnyj urns-at" jak żydzi mówili o mnie po
uchwałach Zjazdowych.

6) Były nesz kronikarz zegreniczny me zemiar napiceć
#

Н
:

artykuł do

#7

“în-d‘ z powodu broszury ”mf/h' przeciwko nam skierowanej. Kiedy

to zrobi nie wiem, będę go napędzał żeby prędzej zemiar uskutecznił.

7) Na miły

Bóg rachunki przyszlij mi, воиЙЪо cię oficjalnie przez C.K.R. oskarèe ща
spo~
opieszałość, nie mogę dotychczas czerwca zakończyć, a przy konspiracyjnym
w rechunkach
sobie zapisywania nie utrzymam w pemięci wiele szczegółów i później
z tego powodu będę byki.

7) (sic!) jako №бкещдшк wem zdanie

wiek
Pruse, wypowiedziane w towarzystwie. "Jeżeli może być u nas mowa o jakimkol
stronnictwie politycznym, to tylko 0 socjalistach", Zdanie tekie jest dosyć
więpowszechne u wielu ludzi a memoriał i wydanie jego “шими w tym jeszcze

tym że w
cej. W pendant do tego w ostatnim numerze Kraju (ho)jen gawęda o
przeKrólestwie można się spodziewać podobnie jak się to stało w Galicji nagłego
jewienia się ruchu socjalistycznego, jeżeli nie pomyślę ludzie o za łagodzeniu
sytuacji robotniczej i pracy antysocjelistycznej w łonie robotników.

8) Cały

poprzedni arkusz pisałem tak że możesz go dać do przeczytanie i 01.18 9) Teraz
psia
słów parę o facecie - Кныш/‚5166г; ma się do was zjawić. Czekam go teraz
krew już czworty dzień, żeby go хужийкк@ wyprawić i już z wrodzonej mi nieufności do ludzi zaczynam przypuszczać że może facet się wystrachał i rozmyślił.
Na wszelki wypadek komunikuję nestępujęące nasze żądanie co do faceta, Faceta do
Z-tu nie brać wcale, wobec krótkiego jego pufytu zagranicę nie ma potrzeby
mieszać go do spraw Zw. wpisywać i później wykreślać go z listy, tłomaczyć
innym Zw. dokęd facet wyjechał i t.d. Facet pojedzie na Berlin i z Berlina
zakurierem do Lon, więc pomiędzy Berlinem a Lon. będzie dobę w podróży z Ber.
go po tym
depeszuje do Bolka. Ty Bolku spotkaj go na Liverpool station, poznasz
że będzie trzymał w ręku egzemplarz “luau-h Przed heure)-awe- Bolka,

mio: Os. będzie występował jako zwykły emigrant daleko ma jecy styczność z rue
chem naszym, bajkę jekekolwiek on sam opowie. Banaś/facet: baczy by facet stale
nie? robotę, żeby jaknejwięcej się w nie wprawił, niech go wta jemniczy w sztukę
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łamania i zabijunia w ramy, słowem niech facet wyjdzie
trempaż,

"ul.,

już jako zecer i me-

Focet pojedzie via miejsce pobytu Jowisze i tam się

10) Przypomnij Witolda?!jego obietnice

spotka z Kazimie-

co do kroniki zekordonowej.

Tobie też przypominam o zagranicznej, Trzebs żebyś tam pomieścił o Frencji strajkach ostatnich i jeżeli jest coś pewnego o sprawie Bajm-ul.; Gazety rosy jskie najpaskudniejezego sutoramentu strasznie napada ję na Eugena, za jego
rzędy i rewizję procesu a znowu te wizyty wszystkich ministrów w Paryżu też
cokolwiek oznaczają. Doprawdy chce się wierzyć że tam w te) Drejfusadzie i Ros ja

nie była bez "if? Numer następny puścimy przed {амми- Mickiewicza,
więc może jeszcze w listopadzie muszę więc mieć te rzeczy (kroniki) jakne jprę=
dzej.

11) Z finansami wcięż stoimy marnie, niech to nas usprawiedliwi przed

Z. że pieniędzy nie przysyłamy. Gdyby nie memoriał tobyśmy po prostu w zeszłym
i tym miesięcu musieli zęby położyć na policy (?). Kacepska gdyby nareszcie
była gotowa dałaby nem trochę grosza - ale ::: z nis się ściąga okrutnie.

12) Ostatni list miał facet wyprawić z Katowic na imię A. Radecko, czyś go
otrzymał, Nowa to droga dla listów więc trochę się niepokoję, tym bardziej że
dotychczas nie napisał nic pomimo mej prośby, czyście otrzymali mój list piseny
z Katowic gdym wracał do kraju. 13) (przekreślone). 23/X Dzisiaj otrzymałem
wasze listy 27/IX które diabli wiedzę czemu tek późno przyszedł i w dodatku
Зак 14151?“an bez gazet i 3/%. Spraw gwałtownych w tych listach nie poruszacie
więc odpowiadać wam na nie nie trzeba. 13) Nie rozumiem co to sobie Felek-lewy.”—
1ił z tym "pierwszym zeszytem" Poezji. 0 tym pomiędzy nami mowy nie było wcale,
przyznam się wolałbym grubezę ksisżęczkę lecz jedng niż kilks cieniutkich.
Musiał się zelenić bestie i

z głowy.

w lucmłi puścił robotę byle zbyć

prędzej

14) Os. dzięki ze jego artykuł o broszurach rosyjskich w Nr,9, prosił.

bym o przysłsnie i samej broszury Akselroda. Z wielkę przy jemnościę też spostrzegłem dział "Z prasy". Czy nie możneby tego działu rozczerzyć w ten sposób

|
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by okólnikiem zaproponować Zwięzkowym przysyłania wycinków interesujących,
pojedyńczych numerów, etc. W ten spoeób redaktor nawet przy braku pism w redakcji
mógłby mieć sporo materiełu die zapełnienia tego dziełu.

List

buku-kiego też

jest berdzo porządny, Jestem pewien kwguxXxkxżu&x że cpreui on wrażenie wśród
wielu ludzi i dlatego przyznem się wolałbym go widzieć na innym miejscu niż na
ostatniej stronie. Ale to głupstwo.

15) Zdaje się wasze (to słowo przekreślo-

ne) że musiałem zbył optymistycznie o tutejszych napisać, że wzbudziłem w nich
tgkie różowe nadzieje i nawet plany pole czenie. ;dd.- już parę razy z ich
przedstawicielomi no i dalej, jak do "federacji" niewiadomo z kim i niewiadomo
dlaczego dojść nie mogłem, nie mogli nawet wykrztusić że chcę federować się z
Polsko a nie czem innem, Chociaż przyznać trzeba że rozmewieliśmy bardzo epokojnie i bez zwykłych w nunlyobromwlch przycinków i rozstaliśmy się berdzo
pokojowo nastrojeni. No a zgodzicie się chyba źe z same zasadę "federacji" chyba
nie sposób jest federować się, Zabawne były niektóre szczegóły dyskusji, ::
obowigzkowym
naprzykład facet mi mówi że u nich akmk@immkem dla wszystkich wyznaniem wiery*
jest "federocja". Dalsze zać praktyczne zastosowanie tej zasady jest pozostawione uznaniu każdego członka poszczególnego, № we prawo rozpowszechniać te
€woje zdanie wśród innych. Tak więc jest paczka polonofileke, inna rusofilska.,
Zdaniem mużm więc fuceta my P.P.S. uemy interes w podtrzymeniu polonofilskiej
pooski cle czym - dostarczaniem danych i argumentów na poparcie ich myśli. Z
czasem dyskusja wyświetl sprowiedliwość" tej lub innej strony i nadejdzie chwile gdy się L.S.D. перші z kim mo sic federowad, Preyznem sig &e pummel/timinnowiłem sobie być spokojnym, zakpiłem z tego dzieciństwa i zaproponowałem wobec
tego by jak się to dzieje w organizacjach akademickich grupa łusk ludzi zdecydowanych polonofilów weszła z nami w bliższe porozumienie nie zwracając uwagi
na wszelkie gawędy innych, t.j. proponowałem rozbicie organizacji L.8.D., która
w ten sposób by się zamieniła w kółka przygotowawcze dla P.P.8.o0wych szeregów
na Litwie. Na to jednak focet się nie zgodził, Teraz zajdę tam rez jeszcze gt

dla utrzymanie stosunku.

16) Wobec tego że Jowisz jest już znowu przy swej

M}
|
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dysertacji oboviom sig ery Kesimlers nie czeka znowu jakiego listu od nas by
wyruszyć, Wszystko sis urządzi dla Jowisza,
mnie wyjadniejęcy eprawą przyjazdu do nas.
jako Wiedeńczyk i walczący przy "polnische

Tam Kemzimierz znajdzie list ode
17) No no ten Donen (?) wystepujecy

„b)-V&W”?

" jest paradny, To ci ju-

che! i jeszcze te idioty Книги:?!“ proponuje w ich ręce oddeć ster ruchu
18) 0 part-iugujäcucoul chyba bedzie

polskiego, tednieby to wyglądało!!

co szczegółowego w Przed, gdyby w Przed. nie było o roli tam ламината-и.
to donieć o tym Rolku listownie, tak dla ciekawości.
liście nie me - licho wie col

20) w Vednym z listów znalezłem pokwitowanie z

odbioru mego katowickiego listu.
uściśnienia

19) Rachunków w tym

21) (przekrećlone). No to wszystko serdeczne
ź
Wiktor

Aha Bolku przyślij mi choć w wycinku owę mowę Keutekiego stuierdza jocs te jestem
na błędnej drodze, że Polska będzie socjalistyczne. Ne miły Bóg ciekawe.

© (ит

).

"ca

było yładomości o „wg
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1.

Luśnia - Kozimierz Kelles-Krauz (potrz odnośnik 3 w

liście No.1).

Chodzi

o artykuł "Socialistes polonais et russes*, treść patrz Wiesłew Bieńkowski:
Kazimierz Kelles-Krauz,

życie i dzieła,

106-108.

PPS wychodzęcy tajnie w kraju od 1894r.

5.

kratycznej Partii Robotniczej z kwietnia

1898r,

ność polityczne
rolę

dla

2.

Rob. - "Robotnik", orgen

Manifest Rosyjskiej Socjel-Demegłosił obalenie caratu i wol-

ludu jako krok ku socjalizmowi,

Podkreślał decyduje cę

rosyjskiego proletariatu w ramach internacjonalizmu,

(1850-1928) rosyjki-działaczrewolucyjny,

4, Akselrod Paweł

пинал: socjaldemokratów, po roz-

łamie w lgojrrjﬁ’ﬂﬁlnwlköw, redaktor "Iskry".

5.

Bolek - B.A.Jędrze jowski

(1867-1914) pseud. Baj, Bolek, Kaniowski, członek Proleterietu, aresztowany
w 1884r., założyciel PPS na zjeździe paryskim 1892r., członek Centralizae ji
ZZSP, od 1898 redaktor miesięcznika "Światło", od 1993 w Krakowie, założyciel
spódzielni "Księżka",.

6. Proletariat I, Wielki (1882-6); Proleteriat II po-

wstał w 1887r. i został zlikwidowany w 1891r. 7.
noj Wolej.

8.

Umows Proletariatu z Narod-

"Przedświt" - pismo Zwięzku Zagranicznego Socjalistów Polskich

wydawane w tym czasie w Londynie. Red./św” Jodko-Nearkiewicz, od 1898 L.Wasilewski, od 1901 (w Krakowie) W. Gumplowicz.

9. Mickiewicz - w setne rocz-

nicę urodzin Mickiewicza odbyło się w Warszawie (24 grudnia) odsłonięcie pom
nike na Krakowskim Przedmieściu.

10.

Sus sponte - z własnej woli,

11. Osarz

Leon Wasilewski (1870-1956) pseud. Osarz, L. Płochocki, pisarz i działacz polityczny, członek Ligi Narodowej (1895-4), PPS (od 1896), red-IQ,” "Przedéwitu",

członek CKR (1907 i 1914). Działacz Polskiej Organizacji Narodowej i Nacz. Komitetu Narodowego (1914-17). Minister Spraw Zagranicznych (1918619), prezes
Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (od 1924) i redaktor "Niepodległości" (od 1929r.). Prezes Instytutu Badań Narodowościowych. Autor wielu prac.
12.

Jowisz - Witold Jodko-Nerkiewicz (patrz odnośnik 1 w liście No.1).

tant mieux - tym lepiej.
16.

14. Znany arogant.

Signum temporis - znamię czasu,

17.

15.

15. "przed" - "Przedświt",

"Kraj" tygodnik wychodzący w Pe14
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Seien

».

teraburgu (1882-1909) reprezentował ugodowy kierunek polityki polskiej współpracy z rzędem carskim.
W. Spasowicz.

18.

Popierał ruch ponslawistyczny.

Os - Osarzowi,

Karol, Karbol i in.,

Czołowi pisarze:

19. Karol - Rożnowski Kazimierz,

E. Pilt

pseud.

członek PPS, nauczywszy się zecerki w Londynie u St. Yoj-

ciechowskiego pracował w drukarni "Robotnika" w Wilnie i w Łodzi. Po wsypie
Łodzi i aresztowaniu Piłsudskiego został aresztowany w Wilnie i

drukarni w

zesłany ne Syberie na sześć lat.
pseud.

Olek - Aleksander Dębski (1857-1935), mm

Gustaw, Olek i in., członek Proletariatu od 1885, był w

założyciel PPS w Paryżu 1892,
łów wybuchowych,

jego włedzach,

ciężko ranny pod Zurychem podczas próby meteria-

członek Centralizacji ZZSP w Londynie,

powrócił do kraju w 1919r. W
nowski,

20,

1930 senator.

patrz odnośnik 8 do listu No.1.

od

1899 w Ameryce,

21. Kazimierz - Aleksander Mali-

22,

Witold - Jodko-Narkiewicz.

25.

Sprawa Adolfa Dreyfusa, kapi@tane francuskiego sztabu generalnego pochodzenia
żydowskiego była głośne na przełomie XIX i XX w. Został on oskarżony 0 szpiegostwo ns

rzecz Niemiec, zdegradowany i skazany na

dożywotnie zesłanie (sty-

czeń 1895) na wyspę Disbelskę. Sprawa wywołała silny
nie Dreyfusa występił Emil Zola (styczeń 1898),
*J'&ceuse",

zmxxxmxmX=

listem otwartym

francuskiego na dwa zwal=

co spowodowało rozbicie społeczeństwa

czajoce się obozy.

ruch antysemicki, W obro-

Ostatecznie Dreyfus został ułeskawiony (1899) a

vgoôr.

na żgdanie parlamentu zrehabilitowany i przywrócony do służby wojskowej jako
major,

24.

Brisson, Fug@ne Henri (1835-1918) polityk francuski, prezydent izby

deputowanych (dwukrotnie), premier i minister spraw wewnętrznych (1898). Wybitny entykleryka}.

25.

Nie była bez grzechu.

sy jska, drukowana w drukerni PPS w Londynie.
patrz odnośnik 18 w liście No.l.

28.

26. Kacapska - broszura ro-

27.$ Kizia - А. Sulkiewicz,

Felek - Feliks Perl (1871-1927), pseu.

Res i in., publicysta, teoretyk PPS, znawca literstury romentycznej, członek
Proletariet(i zjazdu paryskiego 1892r, Centrelizacji ЦБР 1 CKR, Redaktor lp
"Robotnika" (1901), poseł ne Sejm od 1919r.

24 , (ontowku Kawt
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demokratyczna Partie.

39.

Эф.

"Polskie barbarzyństwo",

37, Zjezd partii.

Różyczka - Róża Luksemburg (1870-1919) działaczka polskiego i niemiec-

kiego ruchu robotniczego, ideolog Socja]-Demokracji Królestwa Polskiego, od
1900r. rozszerzonego ns Litwę (SDKPiL). Przywódca Socjeldemokratycznej Parti
Niemiec i założycielka Niemieckiej Partói Komunistycznej. Zamordowane przez
bojówkę niemieckę.
No. 3
List do Centralizacji (Jędrzejowskiego) z 29 listopada 1896r. Format
21 х 12,8 ст. Strony l-a i część 2-ej pisane rękę Piłsudskiego, dalej przez
e
Broficie (A.Sulld{wicze).

4
29/XI (1898). Kochany! P posyłamy nowe robotę - broszurę o Mickiewiczu, głupstwo

jest bo jest ale wamy na tr zarobić milion pieniędzy, więc cóż robić jako materie1iści dziejowi będziemy to bili, Otóż niech to wydrukuję bez żadnej firmy, bo
głowa ma byg wydawcom zawrócona jakoby bite będzie broszura w Krakowie czy Lwowie
1 PPS żadnego z tym nie ma zwięzku. Format, okledka, jak się tam wam podoba byleby
nie przypominała nasze. Czcionki albo gay albo 9-ty. Roboty z tym będzie niedużo więc chyba załetwić się z tym można kykxkx prędko. No, to wszystko, nie chce
mi się pisać bo zepewne prędko się zobaczymy, to się nagedamy ne ангины."
Bolku do Jowisza żeby

dla znie porzę dny punk? gdyby ześ przed

odjazdem ne Zjazd ZZSP pasek taki nie był gotowy to niech się posters, by w cięgu
święt przygotowano mi jakikolwiek inny, bo её?-ім: ;:::? ze Zjazdu kropnęć się

do domu nie zatrzymując się nigdzie i czekanie choćby/XFN dni w Galilei wcale
by zawczesu dlo mnie to przy-

mi sie nie uśmiecha. Bardzo więc prosiłbym
gotował tek, żebym mógł

z promtu jechać. Serdsczne udciśnienie

Korespondencje z

oMurawiewie впн—..!,"

As

Wiktor
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1.

Brogyzure 0 Wickicwiczu

Feliks Perl (Res).

2. Piłsudski

myśli o przy jeździe do Londynu na zjazd Związku Zagranicznego Socjalistów
Polskich przewidziany w grudniu 2R@$ 1898г. 2jezd ten jednak wówczas nie
odbył się.

5.

Fasek - przepustka graniczna,

Jowisz - Witold Jodko-Narkiewicz.

4.

Wilnie odsłonięcie pomnika gubernetora

21

często zwane półpaskicm,

lintopźalswr. odbyło się w

Murewiewa, Piłsudski napisał odezwę

w tej sprawic, odbitę w drukarni "Robotnika" w Wilnie.

No. 4
List pisany do Leona Wasilewskiego (Osarz). Niepewne daty listu (1.XII?
7.XII. 98) napisane ołówkiem nie reko Piłsudskiego, Format listu 20,8 x 12,8
вросли
ст. па dwóch i pół

stronach.

4

+ 7/x11

98)
Os-arz

Kochany Towerzyszu! &ybsczycle mi osobiécie, ze pomimo namnsczenia mi terminu
nie przysłełem dotychczas ertykułu o kecapach. Ułożyłem go sobie
lees o wykoneniu przestałem na
pisania,

już w głowie,

rozie myśleć, nie mam obecnie żadnego pędu do

Zatem nie czekejcie nic w tym roku. Teraz o sprawach.

jakich to źródeł otrzymał Goldenberg wiadomości o

łoczeniu się

1) Ciekewym z

эмм../: nami.

Rzeczywiście mieliśmy parę pogewędek, lecz spełzło wszystko ne niczem, Wyma ge 1i śmy
od nich określenie ostatecznego swego programu politycznego i wykeztuszenia heretycznej "niepodległości" i separacji z Rosje no ... i nie otraymliémy pod tym
względem zadawalniajecej nas odpowiedzi, Sprawa więc odłożona ad meliora {прог-;&

2) Powinszować Wam sukcesu z Vintarenf’un ananas wyrzekejęcy się diabła germnizawyjnego, a nawet chcęcy z nim наддув/ш dobry skutek jak artykułu tek zetknięcia się W. ze Slgskiem. Diebli zo tylko wiedzę o ile facet jest szczerym,. Będź=
cie łaskawi i sekomunikujeie nam o dalszym rozwoju stosunków 2 Winterem. Ciekawym, czy do odczytania Wsszego listu używał tłomecza, czy może
już się nauczył
żadnego (przekreślone)
po polsku. 3) Facet z Kępienego grodu niech się nie niepokoi i nie widzi braku
zeufenia w swym położeniu, Cale sprawa polega na tym, że gród ten sam w :)“.

jest o tyle chydnym, że się wcięż wszystko fwie w ціни-ву sposób i "tgl./o nam
dać facetowi cokolwiek gotowego w łapę, Z tego też powodu i stosunki z samym
grodem, a więc i z nim sę rzadsze niż z drugimi punktemi.

4) Muchy,?” gdyby

ale Miły, wyobreście sobie że w Pitrze proponuje mm'/u reczej naszym chłop
com, by ä db nich wydaweli (naturalnie za mochowe plenicdze) wiedomoßei o
ruchu w Polsce, lecz proponuje to akurat w ten sem sposób, co i niegdyś Wam
podsuweli w Zurychu, t.j. bez gowędy o partii i ruchu party jnym. Zabawni!ł
kowym z ich życia jest м№реъ&имиы

Cie-

cod nie bardzo chce uznawać ”Ba-_

skuju partiu" jako zjewicko "przedwezesne". Reczyli nawet oburzać się na owg

9

broszurę żydowską przeciwko nam w«ydens 2 firm partii. Przez posiéw zepropono-

à

wałem by wobec tego oburzenia publicznie się wyrzekli solidarności z tę broszurę,
a „Ewing ten tem ich protest w naszych pismach ogłosili. Paredna byłaby historia!
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5) W tej chwili przejrzałem "Wysłańców na Syberii".
zechcecie
dzenie,

Najgorsze

je poprawiać wskażę Wem po przy jeździe.

że w Olekrinsku

zabronÿone i mogo

zejmuję

się"lekcjami",

mieć ludzie z tego przykrości.

Jest sporo byków,

jeśli

jednak to stwier-

Jest to eurowo przez prawo

Мерон-пьер też chu-1:2

sdûministrecj4 Olekminskäe) i stosunków z najmu; ludności:, Żałuję, żem pray»
sylajęc to nie przejrzał i nie wykreślił niepotrzebnych ustępów, No, stało się!
ale boję się, by z tego nie było kawałów, które nas ominę, » spaść mogę na
DEMI-high),

Może zresztę departament Przedświtu tak pilnie nie studiuje.

6) 0 Kurawiewie pars awg-(na prędce :les—11m i wysło łem P"~V}7WSZ&M%
no czas, Odezwy na zegrenicę dawać sami nie będziemy, lecz nie mamy nic przeciwko temu, żebyście zrobili to od siebie. Gzy tylko nie jest już za późno?
7) Na propozycje socjalistów-rewolucjonerów niestety odpowiedzieć musimy odmów
nie, W obecnej chwili tek jesteśmy mewsleni robots, że oprócz tego, co robimy
i robić musimy, nic nadto wzięć na siebie nie możemy. Obiecaliómy jednej paczce *
ich facetów w Rosji sprowadzić kilka egzemplarzy, niech więc wyślę 5 egzemplarzy
Grygorowicze i 5 Russkowo Reboczewo, to teraz wszystko, co zrobić możemy. No to
wszystko,

Véciénienie i ukłony, Wesz
Wiktor

1. Goldenberg - członek Bundu. S.D.L. - Social-Demokracja Litwy,
laps-gun czasów.

5.

2.

Do

Dr. K August Winter, niemiecki działacz socjalistyczny,

zwolennik Róży Luksemburg, jednocześnie hakatysta, prowadził walkę z PPS.
4.

Mochy (kacapi) - Rosjanie, tek powszechnie wówczes nazywani w Polsce.

5.

Sojuz borby ze oswobośdienie raboczewo kłasse (Zwięzek Walki celem wyzwole-

6.

Depertement Policji w Petersburgu.

3s
SS...

nie klesy robotniczej).

No.

5

Ż/

List do Centralizacji ZZSP w Londynie z 17 grudnia 18968r. Dwie i pół strony
pisma, format 20,5 x 13,1 of.
(17.Xx11.98)
Do Centr.
Drodzy Towerzyszel Zskomunikoweliśmy już Wem część naszego wniosku na Z jezd
Zw. w oprawie urerulowania wzajemnych stosunków pomiędzy PPS e Związkiem, Powimo całej doniosłości tej sprswy jak dla nes, tak zarówno dla Was i pomimo
chęci zołetwienie się z nię możliwie prędko, musimy jednak odłożyć sprewe.
W obecnej chwili nie mamy absolutnie czaru na zejęcie się sprawami Zw. do tego
stopnia, że nie posyłamy Mednego delegata ne Zjezd. Y tekich werunkach ne jpożędańszym by dle nas było, gdybyście odłoży)i swój Zjemd do chwili, gdy będziemy swobodniejsi, Boimy sie jednak, że takie rozetrzygnięcie sprawy już może
jest niemoliwym, Gdyby rzeczywiście tek się wkxżm okazało i Z jezd nie został
odwołanym, wniosek swój cofamy, prosząc o niekomunikowanie go szerszemu ogółowi Zwięzkowych. Zarezem prosimy Centr. by same żednych wniosków w tej sprawie
nie stewiała, a w razie gdyby pomimo Centr. kwestia uze jernych stosunków Zw.
i PPS przyszła pod obrady Zjazdu, prosimy od noszego imienie postawić wniosek
о zamknięcie dyskusji i- opuszczenie sprewy z porzędku dziennego, nic ową/ubyémy bowiem by kwestie tz była dyskutowano ne Zjeździe bez udziału neszych
„нациями./Ъ) Obecnie za&bsorbowsni jesteśmy Mckiewiczem i obchodem,
Z załęczonej proklemecji widzicie, że urzędzemy wenifestację ne grande. Za
pere dni wydomy ćrugę proklamę - do uczciwych poleków i polek - zeprosza jęcę
do przyjęcia udziełu w naszej demonstrecjó, i nie socjałów, Wyrośliśmy terez
с tyle, że мама:. nas się oględaję, a teres, gdy nikt nie wie co i jak

robił.) czeks ję jekiegokclwiek hasłe od ludzi więcej zdecydowanych, Wysyłamy
yxxex swego focete do Krakowa i prosimy, by Komitet temeczny 24 grudnia urzędził obchód mickiewiczowski i by krakowienie w naszym imieniu złożyli milion
wianków, jakie różne orgenizecje i organizecyjki nesze offerowaly, Szkoda,

у

że nem te myśl przyszłe trochę za późno i boję się, że krakowianie more na

%

urzędzenie nie będę mieli czssu. Beda nem tem pomocni i faceci z-tovlz-Wybul—

cie, że robimy to tez pośrednictwe Centr., leos czesu nie mamy na ekommikows-

nie sig.

3) Nie mogłem jeszcze sprawdzić czy tekst odczwy litewskiej pomiesz-

44,

czony w Równości

ich
jest agoduy 2 oryginetem, wiem to, se w Wilnie litewsk

odezw nie było wcele, lbo też bylo tak mało,

że

:::-î: o nich

nie nie wie.

gdzie wyPoktem zed jest, że rozrzucono je {nm-ha) w Szewlach i Poniewieżu,
wołało to wrażenie pioruny z jeskęgo nieba - juk Szewle i Poniewież Szewlemi
i Poniewieżem, nic podobnego tam się nie
Dowidziska

1.

Viktor

Stosunek władz PPS w kraju (Centralny Komitet Robotniczy - CKR) do sa-

modzielnej orgenizacji Zwięzku Zagranicznego Socjalistów Polskich (ZZSP) by?
z biegiem czasu cores bardziej złożony. Ostatecznie ZZSP został zlikwidowany
w poczętkach 1900r. przez wejdcie w skład PPS jako jej Oddzieł Zagraniczny.
Na czele jego stał Komitet Zagraniczny, powoływany przez CKR w kraju.
"Faceci Z-towi" - towarzysze ze ZZSP.

Sx
<-

2.

Kok

1399

#5

no. % 43

List zapewne do Jędrzejowskiego w Londynie z
etrony pisma

Kochany!

17

grudnia 1898r.

Dwie

(format 20,5 x 13 cm.)

List załoczony cdde j Contr.,

jak widziez z niego ubiosek swój

cofery i usuwamy wszelkie propowycje w tej materii «pod obrad Z jezdu,
Glównę przyczynę tego
z

jest okoliczność,

że ja, którym mie?

wnioskiem się nie mgwdzam i nie widzę dla

jechać nm Z jezd

nabić— możności bronieni& go

przed Zw. А że w obecnej chwili niepodobna by Ed. x wy

ł sprawa idzie

w odwłokę. Zarezem dajemy ci upowaźnienie i nadel zschęceny, byś propozycję
wstąpienie do (oddarty kawałeczek papieru z jal juif 1it„ex-ami. [ptrjst,
natursinie gdyby Zjazd pomimo noszej prośby nad kwosti@

ate/gunk“ do P.F.S.

dyskutowel i w tym względzie wyniósł jaku uchwałę, to i twoja pozycja w P.
jest niemożliwy i wożesz odmówić honoru. 2) Za pare dni prayéle rokopie
па dwie szpalty, Tytuł

Boulap Wpzłe PLka)
. - Edmuud(

jednodnidwki Напосим}. Format mo Буб

*Bislystoczanin" wydawnictwo P.P.S. Skindad 10-tym, bić 500 egzemplarzy
(poprawione z #00). U góry nad Biały (przekreślone) tytułem *Styczń 1999
m %0 wszystroku". Z 500 egzempla
P rzy# р po odbiciu wysłać 500 od razu, Tymczase
ko uściśnienia.

Wiktor

Czy Pie łystoczanin? Czy Białostoczenin". Zdaje się że to ostatnie
lepsze.
(Na drugiej stronie). List ten przeznaczony tylko dla Ciebie. Naty chmiast
pokwitój (sie! W.J.) otrzymanie listu z dnia 15 b.m. Byłe tam mowa o nowych
wysyłkach z WFM/51m

z powodu murawjewskiego pomnika. Proszę o pokwito-

wanie, gdyż przy kupowaniu merek i wrzuceniu listu kręciło się koło mnie
jekieś indywiduum.

£.

Spodziewam się, że z wysy łkami załatwisz się jak prosiłem, Bibuła wysłana
na adres hotelowy przyszłe.
wik
ans

o

47
# !

podległoścł. Shu % °NÂÎ°tsËà°âïu°1imJi z tej semej daty podany w "Nie-

