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List do Londynu z 20 kwietnia

1902r.

(zapewne ze Lwowa) na kartce papieru

dwustronnie zapisanej formatu 24 x 14 1/2em,

20/1x 902.
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:“; Ad-ﬁ’xjedlh za дин. 10-12 dni, o Human;/nam.“ stam-

tod. Jeszcze dodatkowe wiadomości o 06%2"Vlieto go z paszportem jego kolegi
petersburskiego. Wzięli więc i temtego, lecz już puścili, bo się wytłomeczył,
że zgubił już dawno paszport i na dowód przedstawił ogłoszenie o tym w pismach,
zrobione parę miesięcy temu. Sprawy ich jeszcze nie rozpoczęto w Warszewie.
Siostrę jero wywieziono do Petersburga. Zdaje się, że Łrzebe będzie odnowić
tu stosunki. шт:-пп zać wyślemy leżcce tu Pru“ to słowo przekreślone)
Prom. i зла`/йо pośrednika.

więc Bełku do niego o tym,. Przyjdzie wszyst-

ko w koszu, wewngtrz zad paczki są zapakowane po 10 kilo i obszyte w płótno.
Spis tamtych rzeczy otrzymasz. 2) Napisz Bolku do Adams informcje wszystkie
co do tego znajomego w Pruszkowie, ja nie mogłem mu żednych udzielić, bom nawet
nazwisko jego zapomniał, tylko zrób to prędko by list go „:E-ł przed od jazdem,

by unikneé potem przesyienie listu do kraju. 5) mamut-ini któremu pochlebna
wzmianka o sposobie pisania dodała energii, ma napisać zaraz artykuł o Żydach
w Galicji i przesłać natychmiast do nas. Rozmawiał z nim kumite/Ś ten wyniósł
wrażenie, że facet z nikim nie jest zwięzany, lecz się obawia jeszcze zwięzeć
z mni na fest. чипы. jednak nesze żędania z chęcię wypełni. Chcę żeby Wi(‚ой—{під się rozmówił i wysondował, Jeśli tego nie zrobi, to się z nim wrace-

jec zobacze i pogadam. 4) Walkę ma wam wysłeć Witold, jest to piszo wył/nych

socjałów. 5) Cham me sie jakoby zgłosić do partii, tutaj z nim prawie żadnych
styczności nie maję. 6) Wogóle po rozmowie tutaj przyszedłem do przekonenie,
#6 trzeba się przenieść do Gelilei, zwięzane to jest z projektami dosyć daleko
idgcymi, więc o tym szerzej się romgedemy przy zobaczeniu się w this or that
coat", 7) Co do jazdy Mullera, to przyśliśmy do przekonania, że najlepiej mu

będzie/ jechać za półpaskiem przez Katowice - Sosnowiec, w ostatecznym ześ MIL;

<
wypadku

'ﬁd za paskiem

więc M, napisze do Et]

na granicach bowiem nie rez robię chryje Żydom. Niech
półpasek i z nie sie o tym skomunikuje. Witold zaś

na wszelki wypadek przygotuje paszport. ”Ü ü wszystko, do widzenia, uściśnienia, wasz
Ziuk

1. Jutro jadę. 21 kwietnia Piłsudski wyruszył do Królestwa dla objęcia tam
kierownictwa roboty wobec aresztowań szeregu towarzyszy w ostatnich czasach.
2. Adam - nowy pseudonim Adama Bujno (także Jerzy), robotnika łódzkiego,
członka władz partii, po 190Śr. wyjechał do Parany.
3. Miller - Feliks Sachs (także Jan), potrz przypis 4 do listu Nr.14 ("Niepodległość" XII,6).
4, Górnik ~ Ksawery Prauss, patrz list Nr. 27.
5. Prom. - !Prouéuﬂ", :’м-ъ -*Sviatło".

6. Bolek - K B.A. Jędrzejowski (*Niepodl% XI, 16).
7. Rubinszte]n - patrz przypis 5 do listu Nr. 27.
8. Romentyk - J.?Lîaudukl.
9. Witold -

("Niepodl". XL,7).

10. Etka - Eetera Golde-Stróżecka, patrz przypis 3 do listu Nr. 8 ("Niepodl*
XI,28). Wzięła one fikcyjny ślub z Emilem Cesperim, obywetelem pruskim, uzyskeła obywatelstwo pruskie, zamieszkała w Kstowicech, gdzie prowadziła robotę
PPB i ułatwiełe przejezd do Królestwa. Była to ważne "dziure" dla transportu
ыёшу do kraju, obok innej w Wierzbołowie (Sulkiewicz - Kizia, a potem Novi-Xl Następca) i w Celieji w kierunku na Tomaszów Lubelski (Mklaszewski - Zagłoba).

