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List do Jedrzejowskiego

zapewne ze Lwowa z 21 kwietnia

popieru dwustronjie zapisanej,

1902г. na kartee

format jak list poprzedni 24 x 14 1/2 cm.

Kochany Polku! Ta kartka tylko dla ciebie.

Chcę

ci parę

słów napisać o prze-

niesieniach do Galicji, o czym to rozprewialiśmy z Witoldem bardzo długo i o
czym pomyśl sam.
tu mnie, ciebie i

Oto nasz projekt, tak jak teraz go uradziliśmy, Przenosimy

Danii. "Razem z) Przedświtem, {ні-Цин, Kuriorkiefi Arbeite=

rem, Os&rz osiedla się w Krakowie przy Waprzedzie, pozosta jęc redaktorem Przed=
świtu i otrzymujsc za Przedświt od wiersza, tam się również wdnjckurinrh.
świ-tło wydajemy we Lwowie, ty bierzesz jakokolwiek posadę na czas pewien nim
się wszystko ułoży i starasz się o poddaństwo, ja osiadam tu w jakiej dziurze
pod Lwowem, mlbo w samym Lwowie. Archiwum, księgarnia i centralizacja dla zagranicy przechodzi do wam:-lf który przenosi się do Londynu, albo bierze ję
do Southbourne, jak tam się ułoży. My we trójkę każdy jakie 2 razy do roku
wyjeżdżamy na paro tygodni do kraju na wizytację i na ober kontrolę. W kre ju
dzielimy cały kraj na okręgi (jak teraz na 4 + 1 Litwa + 1 Rud) z naczelni
kami okręgów na czele, co się ne okręgi nie dzieli - konspiracja, finanse,
intelizencja, stosunki z drugimi pertismi i ruined-m1 zostaje przy nas - dożyć
zaś bodziemy do tego, by z czasem zawsze ktokolwiek z nas był w kreju. No#. C

zeug [Wu/amy 3

& centr. będę tworzyli naczelnicy okręgów + „::-m:}

k ktokolwiek z nas. Uchwały ogłaszane przeprowadzać będziemy przez konferencję
azitatorów jako przez surogat zjazdów, Z Adame 7juł. się rozmówiłem, zgadza się
na to w “play-mini. Pomyśl więc o tym wszystkim i połam sobie głowę nad tym
projektem, Na wykonanie jego przypuszczam, przyjdzie czas jesienię, do tego
czasu zobaczymy się i rozgadamy się o wszystkim,. Kożebyś się zaczęł starać
o poddaństwo angielskie, to by ci się grubo przydało - byłbyś swobodnie jazy.

mm} gdy się z wszystkimi tem rozmówię i znajdę (to słowo przekreślone) zbiore
wszystkich by ułożyć rezem plan zgłwjxkkajk cały i przeprowadzić ““З“—Ё
d'état., Co do mnie napewnika (sic!) wyniosę się do Galilei, r&z trzeba się
---

Aa”

w

« ukrajowié, a nie chciałbym, byd ty tem pozostał. No, więc ras

Jena,;gowﬂ

dobrze o wszystkim i na razie sza! Tri-bn bedzie o tym jeszcze z “мс;-Чаи
rozgudać - co na to powie, jak Oserz się zachowa, No więc buzi, wypij tam kiedy
kieliszeczek za moje zdrowie, odpijo za powrotem.
Ukłony żonie.

Twój Ziuk

1. Witold - Jodko-Narkiewicz
2. Osarz - Leon Wasilewski, patrz "Niepodl." XL,16
3. Kurierek Zakordonowy i Zagraniczny, wydawany przez Jędrzejowskiego w
Londynie ed 1901r.
4, Wojtek - Stanisław Wojciechowski (także Edmund, Adaś).
5. ważącą”. - ins ty tue ja _lgàâï zeufenia w organizacji PPS w kraju.

6. Redaktor - chodzi o redaktora "Robotnika", zawsze drukowanego w kraju
(czasem w Kijowie lub w Rydze) lecz nigdy zagranica.

7. Adam - Adam Bujno.
8. Ignacy - Ignacy Deszyński (*Niepodl". XI,27).

