Nr. 30

List bes daty,

do Jędrze jowskiego
z пляжи-{рапе} kartce

papieru zapisanej dwustronnie,

forust 17,7 x 11 1/2 cm.
Bolkowi
Kochany! Sądziłem, że znajdę tu jakieś listy od ciebie, tymczesem nic.
Chciałbym wiedzieć twoje zdanie o przenosinach do Galilei, to jedno, może
zresztę odłożyć to

gawędę do osobistego zobaczenia się, Co do siebie

samego tom już poczta:—ŚJ,” jesień nieodwołalnie przenoszę się. Ale chciałbym
ogromnie i ciebie z L&Lóyniamć. Wyobraź sobie, że w Odessie

jeszcze nie

przecięgnęli wszystkiego co było im posłane, Teraz prewdopodobnie trzeba będzie
im posłać znowu na rok przyszły. 0 tym napiszę ci gdy się z nimi rozmévie.
nosa wścibić
Paalmdniemlutltynujxg czuję nie mogec wsiądzie/«z powodu (to słowo wykreślone) i do Wa i do wianie mogę się odważyć, Faceci tutaj sę strasznie pokorni
i wszystko absolutnie im narzucić można. Plan mój organizacyjny da się spro~
wadzić do tego, że właściwym m@r’slem my, którzy ogół stosunków obejmować
będziemy i stanowić będziemy łęcznike pomiedzy facetami. Chciałbym by się tak
urzędziło, że ktokolwiek z nas zawsze byłby (by przekreślone) w kraju, Naturalnie, to jest możliwe tylko przy życiu w Galicji, z L. niepodbne kierować
ruchem i oddziaływać nań w każdej chwili.Ciekaw jestem czy apre to uds urzsdziét
Teraz wcięż mi po głowie się kreci - Galicja, Galicja i Galicja i wszystko z
nig sie wiege. Wiesz, odczułem teraz przykrę rzecz - mianowicie w pewnej mierze
wyszedłem że utosunków i nieraz trudno mi sie zorientować w sytuacji - cóż więc
będzie dalej, jeśli taki stan trwać będzie dalej, Pamietam naszę rozmowę o
starych ludziach i nowych i rozstrzygonie kwestii szy menerstwo może wfm

do rak nowych, Otóż stanowczo sądzę, %e nie tecy jocyé rzemiedlnicy, No, do
widzenia, całuję cię najserdecznie], tonie uklony za leczam.
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Do Witoldäzerez trzeba hapisać kiedy Miller jedzie, by przygotował pasek
}
}
jeśli przez BX
ie uda mu się nic zrobić.
y %

1.

z L.

- z Londynu

2.

Odessa - akcje

lucjoniatów
3.

przemycenia bibuły

przez Finlandię,

rosyjskich, patrz przypie 9 do listu Nr.

przeważnie dla rewo-

12 (WAepodl" XI,38).

do wa i do Ło - do Warszawy i do łodzi.

4,

C.K.- Centralny Komitet

5.

Witold - Witold Jodko-Narkiewicz,

petrz przypis

1 do listu Nr.1 (*Mepodl"

X1,7).
petrz przypis 2

6.

Miller (MHller) - Feliks Sachs,

7.

Ftka - Estere Golde-Stróżecka, patrz przypis

do listu Nr. 25 (wyżej).

do listu Nr. 28.

Nr. 31

List do Jędrzejowskiego pisany

z kraju 13 me je

1902r.

na trzech stronach

perieru mołego formetu 18 x 11 1/2 cz.

13/¢

Kochany! Posyłem 51

rs.

na podróż

М.,/пис}: się stawi w

gub. u

Reverellego, Podgornyj piereułok, dom Of1i, niech wyjeżdża zaraz i poczeka

pień/Łuk
na mnie w Mińsku, dalej się ruszy po gawędzie ze mnę, niech weźmie
by go mógł używać jeszcze czas dłuższy, bo pasek kre jowy otrzymać może dopiero
w lipcu. Tyle co do niego, Teraz o Łobie. Ty się przygotuj do jazdy. Plan
więc
orgenizac ji jaki ci przedstawiłem uzyskał zgodę tutejszych facetów,
é
chciałbym przed odjezdem stąd ścięgnęć wszystkich facetów rozem i rozgada
by było być
się ebizu-nh; рапиду… żebyś był przy tym. Oprócz tego trzeba
intepojechał do M tam poczynił wstępne kroki do naszych przyszłych robót
nejlepiej, bo byśmy się
ligenckich. Możesz jechać razem z Adamem, byłoby to
- którego z nas
spotkali wszyscy resem. W {іі/н razie potrzeby [plume—cunni
mi o to, bym się z tobę
jeden może stengé w hotelu, drugi przenoc. u Świeboda

kiedy przy jedziecie,
zobaczył przed twoję jazdę do Wa, orez o to, bym wiedział,

A

