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

i
V7 ,
napisz więc natychmiast do zastępcy
(słowo przekreślone).

list w którym wstaw datę wyjazdu.

Kożde

Cyril-“vien w liécie nie beczac na sens będzie ozneczała

dstę waszego wyjazdu ze DNZ/lutu”:- list ten prześle mi pod wekazanym edresem,

list więc powinien być niewinny zug/ibn“, 2) Jeżeli możesz, sprawdź lub dowiedz
sie czy bardzo hałasuje drukarska bostonka nożna, mógłbym tu zdobyć tekie dwie
lub jednę maszynkę, lecz nie znam się ne tym i nie wiem, czy warto. 5) Nie
zupomnij wzięć z sobę adresu [эщщ/те,) którym ci

4) Wyobrag

sobie, żo szef rusinów w czasie menifestacji w Warszawie trochę się podsypał zapisano jego imię i nazwisko.No to wszystko tymczasem. 5) Zaczekaj w keżdym
razie na wiadomości od Mill-lg“być może będzie on musiał jechać przez Oslileję,
więc będziesz musieł mu dać

passk. Piszę i do nich. Gdyby czekać przyszło

dłużej na Millera, niech Ad, jedzie tymczasem sem i przywiezie mi wiedomości
kiedy mem na ciebie czekać, List do mutuel/“dla mnie, o którym pisełem wyfej,
oznacz u góry liter; Z. 6) 0 sprewie “gluing/ate dotęd pewnego nie wiedomo,
zdaje się był:domncjscja, wskutek której przyszli do niego i wypadkowo znaleź=
li tam GErniMdnJe się u Zug}.u…xen kilka numerów Przedś, a co najgorsze,
I"

list nopisany prees Corn, do

Lenny/Hänge zniszczyć nie zdężył. MJ!-}.

puécié ze kaucję. “Mbk«)“:an wyrok 8 lat Wschodn, Syb., Karole!

let.

Uściónienia, żonie ukłony
Tuój Ziuk

1. A. & Adam Bujno.
2. Pasek - przepustka graniczne.
3. Do Wa - do Warszawy.
4, Do M. - do Mińska Litewskiego
5. U R. - u Reverellego.
6. Do zastępcy - do Nowiekiego. Nowicki Zygmunt 1878-1538 (Focecik, Pluskwa,

Zastępca, Następca), inżynier mechanik, urodzony na Ukreinie, wyznania prawoWX

---.

) 1
4(

sławnego,

wyższe studia we Lwowie,
członek PPS.

Ukraińskiej Partii Вос ja lis
ty cany ch

Był

jednym z organizatorów

(UPS). Jako prawosłewny łatwo uzy
skał

posadę urzędnika celnego w Wier
zbołowie, gdzie w 1900r, zastępił
skompromitowanego Sulkiewicza (Kizia, Michal,
Mały). Prowadził tam przez trzy
lata frzemyt
bibuły, are-noun; EW" zost
ał

wysłany do Kijowa. W 1904г. wyem
igrował

do Lwowa, gdzie mać-ł w Organiza
cji Bojowej PPS (zakup i przemyt bron
i),

Potem w Legionach, w Polsce niepodle
głej pracował w przemyśle naftowym,
będge
nadal czynnym członkiem PFS.
7. Ze Lw. - ze Lwowa,
8. Miller .. Feliks Sachs.
9. Zogłoba - Jan Mikleszewski, potrz list Nr. ZK 27.
10. Górnik - Ksawery Prauss,
11. Во Londu - do Londynu.
12. Kivie~- Aleksander Sulkiewicz, patrz przypis 18 do list
u Hal/(”hp“)!
X1.8).
15. Władek - Aleksander Melinowski (patrz przypis 8 do list
u Nr.] ("N£epodl®
XI.8) aresztowany w rodzi 21 lutego 1900r. i skazany na 8 lat zesł
anie, uciekł
w Mińsku Litewskim w lipcu 1902r. i udał sie przez Galicję do Lond
ynu.
14, Karolek - Karol Rożnowski (patrz przypis 19 do listu Nr.2
(*Niepodl."
XI,16), po wsypie drukarni "Robotnika" w
21 lutego 1900r. został aresz=
towany w pięć dni potem w Wilnie.

