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rGW tam nie ma, dowie-

dzieć się tes o nim można w zarządzie kolei w "służ
bie zborów" (w szyfrze jest
*T" innych dodatkowych liter nie ma). Teraz słów pare
o planach moich. Oto mój
plan orgenizecji - ий"; zostaję zniesione. Cały kraj
dziel
imy na 5 okręgów:

&) Warszawski b) litewski c) łódzki 4) #@browski
e) Redomski. W każdym z okrę=
gów ustanewiamy okręgowego wojewodę, który na
swoję odpowiedzialność autonomieznie prowadzi wszystkie roboty w swoim okręg
u. Tych pieciu wojewodów (te
słowa przekreślone), Osoby sę następujące: a) Zakrz
ewski

)):Milhr с) Leon

4) Konica Wink; Inteligencks !?):th w Wa, budy i "auf”
bierzemy na siebie
my zagranicznicy, t.j. ja i дані-%%; i jeszcze może kto
jeśli będzie mieszkał
w Gwkk®ÿk Oe lilei. Wydawanie odezw miejscowych należ
y do wojewodów, którzy
będę postawieni w bezpośredni stosunek z drukarnię
odezwowg (ta polgczons jest
z żydowską). Dwa razy do roku zjeżdża je się

wojewodwńkktśrzy w połęczeniu

z szefem Robotnika oraz z kimkolwiek z nas stanowie C.K. bla
jakichkolwiek
ogólniejszych występień - odezw ogélnokra jouych
zgoda trzech z pomiędzy facetów (to słowo przekreślone) wojewodów. Wszystkie uchwa
ły ma jęce
być ogłoszone - dawniejsze zjazdowe, po uchwaleniu ich w C.K. se
pup/

”undu-

ne ‚ЁЁЁГЁЁЁмш-ач w każdym z okręgów. Technika jako to
rozwożenie bilge
składów okregowych i dostarczanie od gni. suplenie jest oddzi
elone od roboty
wojewodów, którzy cało uwagę powinni skupić na robocie miejs
cowej, rozezerze=
niu i porzędkowaniu stosunków. Technika będzie postawione
osobno i rozwożenie

is

PK

będzie odłęczone od obowięzków menerstwa,
wodéw.

te bowiem w całości spadaje na woje»

w ogólnych zarysach jest mój
plan na który

już tutaj
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dzili.x@p Po przyjeździe Millers i Zakrzewskieg
o urzędzimy ogólne zebranie na
którym ostatecznie sie rozgademy i uchwal
imy wszystko co się należy w tych
sprawach. 2) W kraju przez ten czas istnie
ło dużo nieporzedku i bezładuj jakoś
się rozprzęgły stosunki z facetami tak,
że nieraz mi #ię wydaje, że niema nikogo, ktoby obejmował całość ruchu, trzeba
sie widzieć z mnós (przekreślone)
wszystkimi facetami by sobie wyrobić pojeci
e w tym, co się dzieje, W każdym
rezie foktem niezaprzeczonym jest, że tempo
naszego życia nieco się (przekreść
lone) upadłe i nie drga tek silnie i żywo
jak w 1899 roku. Wiele się przyczynił
pod tym względem kryzys, z powodu którego masa
ludzi chodzi bez zajęcia. 3)
Mauve-Łucja majowe odbyła się w Warszawie 27
kwietnia, było sporo ludzi w
alejech i przylega jęcych ulicach orem na plecu
Aleksandra o godz. 1/2 do 5
nikogo już do alei nie wpuezczeli, kozacy prożyl
i nahejami, w cukierni Weres]
byłe bójka pomiędzy publicznościę a korakem$
- jeden policjant, jeden kozak
i jakiś oficer żandermerii renieni, wny-tkicźnruncw
lnych
już wypuszczono,

Śpiewano Czerv. Szt. na Nowym Swiecie. Faceci
nasi twierdzy, że manifestacja
nie udałe się, ale pochodzi to z ich pesymizmu
i oczekiwań czegoś ogromnego,
jestem przekonany, że ludzie manifestujęcy sę
przekonani, że było wszystko
bardzo ładnie. W Wilnie

urzędzali i nasi i Żydkowie manifestację. Fon
Wahl,

gubernator, kaze? dać w skórę eresztowanym kilkud
ziesięciu facetów i facetów
wysiekli résgemi w policji, był przy tym obecny doktór
Niclﬂjlou,!;ctdry kiero-

wał egzekucję i siostra miłosierdzia., Cztery wozy
rézeg zewczasu były przy=
gotowane. Jeden Żydek jakoby zmarł po egzekucji. W Wilnie
ogromne z tego powodu oburzenie. W Kownie odbyło sig coś w rodzaju manife
stecji, robili je nasi
Żydkowie i nasi chrześcijanie, zresztę szczegółów
nie znam, W Warszawie s.d.
wydeli odezwę nawołujęc@ do zebrania na tę sam; godzin
ę i miejsce co i nasze,
to samo zrobi% Bund, Endecja wydała odezwę contra me
ni fee tac jon

to ними./` tutaj. W Dyneburgu jekoby również siekl
i w dzień 1 me ja. 0 Rosji
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Dużo hałasu robi ruch w Połtawskiej gub.,

ruch dosyć
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Powodem była

odezwa redyka łów rosyjskich. Z powodu
niej chłopi postanowili odebrać ziemię
od

'poninzczikću'pionki—avi:jvc keadema z nich 7 dziesiecin
i po 2 dziesięci-

ny na każde апесъЁ,

tes od nich zapasy zboge 1traw, jedną cukrownię

zniszczono “ﬁr/ale, заразу saf cukru 37 tysięcy ‚майнÜ
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Sprowadzono tem wojsko i następiło bicie, strzelenine i
t.d. walke trwa doted.
Jakoby kilkun&stu żołnierzy którzy nie chcieli używeć broni
przeciwko shłopom,
rozetrzelsno.

4) 0 запис:
(ma nicy nut/Ihr“ pownego nie ma. faktem jest

jednak, że przy-sn do Zegł. i'Grnić'hlc w tej sprewie nie
zawinił. Wzięli
tem dużo Meldung“, jakoby kilks egzemplsrzy Zorzy orez list
napisany do
Lond. przez Górn., a tekże jego notes. Don ce ły by? otoczo
ny, był i prokurator,

Zdaje się, że była tam jakość denuncjacje.

5) хижине się wypuszczą za kaucję

dawne До władza dała o nim opinię, że jest “pridurnowatyj” i "niec
zyst na
©
)
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6)
z cytlf teraz nie otrzymuj@ , bo z powodu Grimme
żendarmeria dała nakaz "zawiesti taki ja strogosti kak pri Pi łsudskom",у "и
ogóle
dowiedzielem sig, żem zostawił wśród nałGw—Ea'łdzo wdzięczne wspomnienie
i
przy każdej okezji przypomineję © unie jako o bardzo poważnej osobist
ości,
7) Przejrzyjcie dokłacnie załęczony spie possuldvenych, znajdziecie tem
ciekawe
rzeczy, trzebe zawiedomić niektórych przynajmniej ludzi co o nich stoi
zapisane
w spisach żendarmekich. Przez pewien (oba słowe przekreślone). Może nawet
by łoby
dobrze wydać te spisy. Zreszte pogadamy o tym przy zobeczeniu. Oprócz tego wysylem wam cals masg najrommeiterych rzeczy, z których korgystajcie, jak
umiecie.
€) Co do monety to tu taki romgardiesz, że się trudno połspeć, mam nadzieję
wytrzesnęć trochę monety dla was, jekieś kilke setek, ale noturalnie
nie bardzo
tego jestem pewien, sę to moje nadzieje jedynie, Gospodarka finansowa polega
obecnie na tym, że każdy z facetów robi sobie finanse na swoje rękę i każdy
tak lub inaczej je używa - ogólnego zarzędu nie ma, Zrobiłem więc
i ja to samo -

{ «€ij

dotęd nie brałem od

chłoŁGv ani grosza, nawet trochę im udzieliłem no i swoimi

stosunkami. Trochę już

Je“

ety wydobyłem w # AW];

swojo resporażeni-

9; Włodek i Keret Otrzymują wyroki - 8б
i
lat Wechodn. Syberii, Meje

projekty, które nie wiem, czy nie udadzą, Tyuczasem zreszte nic pewnego, dotęd
wyroku im nie ogłeszeli.
moskiewskich nie wiem.

10) w Pitrze jeszcze nie byłem i niec o owych tysięcach
11) Co słychać z chłopskim pismem, kiedy nareszcie?

12) Napisz do mnie Bolku do gluten: - mniej wiecej w przecięgu najbliższych
dwóch - trzech tycodni będę tutaj raz jeszcze, chyba ź0 mnie zawiodę moje
nadzieje. Listy do mnie oznaczać literg Z. No, buzi wem wszystkim noi drodzy, Wasz
biuk
list załoczony oddaj żonie.

1. Miller - Feliks Sachs,
2. Jazda przez Etkę - patrz przypis 10 do listu Nr. 28.
3. U siostry Gertrudki - Gertrudka - Marie Paszkowska ("Niegodl." XI,31)
#, Szyfr nie rozwięzany,
5. m.z. - mężowie zeufania.
6. Zakrzewski - Adam Pujno, Miller - Felike Sachs, Leon - Bolesław Czarkowski, Kozak - Walery Sławek, Wicek - Jan Rutkiewicz.
7. Wa, budy i sstuby - Warszawa, uniwersytety i gimnez ja.
8. Jowisz - Jodko-Narkiewicz
$ ś. C.K. emu-fauna.
10, bi - bibuła,
11. gra - granica.
12. *Pomieszcziki" - Таисии ziemscy.

13. Dziesiecina - 1,09 hektara.,
14. pud - 40 funtów (16,3 kg.).

26.

15. Zagłoba - Jan Miklaszewski (petr
z odnośnik 3 do listu Nr.27).
16. Górnik - Ksawery Preuss.
17.

Dużo Mickiewicza: chodzi o broszurę Felik
sa Ferle

(pseud.

Res) "Adam

Mickiewicz", wydaną w Londynie w 1808r.
18.

Kizie - Aleksander Sulkiewicz (*Nie
pod1? X1,8).

19.

“Pﬂaumen-ty: i nieczyst ne rukie" - przygłupi i mejęc
y brudne ręce.

20. 2 cytli - z cytadeli,
21. "Zawiesti taki je strogosti kak pri Piłsudskom" zaprowadzić takie
obostrzenia jakie były przy Piłsudskim.
22. Fioły - żandarmi,
23. "Rezkontrolnoje swo jo rasporażenie" - do Sun} nieko
ntrolowanej dyspozycji,
24, Władek i Karol - Aleksander Malinowski i Karol Rożno
wski - przypisy
13 i 14 do listu Nr. 51.

