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List pisany w Brzuchowicach do

€

Jodnejowsldego w Londynie 9 lipca 1902r,

na czterech stronach pupieru listowego formtu 21 x 14 192em.

Brzuchowice 9/VII
Kochany Polku! Nareszcie zdobywam sie na długi list do Ciebie, dotąd, a
jestem już bodaj w Galicji 2 Сурдин, nie chciało mi się pisać niec a nie,

a oprócz tego trochę jeździłem, trochę się urządzałem, trochę się leniłem,
no tak i zeszłp te tygodnie. 0 ne jprzy jemniejszej w obecnej chwili wladomolci/
o ucieczce Wład

% wiesz z depeszy Witold-,za że sam żednych szczegółów

nie posiadam oprócz krótkiej kartki nic innego nie mamy - więc przechodzę do
sprew innych.

1) To, co Was Рашев; zapewne teraz obchodzi - przeniesienie

się do Gelicji. Rozmawiałem w tej sprawie z Ignscymy а
Nie udp/1 six mi się
zbytnio zainteresowany, &ni też chotnym do pomocy w tej sprawie. Wypowiadał
sie przeciwko urządzaniu czegoś przy Naprzodzie, goruco agitował mie na
zniesienie Światłe i połoczenie usiłowań w celu wydawanie Latarni, którę jakoby
jesienio napewno wydadzą, no i powiedział, że cało sprawę przeprowadzić trzeba
przez epzekutywe, która już wyzna czyśw odpowieénich redaktordu i ludzi do tego
interesu. Stowem nic sachoonjecego. Wobec tego poprosiłem go o sekret na teraz
i obiecałem wrócić do tej sprawy jesieni gdy sic to da uskutecznić, sądzę zaś
że trzeba będzie pomineć wszelko ich pomoc i załntwić sprawę$sustuż 'M

srodstwiami" Teraz nic szczegółowego w tej sprawie :: piszę, bo trzeba będzie
jeszcze ostatecznie się rozmówić o tym z ludźni odpowiednimi - jak z teskim
i jego hong. Takie osobne urzędzenie sie będzie miało tę dobre strong,

że

silniej przycięgeś będzie wszelkich przejezdnych z zaboru rosyjskiego i zrobi
nas nicizależnymi od Calicjan, W każdym razie sprawa do jesieni odroczona być
musi, Teraz zaś wynikają z obecnego położenia dwa pytunia: a) jak będzie obco-i

nie ze Swiatłem i b) jak z Kurierkiem, t.j. czy mamy je nadal wydewać w Londzie
i kto je redagować i pisgć będzie, Oo do Swiatła to sbsolutnie nie mam wyrobiot
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nego pod tym względem zdania, Luśnia O ile słyszełem jest obecnie ogromnie zajoty i jak mi ktoś mówił zrzeka się wszelkiej opieki nad Swiatłem,
was może się Swiatłem zaopiekować przez czas wakacji nie wiem,
obiecuję najwyżej dać do każdego numeru,

który wyjdzie w tym

Czy kto z

co do mnie

двп-. po jednym

artykule, ale ostatecznie redaktor jest punk-1’s äwcwlfomkÿ ma napisać.

Więc co do Swietła czekam Waszego światłogo zdania o/Ęym. Teraz co do Kurierka,
Tu możne załatwić sprawę w sposób następujęcy. Ja mogę ułożyć Kurierka tutaj i
wysłać Wam do druku na glu-snow termin w całości lub częściami, Miałbym kłopot

jedynie z materiałem do Kurierka, Man tu # Naprzód, Gaz.Rob. no i parę pism
galicyjskich. brak wi

i materiału do zagranicznego działu, nie wiem

jak to załatwić, czy go otrzymać od was.0zy też inoczej. Można załatwić w
ten sposób, że układa rbym tyśka dział zakordonowy, pozostawie jec wam zagranicz=
ny.

Wreszcie można go №№. zostawić do jesieni w Londzie, Wybór pozosta-

wiem w zupńbnołcl i z góry zgadzam się na vuyutlê co postanowicia, w razie
jednak gdy Kurierek w całości zostanie przy mnie, muszę koniecznie otrzymywać
Vorwrtsa, chociażby rez ne tydzień, oprócz tego musicie mi zewczesu określić
termin na który mam wam wysłać rękopis.
by mi sie bardzo podobała, przypuszczam,

2) Gazete Ludowo czytełem i nie powiem
жаб że w kraju znajdzie goręcych

przeciwników, trochę bowiem zanadto odskakuje w tonie od naszych wydewnictw.
Rozmawialiśmy tu z Mazure б. gadza się dać do przyszłego numeru artykuły o
socjalizmie, verrons. Szkoda, że w tym numerze nie było nic o ruchach
chłopskich na Rusi (Połtewski (машин).

3) Do "ма 14" минимумы-.,

jek wiecie, postanowiono wydawać, potrzebuję kliszy tytułowej. Umyślnie w tym
celu wysłałem Wam dwie fungi-iti. z górę zamkowg, umyŚlnie też wybrałem ten
krótki tytuł, by możne było gdzie tę górę zamkowę wsadzić, Witold proponuje, by
tę kliszę narysowała jego szwagierka Ewa, może ten Mann’s-kl malarz jeszcze
nie wyjechał, może też on co narysuje. Format taki jak Robotnika. Me być w tytule tak
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Odzieś z boku lub jako część liter czy
m być góra zamkowa,

jak tam artysta uzna za potrzebne

jeżeli zaś fantazja dopisze

jakie inne upiększenie z moty-

wów litewskich. Z tego rysunku zamów Polku kliszę nic wiele większą, a w każdym rezie nie

unique) jak w Robotniku, liczec się z tyn, ge format w jakim

sie bedzie bio będzie format Robotnika. Prawdopodobnie wydrukujemy Walkę
tutaj i tylko gdy się to okaże niemożliwym

wyćlo Wem do druku. Wobec tego

zaś, he me je mi przysłać materiał w krótkim czasie, chciałbym kliszę tytutows
mieć jekna jpródzej.

#) Nie wiem sam co mem robić z saczkiem клиновым—1.

mi go z Londu, Jeżeli 1-я gweitownie polrzebe to wam zo odeślę stad.

5) Co do

umie zapad}em teraz w błotko zwane Breuchovicami i tu spodze całe lato, adres
mój jest nostępujecy: W-ny A. Tołoczka, Brzuchowice pod bonu dla pena J.
możecie wszystko ne ten adres wysyłać,

6) Prosi?bym ciebie, Bolku, wysłeć mi

następujące rzeczy a) wszystko, co wyszło od czasu mego wyjezdu z Lon., bom
:; porzę dnie prze; ten czas nie przeczytał, b) jeśli mam redagować Kurierka
to wszystkie Kurierki od początku i c) Rosyjskie ustawy zasadnicze potrzebne
mi do ertykułu do Swiatła. 7) Witold me nepiseć Wam o tym (to słowo przekreśZorzy słowo przekreślone, W.J.)
lone, W.J.) zecerze donaszej dru. B) Co do Arbeitera to wkrétce ma wyÿ jechéé
zagranicę intelirent z Grodna, co to kiedyś list nam przysłał, może się on
do czegoś przyda. Poznałem р- dosyć sympatyczny, trochę zanadto
i cięgnecy (1 W.J.) kulturalnie na Rosję, chociaż rozumie, że z P.P,S. musi
446 ręko w roke.
bieda z

9) Aba, chciałbym co napisać o Rosji do Zorzy, ale znowu
musiałbym do tego mieć kacapskie wydawnictwa, a tutaj

tego ani na lekarstwo! No, tymczescm dosyć. Serdeczne Whciénienie ode mnie,
ukłony od żony Wem wszystkim,. Czyście kartę neszy wspólne ze Slęska otrzymal?
Byliśmy tem kilks dni u doktor

na wyciecśe zacheieliémy wem dać znać o

sobie.

Za loczam parę kartekwięziennych i odezw ka ce pskich.
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Jest tutaj teraz

Berg.; iPotocki, pierwszy tymczasem tu zostaje, ma otrzy-

mad posadę (słowo przekreślone, W.J.) robotę, drugiodwozi siostrę do Zakopanogo i potem wraca na swoje … Podole, gdzie we; tymczesem siedzieć na

gospoderce, Jak długo to tru-6 będzie - nie wiem, Prosił Wam wszystkim kłenieć i jeden i drugi.,

1. цене;; Władka - chodzi o Aleksandra Malinowskiego, który, po wsypie
drukarni w Łodzi) skazany na zesłanie do Syberii wschodniej, uciekł
4 lipca 1902r. z Mińska Litewskiego.
2. Witold - Jodko-Narkiewiez.
3. Ignacy Этвуд-кг

4,

aredshgémi‘ - własnymi środkami,

5. Luénie - Kazimierz Kelide-Krauz.
6. Mazur - Stanisław Grabski, patrz odnośnik 13 do listu Nr.13("Niepodl."
+. XI/1978).

7. Seczek (fr-kiego - palto Tytusa Filipowicza, który pożyczył je Pileudskiemu wyjeżdża jęcemu z Londynu 10 kwietnia 1902r.
8.81 Zorza - kryptonim "Przedéwitu".
9. Doktorek - pxkxzxmNwańwk dr. Władysław Mazurkiewicz, który ułatwił uciecz=
kę Piłsudskiego ze szpitala w Petersburgu - patrz odnośnik 16 do listu
Nr. 17 (*Niepodi*. t.XII[1979).

10, Berger Bolesław (preud. Kuroki) późniejszy członek Organizacji Bojowej.

