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Nr. 37

List do Jędrzejowskiego w Londynie pisany
z

БицсНонм№

na trzech stronach papieru listowego formatu 23 x 12,7
cm. Ne czwartej stronie jest list Aleksandra Malinowskiego (Władka), który
właśnie, skazany na 8
lat zesłania, uciekł z drogi na Syberię i dotarł do Lwowa.
3/11 90er.
Mój drogi! List twój 31/1I otrzyza łem, braci- ci przy tym
list do Juliusze - nic z tym fantem robić nie będę, Witold już w tej sprawie
pytany odpowiedział, że chyba to wystarczy.

1) Coś mi się wydaje, że za bardzo chcesz zer-

wać z Londynem; wygląda tek, jak gdybyś się obawiał, by galicyjskie
plany nie
pękły i dlatego prunt londyński pali ci podeszwy. Co do mnie sędzę,
że zupełnie zerweć z Londem nie możemy. Księgarni nie przenosimy tutaj, drukować
broszur
na razie nie będziemy na nowym miejscu, centralizacji zagranicznej
(0.2. )
również w nowej siedzibie nie umieścimy, archiwum także, zarówno
jak i transporty broszurowe do kraju, stęd więc wnoszę, że ktokolwiek myśleniu
odpowiedzielny zostać tem musi. Mówię to tym bardziej, że №№ za
górę i
czy nie będziemy zmuszeni jek niepyszni wracać ne stare śmiecie - w
razie wy=
rzucenia kilku facetów, Wszystkie te dane przemewieję za tym, by "noszych
stop
piętna" nie były "ostatniemi" w

pûtviow i żeby ic
n ountry

został (lub przybył nowy) ktoś taki, komu wszystkie te delivery można by s pokojnie poruczyć. Takie jest moje zdanie, a żeśmy z tobą o tych kwestiach szerzej
nie rozprawiali i że nie roszczę bynajmniej pretensji do dobrej znajomości stosunków zagranicznych, które w tym wypadku so rozstraygajece, więc chcia
żebyć mi napisał co o tym wszystkim myślisz i jakbyś ty cało tę sprawę proponował załatwić. Teraz co do czasu. Od Maksa nie mam dotęd ani słowa i nie wiem,
co w tym kierunkâ/Ïîdull! zrobić. Tutaj %mwilli‘ny się z nim, że do października musi być gotów zajęć swg nowę posadę. Gdyby jednak zdarzyło się inaczej

i sprawa się jeszcze przecięgała, lecz gdyby przytym były nadzieje, że facet. (\:
\1 9"

46

się ulegelizuje, to byłbym za tym,

by czekać,

Bię pewniejszym niż z facecikomi galilejskimi.
ności, że już się na stałe tak urzedze,

bo urzędzenie się z nim wyda je
Zaczynać zaś cokolwiek bez pew-

nie mam najmniejszej ochoty; mówię to

ku temu, że wyszukbwanie kogokolwiek dla wydania
numeru Kurierka

lub

Śni-th

z tym, że przy następnym numerze mg być wszystko znowu zmienio
ne, wydaje się
nieracjonalnym, Uzbrójmy się więc w cierpliwość! Może mi powiesz
, że dobrze mi
gadać o cierpliwości, palsc tytoń galicyjski, pijec "russkij czej"
i za jada jąc
meliny (obecnie stoją przede mnę) i oddycha jąc swojskim powietrzem,
no, ale co
ja na to zrobię. Lepiej wszystko zrobić " nie epiesze i nie tołkajeś", alę
na
fest, niż “w“, bez gwarancji, że to będzie nie wprost prowadz
iło do

celu. Gdy mi napiszesz “№ о янв/5291”?! przenosinach z Londu,
wówczas ci szerzej raz jeszcze o tym napiszę, dodam tylko jedno, te sic amas
wkrxsm ogromnic obawiam wand

podstawy konspiracyjnej, dopóki nie

wypróbowaliśmy nowego gruntu i nie wyszukaliśmy nowej podstawy tutaj. Powięm
wiege] - 035?an dużo zależy od tego, czy się urzędzi porządna granicy tutaj.
Zreszto wogóle sądzę, że trzeba będzie, by kto z nas stąd pojechał jesienię
do was tfu-ul o wszystko się ułożył. No, w każdym razie napisz swoje №

żenija", ogromniem ich ciekaw, bo wiesz, że w zagranicznych sprawach nim się
z tobę nie wygadam w dostatecznej mierze, czuję się nieco niepewnym w swych
postenowieniech. It's all w tej sprawie, a z tero all w każdym rezie wynika,
że bez określonego planu przenosić nic nie będziemy.

2) Jak wiesz Janowicz

się zastrzelił w Jakucku. Szerzej o tym może ci napisać Make, Инза/$19. te
warto kropnęć do Gustawa, by swoje o nim napisa? wspomnienia, jako nekrolog
do Przed.

5) 60 centów na ofiary lwowskie wniosłem,

różnych odesłałem do Witolda, by na nie odpowiedział.,

4) Resztę pytań twoich
5) Doted nie mam żadnego

listu od Jerzego i nie wiem, jak się on umówił z łęskim co do pudzika, --> nie
wiem również czy adres, dany dla listów jest ważny dotęd i dlatego wszystko,
chne
co un,;rmi jutro do Następcy. 6) Od Mllera otrzymałem kartkę przy materia-

47

łach do Walki, nie rozumiem w niej ustępu "o wyzdrowieniu Wiktoryny
zapewne
wiecie".
toutes

Nie tyczy się to Włedka, bo zaraz potem Władek jest wymieniany en

пё", może Maks, @ może i mały, o którego wypuszczeniu

вадапо.

7) Rysunek do tytułu Walka posłałem do Wiednia do Gumplowicze (nie wiem, czy
tam jest Luśnia). Co do samego tytułu "Walka" tox w istocie ta podwójność
nazw nie jest na rękę, ale nie pamiętałem o tym na Zjeździe, a teraz już jest
za późno zmieniać, gdy Zjazd to postanowił, więc niech ta podwójność już zostanie,

8) Władek jest z nami, trochę się образа po 2 latach i 4 1/2 miesięcy

ciupy, ma do ciebie dopisać słów parę.

9) Przyślij mi kilks kartek (przekreś-

lone) kart pocztowych a n g iel s k i c h, żebyśmy z Władkiem mogli od czasu
do czasu pehnsé angielsko karte sted. List ze@geczony wyślij.

10) 0 pienię-

dzach мин;;он-иоь nic nie wiem, Witold kilka razy by? u niego przed w".-

dem, lecz czy co wskórał i jak załatwił, nie wiem, napisałem mu o tym do Zakopanego. Mnie mówił, że gdy otrzyma pieniędze od „.qu wyéle wam vieksze sume.
11) No to i wszystko. Serdeczne uéciénienie i ukłony od nas wszystkich wam
wszystkim.
Twój Ziuk
Rachunków za półroczę załatwić nie mogę, bo dotęd nie przysłano mi czerwcowych, a od 1 czerwca miały być prowadzone już ścisłe rachunki. Jak tylko
je otrzymam, w tej chwili to załatwię.
Przyślij mi jeden egzemplarz Wekazówek i 5 lat P.P.S.
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