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List.do Jodrze jouskiero

8 d'upim półerkuszu

flﬁmdynie z 28 sierpnia 1902r. pisany na węskim
kanceleryjnego fornetu 36,7 x 11,2 cm. Tekot zaj-

muje półtorej strony, na końeujest dopisek Windka (Alekeandra Yelinowskiego).
2EAIII 902r. (innym obił-klinem dopisnne: Brauchowice )

Kochany

Leiy praede mo list twij plesny 25/MII.

1) Przede wszystkim co do «;:-go Arbeitera krajowego, Proszę cię być mnie
przysłał dokładne i dosłown'b'. Łłomczenie tej części artykulu "Nasze dożenia"

w której zawiera się to co ty nezywasz "nacisk na autonowiczność orranizecji
PL.P.S. dla każdej z 4 nurnämédci“. Prosze dlatego, że jest to №№ dla
znie nowing i jeśli ten kawał-oh brzmi brzydko, wytoczę proces przeciwko redsktorowi Arbcitera, że się posługuje piemem ogitacyjnym dla wyrażenia swoich
osobistych poględów. czort-”glo co - te idiotyczne 4 narodowa orranizacja stoi
w

wyją/mj" Bprzeczności ze wszystkim, cośmy uchwalili ne Zjeździe i wypisywe-

nie tero w Arbeiterze пргой jest oburzajoce, Ne zjeździe i w uchwałach mówi
gie o autonomii dla Litwy jako kryterium okreflonego, a tu,

ci pociechę,

Fundowskie teoria o ammo-u mrodköw wylahg w plówe WWW” Licho wie coł
No i ta :iu lorusks or anincjn to cukicrek ~ wyobrażam jak tam Millerek pieknie

Łłomeczy naszym jeko powinni być białorusinemi! Wowe tutejezość nam wytworzyć

gotów - diabli go nadell pçllê (słowo wykre/lone) brać po do takiej delikatnej :
roboty jak litewska.
2) 78$ owego Ojea

й
po bis łorusku, & roczej rocy jsku, zamawiaj -

wszystko jedno, prodko to dokraju nie pójdzie, a coś i to pachnie 34W jak

jeszcze jedne teoretyczna,

k ous Luft gegriffen, potrzebe ruchu. Gdy bede

w kraju to się róznówię o tym i napiezo co z (‚ш funtem robić. Nie jest pozostawione władzy pojedyńctyeh C.K.R. by na нисан roke nowe vydevnictve roz»
pocsynali. Watpie, by вц! on_mhecnlo stosunki w miejscech gdzie toki Ojciec

god

w

64,

Szymon byłby potrzebny.

3)

Do Maksa w tej

chwiliang'p'itsę o tym b),] objer redekcje Prolet. Welt, ale

„przyznem ci się, że wótpię, ? co z tero wyszło. No nic się nie stanie jeżeli
to tak prodko drugi numer Hippie ukaże, Swiat od tero nie zapadnie.

4) Wie rozumiem skęd bierzesz że W?sdek jedzie aż w Цейтлин, sadzę, że
traeba by jechał juknajprodzej, zależy to zresztę od monety, której ani z
kraju na Walkę, Oni no żadno rzecz nie ma, 8 Witold zdaje sie sam dość cienko
Śpiewa,
5) Trochę wściekły jestem z powodu owegoArbeitera, wiec by sobie ulżyć
zatrzymam sio na 7 74 W.J.) Zorzy, któr:

otrzymełem - numer mi się spodobał,

a nâjhurz'hj zaciekawił "dﬁéër piechoty" - kto to - koniecznie z nim ches

się zaznajomić - z fantazje dchłop - a i kwestia ciekawa, Chciałbym żeby to był
Litwin, ale coś mi ze stylu Litwinem nie pachnie - wice kto? Nie znam się na
tym interesie, ale nie ze wszystkim sio tam zgódzam - zaimponowała mi tylko
ogromnie fantazja rycerska in"?
6) Co do wiecu n=rodovego to licho wie co z tvm fantem zrobić, tutejsi
Bocjały milczą jak (przekreflone) zawziecie, prowodopodobnie semi nie wiedzę,
co z tym fontem robić, Wie rozmewieliśmy o tym, a sam ja na nic w tym wypadku
się nie zdobode.

$

7) Luśnia mi nic nie odpisał ns zaś/tanie o broszurze programowej,! czy wam

co o tym na Mehra погашения na polemikę z idiotycznym "kryzysem".

No, nie chce wi sio pisać, Ufciśnienia -
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(patrz "Niepodległość" tom XIV, str.
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niż dawniej
Już

prawodpodobnä

ci pisał Witold by wtrącać ruch rosyjski do Kurierka, byłoby to pożądanem.

9) Co do korespondencji do Timesa to byłoby wspaniałe, gdyby się

udało urzeczywistnić, ale, jak dotąd, nie bardzo dajemy sobie rady z
korespondencjami do naszych pism partyjnych, aęóż dopiero myśleć o
dalekim Timesie, gdybym tak znalazł jakiegoś ananasa, który by się
do takiej myśli rozpaliż, byzoby bardzo dobrze, ale - kto by mógł
nim być, nie wiem. A czy nie dałoby się wykorzystać to w ten sposób,
że dałoby się im od czasu do czasu, nim oni znajdą odpowiedniego faceta,
jakiekolwiek artykuliki o Polsce. Przynajmniej na razie coś by się
zrobiło.

10) Co do księgarni, to o niej szeroko opowiadaX Karski,

który obecnie u nas bawi. No, no, szerokie mamy projekty! Wiążą się
one z moją myślą o konieczności znalezienia jakiejkolwiek roboty dla
stronnictwa socjalistycznego u nas, stronnictws stojącego obecnie poza
partią. Byłoby to jedno z ogniw łączących to stronnictwo z partią.
Ale o ile to jest réalisable, to jest rzecz inna, obawiam się, że
obecnie to jest trudno. fłoże z czasem, gdy rozpoczniemy poważniejszą
robotę wśrźd inteligencji - a tgîîâgâe obecnie na porządku dziennym - x

zna jdą sieAelementy nadające sic do wyzyskania na rzecz księgarni ogóln?
bo sądząc z planów Karskiego ma to być obszerna instytucja, potrzebując
mnóstwo money, a skąd je

obecnie wziąć.

11) Wreszcie słów parę o

naturalizacji. WitolMmi pisał, że droge, któyej użyX doktorek jest
możliwa i dla Ciebie, że rozmewisX już z doktorem, który protegowsX
i przeprowadzaX interes doktorka, oraz z jego teściem, i oni się zgo-

dzili na to. Jestem jednak tego zdania, że dla poruszenia ostatecznego
210%
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taki
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że

plan
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końcu

termin dlatego,

tynłvypadku zobaczyłbym się z tobą jeszcze tu i ogadalibyśmy

różne interesy osobiście, Naatgpnie stąd na nasza konferencjc pojechazk;
byś jako delegat od K.Z. razem z Osarzem. Tem zobaczyłbyś się z bratem i rozmówi%byś się co do eventual”? pomocy jego w przenoszeniu
rodziny, bo tę sądzę lepiej zostawić na razie na miejscu. Potem dopiero
już na przygotowane już sprowadzikbyś kobietę i dzieciaki. Tak mi się
wydaje najlepiej i jest najpraktyczniej, bo bez ciebie samego sprawa
będzie się posuwała strasznie wolno. Teraz sków parę co do dokumentów, :
Możebyś się zaopatrzył w Anglii w jakieś referencje i wziął jakiś
dokument lub przygotował jakieś tXomaczenie jeszcze na czas pobytu
byłego w Londzie na wypadek gdyby Anglię zaczepili w swych badaniach.
Oprócz tego trzeba będzie mieć jakiekolwiek dokumenty z Rosji. Patent
szkoły handlowej, metrykę swoją i ślubną, jaki dokument o przynależność
do jakiegoś stanu lub coś podobnego. Oto wszystko, o ile tego nie masz,
musi się rodzina wystarać, no a to zapewne rónież wymagać będzie
osobistego widzenia się z nią. Napisz co o tym myślisz. Money m

wyjazd

ciebie jednego, bez ruszania rodziny chyba dostać będziesz w stanie,
chciażby tyle, by. 51% dowlec do Krakowa.

No to tyle, serdeczne uściśnienia

Ziuk

№№ od moich wszystkim na Lingwoodzie. Zaz4czem różne listy krajowe. Anielewicz, Antoni do was dojadą. Zostawiłem u Osarza jeszcze
jakieś kawałki dla was,
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