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1909, przed 27 października, Odessa - List do Władysława Dehnela we Lwowie.

Dla Agr[afki]'.
[Otrzymany] *27 X [19]09 г..

Szanowna Pani!
Frachty wszystkie odsyłam natychmiast z powrotem i naturalnie jestem oburzony z
powodu wysyłania niepotrzebnego towaru, i koszty, i kłopoty - a te i tak są niemałe - zupełnie
niepotrzebne!. Mam dotąd niepokój z powodu niepewnego rynku tutaj, czy mi pójdzie z
wysłaniem tak łatwo. Pana Władysława" i innych naturalnie uprzedziłem co do lubelskiej
sprawy - wszystkie referencje skierowałem na Lublin - miej

Pani to na uwadze przy

rozmowach z nimi.
Zonę moją proszę uprzedzić, że jak tylko puszczę w ruch motor i będę pewny jego
działania pod wszelkimi względami, przyjadę do Krakowa. Zdrów jestem i staram się
korzystać z wyjątkowej jesieni, która, zresztą jak i wszystko, psuć się zaczyna.
Na rynku głównym ukazały się towary saskie [podkreśl. w oryginale - R. Ś.], co nas
zaniepokoiło nieco.
No, zatem proszę przyjąć zapewnienie należnego szacunku,
Mieczysław*

Oryginał, rękopis.
AAN, Oddział VI, Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej, sygn.

podt. 5, k. 6-7.

List pisany na złożonym na pół arkuszu liniowanego papieru firmowego z nadrukiem:
"Londonskaja Gostinica-Jaszczuk / Odessa.

/ Hótel de Londres-Jastchouk / Odessa",

o

wymiarach 28,2/20,2 cm.

** Dopisane ołówkiem, nieznaną ręką.

1 Władysław Dehnel.
2 Treść listu zaszyfrowana. Chodzi zapewne o odesłanie do Galicji bojowców oraz niepotrzebny już przyjazd
pozostałych uczestników planowanego napadu w Mozyrzu. Najpóźniej 22 X 1909 r. Józef Piłsudski podjął decyzję
o zaniechaniu akcji mozyrskiej, odwołując jej uczestników do Galicji. Następnie, przez Odessę, udał się w drogę
powrotną do Krakowa. Swoją decyzję przekazał telegraficznie do Krakowa. Prosił, aby "wstrzymać wysyłkę mebli",
co zapewne oznaczało polecenie wstrzymania wyjazdu z Krakowai Lwowaostatniej grupy bojowców, którzy mieli
wziąć w napadzie w Mozyrzu. AAN, Oddział VI, Archiwum PPS, sygn. 305/11/13, podt. 5, k. 26: Maria MontwillMirecka do Władysława Dehnela we Lwowie, Kraków, 22 X 1909; k. 27: Aleksander Sulkiewicz do Władysława
Dehnela we Lwowie, Kraków, 22 X 1909. Widocznie jednak polecenie Piłsudskiego dotarło zbyt późno do Dehnela,
który odpowiadał za koordynację akcji ze Lwowa, bo część bojowców udała się w tym czasie do Kijowa.
* Czesław Zakrzewski.
* Józef Piłsudski.
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