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List do Jędrzejowskiego w Londynie pisany z kraju 31 maja 1902r. na
--:

jednej stronie formatu jak list Nr. 33.

Kochany

Bol/Śl luteina/prosi by ne pawzwka paczkach przysyłanych do Fry-

cusia było naklejone - jakieś imie i nazwisko i słowa "fotograficzne prinad1ńno-t1'.zNŁe wiem, czy to możliwe, jest to nowy kaprys Frycusia, który twierz2---dzi, że się go pytaje co to on otrzymuje i chce w ten sposób się wytłomaczyć
przed ludźmi. Jeśli więc można imaginacyjne firmę przyborów fotograficznych
stworzyć i drukowane jakieś paski z nazwę tej firmy naklejać na paczkach, byłoby dobrze!

2) Co do mnie to za jakie 2-3 tygodnie jestem frei - tak przy-

nejuniej mam nadzieję, ale teraz kręci mi się po głowie, by od razu zostać w
Galicji, boję się, że faceci będą chcieli wkrótce bym znowu przy jechał, będę
mieli prawdopodobnie jakieś wętpliwości, oprócz tego bioręc na siebie część
robót krajowych chcie?bym przynajmniej z poczętku możliwie być blisko. W takim
rezie do Londu bym pojechał w środku lata na pewien czas, albo przed jesienię.
Skianiajo mnie jeszcze ku temu

względy kinzenäîm/(ouozednolalowc. Boję się

zostać w Londzie bez pieniędzy i ryzykować, że się będzie potem №10 lire
wie jek dlugo czekało ne przysłanie monety od tutejszych facetów. W rezie jeśli
się tak ułoży - musiałbym przed tym omówić to z Nitoldona- bo te pieniędze,
które by wydała nasze Nvidii-qua drogę wysłałbym żonie na jej wyjazd i wysłanie
rzeczy do Galicji - w czym, mam nadzieję, jej doporożesz. Czemu świnio jedna,
nie piszesz.
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