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Kur. kOll1uoil<uju
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ki (1"1,,
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lIooi6 1ł oо t kowycb.
"о.усЬ. Ot
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rzefo.ko" przywi"zaoy
prly"i"zany jest
jed dobry
dohry IW"ouj
z.yozaj
WartDwa. Polwjerd~lIie witlkitgn
witlkЩI,n /l/edll/u
/lwllllu cYJnll
CYJIIII ~,a
~Jn 01ll0~, ie
źe dep rta!l'en.t
rl/\~en.L ducho- śUliem
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lII proJ
prl)J hn
ktll f1I(J".iJ/.n'!t
fTI(J".iJ/.nl!t '1
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ochron dla lOalyeh dli
dzi ci w I;odzi,
Łod zi, r kro dzen;o
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"_е tyl
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pp. Pu. "d1.
mun
II "o~ouulko
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O
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l"l>п.k dl, dzie 1
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poczem obcbod~
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leń,kIPII.,. ców,
którzy 1lllU
llUU Leni
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" celu zbieran
d"cyo"k .. mllJstrów
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Ikб". Do!4d oie
~e
Spdlkll
Sp6lk/l QICO/·Q/CtJ.
OWOI·OWiJ. P.'zcd
PI'zed l<iIlrn
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сzеШdоiсу ci,
~i, naоа
było
zwolllne p"zez
przez redak cyę
w6Jcz"ny
że y
uZIł.ny niczego 8iC
liC ni~ uczIle
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o C2a~· род
pod
lklelll
w ,t,o.1%1,
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widniej" we<Jlioy
wedlin" oa
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Ьус r0.l'r
r0,l'r 10,,10
zonlowany
•• IIY V
"'7.с:
,a~orn IZ~Z
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kupi~oej u wedtiJliaru
wedtiJ1iarza
uzupelnienla
rul>ll, ozna.
OZIl4· tut~J
tllt~J zycll,
zych, kl6rzy
k16r%1 dOllarczn6
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оdРОlOlо(lще. nit
018 z
Z proceotallll
procentall"
mnIej
IUщеj "'Iocej
wIocej oko raj dość
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niedOtldll d~ warz~ t~~
I~~ i~glugi pa~ow.ej
pa~o".ej ez
с. rn~morek~
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Ale8Y{IJllY
konkuren- Odesy,
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um.' e8zczCll le Icl,
оа wy.
"У. t3,!,uch
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r?ZpOcz1D'IJ"C ..
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~.,,~en'ODP, do
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