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Do krajuw tego,gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

"dla dregiy Nieba... Tęskno mi. Panie 

Do kraju tego,gdzie pierwsze ukłony, 

'są jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 

"Bądź pochwalony"... Tęskno mi,Panie 
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KONSEKEKWEN Y CZŁON IL BRE 

, I."Harcerz służy bogu i Polsce! 
dk 

Władysław miał na iuię. Podobno zginał w 

rem lotnictwa - odważny,koleżejski - 
wielu w naszej aruii,Jedn=k było 

ezasie obrony Warszawy.Był ofice- 
oficer - "pistolet"- tari i 

ł nim coś co go odróżniało od innye 
Choć nie był harcerzem (może kiedyś w dz ybaynadałek ga miał w sobie wiele 
cech naprawdę harcerskich: pogodę ducha ,uczynnoś , Ghęć azynienia dobrze 
wszystkim, którzy go otaczali.Pałał jasnym Azaban miłości -a przez to 
zapalał i innych. 

Gdy znalazł się w gronie rzyjaciół,lubiał opowiadać o swoich przeży- 
o: którym zawdzięczał swoje odrodzenie. Jako młody pilot cało zwraceł 

agi ne życie wewnętrzne.Poa *hłonięty pracę w swoim oddziele zotrneał na- 
wet poczucie tej istotnej racji naszego bytu na zieni.Worewdzie wicrzył; 
ale raczej z przyzwyczajenia niż ze zrozumienia przedmiotu i zosad wiary. 

Któregoś dnia wydarzył mu sie wypadek: silnik odmówił posłuszeństwa ,ste- 
HY ZAW OWEŁA - "kraksa" była nieunikniona, Wrzeźwy umyysł iotnike przewidy= 

i instynkt samozachowawczy szukał sposobu ratunku.Myśli prze- 

k 

  z zarotną szybkością,aż wreszcie przypomniał sobie mały uedalik., 
„.Jioże Ona ( 

ewnętrzny daje nu wskazówki techniczne: 
pel od siebie" "do siebie i „LEWE? se 4 

Trzosk łoniących się skrzyde 34 i wstrząs potęż ny,w7buch, 
mieniach; ole on żyje i 03 Słyszy,ktoś 
pas" ró b to,tamto, - "wyskx 

Po wyjściu ze sazpita 1a ozęsto zastanawiał się nad tym dlaczego 
iidocznie Bóg ma w tym jakiś cel.,..iidocznie jesten mu potrzebny. 
powinienem robić,...ule eor I jak w czusie knotas troty, jakiś gł08 wermę- 
trzny wskazuje mu arogę: "pracuj nad sobą - dla innych". 

zachodzą poważne prz eobreżenia.Kto ancł knpitana Polesińskiego, beż WB 
du na to czy się z nim y nie, musicł przyznać,że ten cezłow 
Wie poco żyje,jakie I zlędem Boga, bo kc nsekwentnie odpłnorł 
Bogu swój dług wdzi to, .ż6 żyje. 

Był wszędzie : no AO ni ie.) ę< A tr 
Popołudniu w kasynie 5 c 
ale zessze z Rogien, 

UZołnierz szeżególn 
nierz ofiarowywuje spr 
życie rzucesay na 
ofiarowane 

Te było jego” słowo i t: 

"prawa noga" ,"kny= 

samolot w pro- 
wyraźnie mówi!odpiąć 

żyj 

knoupanii czy biurze 
iną, © nocy nad FgiąŻKE. i. 

EA życie em morglnya. Ż0Ł- 
weż 1. Skoro więc 

szalę r a i U ń 
, * E £ żynie podłe | 

it 3 

ską | ta:z "Czerwonego Dworku") 
ę ognisko harcerskie w.0 a 8 t le ma i n's , Douglca 

Lenarks, w któ rytu. odbędzie eię WIGILIA FARCERSKA, ne która seprasze 
całe brać harcerską. A 
Niezależnie od wigilii moge, Druchowie spędzać tam czas urlópu. 

( Kwatera z pełnym utrzyma trzy szylingi ńziennie) 
Przed przyjazdem ne a: sy się porozumieć Listownie, przesy. 
adres druha ha.Drędowskiego/ $ Manse View Terraoc, Dougl 
archiwum 
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Dowiadujemy się,że druhna Olga Małków 
zorganizowała 
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WIADOMOSO!IT Z POLSKI. 
Komitet redakcyjny miał możność zetknąć się z naocznym światkiem, 

który przyjechawszy wprost z Polski,zechoiał opisać pewne fragnenty 
a życia naszych rodaków w Kraju. Ze 
zamieszczamy go w oałości,jednax dla 
tyłko odpowiedzi, Oto ciekawsze z nich: 

Opuściłem Pdlskę przed dwora zaled 
wie miesiącami. 

Wy,którzy od roku jesteście poza 
naszym krajem i przeszliście też 

ciężką dolę nie.wątpliwie nie zda- 
jecie sobie w pełni sprawy z istot 
nego stanu rzeczy w kraju. Man o tym 
Wam powiedzieć. Zadanie to niezmier- 
nie trudne i nawet boleęsne,ale to 
święty obowiązek każdego, kto zdo- 
łał wyrwać się 8 tego kraju niewoli, 
aby otwierać oczy najpierw Polakom, 
m równieź onłenu światu na to; jak 
wspaniałn jest postawa rodaków £ 
Polski i na to,czym gą hitlerowskie 
Niemcy i kin jest ten,nianujący Bic 
bie najkuituralniejszym naroden świa 
ta,a przynoszący ujnę nazwie bestii: 
nie godzien miena ludzi=naród; 
Przedewszystkim należy stwierdzić 

z eałyn naciskien 4 2 dużą najwie= 

kszą,że duch Polaków nie zołanał się 
Łóbi tego strasanego roku próby 

e postawa narodu wobec krwarego 
ne feżaźcy. jest wciąż i nadal wspnnin= 

'ła,godna najwyższeca szacunku i cze 
Stale wznuzniace sie prześladowenia 
nieustanno nreartownnia,obławy ulica 
ne i kawinrnienu,rewizje,nasowe roż- 
strzeliwania,st.oszliwa tortur" zada 

, Wane setkoc tysięcy więźniów,w wię- 
"gieniach $£ :oboznch koncentracyjnych 

" ograniozenic. wszelkich Bwobód,snisze 
czenie jasnago polskiego życia orge- 
nizecyjnego i społecznego, tępienie 
wszelkich przejawów kultury polskiej 
piśmiennictwa ,nauki i sztuki, 

Zauknięcie szkół wyższych,a wresz 
cie nędza,nędza nie wypowiedziana, 
zwłaszcza jaskrawa wśród swer inteli 
gencji-nie zraniejszyły siły oporu 
społeczeństwa polskiego. Owszen noże 

„wśród starszego pokolenia,aniej wy- 
trzydałogo na cios za PSO 
na nas spado ją-spotykn ję £ się czase 
objawy zmęczenia i zdeżają się akty 
rozpaczy=ogół jednaek,zwłaszcza ułŁo- 
dzież i ludzie w średnin wieku trzy- 

względu na atrakcyjność tematu 
oszczędności miejsca PN 

ma się wspaniale. 
Oczywiście upudek Francji był dln 

nag cozytiś potwornyn,bowien wierzono 
do ostatniej chwili,że tnu wróg 208 
tanie złanany i,że wojna skończy 
się w tyn roku Jeszezo.Nie wierzono 
wiadomościon z gozat nieuieekich, 

nie Wierzono początikówo nawet wdado- 
uościon potejennię słuchnnego rndia 
Ale potwierdziła te wiadomości tn fe 
no prasa polskq.Wsżystkie złudzenź 
prysły:. 

Dziś liczą się w Polsee z tyn,że 
wojna będzie długo trwać „że w kra 
ju niewielu doczeka jej końca ,ale 
że ci którzydoczękerją<będą wolni 
w silnej i niepodległej Polsce. 
Wieny,że trzeba na to przejść przeB 
morze SiE ci goryczy. 
Wiaro w szczęśliwą przysałość tkwi 
w duszach i Boroach Narodu i wiary 
tej nie wyrwie z naszych sero żadne 
okrwieństwo i. a. przernioe nie- 
uieokich siepacz 
"Qozywiście,żc wi. rę tr pońtrzymu= 

je w Kreju świedoność posindonia 
włrBnego rządu i włnanego wojskn 
o którego wspaniałych wyczynach 
kraju wiadonoŚci „wywołujące naje 
większy entuzjnzu.Komuniinty radio- 
we o.brawurze lotników polskich 
4 wapenicłej postawie noszych wojsk 
we Freneji,o uznoniu elienta nńsze- 
go dla małodej a trk już dojrzcłej 
merynarki polakiej - bo to nnajlop- 
szo i nejcenniejsza strawo duchowo 

'w polskich i angielskich konunixe- 
sch, radiowych. 
Rząd nasz ,poza osobą jego szefa 

£ wodza naczelnego gen, Sikorsri FO 

jost rz ad pols ski, BY 
noćci i depswdl wat” sa tine 
które do nas dochodziŁy, ko. 

ncojpierw - znterły się z czrsen 
w jedną onłŁość,w jeden. g8y1bo1l 
wióny na UR joker Z tego piedau- 

tnłu zejść nie moż  



Na osłej zresztą cuigracji pols- 
kiej ciąży wielka w dziejnch naro- 

du odpowiedzialność ,odpowiedzicl- 
ność dorównania tym eo cierpię 
w kraju. Dorównanie inu w wytrwałośe 
ci i niezłonności w krwnwyt znoju 

dania każdego.Dorównanin iu w prze- 

pięknyn uspołecznieniu i ofiarnoś= 

ci najszerszych sfer społeczeństwa. 

Dorównania w dokonujgcej sie i co- 

raz głębiej przenikającej jedności 
wszystkich Polaków - złączonych 

cierpienieńn,zbratonych nędzą,ze- 

spolonych nadzieją i silnyeh'wiarą, 
„Położenie ludności w.!raju. jest 

pod każdym względem bardzo ciężkie 

„w najcięższym jest inteligencja. 

Uznana ona została przez władze 

narodowo-socjalistyczne za warstwę 

którą ma zniknąć z pówierzchni 
ziemi,jako nie nadająca się zda- 

„niem Nierioów do dostosowania się 
'do roli wyznaczonej Polókom na tym 
terenie. i Pap iisga 
ANY plana ach przyszłej Buropy Pola- 
cy meją być narodem' rolników i ro- 

* botników.Chłop na poziomie chłopa 

niemieckiego,robotnik i rzemieśl- 

nik ne poziomie robotnika niemiec 
kiego.iobec tęgo inteligęcję tępi 
się z całą systematycznością i me- 
todą niemiecką i ż enłym sadysty- 
cznym okrócie. stwem dochodzącym 40 

graniec-obłędu a propsgowanym i wpo- 
janym w Niemców przez kierowników 
ruchu ńazistoyskiego jako droga do 
osiągnięcia prawdziwej męzkości 
rasy niemieckiej, 

Tak,aresztowania i łąpanki tyczą 

głównie sfer inteligeńcji,a o roz- 
miarach tych represji daje obraz 
łapanka ,któro miała: miejsce l£-ego 

sierpnia:cału farszawa od BOBA, 
10 rano do 2.30 pp.była otoczone 
policją i selbstschutzen t.j. t.zw. 

saao-obronąq,forancję złożoną 
z miejscowych Volkadeutsche;pod- 
czas której aresztowano na ulicach, 

w kawiarniach,sklepach,zakładach 
fryzjerskich i troawejsch,poned 

10 000 mężezyzn,których wywieziono 
w ROA kierunku, 

„Czasem przychodzę 

„ów 

p'łówie września. Obławy zaczęły się 

jeszcze wczesną WISĄDĄ + OBĘOTY ulicz- k 
na'w gojue |: 

Od złipnanych po 6.» © tygodniach 
przychodziły wiadomości z obozów 

koncentracyjnych w Dnoeh.u ż Orenien- 
burga,ż kamieniełonów w:Austrii 

1 4 0Ż miejso,gdzie torturowane 

aą tysiące, Poluków.0 warunka 16h egZYy- 
stancji uj „tych: obozach nadchodzą 

"na jstrnszniejste wiadomości,nie będę 
. podawać Boone 0a, Istnieją specjal- 

- ne oddziały wyszkolonych katów,do- 
zorców=sadystów „zndręcza jących nnaj- 

: potworniejszymi torturami na śmierć 

getki,tysiące ludzi.Słyszy się-0 WY- 

bijanyoh oczach,6 obrywanych uszach, 
słyszy się 0 bitych guaowyni pałkami 
do utraty przytorności,słyszy się 

o.ofiareach tacz ianych po kamieniach 

godzincgi w tę i w. taato stronę, 
o ludziech,którym z węże gumowego 
leją mocnym strumieniem wodę %, usta, 

. nos,oczy,brzuch - godzinę bez przer- : 
wy,póki ofinra nie straci przytóm= 
ności lub nie wyziońie duche stortu- 

rowana.Ale nie odrazu pozwalnią u- 
rzeć ofiorze,bo.by to było za dnło 
zabawne. Tortura musi trweć ałużej, 
dniami,tygodniemi ofiłyni. 

-po tyd lakoniczne, 
drukowane zewiedonienia dó pozosta 

łych w kraju. podzin:'uporł bbozie! 
"Po wbłaceniu, 500 ucrek, ciało będzie 
spslone i prochy zostaną przysłano: 

rodzinie. W przeciwnym, razie pochowanjszkóż . Średnich i 

będzie na miejscu." 
Do pogłębienia katastrofy inteli- 

okien. Znrm kilku profesorów, 
którzy potajaanie wyrabiali mydło 

Grupa. ziemian Z ODW ZAWOZ 

vsdziło popularne dziś w iarszawie 
iryksze* „t.j. trzykokowe rowery z ła- 

seczką na dwie osoby z przodu,napę- 
izane pedałomi przez rowerzystę sie- 

izącego z tyłu. 
Jest też pełno kawioarń w Warszawie 

% których kelnerkomi 1 kelnerani są 

artyści tesgtrclni „studenci ,sportowcy 

nuzżzycy,malarze, ziemianie „urzędnicy 

bankowi i.L.d. i t.d.W kawiarniach 

tych śpiewają bezrobotni śpiewacy 
perowi i operetkowi oraż rewiowi, 
sraję orkiestry filharmonii 1 opery; 
zespoły złożone z wybitnych wirtuo- 

zów.k uliczne. koncerty doskonałych 

orkiegtr z solowywi występanwi atrły 
się charakterystyczną cechą ulic iicr- 
szawy.O0 pracę jest trudno. to też en- 

Łe rzesze zwłaszczo starszych ludzi, 

wyprzedaje się do reszty i formalnie 
ginie z ork 

Zwłeszcza. mlodzież stanowi ciężki 
problem. Bórdziej niż inni narażona 

na obławy,jako 'elenen+ najbardziej 
dla Niemców niebezpieczny ,- młodzież 
usiłuje BRESO się do fabryk. nt. xo- 
botników,do sklepów na subięktów aó 

jakGSE (Birra rzemiosłe,byleby: tyl- 
ko zdobyć upragnione zaświadczenie , 
pracy ,które w pernywu stopniu chroni 

przed wywiezienicea do Niemiec; , 

Problem nauki,wobue zamkniętyc! 

wy+Eżjch,to ze 

mowanie: na szereg lot. ROA u! 
sił fachowych do Y, 

aiem 

Gb 

gonoji polskiej przyczynia. ' się nędzpprzemysłu,dlą odbud 

waród niej panująca. Stan.zażtudńie- 
nie.intęeligencji jest bardzo słaby. 

Całe rzesze urzędników państwowych, 
bankowych i prywatnych ze zlikwido- 

wanych firm pozostało na bruku. 
Ston zatrudnienie w przecyśle nie 

przekroczą na ogół 35 ©.. 

Profesorowie wyższych uczelni 

i nauczyciele szkół średnich,adwoka- 
oi,literaci,dziennikarze „attyści 
i emłe rzesze innych pracowni ków 

mysłowych,szuka wszelkich możlivrych 

aAówj ale przeweżnie przywiera gł 
deu.Znon profesora 1 byłego rektora 
politechniki ,który zarabiał sziele- 

dziedzin zycia naszego 
Ludność wiejska choć 

wiejszych nieco uni 

cyjnych niż miasto, jest Ż 
prześledowana brankani ru gk. o 
nych i represyjnymi roztrzeliyw ni 

całych wsi za pomoc okazywane, wa 

wejącya się w lasach oddziałom lub 

pojedydczym wojskowym polstrim. 
frudno w tak pobieżnym skrócie dać 

obraz życie w Polsce,przeto parę 

ZE szeżegółów o tak bliskiej 

ereóm naszym karszowie: 

Według danych komitetu 
jo domów w Warszawie było 

ądbud owy 

uszko- SA 

w tym 25 

dzonych przez pociski i bomby. 
to domów jest całkowicie 

zniszczonych i skazanych na rózżbiór 

który jest dokonywany przez wysa- 

dzanie pozostażych murów dynadi tem 
i dalsze rozbioranie i wyrównywanie 

cegły i grużu.fozżosteły plac Oobu- 

dowywuje się niskia murem. 
327 © domów eiężko uszzodzonych 

1.55.$0 dZeJ uszkoOdz onych remonto- 
wane jest całkowicie lub częściowo 
nieraz przy pomocy finansowej Banku 

EBńisyjnego. MÓ 
„Tylko 5 Ga dómów w Warszawie n'e 

miałó uszkodzeń,nie licząc natural- 
nie szyb wybitych. 

Szyby zostały wstawione przynuso- 

wo przez właścicieli domów nn wios 
snę tego roku. Leje po bombach 
i poeiskach i rowy przeciw tankowe 
któryni Warszern była poryte,208- 

tały zasypane, wono8 zabrukow 

sicć wodocieęgowa,kanalizacyj 
zowa i ele jstryczna oraz 

naprawiona prawie eaktowicia, 
| Skwery,trawniki,Pole Mokoti 

Saska Kępa i cały szereg 

wolnych zamieniony 5% 
ki óziałkowe,wydzierża: 
ności miasta przez zarz 

a minimalną opłatą. 

Poprawiło, to nieco w leć 
wizacyjne, kiere „jedna? 

ogród- 
riene lud= 

ąd miejski 

warunki 

lnie, jck rów mioż BŁa Ed 

srzenie ludności ceywil= 

rę sil. 

i wyróby tekstylne otrzy- 

żna na kertki tylko. Cony. 

mięga i eutru,xtóre uzys- 
na tylko na wolnym rynku. 

Se, ogromne. 
Neogó4 Obliczaje przeciętny w 

kosztów utrzymanie ne 500. m. 
Polacy żywność otrzymuję, na 

ki,czaseńm, trochę kaszy,parę razy 

cukier,zaledwie parę razy na rox 

bo 10 dkg. mięsa, 
Niency uają swoje sklepy żywnońŃ- 

ciowę ieinle, Kluba la „Lew 
g0,gdzie znaopatryw ani są 

urzędowych we wszystkie 
b dla Polaków,lepiej i ob 

nowet niź w samym Reiehu towaty, 

kart=  



fygląd ulicy jest szary,tłun 

biedny ,mówieęcy półgłosen,zalęknio- 

ny; głośno na ulicach rozlega się 
tylko klekot drewnianych podeszw. 

Kościoły przepełnione,w ni 
przy wszystkich ołtarzach nab 

twa eo pół godziny, bo pełno jest 
ksieży wysiedlonych z obszarów przy- 

4eczonych 40 Rzeszy.i dnie pow- 
szednie przy wszystkich ołtarzach 

msze: żnŁobne,jedna za drugą. 
Ulice sę przemianowane. Na ro- 

gzsch przybite wielkie napisy nie- 
„icecekie:Marscholstrasse, Neue elt, 

Krekcruer Forstadt, Kbnigastrasse; 
Polizeistrasse,Lindenallee, Blun- 
menstrasse, Ad01f Hitler Platz, 

Post Platz. i 
tyn zrójnowanym mieście ,wymro- 

żonym,wygłodzonym i prześlndowanyad 
ponad mierę ludzkiej wytrzynełości 

bije niezłomne polskie serce. 
Swoja vdpórność i solidarność spo- 
Łeczną ,uanifestuje iizrszawa przy 

różnych okazjach rocznie narodo- 

wych. 
Tak n.p. w aniu /15 sierpnia %. j. 

w dniu święts żołnierza polskiego, 
grób Nicznanego Żołnierza, Pomnik 
Lotniko, Snpera, Dowborczykn zasy= 
ywane były kwiatami. Zbierał się 

przy nich tłum z odsłonię i 
wami „nieustannie rogprns 

ty kolbrai 
kojni nieu ej 
gńbierono i znów 
ieh było u stóp pozników 

narszoweo to symbol niougiętej 

Polski - to symbol jedności narodu 

- to syabol wielkości ducha póls- 
kiego. 

Pólska enła najeżonn kiku m1 

swoich ruin, usiane mogiłanńi swo- 
ich obrońców, katowana przez naj- 

większych zbrodniarzy w dziejech 

ludzkości - zachowuje w swej stra- 
sznej niedoli wspaniałą postawę, 
zjednującę jej cześć całego świata. 
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O DRLOOW LE DIG A/D OROACZ 

Wszystkie braki i niedomagania naszego pisemka będziemy się 

starali zlikwidować jak najszybciej.Ci.Druhowie,którzy podali nam 

swoje adresy w Gelu korespondowania Z Anglikami,zostali podani do 

Komendy Skautów Angielskich i 

faldemar 5. Blackpool. 175 Promenade-Serdeeznie dziękujemy za pre- 

numeratę jak rówńież za ofiarę na biuletyn ala mniej zano- 

żnych.Jeśli chodzi O kwestionarjusz ,to wyjaśniamy,że rozżsy 

 łamy gó w celu podania przez Drunhów szczegółów dla infor- 

macji: 

Jan R. Sądzimy,że utworzenie takiego zastępu jest bardzo porzą- 

dane a nawet konieczne. nowej pracy "Szezęść Boże". 

Bugeniusz E.Blackpgol 40 Coop Street-Obecnie staramy się o zrobienie 

krzyży + wydewanie książeczek służbowych.Jeśli sprawę 

tą załatwimy ,damy ham znać. 

KUJ: R.A:P.Station Benson/Oxon/ Bloek 9.-Otóż w celu rejest- 

racji i podania o sobie danych,wysłaliśmy do Druha biu- 

lętyn wraz z kwestionarjuszem,który prosimy wypełnić. 

Zdzisław Ch.Perth P/37-Z radością przyjęliśmy wiadomość,że Druh ry- 

szukuje kolegów-harcerzy jak i to,że dostaniemy od Wes 

artykuk.Za pieniądze i życzenia dziękujemy. 0 dalszą współ- 

". pracę bardzo prosimy. 

Franciszek K. Glasgow 260/35-Niestety pisma "Ra Tropie" nię posiadamy. 

Sądzimy ,że Druhowi. chodziło o nasze pisemko.Jeśli Druh ma 

zamiar je zaabonować,to prosimy O odpowiedź. 

D.K£. R.A.F. Bension Oxfordshire-wsqółczujemy Druhowi,lecz tym= 

czasem prócz biuletynu nie przysłać nie możemy.fZa życzenia 

serdecznie dziękujemy. 

Józef M. Perth P/39-Ponowienie prób ne stopnie będzie możliwe.Bliższe 

dane w tej sprawie podamy dan później. 

Leon £. Perth P/52-W miarę możności będziemy się starali Druhowi 

zadość uczynić.śae życzenia świąteczne dziękujemy. 

Stefan J- Perth xp/12-Będziemy bardzo wdzięczni za pcdaaie nam pi 

su Waszych przeżyó,za G0 Z góry składemy podziękowur i: 
. = ak wia w m ta r m) « |= w ow +* © 

Wiemy,czego oczekują Od nas bracia w utę 

jemy dokładnie sobie z tego sprawę. Pracować 

» eałym poświęceniem i oddaniem ra każdym stanowiska ,Tuk ; 

ga nasz honor Pclaka.-Horcerza.W pracy nu myśni mieć będziemy 8*0 

cza naszego:'Z winly waszej wola Wwnsza,2 woó+i waszej czya waau bĘG 

Niech więe pismo to,zdrowego prątu młodzieży na obczyźnie ,doGi 

do rąk wszystkich Folaków,Niecihi wyda obfite owoce,a w czynnościach | 

szych Pan Bóg niech błogosławi tak jek kiedyś wspierał przodxóv naszych 

w. walce o te same Święte prawa. 
(wyjątek z listu do Redakcji) 

Komitet Redakcyjny :8eceXLOTr odpowieagzialny-hu, Dźużewski W. ,czionzowie-óm 

ran St. „datermiak z.ifilustracjię) „iruza Kazisiercz (sekrotarjat i kores, 

Wydawea:1l.Londyńska Drużź.larte. Joiiege Hał:.,ducen's Feik-Foaling, LOGUN > 

archiwun$ 72 numeru 34,2 przezj EB, 4d,miesięcznie 1/- 

SE maj 

|— zz alto H1—— dirani dO sez —— owi i A W A AWA AE | RZA A ONO M MMI | 
   


