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dnianh s^odrla??sny jts t przemarsz

Ul
przez Gzfato-

ebo?.f *- 2biia się tdgc aposobnoić do okazania naszaj syspatyi ty&,ktdr$y od
sian iu niteięey w walkaeb kmraycfe życia p§dz$*tpB bobataron Polaki®tki4~
rzy chwycili w dłoni# ul aes# ©strasy tgmlozy© s liti marson# przaz viak ca~
% 8itpodlt§$to4d«~ $i©Ka chyba /a przyntjMil*j ni© powinno by«!/ gai jadnap aaros prardsiria poleki8|p*ktdra nie bl£ob^ oso% dis młodziąźy wal©z§~
oaj,nitra ani jadna] dtt@zy polaldajikióraby ni© kochana tyeb braci
idących ir M| ^ io rto ln j § basłam Kiepodle^oaoi Kgrodu polskiep na lila tli,
rzuc@j§.eycb ns ołtarz ć-fetlanaj pra; szuoioi najmiększa ofiary,na jaki a ezło
viak zdobyć iif cola; ofiary lycia!*

5’b.jtaesn$ byttby apaeyalna Jafci ©gitaey®, w kmw§t|l p$y§§#Ii t-ojsk na
szych przaz rodekóf*- "iarzpy bazgraniczni8#i i pojeiienle feif tutaj lycarzy

Poltkiaj ^olnosici#Poleki« gp Jutra* Polski ego Pnief ?*yvoira antuzyam t* apo&ae*a.'8twi» naes«Dfiri®r82fBły,io nit bfd$ potykani prsa* Czfstoetemian tak,Jak

jut ras byli epotykani*bo przaoia nia&£ychants bohatarst^am frseiis zdołali po
zy8|»4 sobi® ni® tylko podsi??,®!© i miłośe i azaouBtk rodaków* 1 taj cbidli zalaiy n® ogromie 'aa tysi#Iaby m'aaiiia j&mia i silnia za

manifestom nasza niopodla^o^ciot?© dziania i mmą, wiioać dla tydł,ktdrzy
e wlnoid walczę.*i-riyjfiijEyl Ich sordaeznie.ric jgk rrogo^ia^ale jak rodacy jak bracia,
dajisyi i® ta&o seroatkt4r@p niestety darawaia dot§d apukali wśród naa*ajskr ossniajzza ofiara a naszaj strony i była ezczara»£5pravi r . f ' ; lo^łia-

MhH

rsowi#to tal prosimy o ms-łudsni® oatkd? vr/natur za *b$di ?? gortSwea na rfoa Li
gi Kobiotgktóra zajmia się zakup ianiau, herbaty 1 cblaba dła io^niarzy*- Z ra
zia, gdyby okoliczności si$ mianily i projekt przamarazu nia &oaza&£ do skut
ku ofiary zabrana na przyjęcie strzaleów w Ois$gtooiiowi«9iasrimi ulyia na Jjjf*
a^aEtlajwSwifC@nia ’ ielkajłocna^o* dla tyobia*Ofiary nadsyła proatisy pod adresaaiml^aatralns Nr *21 i,piętro od g.4
do 6-aJ pa po^adnim*Oz^atocbo^aka Liga Kobiat*
0zfgtoejo^a»5 msroa 1315.

