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NASZE CELE. 
Założyciele Związku Na- 

rodowego Polskiego nie ma- 

ai na celu wyłącznie kasy 
■)o-nriertnej, na pierwszym 
Tinie postawili niepodle- 
giość Polski, jako postulat, 
którego nam, ich spadkobier- 

>ni lekceważyć ani ignoro- 
wać nic wolno. Celem Zwią- 
zku od jego założenia było i 
•cm obecnie dążenie do nie- 
;> dległości Polski, a kpem 
tego nazwać można, który 
twierdzi, że Związek założo- 
nym został wyłącznie dla ce- 

li >w asekuracyjnych. 
Tak w pierwszej konsty- 

tucji związkowej, jak i po- 
prawkach dodanj’ch do niej 
później, na czele widnieje pa- 
ragraf, który powiada, że 

Związek Narodowy Polski 
ma działać “wszelkimi godzi- 
wymi środkami na korzyść 
przywrócenia niepodległości 
ziem polskich w Europie”. 
Postulat to jasny i wskazu- 
iący, że Związek jest organi- 
zacją politj’Czną, która poza 
^prawami asekuracjyjnemi — 

pracować ma wyłącznie dla^ 
P-dski i dążyć do jej oswobo-| 
1/enia. 

1 temi postulatowi do dziś 

Związek pozostał wiernym i 

zapewne na zawsze zosta- 

nę. 

Naturalnie organizacya na 

'?a, jaik i każda inna nie jest 
w stanie wystawić miliono- 
wej armii, aby ta z bronią w 

ręku dochodziła praw na- 

-/ych: nie odgrywamy tu 

tak wielkiej roili, abyśmy mo- 

gli zmusić państwa zaborcze 
lo oddania nam dobrowolnie 
to. co nam zagrabiły. a'le 
ądź co bądź jesteśmy po- 

\ ażnym czynnikiem w życiu 
narodu, który może zawa- 

ć na szali, gdy losy Ojczyz 
ty naszej rozstrzygać się 'bę- 
la po wojnie, jaka się toczy 
■rzeważnie na ziemiach na- 

>zvch. 
Przeto obowiązkiem każr 

lego związkowca dążyć do 
togo, abyśmy stanowili siłę 
moralną, która imponować 
noże nawet tym, co walczą 
arabinem, mieczem, pożogą 

i zniszczeniem... 
'A liczbie i jedności siła 

bracia Związkowcy! staraj- 
cie się przeto drodzy moi 
pomnażać nasze szeregi i zdo 
'} wając nowych czJonków, 
>bv nas jaknajwięcej było 
od sztandarem związko- 

wnn. Siłę fizyczną i moral- 
ią. wyrobimy wtedy sobie, 

> iv nas będzie olbrzymi za- 

ep. owiany jednym duchem 
ehęrją czynu. W porówna- 

niu do całej masy narodu sta 

nowbny drobną jego cząstkę. 

ale ta cząstka uświadomio- 
niona i dążąca do jednego ce- 

lu. więcej zdziałać potrafi, 
nrż milionowe masy nieuświa 
dołiiione luzem idące i nie- 
zaprawionc do pracy narodo- 
wej. 

Czem byłyby milionowe ar 
mie bez sztabowców, ofice- 
rów i przewodników? Oto 
ma<a. która dobrą iest gdv 
ją ktoś umiejętnie prowadzi i 
umie wykorzystać, ale gro- 
madą bezradną, coby sobie 
nic umiała radzić, gdyby 
ktoś umiejętnie jej nie pro- 
wadził. 

Związek jest dziś herol- 
dem naszego wychoditwa. 
że strony naszej Ojczyzny, 
bo ją tu najgodniej reprezen- 
tuje. Do przewodnictwa ca-1 
lemu narodowi nie mamy 
pretensyi. bo są godniejsi i 
mędrsi od nas w Polsce, ale 
jako część silnie zorganizo- 
wana i świadoma celów, któ- 
rym cały naród, (z wyjąt- 
kiem zaprzańców i głtippów 
nieuleczalnych) hołduje, 

I mamy prawo powiedzieć. 
1 że Związek Narodowy Polski 
yicst istotnym reprezentan- 
tem narodu polskiego na w v- 

chodźtwie, bo tego w’ ciągu 
35 letniego istnienia złożył 
dowody. 

Wyliczać zasług Związku 
nie potrzebujemy, boć znane 
one są ogółowi naszemu. Co 
Związek poczyna i wykonu- 
je. to tylko dla Polski — dla 
narodu naszego. Dumnym za 

tem każdy Polak i Polka mo- 
że się czuć. żc należy do tej, 
tak szlachetne cele mającej 
organizacji. Praca w Związ- 
ku i dla Związku — to praca 
dla Polski, praca uczciwa, 
szlachetna, za którą się ża- 
den z nas nie powstydzi. 

A głównym celem Związku 
jest niepodległość naszej Oj- 
czyzn)-. Są i inni do naszego 
zespołu nienależący. co te sa- 
me hasła i zasady głoszą, a 

jednakże pracą swoją i dąże- 
niami nie dowiedli, że nie- 
podległość Polski jest ich je- 
dynym celem. Pod płaszczem 
niepodległości kryją swoje 
samolubne cele partj-jne. i tu 

manią lud nasz zwotjniczemi 
hasłami, prowadząc go jak 
błędne ogniki w? moczar)' i 
bagna międzynarodowe. 

Związek zna tylko jedno- 
hasło, z ludem polskim przez 
lud i dla ludu, bez względu 
na jego wierzenia religijne, 
czy partyjne. Polski wolnej i 
dobra Jej ludu pragniemy, a 

to chyba każdemu prawemu 
Polakow-i powinno wystar- 
czyć, aby stanął w naszych 
szeregach. 

Huragan wojenny. 
Potężny huragan wojenny 

> tory od roku przeszło całą 
fvur<*pę wstrąsa. przerzucił 

teraz na terytoryirm bał- 
kańskiego półwyspu. Idąc w 

P'>rnoc słabnącej Turcy i Nie- 
mcy i Austrya rzuciły tam 

milionową blisko armią, aby 
;>r/e/. rozbitą i zdeptaną Ser- 
•ię przedostać się do Rułga- 
r'i i stamtąd rzucić się na 

półwysep (»allipoli, na armię 
a trclo francuską. Pomaga 

im w tern najnowszy ich 
sprzymierzeniec, Bułgarya. 
Państewko to, którego kró- 
lem jest książę z niemieckie- 
go domu Kobur-Gotha, Fer- 
dynand. rzuciło na szały woj- 
ny całą swoją przyszłość; je- 
śli cały zamiar niemiecki nie 
uda się. Bułgarya może prze- 
stać istnieć ia<ko państwo nie- 
zależne. V. drugiej strony, 
gdyby nawet Teutoni zwy- 
oięayłi, Bttłgarya nie wiele 

od nich spodziewać się może 
korzyści, przeciwnie, jest 
prawie pewnem, że zwycięs- 
cy Teutoni zlekceważą ją i 
odprawią z niczem, jak już 
tylekroć razy w historyi u- 

czynili. Niebezpieczna to za- 
tem polityka. 

W alka bałkańska rozpo- 
częła się już na dobre. Armie 
teutońskie rzuciły się całvni 
rozmachem, pewne, że zaleją 
Serbów i w tryumfalnym po- 
chodzie przejdą przez ten 
kraik. Stało się jednak ina- 
czej. Bohaterscy Serbowie, 
pogromcy austryackiej armii 
przed rokiem, stanęli twar- 

dym murem w obronie swe- 

go kraju, wsparci artylcryą 
angielsko-francuską i zaopa- 
trzeni l>rzez te nmi-t y\.-:i w 

materyał wojenny. Jak do- 
tychczas, opierają się dziel- 
nie; pomimo liczebnej więk- 
szości i wyższości technicz- 
nej Teutoni do dziś jeszcze 
biją o ten niur serbskich 
piersi, nie zdolni posunąć si^ 
daleko w głąib kraju i wła>ci- 
wie walka toczy się jeszcze 
prawie u samych granic, (..'o 
dalej się stanic, jeszcze prze- 
czuć nie można.Serbowie po- 
stanowili wytrwać zacięcie 
do ostatka. aż nadejdzie u 

pomoc silna armia sprzymie- 
rzonych. lądująca na teryto- 
ryum grcckietn w Saloni- 
kach; wówczas zapewne 
przyjdzie do walnej bitwy, 
co może cala wojnę rozstrzy- 
gnąć. 

Najbardziej postępkiem 
Bułgaryi rozgoryczoną jest 
Rosyą. Ona to bowiem, po- 
konawszy Turcyę, oswobo- 
dziła Bułgarów z kilkuwie- 
kow’ego jarzma, dziś przenie- 
wiercza Bułgarya sprzymie- 
rza się z Teutonami i Tur- 
cyą. wrogami swymi i Ro- 
syi. Ta więc grozi karą i śle 
armię na pole walki bałkań- 
skiej. armię słowiańską, 
przeciw której Bułgarzy 
przeważnie z całą niechęcią 
pójdą do walki. Spodziewa- 
ją się, że wkroczenie tej ar- 
mii do Bulgaryi może tam 

wywołać zamieszkę rewolu- 
cyjną. wojskową i cywilną. 

Oczy całego świata zwróco- 
ne są na półwysep bałkański. 
Sprawy tam wikłają się co- 

raz bardziej. Grecya, przy- 
parta do muru i zagrożona 
silną flotą angielsko-fran- 
cuską. zgadza się na wylądo- 
wanie ich armii i przemarsz 
do Scr*bii; Rumunia, napiera- 
na ze strony Rosyi, chwieje 
się w niepewności. bo z dru- 
giej strony wygrażają się 
jej Niemcy. Wystarczy je- 
dnak jedno zwycięstwo 
sprzymierzonych mocarstw 

nad teutonami. aby wszyscy 
przerzucili się na stronę zwy- 
cięzców. Najbliższe dnie roz- 

strzygną tę sprawcę i pocią- 
gną za sobą, nieobliczalne 
skutki. 

Jeśli Teutonom powinie 
się noga. znajdą się oni w po- 
łożeniu bardzo przykrem, a 

szczegóttniej Austrya, gdyż 
wówczas droga na Węgry i 
Wiedeń będzie zwycięscom 
otwartą. Przepuszczenie ar- 
mii rosyjskiej przez Rumu- 
nię i szybki pochód na za- 

chód może przeciąć połącze- 
nie armii niemieckiej na Bał- 
kanie, lub zmusić ją do cofa- 
nia się na łeb. na szyję, rów- 
nocześnie zas może zagrozić 
okrążeniem prawrego skrzy- 
dła niemieckiego .w Polsce* 

Lisi od Henryka 
Sienkiewicza. 

Wczorajsza poczta przyniosła nam odręczny li-t od Henryka 
Sienkiewicza, który odpowiada na wszelkie aluzye czynione pod 
adresem Cietieralnego Komitetu Ratunkowego dla ofiar wojny 
w Polsce i dowodzi, dlaczego (icn. Koni. Rat. w Szwaicaryi. pre- 
zesem którego jest Henryk Sienkiewicz, nic mo/e dawać takich 
drobnostkowych i szczegółowych sprawozdań, jak od niego wy- 
magali niektórzjr wydawcy. 

Z treści listu wywnioskować można, żc je-t on adresowany 
do wydawcy "Dz. dla Wsz. ’. który wystosował do Henryka Sien- 
kiewicza “list otwarty" imieniem Kom. Ratunkowego w Buffalo, 
ale że dziwnym zbiegiem okoliczności otrzymaliśmy go pierwsi, 
-tąd też w całości podajemy do wiadomości publicznej. W najbliż- 
szym zas numerze stwierdzimy autentyczność jego kliszą foto- 
graficzną i autografem autora Quo \ adi*. 

List ten brzmi następująco: 
rIii Ii)'. 23, IX. 1015. 

H'ielce Szanouny Panic! 
II mysi pańskich słusznych uwa^ zaleciłem mocno Komis\i 

Egzekucyjnej, by Koniitctotei waszemu / eolskim pismom "wcho- 
dzącym w Stanach Z jednoczonych wysłoła sprawozdanie Lipca 
'wraz ze sp ranw zdanie m Komisy i Rewizyjnej, która na nasze żą- 
danie przejrzała książki i rachunki komitetowe od początku jego 
działalności. 

.Co do przesyłania listów dziękczynnych, które uiewątplńeie 
stanowiłyby silną zachętę dla ofiarodazecótc, sprawca icst trudniej- 
sza. Zechciej Szan. Fan pamiętać, że komitet nasz. zwany gene- 
ralnym, atego. ze działa zee wszystkich zaborach. nie zajmuje 
się i absolutnie nic może zajmoZiMĆ się rozdazeaniem ofiar i zasił- 
ków bezpośrednio} Wysyłamy pieniądze, oraz wagony mleka i — 

0 ile to możliuT. zapasy żyumosciozce. do komitetu krakowskiego 
poznańskiego, W iirjzawskicgo, lwowskiego i na ręce p. p. kończy 
1 II fcławskiego do Wilna, a ze ostatnich czasach także do korni 
teióie polskich w Rosyi dla ludności eteakuoututej przemocą z 

Króleshoa. /t* komitety działają za pomocą subkomitetóu• lokal- 
nych, tak. że pomoc dochodzi do ludzi bezdomnych i cierpiących 
głód przez trzecie lub ezzearte ręce. Wobec tego. że większość 
tych biedaków.1 nie umie pisać, 'wobec faktu, że poczty są w wię- 
kszej części zamknięte i 'wobec niesłychanych trudności ceuzural- 
nych. polegających na tern. że np. r krajów zajętych należy pisać 
po niemiecku — nie otrzymujemy prawie wcale listów od obdaro- 
wanych. a spnrwozdnnia komitetem’ obywatelskich i biskupich o- 

trzymujemy zc z-włoka i z 'wielką trudnością. 
.. Agentów' bezpośrednich, którzyby działali wprost w naszem 
imienin nic możemy ustanawiać ze Szwajcaryi. /reszta posyłanie 
pieniędzy osobom prywatnym nic dawałoby żadnej gwaraneyi. 
Zasiłki pieniężne posyłamy tylko przez banki, boć to jedynie pe- 
wna droga — i tylko komitetom, które przez władze miejscowe 
są upoważnione do działania, li' ten sposób posiadamy nictylko 
kwity ban kózce na sumy wysłane, ale i pewność, że żaden grosz 
nie ginie i że pomoc dochodzi do rąk właściwych. (idy przyjdą 
czasy spokojniejsze, ogłoszę Historyę Komitetu i jego zabiegów', 
której to historyi poświęcam obecnie w szystkie Wolne chwile. Wy- 
dana pod mojem nazwiskiem będzie ona świadectwem poniekąd 
naszej pracy, ale przedczeszystkiem ćwiadect-wcm patryotyzmu 
ogromnej ofiarności Polakózc Amerykańskich, dzięki którym 
mogliśmy we wszystkich ziemiach polskich uratować tysiące ludzi 
od głodowej śmierci. 

Z Wysokiem poważaniem 

Henryk Sienkiewicz. 

Położenie Teutonów byłoby 
o tyle gorszeni, że z żadnego 
innego' frontu posiłków nie 
mogliby ściągnąć. 

Należy się spodziewać go- 
rącej watki i nadludzkich 
wysiłków z obydwu stron, o- 

brony zaciętej ze strony nie- 
mieckiej, dla której kampa- 
nia bałkańska jest ostatnim 
zagranym w tej wojnie atu- 

tem. 

Równocześnie Rosya nad 
Pżwiną. Prypecią i Strypą w 

Cialicyi rozipoczęła silnie na- 

pierać, dostawszy znaczne 

zapasy broni i amunicyi dla 
swej armii z różnych stron. 

Na zachodnim froncie rów- 
nież rozgrywa się walka cięż 
ka. bezustanna, kosztująca 
Niemców znaczne straty.Nie 
dn/brze także dzieje się na 

morzu; angielskie łodzie 
podwodne przedostały się 
przez szeregi min niemiec- 
kich na Bałtyk, jedyne wody 
gdzie jeszcze flota i handlo- 
wa marynarka niemiecka 

mogła się poruszać, prze/ 
które mogła isć 'kontrabanda 
z Szwecyi i Norwegii, szcze- 

gólniej zaś ruda metali, tak 
bardzo potrzebna na działa i 
naboje i żywność. Podczas 
gdy wieści o niemieckich 
sutbmarynach ucichły zupeł- 
nie prawie. nadchodzą wia- 
domości o zatapianiu nicmie- 
rikich pancerników bojowych 
i licznych parowców handlo- 
wych. Niemcy walczą zaja- 
dle, tego im odmówić nie 
można, ale w końcu i ich siły 
wyczerpać się muszą. Tam. 
na półwyspie bałkańskim 
rozstrzygnąć się może. jaki 
dalsza wojna będzie miała 
wygląd, a może i wynik bez- 
pośredni. 

Przy wszelkich okazyach, 
zabawach, grach, wyciecz- 
kach i zebraniach pomiętaj- 
my rzucić grosz na FUN- 
DUSZ NIEPODLEGŁO- 
ŚCIOWY. 

Anglia o Polsce. 
\> Birmingham Gazette and 

Ex press z dnia 8-go lipca pod ty- 
tułem “Scenes in war striken 
Poland*’ znajdujemy taki zgrozą 
przejmujący obraz: 

“W następnym artykule D. 
Mamarezew. sekretarz funduszu 
ratunkowego ‘"Wielka Brytania 
dla Polaki i Galicyi ” opisuje 
straszliwe stosunki w Polsce, 
spowodowane wojną. Delegacya, 
wysłana do Polski przez twór- 
ców funduszu w celu ratowania 

nieszczęśliwych, pracowała bez- 
ustannie przez ostatnie dwa mie- 
siące. Delegację, której sekreta- 
rzem był p. Mamarezew, prowa- 
dziła księżna Rariatyńsk* fLydia 
Jaworska.” Po tym wstęp e na- I 
stępuje opis stówunków w naszej 
Ojczyźnie: 

“Znaleźliśmy Polskę w stanie 

największego opuszczenia. Cała 

przestrzeń za linią rosyjską 
wzdłuż linii więcej niż 600-milo- 
wej. ciągnącej się od Bałtyku po 

Karpaty, jest doszczętnie znisz- 
czona. Ogień działowy nie oszczę- 
dzi 1 prawie ani jednego budynku. 
"Wszystkie prawie wsie w tej o- 

kolicy zostały zrównane z zie- 
mia. Niektóre wsie. które nie u- 

eierpiały tak bardzo, są jeszcze 
zamieszkałe przez włościan. Nie 
widać tam jednak ani krowy, ani 
konia, ani też żadnych robót rol- 

nych zrobionych. Mało kto coś 

posiada, a i ci. którym coś niecoś 

pozostało, nie mają ochoty obsie- 
wać pól. gdyż działa słychać je- 
szcze w pobliżu i nikt nic jest pe- 

wnym. że fala wojenna nie powró- 
ci znowu dziś jutro, aby znisz- 

czyć ostatki jego własności. Po- 
mimo tego położenie tych ludzi 

jest jeszcze znośniejszem w poró- 
wnaniu z mieszkańcami okolic, 
gdzie właściwa walka się toczy. 

W Radziwiłłowie, Tartaku i 
Cuzowie mieliśmy sposobność 
zwiedzić niektóre ze zburzonych 
wsi blisko linii bojowej. W Gu- 
zowie widzieliśmy sceny straszne, 

nie dająee się zamknąć w sło- 
wach. Ludzie giną z głodu i cho- 
rób. mieszkają w okopach, zajmo- 
wanych przedtem przez rosyjską 
a’mię. A niema nikogo, roby im 

podał kęs chleba! Wielu wloś- 
cian w okolicy Guzowa wymarło 
z głodu, gdyż całe ich zapasy zbo- 
ża i mąki zrabowali lub zniszczy- 
li Niemcy. 

Delegaci postanowili zgodnie, 

aby stworzyć ruchome kuchnie w 

celu karmienia ludności poza li- 
niami bojowemi- W ten sposób 
rozdaje się dziennic około 1.000 
obiadów i 8,000 szklanek herba- 

ty. W Warszawie jest 200.000 ży- 
dów. a wojna przygnała tam je- 
szcze 00.000 wygnańców* ze wszy- 
stkich stron kraju. \ędza wśród 
nich nie do opisania. 

Tłędijc w Galicyi stwierdziliś- 

my. że fortyfikacje Przemyśla 
ucierpiały znacznie podczas 
•pierwszego oblężenia : miasto sa- 

mo ucierpiało mniej. Ale i tu znów 

rmjwięeej szkody poniosły wsie 
okoliczne. Z trzydziestu wsi w*o- 

koło twierdzy żadna nie uszła ca- 

ło. a w ośmnastu z nich z wyjąt- 
kiem kilku kościołów nie pozo- 
stał ani jeden budynek nietknię- 
ty. W Nngankowicah. które n- 

eierpiały najbardziej, zorganizo- 
wano pomoc sanitarno i założono 

kuchnię dobroczynną, wydającą 
óOft podwójnych obiadów dzien- 
nie. Kuchnia ta funkeyonowała 
przez pół miesiąca, puczem mu- 

siano ja zamknać wskutek wzno- 

wienia tam operaeyi wojennych. 
Prace ratunkową w środkowej 
Oalicyi zorganizowano wspólnie 

z Polskim Komitetem Obywatel- 
skim Ratunkowym. W ciągu 
pierwszego miesiąca delegacya 
nasza rozdała zwyż 25,000 obia- 
dów. 11 v,.y» 

Zależy obecnie od szlachetnoó- 
ni narodu angielskiego, czy bę- 
dziemy mogli prowadzić tutaj 
dzieło ratunkowe. W tej chwili 
w okręgu Kijowa jest więcej jak 
80,000 wygnańców z Galicyi, któ- 
rzy umknęli przed nowym nupo- 
rem Austryaków i Niemców, 
więc nasza delegacya ma przed 
sobą zadanie ulżenia niedoli 80,- 
000 łudzi. Obecnie wiele jest o- 

derw do Anglii o pomoc, niektóre 
,r nich z bliższych krajów, niż 
Polaka. Ale Polacy mniej mają 
środków, aby sobie dopomódz, 
więc dla tych osieroconych naród 
‘angielski pomocy nie odmówi. O- 

\fiary. choćby niewielkie, albo o- 

dzienie i inne potrzebne do ra- 

tunku przedmioty, z wdzięcznoś- 
cią przyjmuje szan. skarbnik Ko- 
mitetu w Londynie, p. B. Nash, 
Berkely Hotel, Piccadilly.” 

Tyle owo pismo o ratunku An- 

glii dla Polski; a my, czyż mamy 

zapomnieć o swej własnej Ojczy- 
źnie? O, nie, nigdy! Bądźmy więc 
ofiarni! 

JEŃCY 
Od jednego z przyjaciół nasze- 

go pisma otrzymujemy z War- 

szawy poniższy list: 

‘Szanowny Panie Redaktorze 1 

Przebywając od kilkunasto dni 
na Pradze warszawskiej, miałem 
sposobność zwiedzić kilka bara- 
ków. służących dawniej do po- 
mieszczenia niemieckich jeńców 
wojennych. Na ścianach ich wi» 
doczne są niezliczone podpisy 
wśród których znajduję wiele na- 

zwisk polskich. Polskie te nazwi- 
ska spisałem 4 podaję je do dal- 

szego użytku. 
1) Michał Jabłoński 2) Marcin 

(Nowak, Jarzembik, W. Ks. tPozn. 
18 pułk. zabr. 18. 3. 15. 3) Jan O 
lejniczak. 18 pułk. 4) Feliks Gep- 
pert. 5) Konstantyn Kujawa, 1 
komp. 1 batl. reg. 2 — korpus. 6) 
Jan "Wicher, 7) Władysł. Ogro- 
dów ski, Lst. I. R. 10. 8) Stan. 
Biernacki z Poznania, zar. 25. 4. 
15. 9) Stefan Czarnecki. 10) Jan 
Janicki. 11) Jan Gorońsld, Wa- 
niary pod Poznaniem. 12) Wład. 
Myszkiewtcz z POzn. zabr. 25. 4. 
15. 13) Piotr Sarnowski, z Westf. 
pułk 61 Lst. E. B. 14) Ignacy Mil 
chalski. zabr. 28. 2. 15. urodź. 13. 
7. 83 w Poznaniu. 15) Witczak. 
16) Wal. Domagała E. I. R. 49. 
17) Antoni Ludka. 18) Józef 
Kiałka. 3. 37. zabrany 30. 5. 15. z« 

Słupi pod Rawiczem. 19) Piotr 
Drzewiecki. R. I. R. 10. 61. zabr, 
21. 3. 15. 20) Wład. Rygielski, 
zabr. 2. 5. 15. 21) Józef Jasiński, 
zabr. 21. 6. 15. 22) Edmund 'Pan- 
der, zabr. 17. 6. 15. 23) Sylwester 
Rutalski, Pakość (Mogilno). 24) 
Stan. Górecki, Reg. nr. 2. 1. 
kutnp. 25) Kaźmierski. 26) Paweł 
Gendera, zabr. 5. 5. 15. 27) F. Fi- 
lipiak. Panienka (Jarocin). 28) 
St. Patałas. Skntawa. 29) Karol 
Kryjaś. zabr. 1. 4. 15. 30) Ignacy 

| Słota z Karwi rude ich gór (Górny 
Slą/k) w pułku gwardyi. 2. rota. 
31) Fabian 1 .ewandnwski, zabr. 
2V 3. 15. 32) Antoni Kupski, 
/ał*r. 23. 3. 15. 15. 34) Jan NYAvic- 
ki. zabr, 18. 3. 15. 35) Ign. Nowak 

•z Jaworego. zabr 16. 5. 15. 36) 
Tan Li-zyński. zabr. 7. 3 15. 37) 
W in« Szałaga z Derne (Westf.) 

I zabr. 1. 4. 15. 


