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POLSKA ORYENTACYA 
Nieszczęśliwy jest nasz na- 

ród polski! Rozdarci na trzy 
części przez wrogów ościen- 
nych, pozostając w srogiej 
niewoli z górą sto lat; wy- 
chowywani w szkołach pru- 
skich, rosyjskich i austryac- 
kich, wynieśliśmy z nich 
"koślawione pojęcia. i stąd 
Polacy z każdego zaboru ma- 

ją własne oryentacye, podla- 
ne cudzym sosem — j stąd 
pochodzi to, że się zrozumieć 
nie możemy, że nie działamy 
wspólnie i jednomyślnie. 

Wprawdzie do wolności 
absolutnej wzdycha Polak z 

każdego zaboru; wprawdzie 
trzymamy się narodowo sil- 
nie i nie dajemy się zmoskwi- 
czyć czy zniemczyć, ale jako 
dyplomaci, jako politycy, 
którzy/by mogli wyzyskać sy- 
tuacyę i chwilę — jesteśmy 
niestety bardzo mali i słabi. 

Co zabór — to inne poglą- 
dy i pojęcia u nas, a co par- 
ty a czy organizacya — to in- 
na oryentacya. 

Na ziemiach polskich to- 
czy się obecnie straszna wal- 
ka. nie naszych pułków z 

wrogiem o odzyskanie wol- 
ności, ale właśnie zaborcy 
nasi zmagają się z sobą i nisz- 
czą wzajemnie. 

Giną tam i bracia nasi, 
przymusowo wciśnięci w 
mundur rosyjski, pruski czy 
austryacki. Krew polska się 
leje za cudzą sprawę; brat 
jest zmuszony mordować 
brata, co nam wszystkim 
serce krwawi, a tu nasi niedo- 
warzcni dyplomaci i oryento- 
wicze powiększają grozę po- 
łożenia, wysyłając na rzeź 
jeszcze więcej naszej mło- 
dzieży, jakby im mało było 
krwi polskiej przelewanej na 
marne. 

W Galicyi jakieś tam skon- 
fcderowane Stronictwa Nie- 
podległościowe kierowane 
przez socyalistów 'tworzą 
polskie pułki strzeleckie z 

nieopatrznej młodzieży i wy- 
dając bombastycznc odezwy, 
wysyłają tę młodzież na pew- 
ną rzeź przeciw' caratowi, a 
naturalnie w obronie drugich 
dwóch naszych wrogów, Au- 
stryi i Niemiec. I wierzą w 

to, czy wierzyć chcą, że te 
kilka, a choćby kilkanaście 
tysięcy młodzieży naszej mo- 
że zaważyć na szali losów na- 
szej Ojczyzny tani, gdzie 
walczą miliony żołnierza — 

tam gdzie nie walczymy za 

oprawę polską, lecz za 

'prawę rosyjską, pruską czy 
austryacką. 

-nic mamy władnego regu- 
larnego j wyćwiczonego woj- 
'ka, ale wróg nam wpycha 
karabin w rękę i powiada: 
Idźcie i bijcie naszego prze- 
ciwnika, a jak my wygramy, 
no to. .. Polskę wam odbu- 
dujemy. 

J wierzą nasi dyplomaci w 

te czcze obietnice carów czy 
kajzerów — wierzą, że krew 
nasza przelewana za cudzą 
oprawę nam cokolwiek po- 
może. Wydają przeto mani- 
festy, odezwy, organizują 
polskie pułki pod komendą 
naszych wrogów, aby szły 
mordować własnych braci, 
służących w drugiej armii 
nieprzyjacielskiej. 

Kainowa to robota zapa- 
leńców. którzy sprawy nie 
traktują na zimno, lecz kie- 

rują się oryentacyą pruską, 
austryacką czy rosyjską. 

W < ialicyi więc wydają o- 

dezwy i manifesty przeciw 
Rosyi i tworzą pułki polskie; 
w Królestwie Polskiem two- 
rzą już jakieś Rządy Narodo- 
we i komitety, z których je- 
dne radzą chwytać za broń 
i wywołać rewolucyę przeciw 
caratowi, a drugie z Sienkie- 
wiczem na czele wzywają lud 
polski do walki z Niemcami 
po stronie Rosyi. Snąć roda- 
cy nasi tam pod zaborami 
stracili kompletnie głowę 
wobec wypadków, jakie się 
nad nimi przewalają... 

Zdrowy rozsądek przecież 
dyktuje, że nam dziś nie wol- 
no oświadczać się za tą lub 
ową sitroną walczącą, boć to 
nasi wrogowie, a wystąpie- 
niem naszem sprawie Polski 
więcej szkodzimy niż poma- 
gamy. 

Odniesie zwycięstwo Ro- 
sya wraz z aliantami, to przy 
rokowaniach pokojowych i 
układaniu mapy Europy 
przypomni Polakom ich puł- 
ki polsko austryackie i po- 
maganie Niemcom; — odnio- 
są zaś zwycięstwo Niemcy z 

Austryą, to znów przypom- 
ną nam owe manifesty i ode- 
zwy skierowane przeciw nim 
i lojalność okazywaną Ro- 
syanom. Losy wojny i jej ko- 
leje są zmienne, zatem nam 
nie pozosttaje nic innego, jak 
zachować spokoj i zimną 
krew, nie ujawniając na- 
szych sympatyj na tę czy o- 

wą stronę, ho tern właśnie o- 

każemy nasz rozum polity- 
czny i dyplomatyczny. 

Crdy po wojnie krwawej 
nastąpi wojna dyplomatycz- 
na j rokowania pokojowe, 
wtedy naród polski zgodnie 
wystąpić powinien i doma- 
gać się zwrotu Polski — do- 
magać się tego przed forum 
świata całego, wskazując na 

swoją przeszłość, na to, co 

wycierpiał w wiekowej nie- 
woli i na to, że w tej wojnie 
przelewać krew musiał w 

trzech armiach za nieswoją 
sprawę. Tak postępować na- 

kazuje zdrowy rozsądek. 
Jesteśmy obecnie w poło- 

żeniu bez wyjścia, zatem tern 
większej rozwagi i zimnej 
krwi nam potrzeba, a nie sie- 
pania się i ujawniania swoich 
sympatyj tej czy owej stro- 
nie walczacei. 

Niech się oni biją. Myśmy 
ich do wojny nic popychali, 
zatem odpowiedzialności 
przed światem za nią nie bie- 
rzemy. Niech się wrogowie 
nasi osłabiają wzajemnie, a- 
le my sił swoich osłabiać nie 
mamy potrzeby, gdyż one 

przydadzą się nam na pó- 
źniej. Już i tak płacimy wro- 

gom naszym grubą daninę z 

krwi, zatem szaleństwem po- 
prrrsrtu jest tworzyć jakieś 
specyalne pułki i bić się z 

własnymi braćmi po tej czy 
drugiej stronie. • 

Niech nam wpierw wrogo- 
wie nasi oddadzą całą Polskę 
w dawnych jej granicach, i 
niech nam powiedzą, abyśmy 
bronili jej wolności i neutral- 
ności jak Belgowie, to wtedy 
będziemy wiedzieli co robić. 
Miliony nas staną pod bronią 
i potrafimy bronić swobody 
przed którymkolwiek z .na- 

jeźdźców. * 

Dopóki to jednak nie na- 

stąpi, walczyć z własnego 
popędu za ich sprawę nie ma- 
my potrzeby ani chęci, bo sa- 
mi kręcilibyśmy bicz na sie- 
bie, a szyję kładłj w jeszcze 
ciaśniejszą obrożę. 

ERIE^ PA. 
^Valny Wiec Niepodległościowy. 

Gmina 7.2 Z. N. P. zwołała po- 
wyższy W iec w dniu 30-go sier- 
pnia, który się nadspodziewanie 
udał. bo wielka hala przy koście- 
le św. Trójcy była formalnie pu- 
blicznością przepełniona, z czego 
można niezawodnie wnioskować, 
że tu nie istnieją więcej stronni- 
ctwa, partye i przekonania, ale je- 
den duch polski pomiędzy nami 
panuje. Zrozumiano, że nas zwo- 

łano do “Apelu” w nadzwyczaj 
ważnej sprawie, bo sprawie na- 

szej Ojczyzny, dla tego też wszy- 
scy w skupieniu ducha słuchali 
jak krasomówcy nam przedsta- 
wiali sytuacyę Europy i misję po- 
lityczną Polski. Myślą przenieśli- 
śmy sie hen poza oceany, gdzie 
się rozgrywają sceny okropne, 
gdzie się leje krew naszych braci, 
oby ta krew me poszła na marne, 
ale wydała obfity plon odrodzenia 
Polski, o której już inne narody 
nam nieprzychylne zapomniały, 
że tam był niegdyś Naród potę- 
żny w boju, i że nawet był po- 
strachem innych, Ze ościenne .pań- 
stwa nieraz wyciągały błagalnie 
dłoń i błagały na klęczkach, aże- 

by ich ratować. Ale dziś nieste- 
ty ów Naród niegdyś potężny, 
jest osłabiony do zenitu w polity- 
ce, przez zaborców. I o cudo. I 
dzisiaj owi zaborcy w krytycznej 
chwili wyciągają błagalnie ręce i 
wołają głosem wielkim: ‘‘Naro- 
dzie Polski ratuj, bo giniemy”, 
tak? kapitalnie. Znamy się na 

tem... 

Powyższy Wiec zagaił ob. A. 
J. Kaczmarek. Na przewodniczą- 
cego poprosił ks. E. Niedbalskie- 
go, a na sekretarza Wiktora Chu- 
dzińskiego. 

Program. 
1. Kapela Sokołów. 
2. Mową pana Adama Mickie- 

cza z Cambridge Springs, Pa. Mó- 
wca mówił z werwą o Ojczyźnie 
i jej stosunkach i o potrzebie nie- 
sienia pomocy, tymczasawo fi- 
nansowej i to niezwłocznie. Okla- 
ski. 

3- Śpiew — chór kościdny z pa- 
rafii św. Trójcy: “Warszawian- 
ka”. 

4. Mowa ks. E, Niedbalskicgo, 
Polaka patryoty. Szanowny 
mówca w słowach pełnych uczu- 
cia i zapału w toku swej mowy 
dowiódł, że Słowianie byli pier- 
wszymi i prawdziwym i właścicie- 
lami polskiej ziemi, a nie przyby- 
szami, za jakich nas zaborcy mia- 
nują. I że o wolność zaw«ze i 
wszędzie w-alczyli. i że oni to wła- 
śnie uratowali chrześciaństwo od 
zagłady. Także zalecał popierać 
Fundusz Niepodległościowy. Hu- 
czne oklaski. 

5. Druhna Jałoszyńska miała 
dwie deklamarye; bardzo pięknie 
mówiła, a szczególnie drugą de- 
klamacyę, która była zastosowa- 
na do drużyny Sokolej. Tu z ca- 

łem wytężeniem zachęcała Soko- 
łów do bohaterstwa i czynu. O- 
klaski. 

6. Mowa p. Kamila Bobrzew- 
skiego. Szanowny mówca także 

zachęcał do składek na fundusz 

Niepodległościowy i do jedności i 
solidarności. 

7. Mowa p. W. Stachowskiego, 
naszego poborcy okręgowego. Sz. 
mówca mówił z zapałem głównie 
o Komitecie Niepodległościowym 

i podkomitetach i prosił bardzo 
wszystkich Polaków do czę- 
stszych składek i kolektowania 
w przyszłości. 

8. Na koniec przewodniczący 
podziękował wszystkim zebra- 
nym i tym, którzy przyczynili się 
do upiększenia Wiecu i także za 

kolektę, która przyniosła $58.75. 
Na koniec wszyscy powstali i 
wspólnie zaśpiewali hymn naro- 

dowy Poże coś Polskę. I tak w 

skupieniu ducha i niezachwianej 
nadziei w lepszą przyszłość na- 

szego Narodu i Ojczyzny, roze- 

ślijmy się. 
Z bratniem pozdrowieniem, 

Wiktor Chudziński, 
sekretarz Wiecu. 

S52 E. I4th str. 

Rezolucya 
Gr. i6g Z. N. P. Tow. Adama Mic- 

kiewicza w Chicago. 
Gdy w Europie i na 

błoniach Polski huczą działa i 
grzmią salwy karabinów, gdy pa- 
da trup tysiącami i pod niebiosa 
wznoszą się jęki dziesiątek tysię- 
cy rannych, 

1. Gdy wśród armii państw za- 

borczych wbrew woli swojej sta- 

nąć musiało pół miliona Polaków, 
by walczyć nie za swoje sprawy, 
a przelewać krew bratnią, 

2. Gdy toczy się na drugiej pół- 
kuli wielki bój o hegemonię sta- 
rego świata ras łacińskich, ger- 
mańskich i słowiańskich. 

4- My, zebrani członkowie na 

nadzwyczajnem posiedzeniu gr. 
169 Z. N. P. Tow. Adama Mic- 
kiewicza w Chicago uchwalamy 
stać wiernie przy zasadach Nie- 
podległościowych Z. N, P. 

5. Zważywszy iż Związek N. P. 
jako jedna z najpotężniejszych 
organizacyi polskich dąży wszel- 
kiemi siłami do odbudowania na- 

szej nieszczęśliwej Ojczyzny i nie- 
sienia jej pomocy, uchwalamy wy- 
asygnować z kasy naszej sumę 
200 dolarów na zasilenie Fundu- 
szu Niepodległościowego przy Z. 
N. P. 

7. W dodatku uchwalamy do- 
browolne opodatkowanie się w 

sumie 25C. miesięcznie na prze- 
ciąg 6 miesięcy. 

8. My Polacy w Ameryce, tuła- 
cze na gościnnej ziemi amerykań- 
skiej ! Chwila dziejowa wybi- 
ła, dążymy wszyscy razem, a 

choć rozmaitemi równoległemi 
drogami do wspólnego ukochane- 
go ideału Wolnej Ojczyzny. 

9. Na bok obozy, na bok partye 
i stronnicze pretensye. Związek 
Narodowy Polski w Ameryce 
wzywa Was bracia do czynu 1 
Czyńcie każdy w swojem kółku, 
w swej gromadzie, co każe nam 

duch zmartwychwstającej Polski, 
a całość sama się złoży i z grobu 
powstanie żywa nasza, upragnio- 
na, nieśmiertelna Polska. 

Niech żyje Wolna i Niepodle- 
gła Polska I 

Komitet Rezolucji: 
S. Maćkowski, 
M. Lipecki, 
Ignacy Pulkowski, 
S. Bucholz, 
E. Końce, 
M. Bukowe ki. 

Tak mówi łud siermiężny, ten 
co to ani z chleha ani z soli ale z 

tego, co go boli rósł. 

Wjrtnijcie sobie panowie-krzy- 
kacze rezolucję grupy 169. nie w 

wyszukanych frazesach i ilekroć 
Was chętka zbierze mącić naro- 

dową kadź wychodźczą, przeczy- 
tajcie słowa: “Na bok obozy, na 

bok partye i stronnicze preten- 
eye”. 

ODEZWA 
Do Gmin i Grup Okręgu XIV Z. 

N. P. w Stanie Indiana. 

Szanowne Siostry i Bracia związ- 
kowi! 

Zbytecznem jest opisywać to, 
co dziś dzieje się w; Europie, po- 
nieważ jest to każdemu wnado- 
mem, że cała Europa dziś kąpie 
się we krwi i ginie tysiące mło- 
dzieży; przy tern wioski i mia- 
sta są zniszczone. 

Co gorsza, że w tej wielkiej i 
nie bywałej odkąd świat egzystu- 
je wojnie pada od kul tysiące sy- 
nów naszej ukochanej Ojczyzny, 
którzy powołani do szeregów 
przez zaborców walczą nie za Oj- 
czyznę swoją, lecz za czyjeś tam 

ambicye. 
Aiy tu na obczyźnie garstka e- 

migraeyi, której myśli są zaw- 

sze złączone tam poza oceanem, 
śledzimy skwapliwie czy nie u- 

słys/ymy długo oczekiwanej i u-] 
pragnjonej w iadomości. 

W prawdzie napotykamy tako- 
we od cza>u do czasu w pismach 
tutejszych, że wszystkie narody, 
które o nas przestały myśleć dziś 
odkrywają nas i obiecują nam to 
— do czego dążymy. Ale czy te 
obietnice wykonają, to jeszcze 
pytanie. 

Wygląda to z samej natury 
rzeczy dziś lepiej, niż kiedyś by- 
ło, jednakże nikt stanowczo nie 
muże powiedzieć, że tak, a nie i- 
naczej będzie. 

Jedno jest tylko pewno wiado- 
meni. że Ojczyzna nasza będzie 
potrzebowała od swych dzied 
wkrótce pomocy do czego każda 
córa i każdy syn, gdy tylko ta- 

kowym mieni się być, powinien 
się poczuwać i to bez ociągania 
się, gdyż czasu niema do strace- 
nia. 

W tym celu Związek N. P. naj- 
większa organizacya polska na 

wychodźtwie, która zawsze mia- 
ła i ma baczne oko zwrócone w 

stronę Ojczyzny, ustanowił Wy- 
dział Nicpodlegołościowy z sie- 
dzibą w Domu Związkowym w 

Chicago, 111 i Regulamin na zje- 
idzie zwołanym przez szan. 

cenzora A. Karabasza Rady Nad- 

zorczej i Zarządu Centralnego Z. 
N. P. w Cambridge Springs, Pa. 
został zatwierdzony. 

Cel Wydziału Niepodległościo- 
wego, sądzę, że jest znany każ- 
demu Związkowcowi i Związków 
czyni, zresztą regulamin jest już 
w posiadaniu wszystkich sekre- 

tarzy- Gmin i Grup. 
Chodzi tylko o to, abyście ra- 

czyli dołożyć swego starania, o- 

bierali komitety i podkomitety do 
zbieramu pieniędzy na W yuział 
Niepodległościowy. 

Wątpliwości o zaufaniu tego 
Wydziału żadnej niema, ho tako- 

wy będzie działał z wiedzą ogó- 
łu. A więc nie czekajmy na nic i 
nie bawmy się w argumenty, 
tylko zbierajmy pieniądze. Wpra- 
wdzie jesteśmy ludem pracują- 
cym i nie mamy za wiele, ale ty- 
le, ile możemy. 

Wy szanowne Związkowczy- 
nie rozwińcie swą mrówczą pra- 
cę, a cel nasz przy waszej pracy 
będzie osiągnięty. Bo gdybyśmy 
stali bezczynnie (o czem niepodo- 
bna myśleć), to cóż nam w przy- 
szłości Ojczyzna nasza mogłaby 
powiedzieć: — Gdr.ie wyście by- 
li, gdy was potrzebowałam ? Nie 

jesteście memi dziećmi! — Lecz, 
gdy dołożymy swych starań, jak 
na nas przystoi, to możemy być 
godnymi tego hymnu: “Jeszcze 
Polska nie zginęła, póki my ży- 
jemy!” 

Z bratniem pozdrowieniem, 
Fr. Zawadzki, 

komisarz Okr. XIV Z. N. P. 

OFIARNOŚĆ POL 
SKIEGO ROBO- 

TNIKA. 

Ma Wydsiał Niepodległościowy 
robotnicy sbierają pomiędzy 

sobą $24.50. 

Wielkim jest czyn polskiego lo- 
da, jeśli tylko zrozumieć on po- 
trafi doniosłość akcyi i do czynu 
się weźmie. Nie tylko na pobojo- 
wisku cudów waleczności on do- 
każe, ale i na ofiarność się zdobę- 
dzie, jeśli znajdzie się wśród tego 
ludu jednwslka, umiejąca porwać 
za sobą i do szeregów przemówić. 
Ciągłą i stałą była ofiarność pol- 
skiego robotnika pracująoego w 

zakładach Deringa, ale o te dzię- 
ki poczuciu obywatelskiemu for- 
mana Jana Wróbla i w fabryce 
firmy Ederheimer Stein and Oo. 
przy Kedzie ave. nowa ofiarni- 
cza placówka. Oto za mieyatywą 
p. Wróbla następujący robotnicy 
w tejże fabryce zatrudnieni, zło- 
żyli dh "Wydział Niepodległościo- 
wy przy Zw. Nar. Pol. swe datki, 
tymczasowo wręczając je Dzieni- 
nikowi Narodowemu: 

Jan Wróbel .**-..—1.00 
Stan. Augustański *. — — .1.00 
Ant. Letmański — ...* — .1.00 
Jan Augustyn 1.00 
Józef Zoksner .....*.„ —.1.00 
Henryk Dynkowski ...... 1.00 
Władysław Koboa ..*.1.00 
Józef Grymko — — — — — .1.00 
Wm. Kessie .*—— — 1.00 
"Wincenty Solak .. — .—*.1.00 
Franc. Kania .*, — — ..1.00 
Jan Polkowski .. — .* — — 1.00 
Mukołaj Dudek *... — ——1.00 
Józef Koliński .* — *. — —. .50 
Antoni Gaj .* — .. — — .60 
Józef Kopeó .— ..—.1,00 
J. Spektor.—... .60 
Józef "Wasilewski ........ .60 
Albert "Wolański ......... .60 
St. Turkiewicz *....—..*. .60 
Józef Bolicki .«——*• .50 
Józef Szepiela — « J&0 
Jan Saduł 1.00 
Jan Roch ....... —— —»A.OO 
Jan Filipowicz ———. .50 
Tomasz Oćwieja .60 
K. Mikoś.— — — .50 
Józef Kudełka ———— — .1.00 
M. Niedzielski — —— ...l.OO 
Jan Mandziora ..*.— ——1.00 
Czołem takim robotnikom, czo- 

łem formanowi, który zrozumiaw- 
szy obowiązek narodowy rozpo- 
czął zbożną akcyę na rzecz sprawy 
polskiej. Oby ona nic była osta- 
tnia i oby jak najwięcej ci dzielni 
ludzie znaleźli naśladowców. 

ZMARTWYCHWSTANIE. 
Bezczelna i nikczemna ludzka 

( podłota. 
Na wierzchołku góry nazwana 

Golgota, , 

! Ukrzyżowanie Głosiciela tniłości; 
Prawdy, światła, cnoty i spra- 

wiedliwości. 

Zamęczyli Go ci, co prawdą gar- 
dzili, 

Sprawiedliwość i miłość nienawi- 
dzili, 

A dla własnej samolubnej wygo- 
dy. 

I dla swych zysków niszcząc 
światła zapłody, 

I Ten — który ogłosił prawa 
człowieka, 

I jaka ma być mu podana opie- 
ka, 

Ten maluczkich poniewierany 
obrońca. 

Na krzyżu skonał w męczarniach 
bez końca. 

I Ten — który stanął w obronie 

krzywdaawch, 

Odepchniętych, zapomnianych i 
wzgardzonych, 

Ten dnia trzeciego odwalił gro. 
bowy wał, 

I na znak swej wmzechprawdy—> 
Bogiem z grobu wstał. 

Ten chwilę zwycięstwa światła 
nad ciemnotę, 

Sprawiedliwości i prawdy nad j 
niecnotą, 

Obchodzi ludzkość chrzęści jaiW 
•kiego wyznania, 

Dziękczyrmem świętem rocioicg 
zmartwychwstania. 

I my niestety mamy swoją fl«>| 
«otę, 

Na której dla całego świata orda 
motę, 

Strącono Polskę — głosicielkę 
wolności, 

Sprawiedliwości, braterstwa i t 
wności. 

A chociaż ja brutalnie agmjąi 
wano, 

I w despotyczny sposób poćwian 
towano, 

To ona jednak żyje, w sercach 
swych dzieci, 

W nadziei — że znów dawnyi^ 
blaskiem zaświeci. 

I chociaż oprawcy w chaosie sza* 
leństwa. 

Nad jej grobem zagrzmieli pi©- 
śnią zwycięstwa, 

To jednak ta umęczona nieza- 
chwianie 

I niezłomnie wierzy w swoje 
zmartwychwstanie. 

Po spełnionej strasznej zbrodni 
na Golgocie, 

Cieszyli się mordercy, że w swej 
podłocie, 

Zabili Tego — który im prawdę 
mówił, 

Wytykał ich błędy i ich czyny 
gromił. 

Ale nie długo zbiry tryumfował^ 
Bo sprawiedliwość — którą blu. 

źnierstwem zwali, 
Ku ich sromocie — swój sen % 

grobie przerwała, 
'I w całym swym majestacie 1 

zmartwychwstała. 
Cieszą się także ze swej dzikie 

zbrodni. 
Spełnionej na naszej Golgocie 

nieodrodni. 
Potomkowie nam znanej trójki I 

szatańskiej, | 
Którzy twierdzą, że są wiary I 

chrześcijańskiej. t 

Tryumfują nad naszą ciężką nkft 
dolą, | 

Nad naszą niemocą i nasgą nish 
wolą, | 

I cieszy się ta barbarzyńska hm 
lott, ti 

ił Źc po świecie całym wicher 
miota. 

Ale sprawiedliwość skargą się 
odzywa, 

I swym potężnym głosem świat 
wzywa, 

Do ukarania tej zbrodni przeA 
wiekowej, 

Wyrządzonej Polsce w sprawi# 
narodowej. 

To też zaborców dziś już myśl 
niepokoi, 

Źe gdy sprawiedliwość zemstą 
się upoi, 

To na Polski Golgocie pomstę 
roznieci, 

Mścicielka skrzywdzonych bied* 
nych Polski dzieci. 

Wpatrzeni w nieśmiertelność 
sprawiedliwości 

Zespólmy swe siły w zgodzie i 
jedności, 

A w imię Chrystusa — Zbawicie- 
la świata. 

Niech cnota w braterstwo nasza 
dusze splśta. 

A z miłości Ojczyzny składajmy 
szczerze. 

Dla tej wielkiej męczennicy w o* 

fierze, 
Talary lub grosz —> ile kogo sta^ 

me. 

By tern przyspieszyć Matki z mar*, 

twych wstanie. 
W Poszwiński. 


