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Chicago, 29 sierpnia. 

Śród publiczności i prasy całej 
Europy podobno panuje opinia, ■ 

że Rosya jest zrewolucyonizowa- 
ną od północy do południa. Ta- 

kie wypadki, jak bunty maryna- 

rzy, rozruchy uliczne, ruch robo- 

tniczy, zaburzenia agrarne są u- 

ważane za oddzielne objawy wiel- 
• kiego ruchu konstytucyjno rewo- 

lucyjnego. Zdanie to starają się 
wpoić w swoich czytelników 
wjszetfkije pisma rewolucyjne, a 

tymczasem jest to wielki, wieru- 

tny fałsz. I bunty wojskowe, i 

strajki, i rozruchy są to wszyst- 
ko zjawiska drugorzędne, wywo- 
ływane przez ruch konstytucyj- 
no rewolucyjny, ale nie zsolida- 

ryzowanie z nim bynajmniej% 
Przeciwnie, eksploatują one ów 

piękny i wzniosły ruch dla swo- 

ich nędznych egoistycznych ce* 

lów. 

To, co się w Rosyi dzieje obe- 

nie — to pojedynek .pomiędzy 
dwiema partyami, że tak powiem 
społeczno historycznem, jak 
włościaństwo, mieszczaństwo, 
kupiectwo zachowują się wzglę- 
dem tej walki obojętnie bo obie 

partye w jednakowym stopnia u- 

względniają ich interesy. I chłopi 
i mieszczanie podczas rewolucyi 
francuskiej wiedzieli doskonale, o 

co chodzi w owej walce z star- 

szym rządem, wiedzieli, kto jest 
wrogiem i w czyim interesie ma 

się lać krew. „Precz z przywile- 
jami! Precz z panami, szlachtą, 
dworem 1" 

Wszystko to było proste, jasne, 
wyraźne, zrozumiałe dla proste- 
go człowieka. W Rosyi warunki 
tak się poplątały, że niższe sta- 

ny nie mogą zdać sobie sprawy 
o co chodzi w tym ruchu, czy ma- 

ją one zyskać jakieś nowe pra- 

wa, czy też" stracić obecne przy- 

wileje. Najliczniejszy i najpotęż- 
niejszy stan chłopski faktycznie 

neoże tylko na razie stracić na 

r&wjłouprawnieniu, pozbyć się 
ważnych przywile- 

ani mu w głowie .po- 

pi^^Rd^^yttfcyonałijtów, zwła- 
szcza, zf^fiie obiecuj^nrctiłopu 
nic, nie krzyczą: '"czas, aby pano- 
wie siedli na koźle, a lud zdjął 
miejsce w powozie t* 

Rozruchy uliczne nie zasługu- 
ją na miano ruchu "politycznego,' 
bo są »ne ;nię protestem aniy- 
państwo\^£tn>1 iee^ aartyspołfcfc2- 

) nym. 'Jest to wybuch złych in- 

stynktów* mas, trzymanych na 

wodzy przez ustrój współczesny. 
Ruch ten niema żadnego wyższe- 
go celu. Dzikiemu .. awifirzęciu 

chodzi o chwilowe zaspokojenie 
głodu, pragnienia, o zniszczenie 

czegoś, co w nim budziło dotąd 
strach i poszanowanie. Wybuch 
taki trawi sam siebie, i olbrzymi 
tłum, groźny i wściekły dziś, po 
osiągniciu swojego celu rozpada 
się na tysiące nędznych, słabych 
do niczego niezdolnych jedno- 
stek. Takieipi były wszystkie 
bunty, czy to o charakterze an- 

tysemickim, jak w Kiszyniewie 
; Żytomierzu, czy to skierowane 

przeciw, policyi jak w Jałcie i O- 

desie, czy przeciw inteligencyi, 
jak w Niższym Nowogrodzie, 
czy też były to rozruchy agrarne, 
lub bunt rozpuszczonego żołda- 

ctwa. 

Nie wiele więcej, niż "czarne 
sotnie" warci są robotnicy fa- 

bryczni z ich ruchem, skierowa- 

nym ku wtargowaniu dla siebie 

lepszych warunków. Inteligen- 
cya pomaga im i popiera ich na 

każdym kroku, ale oni dbają tyle 
o konstytucyę i reformy, co o 

śnieg zeszłoroczny. Słowem, w 

walce z biurokracyą intehgencya 
jest samotna. 

Niema stanu, niema klasy, nie- 
i ma jakiejś liczniejszej grupy spo- 

łecznej, któraby bądź bezintere- 

sownie, bądź zsolidaryzowawszy 
swoje interesy z interesami, szła 

z nią ręka w rękę. 
Pół roku temu, gdy nawał wy- 

padków zaskoczył znienacka, na- 

wet ludzie dobrze znający Rosyę 
nie mogli zdać sobie sprawy z 

charakteru ruchu, dziś/ jednaką 
gdy każdy poszczególny objaw 
został już zbadany i rozpatrzony 
wszechstronnie, dziś łudzić się 

j już dłużej niepodobna. Cała Ro- 

sya, wszystkie jej stany milczą i 

ani nie chcą reform, in- 

teligencya toczy walkę na pióra i 

słowa z biurokracyą, a rozmaite 

czynniki antyspołeczne, korzy- 
stając z zamieszania, obrabiają 
swoje interesy prywatne. 

Któż są strony walczące? 
Z tego sobie również nie zda- 

ją sprawy nawet bardzo odczyta- 
| ni w sprawach rosyjskich publi- 

cyści. Co to jest biurokracya, co 

to jest inteligeneya?- 
±>iurokracyą pisma polskie na- 

zywają czynownictwem i cara- 

tem, ale w gruncie rzeczy żadna 
z tych nazw nie daje pojęcia o 

stronnictwie, na którym opiera 
się istniejący porządek w Rosyi. 

i Najodpowiedniejszą nazwą jest 
"carat", gdyż car stoi właściwie 

poza stronnictwami i ruch kon- 

stytucyjny nie jest bynajmniej 
skierowany przeciw niemu. Nie 

lepszą nazwą jest "czynownic- 
two", gdyż na dobrą sprawę zna- 

czna część inteligencyi należy ró- 
wnież do czynów ników, jak pro- 
fesorowie i nauczyciele gimnazy- 
ów, marszałkowie szlachty, sądo- 
wnicy, nie mówiąc o licznych u- 

rzędnikach, sprzyjających inteli- 

gencyi pokryjomu. Termin "biu- 

rokracya" w braku innego odpo- 
wiada niby najlepiej pojęciu o 

partyi przeciwników reform, ale 
również jest niejasny, nieokreślo- 

ny.. Biurokratą nazywa się pan, 
który woli decydować sprawy i 

rządzić państwem sposobem biu- 

rokratycznym, bez udziału par- 
lamentu. Uważa on, że kasta u- 

rzędnicza drogą systematycznej 
pracy, stopniowego wznoszenia 

się po drabinie hierarchicznej 
wytwarza ludzi, zdolnych do rzą- 
dzenia państwem, rozwięzywania 
zagadnień społecznych. Inteli- 

gencya przeciwnie sądzi, że tego 
rodzaju sprawy mogą załatwić 

jedynie przedstawiciele narodu. 

Tym sposobem biurokratyzm 
to przedewszystkiem metoda, 
biurokracya zaśl nie koniecznie 

jest kastą lub klasą, wobec cze- 

go określić, gdzie się zaczyna in- 

teligencya, a gdzie kończy biuro- 

kracya, niepodobna. Do biurokra- 

cyi należy przedewszystkiem ca- 

ły stan uprzywilejowany^ szlach- 

ta, ale znaczna jej część, miano 

wicie szlachta, gospodarująca na 

roli, trzymająca w swoim ręku 
samorząd ziemski, stoi właśnie 
na czele ruchu konstytucyjnego. 

,,Stąd pochodzi, że jedni ks, Goli- 

cynófrie, Trubecpy, należę do 

stronnictwa reform,- drudźy, ich 

rodzeni bracia są stronnikami 
istniejącego porządku. 

Mieszczaństwo, kupiectwo, du- 

chowieństwo, jaki) temmówiłem, 

ł 
nie stanowią stanu trzeciego pra- j 

: gnącego reform, chociaż należą 
doń może urzędnicy, doktorzy, 

! adwokaci, którzy wyszli z tego 
j stanu. Tak jest w istocie, ale ci 

j mieszczanie, czy kupcy z pocho- 

Idzenia, 
którzy doszli do wyso- 

kich stanowisk, są stronnikami 

dawnych porządków. Jednym 
słowem, plątanina straszna. Ją- 
dro biurokracyi stanowią wyżsi 
urzędnicy państwowi, jądro inte- j 
ligencyi stany wyzwolone: dokto- j 
rzy, adwokaci, literaci, ale wszy- j 
stko co się grupuje do kola tych | 
jąder jest tak chaotycznie poplą- 
tane, pomieszane, że o charakte- 
rze stanowym lub klasowym obe- 

cnego ruchu nie może być nawet 

mowy. 
o 

UWAGL 
Witte oświadczyć, że Rosya 

nie zapłaci ani kopiejki kontrybu- 
cji i na tem — koniec. Wczoraj j 
naradzali się japońscy ministro- 
wie z mikadem, od którego decy- 
zyi zależy teraz — pokój lub 

wojna. Na zawołanie odnośnych 
rządów gazety rosyjskie trąbią na 

alarm, depesze z Portmouth 
brzmią pessymistycznie. Dyplo- 
maci udają, że ich przestrasza 
groźny ryk Niedźwiedzia Półno- 

cy. Tymczasem w Pcrłsmouth 

odbywa się zw; czajny larg dwóch 

hadlarzy, z których jeden pokój 
sprzedać, a drugi kupić musi. Ja- 
ponia spuści z tonu i ceny dla 

"dobra ludzkości," a Rosya oka- 

j że się wspaniałomyślną i w ce- 

nie postąpi. Ostatecznie jedna i j 
druga strona będzie nadrabiać 

miną i zacznie się chełpić, jak u- 

miejętnie brano się do rzeczy, a 

żeby nieprzyjaciół wywieść w 

pole i groźbami skłonić do u- 

stępstw. Komisarzy rosyjskich i 

japońskich nie miną ordery. Py- 
tanie tylko, w jaki sposób za- 

mierza Rosya Japonii odebrać 

Sachalin, nie chcąc jej zwrócić 
kosztów wojennych. Czy przypa- 
dkiem tych kosztów nie zapłacą 
Chiny Kwestya zwrotu Chinom 

Mandżuryi ostatecznienie jest do- 

tychczas rozstrzygnięta. 
I 

Pomimo , zhakatyzowania j 
całej niemal opinii niemieckiej, i 

odzywa się jeszcze od czasu do 

czasu jakiś niedobitek dawnych 
liberałów i protestuje) przeciw 
polityce germanizacyjnej. I tak 

np. na uwagę zasługują uwagi 
''starego Poznańczyka", ogłoszo- 

\ ne w ,,Posener Zeitung", o któ- 

rych wspominaliśmy już pobież- 
nie, a które dzisiaj przytaczamy 
dosłownie: 

„Każdy Poznańczyk, który 
przypomina sobie jeszcze dawno 

ubiegłe czasy, musi chyba przy- 

znać, że polonizm przed laty był 
tak daleko więcej zbliżony do 

niemczyzny, niż obecnie. I jaka 
była tego przyczyna? Oto, że my 
dzieci niemieckie, polskie, prote- 
stanckie i katolickie, odwiedza- 

liśmy wspólne szkoły, w któfych 
na przemian wykładany »$fbył 
język niemiecki i polski, a działo 
się tak nietylko w szkołach ele- 

mentarnych, lecz także w jedy- 
nem.tu na owe czasy polsko-ka- 
tolickiem gimnazyum Maryi Ma- 

gdaleny, do którego uczęszczali 
zarówno niemieccy, jak i polscy 
uczniowie. Rodzice niemieccy nie 
obawiali się, aby ich synowie 
przez to wspólne odwiedzanie 

szkół usuwali się od'niemczyzny. 
Gdy w 6tym dziesiątku zeszłe- 

go stulecia przeniesiono gimna- 
zyum Maryi Magdaleny z ul. Je- 
zuickiej do nowego gmachu przy 
placu Bernardyńskim, piszący te 

słowa znalazł przy sposobności 
następujące nazwiska, ^wyrżnięte 
na ławkach szkolnych: Annus, 
Treppmacher, Schmedicke, 
Grassmann, Graetz, Fehlan, Bi- 

lejfeld ł wi<^e irtnych; większa 
cżęśtć tych ludzi zapewne spoczy- 
wa już w ziemi. Nazwiska ich ; 

jednak mają w Pozaaniu jeszcze i 

i dziś dźwięk dobry i byli oni, 

| pomimo uczęszczania do polskie- 
! go gimnazyum Maryi Magdale- 
| ny, od stóp do głowy — Niem- 

cami' i pozostali Niemcami. Gdy' 
by zatrzymano ten system, sto- jj 
sunek pomiędzy Niemcami, a Po j 
lakami byłby po dziś dzień dale- 
ko lepszy, niż obecnie. f 

Jego krókwska mość król Fry- 
r. 

deryk Wilhelm II, przy odwie- 
dzinach' \Kujaw, pozdrowił nie- 

gdyś osobiście lud zgromadzo- 
ny w języku polskim, odzywając 
się do niego życzliwie: "Witam 

^ was, moje dzieci"! (Willkommen 
meine Kinder). To pozdrowienie, 
wypowiedziane przez jego króle- 

wską moślć do mieszkańców pol- 
skich w języku polskim, wstrzą- 
snęło jak iskrą elektryczną całą 
prowincyą. Szczególnie Pola- 
ków przejęło to pozdrowienie 
wielką radością. Jakże inaczej 
zgoła dzieje się dzisiaj, gdy pol- 
skość uważania jest za truciznę i 

gdy się przez związek kresów 

wschodnich i przez kolonizacyę 
usiłuje ją zniszczyć, lubo nie jest 
wyłączone, że państwo ze swą 

nowĄ lcolonizacyą zjrobi to sa- 

mo gorzkie doświadczenie, jakie 
zrobił swego czasu Fryderyk 
Wlielki, osiedlając pod Pozna- 

niem Bambrów, którzy dziś są 

feaciętszymi katolifkam^ i' Pola- 

kami, niż sami Polacy — tubylcy. 
* 

Że w całych pożałowania go- 
dnych rozruchach warszawskich 
obca ręka była w grze, że w sze- 

regu skrytobójstw i zbrodni, któ- 

re tam popełniono, leżały na dnie 

przyczyny i zamiary, zupełnie o- 

bce społeczeństwu polskiemu, to 

zaznaczyły już wielokrotnie ga- 

zety poważne. Warszawa jest na 

kontynencie europejskim najwię- 
kszym zbiornikiem żydowskiego 
żywiołu; on to w zajściach osta- 

tnich ulicznych wysunął się na 

pierwszy plan a zręcznie niekie- 

dy stroił się w barwy polskie, a- 

by durzyć i mamić nasze społe- 
czeństwo. Ktokijwiek się roz- 

czyta w historyi żydowskiej, kto- 
kolwiek zajrzy do historyka ży- 
dów, Flawiusza Józefa, tego i od 

razu uderzy pokrewnośĆ niektó- 

rych rysów w dawniejszym ru- 

chu i w dawniejszych rewolu- 

cyach zydcAws^ich. Zaznaczamy! 
na razie jeden szczegół. Jeżeli 
nóż i nożownicy w Warszawie 
tak okropną a poczestną grają ro- 

lę, to przypomnieć warto, że 

broń ta jako narzędzie skryto- 
bójstwa nosi na sobie jerozolim- 
ski patent. Flawiusz Józef, opisu- 
jąc wojnę żydowską, wyprzedza- 
jąc zburzenie Jerozolimy przez 
cesarza Tytusa (II, 13, 3) mówi 

0 mordach i rabunkach ulicznych 
co następuje: "Inny rodzaj rabu- 

siów pojawił się w Jerozolimie, 
tak zwani nożownicy, którzy w 

jasny dzień i wśród miasta ludzi 

mordowali, w zwojach swej szaty 
ukrywając małe nożyki". 

Mistrzynią życia jest historya, 
lecz i nauczycielką, która od- 

słania i wyjaśnia najskrytsze taj- 
niki współczesnych dziejów. Są 
jednak ludzie którzy mają uszy 

ku słyszeniu, a nie słyszą jej gło- 
su. 

Niemcy posiadają p'rzysłowie, 
że "owca ustępuje przed kulturą" 
1 są obecnie dumni z tego że ich 

statystyka stwierdza słuszność 
tego przysłowia. W końcu roku 

1904 chodowało w Niemczech bli- 
sko dwa miliony czyli 18% pro- 
cent owiec mniej, niż w roku 

1900. Niema państwa, należącego 
do Rzeczy niemieckiej, w któ- 

rernby ilość chodowanych owiec 

wzmogła się. Natomiast przyby- 
ło Niemcom wieprzy. W roku 

1900 było ich tylko z górą 2 mi- 

liony, a w roku 1904 12 i pół mi" 
liona. Ca «to znaczy memj«j:ka 
kultura. 

Dowie powrócił ze swej letniej 
rezydencyi w Michigan do Syo- 
nu w złym humorze. Ow "apo- 
stoł Eliasz" zwymyślał w niedzie- 

lę na swem kazaniu prasę zjed- 
noczoną, kłamliwych reportefów 
i tych redaktorów, którzy sprzy- 

jają Moskalom a jego obczernia- 

ją. Najwięcej się dostało Barnar- 

dowi, byłemu dziekanowi i skar- 

bnikowi w Syonie, który porzu- 
cił owczarnię "proroka i aposto- 
ła", kiedy ten bawił w Meksyku. 
Nazwał go niewdzięcznikiem, za- 

pominającym, źe Dowie czterech 

jego synów uwolnił cztery razy 

od kryminału. Nie tęgie świade- 
ctwo tem świadectwem wystawił 
Dowie samemu sobie, przyznając 
się, że na niewdzięczników a oj- 
ców flziecij kwalifikujących flsię 
do kryminału dopiero wówczas 

rzuca kamieniem potępienia, gdy; 

ci przestają być jego dziekanami 
i skarbnikami. 

—: o 

ON I MY. 

(Nadesłał były student z Kolegium 
św. Stanisława). 

Hej, lleżto chorągwi .w powietrzu po- 
wiewa! 

Jak się cenne nad szosą zwieszają, wi- 

siory 1 

Jak wszystko, — w narodowe przy- 
brane kolory 

Kamienice, podwoje, powozy i drzewa, 

Nawet i płot graniczny kwieciem u- 

majony 

Głosi, że dziś święto wielkie, naro- 

dowo. 

Tu girlandy fiołków, wieńce narcyzo- 
zowe, 

Tam korony róż, lilij, bukiety, wazo- 

ny 

Zwisły z okien i dachów, ukwieciły 
mury. 

Tu tryumfalne łuki wyrosły z zieleni, 

A tam wyżej, hen! gdzie się tarcz 

księżyca mieni, 

Ponad łuki, wisiory, wysoko pod 
chmury, 

Ponad na wiatr rozwiane ojczyste 
sztandary 

Promienisty znak wiary — 

Krzyż wyrasta prastary. 
O, na tę uroczystość wielką., narodo- 

wą 

Nie szczędzili ni grosza, ni pracy, ni 
sztuki. 

Zapalili pochodnie, oświetlili łuki... 

Błysła w nocnej ciemności powitalne 
słowo; 

Błysnęło imię Jego, błysło zdanie yrie- 
szcza, 

Rozpromienił się w locie stary Orzeł 
biały, 

A, gdy skrzydła rozpostarł, oklaski 
zagrzmiały... 

To lud radość swą wspólnie wiwatem 
obwieszcza. 

Zespoliły się żwawo muzykalne chó- 
ry, 

Zjednoczyły się w szpaler towarzy- 
stwa, koła, 

Ustawiły się bractwa przed bramą 
kościoła, 

Zgrupowały się ludu niezliczone chmu- 
ry, 

Wystąpiły kapele i wojska na prze- 
dzie. 

Każdy pyta, czy jedzie, 
Czy też rychło przybędzie? 

Gdy już w koło porządek zapanował 
ścisły 

I czekających nastrój ozdobił wzoro- 

wy, 

Posypały się zdania, rozpoczęły mo- 

wy, 

Wyłoniły się różne wątpienia, domy- 
sły: 

Jakże On nas pozdrowi? jakże nas 

powita? 
Kiedy z wielkiem .weselem u kościel- 

nej bramy 
Serca nasze Mu z chlebem i solą od- 

damy, 

Czyż z nich miłość Ojczyzny i Wiarę 
wyczyta? 

Może chłodnem, nieczułem powita 
spojrzeniem, 

Może twarzą pozdrowi zagniewaną, 
twardą, 

Może nawet odepchnie grzeszników z 

pogardą?... 
Ta myśl serca prostacze przejmo.wała 

drżeniem. 

A na takie obawy i na takie słowa, 

Pochyliła się głowa — 

Twarz stropiła matowa. 

0 wy biedni rodacy, w górę serca, w 

górę! 
Bo on Polak, on kapłan, męczennik za 

sprawę, 

On Jak ojciec przytuli wasze serca 

krwawe. 
Więc na bok Izy, obawy 1 myśli po- 

nure. 

W tern, gdy żnowu odżyła radość 1 u- 

cłechn 

1 życiodajna ufność wzmocniła tlę w 

wierze, 

CIcbo — niby na skrzydłach — po 

drżącym eterzo 

Sygnał trąbki przyniosły rozbudzone 
echa. 

Baczność! bacznośćI Już Jedzie! — 

zagrzmiało dokoła, 
Baczność! — każdy w szeregu, każdy 

wzrok natęża. 
Już z probostwa wychodzą w śnież- 

nych komżach księża, 
Już się grube rozwarły podwoje ko- 

ścioła. 

Tylko szumią sztandary, zresztą cisza 
wszędzie.., 

Kurz! Jeździec konia .w pędzle 
Osadził: Wiwat! będzie! 

I przyjechał! już z nimi! — a tysiącz- 
ne głosy 

Potężnem powitaniem, jednem serca 

tchnieniem, 
Niby Jedną modlitwą brzemienną cier- 

pieniem, 
Jednym uczuć wylewem przebiły nie- 

biosy: 
Witaj, witaj tułaczu duszą upragnio- 

ny! 
Witaj nam, witjj gościu na tej obcej 

niwie! 

O. my długo za Tobą czekali cierpli- 
wie. 

Witaj do nas. do swoich z naszej 
Lanckorony! 

Witaj! jedna clę z nami polska dola 
wiąże 

Witaj, mężny, niezłomny Chrystusa 
rycerzu i 

Witaj, wiary ojcowskiej, lechlcklej 
szermierzu! 

Witaj, wierny kapłanie i Kościoła 

książę! 

Witaj, już Cię witaj $ wszystkie pol- 
skie stany. 

Witaj, do nas przysłany, 
Witaj — ojcze kochany! 

A jak pod ostrzem koBy zboźodajne 
Bnopy 

Jedną ścielą się falą na pola szero> 

i :\' kłem, 
Tak przed Nim, Jak daleko tylko doj- 

rzeć okiem, 

Schyliły głowy pany, kapłany 1 chłopy. 
A on spojrzał na lud ten wolności 

spragniony, 
Na te przed Nim pokornie pochylone 

czoła... 

Jawno, te ze wzruszenia przemówić 
nie zdoła... 

Pozdrowienie Jedynie "Niech będzie 
chwalony" 

Staropolską, wymowę wargi wymówiły 
I zdradziły, co w głębi, co w sercu się 

chowa. 
A lud zakrzyknął: Boże, toć to pol- 

ska mowa! 
Nasza, złocista, którą kochamy nad 

♦ siły! 
O, On dobry! On dobry! wita nas Jak 

dzieci. 
Niech nam żyje 1 świeci 
W duszy — życiu — pamięci! 

To prawda, że w niejednej doświad- 
czenia chwili, 

W niejednej ostrej próbie, krzyżowej 
rozterce, 

Chociaż kłam występkowi zadawało 
serce, 

Clęikośniy przeciw Bogu ! Matcw 

zgrzeszyli. 
Karz nas, ojcze kochany, za te mno- 

gie grzechy, 
Strofuj za przewinienia 1 brak hartu 

duszy; 
Lecz niech Cię położenie nasze nędz- 

ne wzruszy, 

Podżwignij nas 1 wspomódz racz sło- 
wem pociechy. 

Ty widzisz, że my biedni, daleko od 

roli, 
Zdała od pól 1 lasów, co nas wycho- 

wały ; 
że nieraz smętną wargą śpiewamy 

hejnały 
I tiwarz uśmiechem krasim, kiedy per- 

ce boli. 

Bądżże nam łaskaw przeto, wspoma- 
gaj radami, 

Błagamy cię ze łzami 
Zaopiekuj się nami. 

I zwrócił do nich lica, na których z 

pokorą 
Skojarzyła się cudnie ojcowska po- 

waga; 
Na których o pierwszeństwo widocz- 

nie się zmaga 
Miłość ze szlachetnością do pośwlęoefi 

skorą; 
Na których najdonośniej lśnisj przy- 

kładem męstwa 
Wypiętnowane męczeństw, prześlado- 

wań ślady. 
Już jak ojciec nie skąpi wskazówek 

nl rady, 
Utrwala lud otuchą w walce do zwy- 

cięstwa; 
Już jako pasterz Pana bezllczebne 

trzody, 
Narażone na złości 1 niewiary ciernio, 

Skupia na drodze prawdy, potęguje 
wiernie, 

Rozpala animuszem wiary i swobody. 
Już donosi jak rodak, co się W Polsce 

dzieje, 
Jakie klęsk tam zawieje 
I przyszłości nadzieje. 

Czas pożegnania! czas łez! czas tak 

szybko leci! 

Znowu głosy zadrgały: O, Panie! O, 
Boże! 

Czemuż On ojciec z nami pozostać 
nie możei 

O my biedne bez ojca 1 bez matki 
dzieci! 

Cóż Ci, ojcze, oddamy za trudy 1 zno- 

je, 
Za poniesionych ofiar zastęp niezli- 

czony? 
Cóż gościńcem zawieziesz od nas w 

polskie strony? 
Ach, bierz ojcze, co zechcesz, co na- 

sze — to Twoje... 
Jest dar, co w sobie światy Bił 1 po- 

tęg mieści, 
Który daó Ci możemy otwarcie 1 

szczerze: 

Dwa miliony serc naszych przyjm od 
nas w ofierze, 

żegnaj! już żegnaj! niech Bóg prowy 
dzl 1 szczęścił 

Jeszcze spojrzał wokoło mokremi o- 

czyma... 
A lud w dłoniach twarz trzyma..., 
Już go niema! już niema!... 

K. T. Ł 
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K8. JAN BALSEWIC2 
poleca Tonik KOBOLO Jako Jedyni# 
najskuteczniejsze lekarstwo na choro, 
by powstała z zaziębiania, jak; katar 

żołądka, choroby płuc, serek, zatwar* 

dzenie, brak apetytu, niestrawność; 
usuwa stanowczo wszelkie choroby po* 
wgtałe z nieczystej krwi, ponieważ ta- 
kowa gruntowni* odświeża i pomna- 
ża, daje swobodny umysł, chęć 1 siłę 
do pracy. Butelka tego lekarstwa ko- 

sztuje $1.00, .a .pabyd Je modna we 

•wszystkich aptekach, lub u Kobolo 
Tonie Medlclntf- Co. 826 Milwaukee 
ava Chicago, 11L 
CO AL CBNTKR, PA .-Stan. Panuj. L. 8mU\. 

Paiukfo lekarstwo Kofcolo tuccoi* nllyło tal w 

chorobie, »1® jui mi tle końeey. Prosię o prry- 
■Unio ml J«mc» u $5.00 ten wm«eo Ukimn 
Kobolo Tonie, n* co poBjrftm "moaęr oriVw", 
l BSMBOWulna, /. MlraMł, Be* Ur~ 


