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Po ca pozornem zjednoczeniem 

grupy skupiono w . . N. prowa- 

dziły politykę i pracę organizacyjni 

każda na swoja rękę. żywioły na- 

rodowo miały przewagę w eekcyi 

wschodniej komitetu, dawny blok 

namiestnikowski (Leo, German, Wl. 

L. Jaworski) ujął eter komitetu za- 

chodniego, a Komisya Tymczasowa 

rozwinęła swa działalność na grun- 

cie Królestwa Polskiego w Kielec- 

kiem. 

Sekcya wschodnia komitetu, s 

chwilą zajęcia Galicył Wschodniej 

przez wojska rosyjskie, przestała być 

czynna, a zaczątek Legionu przez 

uią sformowany nie bral abeolitaie 

żadnego odziała w akcyi wojennej, 

ustąpi) przed wzięciem Lwowa do 

Sanoka, a następnie do Jasła i ma 

być rozwiązany. 

Sekcya zachodnia zajęła się for- 

mowaniem Legionu i starała się u- 

trzymać w karbach organitacy? 

strzelecką, działającą na swoją rękę. 

Gdy Btrzełcy zaczęli swą gospo- 

darkę w Kielcach, prezes sekcyi za- 

chodniej . . N., p.. Jaworski, ro- 

zesłał do pism krakowskich poniżej 

podane pismo: 
„W jednem z pism zwrócono się 

do Naczelnego Komitetu Narodowe- 

go z zapytaniem, czy "przemiana 

„Dziennika Urzędowego Komisarya- 
tu wojskowego" w Kielcach na 

„dziennik urzędowy polskiej orga- 

nizacyi wojskowej" nastąpiła za 

zgodą Naczelnego Komitetu Narodo- 

wego i czy tendencye kieleckiego 

organu odpowiadają tendencyom 

Naczelnego Komitetu Narodowego. 

Na zapytanie to odpowiadam, że 

Naczelny Komitet Narodowy nie 

rozwija żadnej działalności w Kró- 

lestwie Polakiem, że ani na po- ; 
wstanie, ani na zmiany wychodzą- 

cych tam pism i ich organizacyi nie 
miał i nie ma żadnego wpływu i w 

żadnym z niemi nie zostaje stosun- 

ku. 

Naczelny Komitet Narodowy nie 

jest też w stanie stwierdzić, czy 

..Polska Organizacya Narodowa·', 

lub jakakolwiek inna, przyszła rze- 

czywiście do skutku z udziałem 

miejecowej ludności, czy też taką 

wiadomość podały tylko dzienniki". 

Jednocześnie Czas Krakowski w 

artykule wstępnym (lft września) 

pisał: 
..Gdy 16 sierpnia stronnictwa pol- 

skie utworzyły . . N., stało się to' 

na tej podstawie, że nie będzie on 

działał na terenie Królestwa Pol- 

skiego, chyba żeby nastąpiło poro- 

zumienie z tamtejszemi stronnictwa- 

mi. Owi komisarze (w kieleckiem— 

przyp. red. Gaz. Warsa.) wojskowi 

są przeto przeżytkiem stosunków z 

przed 11 sierpnia, a jeżeli opierają 
1 

się na stronnictwie, które do ukła- 

du z dnia 16 sierpnia przystąpiło, 
powinni zaprzestać swej dziafalno- 

ŚCi · 

Sprawa stosunku . . N. do Kró- 

lestwa polskiego została postawiona 
na pierwsze m i jedynem jego zebra- 

niu dnia 16 b. m. 

Jak nas Informują, na zebranie 

to przybyła dele^acya stronnictw 

„niepodległościowych" z Warszawy 
i postawiła wniosek, by . . N. u- 

mał zjednoczenie organrtzącyl nie- 

podległościowych, jako oparte o jed- 
nakowy z nim program, za swoją 

ekspozyturę na Królestwo i za na- 

czelny władzę narodową w tej dziel- 
nicy. 
Wniosek ten upadł. Widząc, iż są 

w mniejszości, pp. Leo i W. L. Ja- 

worski przerwali zebranie i odroczy- 
li je następnie bez terminu, nie do- 

puściwszy w ten sposób do głoso- 
wania nad wnioskiem większości. 
Większość wniosek ten rozesłała do 

pism. Zamieścił go jednak ze wszy- 
stkich pism krakowskich jedynie 1 

Głos Narodu, w numerze z d. 20 

września w artykule p. t. „Posiedze- 
nie pełnego JC. N.'4 / 

Przytaczamy go poniżej w cało- 

ści: 

„N. . N. zebrał się dnia l&go 
września na pierwszą od czasu u· 

tworzenia kilkudniową sesyę. 
W pierwszym dniu, 16 września, 

załatwiono sprawę zaprzysiężenia 

Legionu wschodniego, oraz rozpa- 

trywano sprawę połączenia obu «ek- 

cyi w jedno ciało. 
W drugim i trzecim dniu, 17 i 18 

września, zajęto się sprawą t. z w. 

komisaryatów wojskowych i innych 

tego rodzaj organizacyi, w sprawie j 
których zjawiały się już w dzienni- 

POGRANICZE GALICY), 

KRÓLESTWA POLSKIEGO h 

i CESARSTWA 

kach komunikaty ze strony . . N. 

oraz rozkazy generała Baczyńskie- 

go. j 
W sprawie tej przedstawiony zo- ! 

stał za porozumieniem wipkszości o- 
' 

bradujących członków . . N. na- i 

stępujący wniosek: 

„W czasie pobytu oddziału woj- i 

3kowego polskiego w ziemi kielec-1 

klej zjawiły się tam zarządzenia I 

czynników niepowołanych, które ( 

przypisywano błędnie Naczelnemu j 
Komitetowi Narodowemu. 

. . N. przypomina, że podsta-1 
wą jego działalności w stosunku do , 

Królestwa Polskiego była i jest za- I 

sada uchwalona i ogłoszona w akcie 

powstania . . . z dn. 16 sierp-1 
nia r. b. 

„Stanowienie o politycznych spra- 
wach Królestwa Polskiego może na- 

stąpić tylko za porozumieniem z or- 

ganizacyą w Królestwie Połskiem 

gbudowara na podobnych zasadach 

co wspóLriU organizacja w Galicji". 
Tej wspólnie uchwalonej zasady ! 

ale dotrzymała party* socyalistycz- 
na, tworząc organizacye w Kielec- 

kiem, sprzeciwia się bowiem zasa- 

Jzłe tej cała działalność t, zw. ko- 

misaryatów wojskowych, wszelkie 

zarzątfeenia skarbowe i werbunko· ! 

we, narzucane ludności, wszelkie wy > 

konywanie władzy administracyjnej 
wypadki naruszania mieszkań, wy- 
dawania odezw do ludności Króle- 

twa Polskiego przez jedną partyę, 

wydawanie dziennika urzędowego 
wojsk i jego treść, ogłoszenie po- 

wstani» polskiej organizacyi . 

dowej w ziemi kieleckiej wbrew 

prawdzie, gdyż ludność miejscowa 

ndnego w tem nie wzięła udziału. 

Wszystko to było nielojalnem po· 

gwałceniem wspólnie uchwalonej i. 

wszystkich obowiązująej zasady. 

Ze strony . . N. już dnia 30-go 

sierpnia publtaolie stwierdzono, że 

owa działaJność komisaryatów woj- 

skowych nie ma nic wspólnego z 

. . N., a dnia 12 września, po 

ogłoszenia utworzenia polskiej or- 

ganizacyi narodowej w Kieleckiem; 

również publicznie i co do niej to 

samo stwierdzono. 
Nadto, równocześnie z oddaniem 

oddziału, stojącego w Kieleckiem 

». k. Komendą Legionów, zarządzi- j 

ta Komenda ta w rozkazie z d. 10 

września r. b, zniesienie wszelkich I 

komisaryatów wojskowych i potępi- 

ła działalność tego rodzaju. 

Naczelny Komitet Narodowy, ze- 

brawszy się po raz pierwszy od 
d. 

16 sierpnia wt pełnym składzie, 

przypomina uchwaloną wówczas 
za- 

sadę i, stwierdzając z ubolewaniem 

samowolne złamanie jej przez jed- 

ną grupę polityczną, oświadc», 
ii 

obecnie przez utworzenie wspólnej 

komendy Legionów oraz przez zdwo- 

joną czujność dalszego taktegp po- 

stępowania nie dopuści". 
Z komunikatu powyższego wldaC 

dobitnie, że większość komitetu rag 

nęła położyć kres akcyi, prowadzonej 
w jego imieniu na terenie Króle- 

stwa, wobec tego mniejszość z pp. 

L-eem i Daszyńskim na czele zebra- 

nie ". . N. rozbiła. 

Część organizacyi strzeleckiej, 

pod przywództwem p. Piłsudzkiego, 

poddała się komendzie gen. Baczyń- 
skiego utworzyła pułk pierwszego 
legionu polskiego, złożywszy przy- 

sięgę, który, dosłownie według No- 

wej Reformy przytaczamy: 

„W obliczu Boga Wszechmogące- 
go przysięgamy uroczyście, ze Jego 

Apostolskiej Mości, naszemu Najjaś 
niejszemu Monarsze i Panu, Fran- 

ciszkowi Józefowi-I, z Bożej łaski 

cesarzowi Austryi, królowi Czech i 

t. d., królowi Apostolskiemu Węgier 
wierność i posłuszeństwo zachowa-^ 

my, że Najjaśniejszego Pana gene- 

rałów i wszystkich ihnych przełożo- 
nych naszych i starszych słuchać 

będziemy, kh czcić i bronić, oraz 

nakazów i rozkazów ich w każdej 

służbie dopełniać będziemy, że prze- 
ciw każdemu nieprzyjacielowi, kto- 

kolwiekby nim był, gdziekolwiekby 
tego Najwyższa wola Jego Cesarskiej 
Mości od nas wymagała, na wodzie 

i lądzie, w dzień i w nocy, w bitwach 

i szturmach, potyczkach i przedsię- 
wzięciach wszelkiego rodzaju, sło- 

wem na każdem miejscu i przy wszel 

kich sposobnościach dzielnie i męż- 

nie walczyć będziemy, że naszych 

wojsk, chorągwi, sztandarów i dział 

w żadnym razie nie opuścimy, że z 

-nieprzyjacielem w żadne bynaj- 

mniej. porozumienie wchodzić nie 

będziemy i zawsze tak, jak tego 

wyma'gają po nas ustawy wojskowe 
i jak to na uczciwych żołnierzy 

przystoi, zachowywać się, ze czcią 

tyć i umierać chcemy. Tak nam, 

Panie Boże, daj, Amen!" 

Legion polski został wycofany z 

Królestwa i stoi obechie na terenie 

galicyjskim, część dawnej organi- 

zacyi strzeleckiej udała się do Za- 

głębia i tam w dalszym ciągu wy- 

daje „Dziennik ursędowy polskiej 

organizacyi narodowej4'. 

Wart. „Dlaczego utworzono or- 

ganizacyę ,Narodową" dziennik ten 

— cytujemy za krakowskim Na- 

przodem — szeżegółowo analizuje 

zadanie najbliższe . O. N. „Między 
innemi stwierdza, że z chwilę, gdy 
wojsko polskie oddane zostało pod 

komendę austryacką, zaś . . N. 

oświadczył, że nie ma władzy na 

terenie Królestwa, wynikła potrzeba 
Btworzenia jakiejś organizacyi lud- 

ności polskiej zaboru rosyjskiego, 

któraby ją reprezentowała, dbałaby 
0 jej interesy, wreszcie pomagałaby 
armiom walczących, w pierwszym 
rzędzie — polskiej armii. Bez ta- 

kiej organizacyi nie podobna eobie 

wystawić zdobycia w. przyszłości u- 

stroju, najbardziej odpowiadającego 
naszym potrzebom narodowym". 
Z powyżej przytoczonych faktów 

1 cytat widać, te naczelny komitet 

Narodowy jest faktycznie rozbity, i 

te związana e nim organtzacya woj- 
skowa się rozpadła. 

Giędó dawnego „Strzelce" wcie- 

lona została do Legionn, etanowi 

częóó armii austryackiej i działal- 

ność cywilną ma ściśle rozkazem 

ten. Baczyńskiego wzbronioną, 

część zaś w dalszym ciągu operuje 
na gruncie Królestwa Polskiego pod 
firmą „Polskiej Organizacyi Taro- 

flowej" i, przeniósłszy się na grunt 

Zagłębia, prowadzi dalej swą robo- 

tę metodami, ujawionemi w Kie* 1, 

cach. 11 
i· 

Mamy nadzieję, kończy „Gazeta 

Warsa." że żywioły narodowe w 
( 

; Galicji wyciągną z tego odpowied- 

nie konsekwencye i Naczelny Ko- j 

mitet Narodowy, faktycznie nieist- 

i niejący, rozwiążą. i 

'l ftistyfikacyi Ga- 
I licyjskich. ! 

• ! 
Od jednego z księży, powracają- , 

cych z Krakowa, którego wojna za- 

trzymała tam przez cały sierpień, o- 

trzymuje „Gazeta Warszawska 
' 

; 

cenne wyjaśnienie stanowiska Księ- 

cia Biskupa Sapiehy: Ogłoszona 

w pismach ofiara 10000 lćoron na 

„cele narodowe" została przez Księ- : 

cia Biskupa złożona przed powsta- < 

i n.em Naczelnego Komitetu Narodo- ] 

wego na powstały z inicyatywy Cen- 
' 

- 

trum Autonomistów, grupy Rzeczy- 

pospolitej i Piastowców, Komitet \ 

Centralny, dla zaznaczenia pro^e- 
' 

5 

stu pizeciwko prowokacyjnej poli- 

tyce Komisyi Tymczasowej, prowa-!; 

dzonej przez żydów i socyalistów. 'l 
I 

I 

1 Książę Biskup, potępiając kat ego- i 

iycznie tę niebezpieczną dla narodu 1 

i Kościoła działalność, pragnął za- 

znaczyć swoją ofiarą konieczność . ] 

przeciwstawienia jej akcyi szczerze < 

na"odowcj, przez odpowiedzialne i i i 

obywatelskie czynniki prowadzonej.'] 
y wjpaum uv*/* w j. 

do stworzenia Naczelnego Komitetu ; 

Narodowego, w którego sekcyi kra- ] 

kowskiej rej wodzi tendencya Ko- 

misy! Tymczasowej — w łańcuchu j 

; wielu kłamstw i nielojalnych nie- < 

' ścisłości — należy umieścić i tę, że 1 
* 2 

ofiarę Księcia Biskupa ogłoszono, ja I 

ko pierwszą składkę na akcyę Na- j 
czelnego Komitetu. i i 

i Książę Biskup prostował — ale I ] 

'w opinii publicznej umocniła się j i 

j mistyfikacya 
— bo niepodobna ina- j < 

czej nazwać łączenia tak ścisłego na-1 : 

zwiska Księcia Biskupa g akcyą ko- · i 

' 
mitetu, prowadzoną na gruncie kra- < 

kowskim nie przez kogo innego — , i 

jak przez odżywiający Blok Namie3t j 1 

nikowski, a ostatecznie przez Da- !1 

szyńsfciego i jego popleczników. — 
; i 

i Prawda przedstawia się odwrotnie, f 

1 gdyż Książę Biskup, proszony o 1 

w skazanie brakującego w sekcyi 

Ki akowskiej Komitetu członka — i 

' 

jako przedstawiciela interesów kato- 

I lickich — uznał za niemożliwe posy- 

łanie tam księdza, niedwuznacznie < 

dając do zrozumienia, że w tem to- 

warzystwie niema dla niego miejsca. 
Szybki rozwój wypadków, sdemasko ; j 

wanis całej akcyl krakowskiej, jako 

prowadzonej metodami kłamstw i 

oszustw politycznych, będącemi ty- J 

powymi rysami politycznej metody 

prezesa, Lsą, « wyraźną korzyścią 
tylko dla interesów socjalistycznych 

i żydowskich (bo nawet dla dobrze < 

zrozumianych interesów Austryi ta 

korzyść jest wątpliwa), najlepiej u- i 

j sprawiedliwiają ostrożność i po- ! 

' wściągllwość Księcia Biskupa Kra- i 

j kowskiego. Mistyfikacja, którą tu i 

licemy sprostować, przyniosła do- 

kliwa krzywdę Jego imieniu w 
źle 

łoinformowanej opinii publicznej. 
Bardzo także fałszywe sa pogło- 

ski, jakoby cała młodzież galicyjska 

stanęła czynnie po stronie Austryi. 

Pod niesłychana presya rządu i przy 

>ozostawaniu kierownictwa akcyi 

>olskiej w tak austryackich rękach, 

L.ea, jednakże tylko socyallstyczne 

iwiązki Strzęleckie poszły bez ża4- 

lych zastrzeżeń na lep polityki au- 

itryackiej, przyjmując nawet z po- 

:orami dobrej woli jej konsekwencyę 

>ojus2 potwórny z Prusami. 

Historya dopiero wyjaśni cały 

lystem matactw, podejść i nielo- 

jalności, które wpłynęły na to, że 

JzęiPć młodzieży z drużyn strzelec- 

lich a nawet z Sokoła dała się wy- 

vieść w pole i wierząc, że służy 

Polsce, dała się użyć do niecnej ro- 

joty austryackiej: narzędzia tego 

:aprzedania paru tysięcy najszla- 

chetniejszej młodzieży w pamiętnej 

>rzysiędze wierności zostaną nteza- 

vodnie przez potomność należycie 

>cenione i osadzone. Podniet jed- 
utk należy z naciskiem, że ani l>ru- 

:yny Bartoszowe, ani ogromna więk- 
.zc£ó Sokoła, «ni pewna częśi Dru- 

żyn Stizeleokich ze wschodu nie da- 

a się złudzić fałszywemi obietnica· 

nł. W rzeczywistości tylko Strzelcy 

>rali czynny udział w walce armii 

lustryackiej; z tysiąca Sokołów, za 

)rzedanych na łaksę i niełaskę Au- 

itryi w dniu 4 września — żaden 

lie zdążył wyjść w pole. A już nie- 

>ojęte wprost jest powstanie pogło- 

ski, jakoby skauci galicyjscy byli u- 

;yci w polu do akcyi inspirowanej 
>rzez Komisyę Tymczasową. 

Anie jeden .skaut, należący do or- 

tanizacyi skautingu polskiego w 

alicyj, nie został zaliczony do służ· 

>y w polu, a żaden też zastęp skau- 

owy w drużynach strzeleckich nie 

)rał udziału. Kilkunastu starszych 

lad 18 lat chłopców w Krakowie 
irzeszło do drużyn sokolich — ale 

ci do walki nie doszli. Po za tem 

ała organizacya skautowa w Galicyi 

; rozkazu swojej Komendy Naczel- 

lej zachowała najściślejszą rezerwę, 

o za wielką zasługę odpowiedzial- 
ym kierownikom tej młodzieży 

•rzez naród poczytane będzie nieza- 

wodnie. Mamy nadzieję, że i te pis- 

ną rosyjskie, które powyższe pogło- 

;ki, bez sprawdzenia, nieraz z obu- 

•zeniem ogłaszały, zechcą teraz je 

· świetle pewnych faktów, pezez 

ias podanych, sprostować. 

żadnych szalbierzy i naciągaczy, 

:zyhających na kieszenie łatwowier- 

ych, nie ma DZIENNIK „CHICAGO- 
3KI na swych szpaltach, bo zawsz· 

>racuje dla dobra Indu. Oszukańcze 

,fire t»ales<' stanowczo w DZIENNI- 

KU CH1CAGOSKIM ogłasza a być 
lie mogą. V 

DZIENNIK CHICAGOSKI jeet je- 

lynem pismem polakiem col apeluj· 

lo wszystkich: starszym dostarcza 

vszelkich nowin % Chicago, Sianów 

Zjednoczonych, Europy i z całego 

iwiata, a dla młodzieży redaguje w 

iposób amerykański każdą wiado- 

uouć sportową dotyczącą Polaków. 

Z HRUBIESZOW- 
SKIEGO. 

Koreependencya „Gazety 
Warszawskiej'4. 

Nad większą częścią powiatów 
Hrubieszowskiego i Tomaszowskie- 

go przeszła groza wojny i jeszcze 

i straszniejsza może od samej wojny 

groza rozpętanych namiętności. 0- 

becnie zakątek ten kraju naszego o 

najbogatszych ziemiach, z kilkoma 

cukrowniami, z obywatelstwem, ma- 

jęcem opinię najzamożniejszego kra 

ju leży w ruinie. Teren na południe 

od Hrubieszowa do granicy galicyj- 

| sklej był terenem ciągłego przemar- 
szu wojsk bądź rosyjskich, bądź au- 

stryacki.ch. Tam też rozegrały się 

trzy większe, trwające po kilka dni 

bitwy;' najprzód pod Komarowem, 

później pod Wożuczynem, Łaszczo— 

wem, nie mówiąc o całym szeregu 

mniejszych spotkań, które teraz po- 

j tyczkami się nazywają, dawniej zaś 
za zupełne bitwy nchodzlćby mogły. 

Przemarsze wojsk, bitwy, niepew- 

ność jutra trzymały ludność w ciąg- 

iem napięciu f trwodze — praca w 

polu, i tak utrudniona z .i powodu 
braku inwentarza, zupełnie w koń- 

! cu ustała. 
' W dodatku ciemne jakieś, nie- 

uchwytne indywidua rozpuszczały 
wieść o aresztowaniach właścicieli' 

1 
ziemskich. Według tych wieści, więk 

n-uhlfiurnh nhvwn foH 7rv«tała 

• aresztowana 1 rozstrzelana; wieści 

te, ma się rozumieć, fałszywe, były 

kolportowane na wszystkie strony; 

panika padła na ziemiaetwo miej- 
scowe. Większość opuściła swe sie- 

dziby, pozostawiając wszystko na 

Boskiej opatrzności. 
• Wtedy nastąpiła druga fata — 

rozpętania dzikich instyitfktów. Na 

| pozostawione bez dozoru i opieki 
; folwarki rzucili się rabusie do ra- 

bunku. Co nie zostało zniszczone lub 

spalone przez bitwy, zostało rozgra- 
bione. Ci, niestety nieliczni, co po- 

zostali na miejscu, uchronili swe 

mienie od rabunku bez żadnego 

wysiłku, nikt ich mienia nje zacze- 

piał — wystarczyła obecność wła- 

ściciela. Rabunki te bowiem nie no- 

siły charakteru rozruchów agrar- 

nych, rabusie w swej ciemnocie, pod- 
nieceni wojna, rabowali folwarki ja- 
ko niczyje, właściciel porzucił — 

ma wziąć Austryak — to lepiej ja 
skorzystam. To było (rozumowanie 

tych ciemnyoh mae. 
J Rabunki przerzuciły ęłę i na pół- 

noc od Hrubieszowa, okoli·· fdil* 
noga AmetryaAw ni· była. a *k«d 
rwnleé lietray obywali· Jta 
wprost x aiesroaiml*ły«k paw«4*w 
wyjechali. 2eby choć W Oęócd przed- 
stawić obraz znliaozenia 4ah«j akft- 
licy, podajemy listę choć niMipttną 
folwarków, które ucierpiały,. a więc 
zostały zniszczone przez bitwy: Łasz 
czów hr. Szeptyckiego, Wisznłów p. 

Kiełczewekiego, Wożucayn Wydźgi, 
Dub Kowarskiego; zrabowane przez 

j włościan; Dobużek p. Rakowskiej, 

Dzartowczyk, Knyszyn - Łykoszyn, 

). Swiezawskiego, Żulice Makoma- 

ikiego, Miętkie p. Świeżawskiego, 

jadącego w wojsku w stopniu cbo- 

•ążego zapasu, Metelin p. Mllowicza, 

'ównież chorążego zapasu, Żarniki 

>. Śwleżawskiej, Sachryn p. Pio- 

rowskiego zrabowany i spalony. — 

tfodryń p. Mllowicza również, Mał- 

tów p. Zabłockiego, Worbkowice, p. 

Kulikowskiej, folwarki z dóbr Ci* 

ihobórz pp. Pohoreckicb. 

Na północ od Hrubieszowa fol- 

warki dóbr p. Ed. Chrzanowskiego, 

tefankowlce p. Gałęzowskiego, Chy 
:owice p. Tuszowskiego, Rachiboro- 

arice itd. itd. 

Komitet Obrony Narodo- 

wej w Kurytybie, 
Komisya Oforony Narodowej w 

fCurytybie ogłasza następującą o- 

lezwę: v. 

RODACY! 

Ojczyzna nasza w ogniu..» Lud 

jhwyta za broń, aby zwalczyć wroga 

zdobyć niepodległość. 
Jednostki mogą iść z pomoc* 

iwoim braciom z bronią w ręku, 
•eszta zaś ludu polskiego w Paranie, 
wobec tego że drogi morskie są w 

•ękach sprzymierzeńców cara, moż< 

przyczynić się do walki o wolność 

>omocą pieniężną. 
' · 

Do prowadzenia każdej wojny, a 

vlęc i walki powstańczej, potrzebne 

tą oprócz ludzi, pieniądze, pienią- 

Ize i jeszcze raz pieniądze, sięgnij* 

ny więc do kieszeni, odmówmy so- 

sie przyjemności nie pofalujmy 

:iężko zapracowanego grosza Matei 

)Jczyźnie, która teraz spływając 

trwią, wyciąga do nas dłonie e 

)omoc, a która, gdy zerwie kajdan? 
stanie w blasku wolności i swo- 

>ody stokrotnie wywdzięczy się 

iwym dzieciom z za oceanu. 

Niepodległość nasza leży nie w 

lyplomatycznych knowanich, nie w 
askach ukoronowanych głów, lecz 

v samowiedzy, ofiarności, wytrwa- 

oścl zbrojnym wysiłku narodu pol- 

skiego. ^ 

Kto z nag może dać Polsce poda- 

ek krwi swej, niechaj go spłaci, kto 

:aś przyczynić się może ofiarą pie- 

liężną, niech śle swój datek dc' 

Komitetu Obrony Narodowej, kt/- 

•y, zbierane fundusze przesyłać bę- 

Isfe do kraju na cele wywalczeni* 
niepodległości. 
Niech żyje Polska! 

Komitet Obrony NarodoireJ. 
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