
§ wszystko dla Śląska!
R o d a c y !

Ostatnia godzina wybiła!
Jeżeli w tych kilku tygodniach, które nas dzielą jeszcze od walki 

rozstrzygającej o ziemię i lud górnośląski, cały naród nie rzuci na 
szalę czynu ofiarnego, stracimy klejnot Piastowski, stracimy mil- 
jony dusz polskich, stracimy skarb bezcenny, który jest nieodzow- 
nym warunkiem naszego rozwoju, naszej potęgi, naszego znaczenia 
wśród państw Europy.

R o d a c y !
Czy nie rozumiecie, że chwila ta, to jakby przeddzień nowe

go Grunwaldu?
Czy nie widzicie, że staje przed nami polskie „Być albo nie

być“ ?
Czy nie słyszycie jak wróg odwieczny kopie-pod ziemią?
Czy nie lękacie się sądu historji, są ’u waszych synów i wnu

ków, którzy wam w twarz mogą rzuci«' kiedyś słowo straszliwe: 
„Ojcowie nasi skurczyli ojczyznę! Ojcowie na głód nas skazali!“ .

My, którym obywatelstwo stolicy poleciło zbudzić śpiochów 
narodowych, stajemy przed Wami nie z prośbą, lecz z rozkazem ob
czyzny. I wiedzcie, że ktokolwiek go nie posłucha, ten jest sprzy
mierzeńcem Prusaków, pomocnikiem ¿amachu krzyżackiego, nik
czemnym dezerterem, który zszedł z posterunku i pozostawił bramę 
otwartą przed wrogiem.

R o d a c y !
Mówimy prosto i twardo: „żądamy od Was pieniędzy, żąda

my świętej daniny z Waszych majątków i zarobków, aby miljardom 
marek niemieckich, które sfałszować mają plebiscyt górnośląski, 
módz przeciwstawić choćby połowę tej siły. Dajcie! Musicie da«*" 
I ani jednej chwili zwlekać już nie wolno“.

Mówimy dalej: „Lud górnośląski wpatruje się w oblicze Pol
ski i pyta: Czemże ty jesteś? Gdzie twoja konstytucja? Gdzie 
prawo, ład i podstawy rozwoju państwowego?“

Jeżeli Sejm polski nie odpowie natychmiast na to pytanie, je
żeli w ostatnich tygodniach walki plebiscytowej trwać będziemy 
jeszcze w chaosie i nie położymy przynajmniej fundamentów pań
stwa praworządnego, jeżeli rząd i wola narodu w tej rozstrzygają
cej godzinie nie zduszą anarchji strajkowej, jeżeli nie stwierdzimy 
czynem, że duch 3-go maja jest u nas silniejszy od ducha Targo
wicy i Rosji bolszewickiej, to sami setki tysięcy głosów ukradniemy 
ojczyźnie i podarujemy Prusakom.



T  C>  i
Słyszy eie ?
Lud górnośląski woła i pyta. Pójdzie za nami, jeżeli mu da

my gwarancje prawa i porządku, lecz gotów uledż pokusie niemiec
kiej, reklamującej swój „yaterland“ rozbity i wygłodzony, jako raj 
na ziemi, jeśli nie przekonamy go w tej ostatniej chwili, ze Polska 
będzie mu chatą Piastowską, rządną, spokojną, bezpieczną.

Powołani przez obywatelstwo warszawskie, aby w przededniu 
walki wydobyć z całego społeczeństwa najwyższą energję i najwyż
szą ofiarę, uważamy za swój obowiązek przypomnieć te kardynalne 
warunki zwycięstwa narodowi naszemu, żądamy pieniędzy i żąda
my czynu twórczego, który skuteczniej od słów najpłomienniej szych 
uświadomi lud górnośląski, że zmieniając obywatelstwo niemieckie 
na polskie, będzie miał prawo powiedzieć z tą samą dumą: „Cms 
polonus sum" (jestem obywatelem polskim), z jaką niegdyś stary 
Rzymianin wymawiał słowa: „Civiś romanus sum" (jestem obywa
telem rzymskim).

Rozpoczynamy pracę i wzywamy wszystkich obywateli Rzeczy
pospolitej, aby każdy stał się ofiarnikiem Ojczyzny i' żołnierzem 
sprawy górnośląskiej. Kto do apelu nie stanie, ten jest krzywdzi
cielem swej ziemi. Do nas i z nami! Przez jeden miesiąc hasłem 
narodu musi być okrzyk:
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