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KOMITET NARODOWY.

Bracia Polacy!

W yb iła godzina i dla nas! Jedność Niemiec proklamowana. l)o tej jedności
postanowił Król państwa swoje wcielić. Z tych zaś prowincji państwa Pruskiego,
które do Rzeszy Niemieckiej nie należą, mogą do niej przystąpić te, które będą
chciały. My jako Polacy mając własne dzieje, całkiem inny i odrębny żywioł
życia narodowego, nie chcemy i nie możemy wcielać się do Rzeszy Niemieckiej,
nie chcemy i nie możemy dobrowolnie do grobu zapomnienia składać naszego

własnego życia, naszej Ojczyzny krw ią przodków naszych tak drogo okupionej.
Ta wiadomość bliskiego odrodzenia się naszego polotem błysk a w icy przejęła
wszystkich, Sprawiedliwość sama toruje sobie drogę dla uniknienia niepotrzebnego
krw i rozlewu, do której przelania jeszcze dość będziem mieli sposobności, udali

się niektórzy obywatele do władz pruskich, aby im W ysta w ić konieczną potrzebę
obrania komitetu, któryby wskazaną drogą prowadzi! sprawę naszą świętą aż

do celu zupełnego oswobodzenia naszej Ojczyzny. Na zgromadzeniu ludu dzisiaj
odbytym zostali do tego komitetu wybrani niżej podpisani.

Bracia Polacy! Jeżli Was jeszcze ożywia gorąca miłość Boga
i Ojczyzny, jeżli dla niej żyć i umierać istotnie pragnienie, jeżliście dotąd z okiem

łzawem ku Niebu wzniesionem na skrzydłach nadziei ku niej wzlatywali, jeżli
macie litość nad braćmi naszymi wygnańcami, którzy po całej ziemi krew swoję
dla niej przelewają, jeśli tli w W as ostatnia jeszcze iskierka miłości Ojczyzny,
unikajcie niepotrzebnego krwi rozlewu, ochraniajcie tych sil i tego poświęcenia
szlachetnego na tę chwilę, w której będzie potrzeboem zbawieniem. Ale

z drugiej strony niechaj W asz zapał święty nie stygnie, niechaj szlachetne po
święcenie i uniesienie nie upada, ale rośnie, bo gotowymi na każdą chwilę być
musimy. M y zaś odpowiadając położonemu w nas zaufaniu idąc za silnym
popędem serca, za tym popędem, który i Was porywa i unosi, wytężymy i po
święcimy wszystkie siły nasze, poświecimy i nas samych, aby tymi slabem!

środkami odzyskać niepodległość Ojczyzny naszej, i tak podzielić nieograniczoną
radość z Wami i wszystkiemi narodami.

Oby ten cel wielki, ten cel święty, do którego wszyscy dążymy, zdołał

nas wszystkich utrzymywać na drodze prawdziwego poświęcenia.

Znakiem naszyni prawnym jest kokarda białego i czerwonego

koloru.
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