
Bracia Chołmszczanie! Nadszedł czas spra
wiedliwości i wyzwolenia waszego z niewoli i 
ucisku! Wiekowa krzywda ukraińskiego narodu 
Chołmszczyny przystanowiona nareszcie dzięki 
sprawiedliwości i samookreśleniu narodów przez 
szczodrą rękę sprzymierzonych z nami cesarzów 
niemieckiego i austryjacko-węgierskiego!

Chołmszczanie! Pora wam nie słuchać bała- 
muctwa panów i księdzów. Oni tó z was zrobili 
polaków, choć tu z dawna była Ukraina. Polska 
intryga bezprzestannie pracuje nad tym, żeby 
z was wjrrwać serce i duszę ukraińską. Każe 
wam płacić na szkoły, które was przerabiają na 
polaków, przez co prawie wszyscy zapomnieliście 
mówić i czytać w języku ukraińskim. Ale to się 
zmienić musi. 1 ostatni chyba raz rozmawiamy 
z wami, używając języka naszych krzywdzicieli 
polaków. Pójdziecie za nami, gdy my przynie
siemy do was naszą sprawiedliwość: Nie będzie 
u nas ziemi ni pańskiej ni chłopskiej. Ziemia bę
dzie wszystka gminna rządowa, a po sprawiedli
wości trzymać będą ws/yscy raz lepsze raz gor
sze, a nasza ukraińska nula w Kijowie równo 
naznaczać będzie. Nie pokrzywdzimy ani was 
bracia włościanie katolicy, którzy się u nas po
zostaniecie, ani was bracia żydzi. Wszyscy po 
równu prawo do gminnej ziemi dostaniecie.

Nasza Rada w Kijowie i o ulżeniu ciężarów 
pomyślała. Nie będzie płatnych ślubów u księ
dzów, a kto zechce u naszego wójta ukraińskie* 
go zadarmo dostanie. Skończy się panowanie 
kościołów polskich i księdzów, ale tylko wtedy, 
gdy nie dacie swoich podpisów przeciw ukrainie, 
do których oni was namawiać będą.

Nie słuchajcie polskich panów, ta księdzów, 
którzy was buntują przeciwko niemcom i austry- 
jakom, bo niemcy i austyjacy to nasi przyjaciele, 
którzy nam Ukrainę budują i was bracia chołm
szczanie do Ukrainy przyłączają. Teraz niemcy 
robią nam w Kowlu woisko ukraińskie. Niech 
wszyscy Bracia chołmszczanie, którym idą lata 
wojskowe zgłoszą się do postów żandannskicji, 
aby ich zapisali do wojska ukraińskiego.

Nie pora lachom służyć! 

UKRAIŃSKI ZW IĄ ZEK  

W Y ZW O L E N IA  CH OŁM SZCZYN Y.


