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BOŻE NARODZENIE 
W dniu jutrzejszym, t. j. 

25-go grudnia, cały świat 
chrześcijański uroczyście ob- 
rhodzić będzie narodziny 
Boga Człowieka, Zbawcy 
ludzkości i Mistrza nad mi-i 
Mrze, który nauką swoją 
pchnął ludzkość na nowe to- 

ry sprawiedliwości, prawdy 
i braterstwa. “Miłuj bliźnie- 
go twego jak siebie samego” 
-- oto była głębia nauki 
Chrystusa i mieściła w sobie 
wszystko to, czego nie mie- 
szczą wielkie tomy dzieł i 
rozpraw mężów nauki filo- 
zofów i teoretyków. 

Bo istotnie gdyby każdy 
z nas żyjących istot ludzkich 
na tym globie ziemskim 
szedł >za temi kilku słowami: 
miłuj bliźniego twego jak 
siebie samego, to nie byłoby 
tyle cierpień, nędzy i rozpa- 
czy między milionami; nie 
byłoby milionerów ni nędza- 
rzy, ni głodnych, ni zimno 
cierpiących, ni bosych i ob- 
dartych, nie trapionych cho- 
robami z przepracowania i 
zgryzoty. 

Nie byłoby też krwawych 
wojen i mordowania się wza- 
jemnie; narody żyłyby w 

braterskiej zgodzie i przyja- 
źni, nie pożądając dóbr bli- 
źniego swego; każdyby pra- 
cował dla siebie i drugim w. 
pracy pomagał, nie wyzy- 
skując sił i zdrowia swoich 
współbraci. 

Słowem mielibyśmy raj na 
ziemi i ludzkość nie potrze- 
bowałaby socyalistów z ich 
utopijnemi teoryami, nj a- 
narchistów pragnących bu- 
rzyć wszystko, ni królów i 
cesarzy zasiadłych na skrwa- 
wionych tronach; nie byłby 
potrzebny militaryzm zbro- 
dniczy, wydzierający życie 
ludzkie i niszczący wszystko. 
Miłując bowiem bliźniego 
ja k siebie samego, nikt by 
nic pożądał jego mienia i ży- 
cia a wszystkim jednako by- 
łoby dobrze. 

Niestety ludzkość nic idzie 
za słowami wielkiego Mi- 
strza z Nazaretu, lecz tak 
samo jak przed Jego przyj- 
ściem na ten świat, ograbia 
się wzajemnie, morduje, wy- 
zyskuje; jeden naród niena- 
widzi drugiego, a idąc na 
mord i rabunki, bluźnicrcze- 
mi usty wymawia imię Chry- 
stusa i wzywa Jego pomocy. 

Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój lu-1 
dziom dobrej woli”—brzmia- 
ły pienia aniołów nad stajen- 
ką betlejemską, gdzie się na- 
rodził ten, co przyszedł zba- 
wić i uszczęśliwić ludzkość, j A dziś po dziewiętnastu 
przeszło setkach lat co wi- 
dzimy? Tę samą chciwość, 
zajadłość, samolubstwo i 
krwiożerstwo co dawniej — 

to samo deptanie praw bo- 
Ckich i ludzkich, ho bardzo 
mało mamy •'ludzi dobrej 
woli”, którzyby szli śladami 
< hrysttrsa i pamięiali na Je- 
eo wielkie słowa miłości i 
t>-'oSaczenia. Nawet Jego 

ł tdzy w świątyniach nic idą 
/a nauką Mistrza, lecz tak 
«amo pożąda ją dóbr i uciech 
doczesnych a samoluhstweni 
przewyższają innych i nie 
miłują bliźnich swoich, jak 
i' h miłował Chrystus. 

< hwała na wysokości Bo- 
a na ziemi pokój ludziom 

dobrej woli—brzmieć będzie 
jutro w świątyniach Pań- 
skich, jakby na urągowisko 
tej wzniosłej zasadzie, a tam 
w Europie na polach bitew 
ryczą działa, grzechoczą ka- 
rabiny, bagnet wtłacza się w 
pierś ludzką i krew płynie 
potokami, żołnierz morduje 
żołnierza, nie bacząc na jego 
narodowość, wyznanie i 
przekonania, odbiera iąc żo- 
nom mężów, dzieciom oj- 
ców, rodzicom synów jedy- 
nych żywicieli, bo tak chce 
podłość, chciwość i krwio- 
żerczość ludzi nie dobrej, ale 
złej woli. 

I jutro, gdy w świąty- niach Pańskich, których "nie 
| dosięgła groza wojny, 
grzmieć będą dzwony zwia- 
stujące rocznicę przyjścia 
Zbawiciela; gdy popłyną ku; 
niebiosom harmonijne tony 
organów j pienia ludu roz- 
modlonego; gdy unosić się 
będą dymy kadzideł i szepty 
pacierzy, my Polacy tu w 

wolnym i spokojnym kraju, 
przenieśmy się myślą na na- 
szą ziemię ojczystą, gdzie o- 
becnie masowo giną bracia i 
siostry nasze; gdzie płoną 
nasze wioski i miasta, gdzie 
wojska walczące równają 
wszystko z ziemią, że ka- 
mień na kamieniu nie pozo- 
staje. Nie wesołe kolędy tam 
nuci lud nasz, ale wydaje ję- ki rozpaczy i zbielałe z prze- 
rażenia usta zanoszą ciche 
skargi przed tron Najwyż- 
szego ;nie dymy kadzideł tam 
się unoszą, bo świątynie zbu- 
rzone, ale dymy prochów i 
dyniy z płonących chat bied- 
nego ludu, a zamiast tonów 
organów, działa i karabiny 
wygrywają piekielne hejna- 
ły .. 

Ody więc mv tu syci, o- 
dziani j mając'dach nad gło- 
wą, obchodzić jutro będzie- 
my wielką uroczystość Bo- 
żego Narodzenia, wspomnij- 
my o tych nieszczęśliwych braciach i siostrach naszych 
w Ojczyźnie, głodnych i 
marznących w polu. i centy 
swoje złóżmy dla nich. aby ?ch ratować od strasznej 
śmierci, a to będzie najżarli- 
wsza i Bogu miła modlitwa 
nasza. 

St. Louis, Mo. 
Obchód Listopadowy urządzo- 

ny staraniem Gminy Związkowej 
No. 30 zagaił ob. S. 'Biernacki, 
prezes komitetu rtbehodu. powo- 
łując na przewodniczącego ob. 
K. (Bratkowskiego, na sekreta- 

rza Józefa J. Marchlewskiego, o- 
raz wszystkich prezesów i *epre- 
zentantów prasy. 

3- Muzyka orkiestry kadetów; 
4. DekJamacya 4'^ofuicj Bożenny 
Miłonskiej; 5. Mowa oh. W. A. 
Godlewskiego. 6. Pobudki Wo- 
jenne — wykonała kapela Sokoła 
pod dyr. prof. Sniatyńskiego. W 
czasie tego zarządzono kolektę 
na Wydział "Niepodległościowy 
Z. X. P 7. Deklaniacya Mieczy- 
sława Jabczyń«kiego. R Dekla- 
macya .'WSktoryi Hełkowskiej i 
śpiew. 9. Orkiestr* wykonała Mc- 
lodye Indowe. 10. Mowa oh. J. 
Oroszewskiego. u. Orkiestra ka- 
detów; 12. Mowa komisarza Z. 
X. P. ob. Fr. Grodzkiego. 13. De- 
klamacya ob. Kazimierza Zeles- 
kiewicza. 

Zw, Nar. Pol. a kwestya 

Zarząd Centralny Związku 
Narodowego Polskiego, trzyma-1 
jąc rękę na pulsie -naszego życia 
narodowego na wychodzi wie. 
'baozy 'pilnie na nasze sprawy i 
pienwszy spieszy tam. gdzie po- 
trzeba wystąpić w, obronie praw 
i przywilejów naszego wycbodż- 
twa. Zarząd Centralny między 
mnemi baczy tna oprawę emigra- 
cyjmą, (pokutującą w kongresie i 
czyni co może. aby iprze.>zkodzić 
•przyjęciu bilu antyimigracyjnc- 
go 'Dillinghama Burnetta. 

Ostatnio Z. C. wysłał swojego i 

reprezentanta w osobie Adama 
,S. Gregorowicza z Baltimore. 
Md. na Ogólną Konferencyę E- 
migracyjną. jaka się odbyła w 

W aszyngtonie. Kaj>ort reprezen- 
tanta Związlku w tej sprawie 
brzmi: ^ v 

Baltimore. Md. 13 grudnia 1911. 

Do Zarządu Centralnego Zwiąż* 
ku Narodowego Polskiego w 

Chicago, 111. 

Szanowni Panowie! 

Stosownie do polecenia Zarżą-! 
du Centralnego z dnia 9-go b. m., 1 
byłem obecny wczoraj i się zare- i 
gestrowałem jako reprezentant 
Związku Narodowego Polskiego 
na Ogólnej Konferencyi Immi- 
gracyjnej (General Immigration 
Conference) Południowego Kon- 
gresu Przemysłowego (The So- 
uthern Commercial Congress). ] 
Konferencya się odbyła w New 
Willard Hotelu, od godziny lOej 
rano do 12-ej w nocy. Byłem o- 

becny na wszystkich trzech se- 

6yach, oraz w Białym Domu. na 

przyjęciu przez prezydenta Wił-1 
sona, i wysłuchałem wszystkich 
mów i debat. 

ZADANIEM KONFEREN- 
CYI BYŁO OMÓWIENIE 
SPOSOBÓW CELEM OSA- 
DZENIA PUSTYCH GRUN- 
TÓW ROLNICZYCH W STA- 
NACH POŁUDNIOWYCH E- 
MIGRANTAMI Z PÓŁNOC- 
NYCH STANÓW, KANADY I 
EUROPY. 

Obecnych było około 50 osób, 
przeważnie przedstawicieli sta- 

nów południowych, kompanii ko- 

lejowych, które się zajmują pro- 
jektami kolonizacyjnymi, i towa- 

rzystw emigracyjnych. Przema- 
wiali mówcy programowi i tacy 
z pomiędzy obecnych, którzy by- 
li z góry upatrzeni i zaproszeni z 

estrady. 
Z mów i debat zanotowałem 

następujące ważniejsze punkta: 
Wydział Pracy (Department of 
Labor) przez awoje biuro infor- 
macyjne przyjmuje zgłoszenia od 
osób potrzebujących pracy i od 
farmerów i fabrykantów potrze- 
bujących ludzi i takową informa- 
cyę ogłasza w sposób afiszów 
rozdanych i wywieszonych we 

wszystkich budynkach poczto- 
wych. Oraz udziela tej informa- 
cyi pismom w różnych językach 
wydawanych. Leoz odnośnie do 
pracy na roli. ogólnem orzekona- 
niem było. że nie można się spo- 
dziewać zwrócenia immigracyi 
na rolę jako robotników: jeżeli 
chcemy osadzić puste grunta, to 

należy pomódz im mi grantowi 
zdobyć grunt jako jego własność. 
W tym kierunku główny dyre- 
ktor Południowego Kongresu 
Przemysłowego oświadczył, że 

projekt prawa rzędowej pomocy, 
wfomtie udzielania pożyczek na 

długie spłaty, już jest w kongre- 
sie. Nie było jednak mowy o o- 

siedlaniu gruntów rządowych. 
Tak, jak dotąd, o informacye po 

to potrzeba się zgłaszać do biura 
C om misi on er of the Land Office. 
Gruntów tych w stanach połu- 
dniowych jest bardzo mało; naj- 
więcej jest w stanic Florida. Mó- 
wiono o osiedlaniu gruntów ogól- 
nikowo. to jest prywatnych i 
rządowych. Największe sposob- 
ności, o ile wywnioskować moż- 
na było z mów, znajdują się w 

stanach North Carolina, South 
Carolina i Louisiana. 

Przedstawiciel stanu Louisia-1 
na, Francuz, przedstawił, że w 

tym stanie ustrój społeczny i 
temperament mieszkańców (po- 
tomkowie przodków francusłSch) 
jest więcej podc-bny Europie, a- 

niżeli w którym innym stanie w 

Ameryce, i że kolonie włoskie,, 
belgijskie i słowiańskie tam już 
zapoczątkowane, rozwijają się 
znakomicie. Klimat jest doskona* 
ły. a miasto portowe New’ Or- 
leans (nad zatoką Gulf of Mexi-i 
co) ma dobrą przyszłość ze 

względu na kanał Panamski. — 

Warto nam nad tern się zastano-1 
wić. Odłogiem leży tam około 
23,000,000 akrów. Po bliższe in- 

formacye można się zgłosić do 
Wydziału Rolnictwa (Depart- 
ment of Agricuhure), lub do sta* 

nowego wydziału rolnictwa. — 

Wiele informacyi o dobrych spo- 
sobnościach można otrzymać od 
kompanii kolejowych — 62 kom- 
panie kolejowe zajmują się kolo- 
ni zacyą swych gruntów. Ogól- 
nem przekonaniem również było, 
ze nie jest winą jmmigranta, iż 
«ię nie osiedla na roli. Nie jest o 

tern poinformowany przez stany 
poszczególne, które mają prawo 
ogłaszać swoje grunta — a oso- 

by prywatne, spółki kolonizacyj* 
ne i towarzystwa emigracyjne, 
gdyby ogłaszały w Europie, tern-j 
samem przekroczyłyby prawo fe- 
deralne i naraziłyby się na proce- 
sy karne. Przyjęto więc pod ko- 
niec obrad rezolucyę, w której 
proponowano zmienić w tym 
względzie prawo, nadając moż-) 
ność organizacyom handlowym i 

przemysłowym (Chamber8 of 
Commerce and Boards of Trade) 
ogłaszania gruntów w ich po" 
szczególnych okolicach. Nazna- 
czono także komitet z pięciu o- 

sób, który ma pozostać kilka dni 
we Waszyngtonie i, korzystając 
z różnych projektów podanych, 
ma opracować plan dla ułatwie- 
nia im mi grantom osiedlanie się 
na gruntach południowych. Po o- 

trzymaniu sprawozdania tego ko- 
mitetu, jak również protokółu z 

konferencyi, takowe Szanowne- 
mu Zarządowi Centralnemu na- 

deszłę. 
Jak podkreślono na programie, 

który tu załączam, przemawiał i 
gubernator Blease, ze stanu So. 
Carolina. Zbłaźnił się. jak arwykie 
przez atakowanie klerykałów i 

przez swaie nieiasne ogólnikowe 
frazesy. Gdy otrzymał oklaski, to 

tylko z pobłażliwości. Był obec- 
ny też i “sławetny" kongresman 
Bumet. autor nowego bilu immi- 
gracyjnego. Przemawiał częściej 
jak mu wypadało, za co otrzymy- 
wał dość nieprzyjemne wymówki 
ze strony tych. którym mowy 
przerywał interpelacyami. Oka- 
zał się r»rostvrn, wardowym poli" 
tykierem — raczej demagogiem. 
Miał tylko jednego mówcę, któ- 

ry był po jego stronie. Klauzula, 
wymagaiąca umiejętności czyta- 
nia. jak również tak zwana "con- 
tract Inhor clause", były ogólnie 
potępione prawie przez wszyst- 
kich. którzy na ten temat prze- 
mawiali. Bi! ten przeszedł już w ; 
Izbie Posłów. Znajduje się obec- j nie w Senacie. Przewodnieząi ym 
był senator Fletcher. i -wierzę, że 
Senat o tej ogólnej opinii konfe- 
rer.cyi się dowie. 

Wzmianki o Polakach były 
dość pochlebne. Szczególnie wy 
soko o nas się wyraził w swojej 
mowie Dr. Roberts, któremu po- 
tem osobiście w imieniu Związ- 
ku Narodowego Polskiego po- 
dziękowałem. 

Z uszarowaniem — 

ADAM S. GREGOROWICZ. 

K S iBCZYNSK! 

OJCZYZNA A POLACY W AMERYCE. 
W No. -8,^ Dziennika Związknwcgo z dnia ,<>go gru- 

dnia 19*4 r. w notatkach redakcjnych "Z. chwili" redak- 
cya przytacza treść artykułu, który się ukazał w "Kury- 
erzc Warszawskim z dnia ~go listopada r, b., a w którym 
autor podpisany inicjałami “S. R." pisze ze znajomością 
rzeczy o sprawach polsko amerykańskich; a w szcze- 
gólności o naszym Polskim Centralnym Komitecie Ra- 
tunkowym. 

Autorem powyższego artykułu, jak się łatwo domyś- lić można z inicyałów jest nie kto inny, jak były redaktor 
naszego urzędowego organu "Zgody” pan Steian Bar- 
szczewski. który obrany we wrześniu 1897 roku przez 
Sejm XII we Philadelphii, a następnie przez Sejm XIII 
w roku 1899 wybrany ponownie, urząd ten sprawował do 
lipca jooi roku, w którym to czasie wyjechał do Europy, 
a miejsce jego zajął prof. T. Siemiradzki. 

Choć już minęło lat z górą trzynaście od czasu, jak 
były nasze redaktor p. S. B. porzucił pracę na naszej ni- 
wie społecznej i przeniósł się na stałe do Ojczyzny, gdzie 
zajmuje stanowisko współredaktora "kuryera Warszaw- 
skiego jednego z najpoczytniejszych pism w starej sto- 
licy Polski, widzimy jednak, że autor “znający nieco sto- 
sunki za oceanem wykazuje gruntowną znajomość na- 
szych starych wad i stwierdza, że "miejscowe anibicye i 
współzawodnictwa nie hamowane przez prasę poważną są 
zbyt zakorzenione, aby nic wytworzyły opozycyi.” 

Stwierdza t^kże p. S. B. smutne bardzo na dobę dzi- 
siejszą rozdwojenie w łonie wychodżtwa polsko amery- 
kańskiego. mając zapewne na myśli tibozy nasze, z których 
ieden gotów jest do walki przeciwko Niemcom, a drugi z 
Niemcami przeciwko Rosyi. 

Przytoczywszy tę rzetelną krytykę naszego byłego 
redaktora, redakeya ‘'Dziennika Związkowego” w łatwo 
zrozumiałem uniesieniu rzuca wykrzyknik i zapytanie pod adresem mentorów ludu polskiego”: ‘‘No i cóż wv na to!” 
i radzi im: “raz już w'yleźć z tego jajka obaw i jakichś nie- 
domówień. a postawiwszy kwestyę otwarcie, iść po wyty- 
cznej prostemi. a nie krętemi ścieżkami.” 

Przyznać trzeba, że redakeya ‘‘Dz. /wiązkowego” ma 
wnclką, bardzo wielką racyę. 

W akcyi 'mentorów” ludu polskiego” jest zaiste wie* Ic obaw, niedomówień i chodzenia krętemi ścieżkami, z tej prostej przyczyny, że nasza opinia publiczna nie umiała 
dotąd postawić kwest} i jasno i otwarcie j załatwiwszy sifl rozumowo z jej rozwiązaniem nie położyła kresu działaniu 
po omacku na chyb traf, bez rozumowej oryentacvi i celu* 

Odnosi się to zarówno do “mentorów” oryentacyi au* 
stro pruskiej, jak i tych z przeciwka. 

Przyjmijmy za pewnik, że czego Lud Polski pragnie 
i potrzebu je, na to znajduje środki i ofiary, gdvż ta droga cały świat chadza. 

Oowodem n. p. to: Lud Polski pragnie i potrzebuje o* 
kazań ch świątyń i wystawnych nabożeństw. • 

W tym celu Lud Polski w Ameryce zdobył sie na <>• Marność wprost wspaniała. 
Powstało coś z górą 700. mniej lub więcej okazałvcłi 

świątyń, które reprezentują ogółem kilkudziesięcio mi* 
bonowy nakład. Na utrzymanie zaś tych parafii Lud PoW 

rocznic składa po kilka milionów dolarów minimab 
nic $7.000,000 rocznie. 

Lud Polski lubi i urządzą moc hucznych zabaw z nad* 
mierną obfitością trunku i jadła. 

Na ten cel, zwłaszcza zaś na nadmiar trunków idzie n4 
pewno więcej, niż na cele kościelne. 

Lud Polski jest także ofiarny i na cele narodowe: btf* 
dujemy szkoły i domy narodowe, zbieramy składki na róż* 
ne sprawy, między innemi także na Skarb narodowy, naf 
Skarb wojskowy itp. 

Jest jednak w te i ostatniej naszej ofiarności dla Oj* 
czyzny wielka oszczędność, skąpstwo, czy niedołęstwo, afc 
bowiem podczas gdy na sprawy kościelne i rozmaite roz* 
rywki dajemy społem milionv — nasza .społeczna .ofiar* 
nosć na skarb i wojsko dla Ojczyzny obliczyć się da zaleć* 
wie na marnych kilkadziesiąt tysięcy. 

Znaczy to. że na sprawy Ojczyste nie daje Lud cał)\ 
całe społeczeństwo — tylko niektóre jednostki więcej na* 
rmlowo uświadomione. 

J'r?° mas.v 1-tidii Polskiego w Ameryce nie potrze* 
buja i nie pragną “niepodległości Ojczyzny.” której be2 
masowych ofiar w pieniądzach i życiu ludzkiem, absolut- 
mc niepodobieństwem je>t odzyskać. 

I )oprowadza nas do tej konkluzyi zimna logika fak< 
tow. wziętych wprost z naszego życia społecznego. 

Za te kilkadziesiąt, a choćby nawet kilka set tysięcyj 
dolarów, które złożyło dotąd wychodźtwo na sprawę Oj* 
czyzny, nie tylko nie możnaby nawet naszych drużyn So* 
kolich przygotować do wyprawy wojennej, ale nie dałobjg 
<ię nawet paru sprawnych kompanii wojska sformować. 

Pułki kanadyjskie, które Dominium Kanady wysłały 
na plac boju do Kuropy, kosztują : 

Zaopatrzenie każdego regimentu złożonego z 1115 lu* 
dzi w broń. umundurowanie, obóz. kuchnię, sanftaryat i IV 
p. potrzeby wojenne, kosztuje w dolarach i centach $275,* 
000. nie licząc w to amunicyi i utrzymania w polu. 

\Y przybliżeniu zaopatrzenie korpusu wojska złożone*, 
go z 40.000 żołnierzy w niezbędne potrzeby, kosztuje o<| 
jedenastu do 12-stu milionów dolarów. Gdyby więc Polską 
i Polacy chcieli się zdobyć na postawienie do walki w woj* nie europejskiej przynajmniej .trzech korpusów t. j. jednej, armii, podług dzisiaj mających wagę wojennych wyrna** 
gań, musieliby na to ofiarować około $35.000,000, t. j. p<ą $10 od każdego Polaka w Ameryce, licząc w to kobiety | 
dzieci nawet, a nie licząc w' to ochotników, którychby tej 
dać trzeba, a których nawet obliczyć na centy i dolary ni« 
można. 

Pewnem jest, że gdyby się Polska i Polacy na taką o*» 
tiarę zdobyli, wtedy mocarstwa wojujące dałyby tej armif 
transport na plac boju, amunicyę i żywność, a nadto trak-* 
towanoby Polskę jako mocarstwo na równi n. p. z Belgia* która obecnie ma na placu boju nie więcej żołnierza — i 
udziel on oby nam nawet głosu, stanowiącego o losach na* 
szej Ojczyzny, na konferencyi pokojowej po wojnie. 

Lecz skoro wszystkie te ewentualności, według wszelkich prawdopodobieństw', nigdy urzeczywistnić się nie dadzą i Lud Polski — Polsce ani armii, ani pieniędzy* 
na armię nie da, więc trzeba sobie wszystkie wojowniczej 
mrzonki z głowy wybić i ograniczyć się przynajmniej d<* 
niesienia pomocy tym z rdodu ginącym rodakom naszym, 
których wojna między zaborcami Ojczyzny naszej w taki 
straszliwy sposób nawiedza. 

Polska błaga nas dziś o kęs chleba — bądźmy wię« choć tak ofiarnymi, abyśmy jej choć mały kąsek dali. 
Połóżmy kres kłótniom i zajadłym sporom partyjnym 

— a zabierzmy się wszyscy wespół do akcyi ratunkowej, a 
spełni się “pium desiderium” naszego byłego druha i bra- 
ta Związkowca p. S. R.. iż przyszłość “być może" położy kres rozdwojeniu między Polakami w Ameryce. 
Pittsburgh, Pa., dnia 6 grudnia. 1914. 1 

Odezwa Śpiewaków z Cleveland, 0. w dzielnej Poznań. 
Tow. *pi«wW7.* -Wiruta I Moniusz- 

ko" urządzają w nlnósMą. dnia 17-*o 
stycznia 1916 r. o RodstnłA 6:80 wIa- 
<-tr>rmn w mu Białego Orla pn. 8315 
Hoffman ulicy wspólną zabawą. Ka- 
*da członkini 1 luUdy członek tych o- 
bu chórów, jak równi** Komitet t«j 
mbanry dokłada wmtlkk* alt, aby 

■wi*c«Ar ton wlowolnił goAci Jak najl 
loploj. 

Zapranwwny koirtanki I kol**** 
po lutni ora* nan. Polon i* c.lrroU*, 
dik% o najllcailajM# popwto nanzof 
■ktmwy w ton wloosAr. 

Oórą PMA! 


