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Piąty Punkt Orędzia Cenzora Z.N.P. 
Organizator. 

Na kifk*u sejmach związ- 
kowych poruszaną była spra- 
na organizatora, a właści- 
.vie utworzenia biura wer- 

bunkowego na wzór, jak ma- 

ją niemali wfsizysrtkle większe 
Drgańizacye bratniej pomo- 
cy. a tenibardziej kompanie 
isek)uracy)n«, które niemal 
w każJdem mieście mają swo- 

je bitora, superkitendentów ł 
agentów, na czem snąć źle 
nie wychodzę, skoro tych 
biur nie rwijają, aule owszem 
ie rozszerzają. Zaś pomiędzy 
związkowcami utarło się 
mniemanie, że Związek jako 
orgamizacya ideowa, na zysk 
nie obtoczona, nie powinna 
uprawiać "łapichłopstwa” i 
zdobywać członków przy po- 
mocy organizatorów czy a- 

gentów, bo kaiidy związko- 
wiec tewt organizatorem i 
może zdobywać członków na 
tak wzniosłe hasła, jakie 
Związek krzewi. 

W teoryi argumenty te 

iidiN^c pramyiia uowouzi oos 

innego. Ci, co najwięcej 
krzyczą, że każdy związko- 
wiec jest organizatorem, nie 
wprowadzili <ło Związku ani 
jednego członka w ciągu kil- 
ku lat, a niektórzy nawet do- 
rosłych dzieći swoich nie po- 
trafili do pas wprowadzić. 

Gdyby istotnie każdy z 
nas był tym organizatorem, 
za jakiego się podaje i wpro- 
wadził choć jednego członka 
do Związku w ciągu roku, no 
to nasze szeregi podwoiłyby 
się w is-tki miesiącach, a po 
drugich is-tu miesiącach 
wzrosłyby w czwórnasób i 
vv*tedy o organizatorach czy 
agentach specyalnych do 
•dobywania członków nie 

byłoby mowv. Jednakże te 
wszelkie gananmy, it każdy 
związkowiec jest organizato- 
rem. nie mają żadnego walo- 
ru, bo w praktyce organiza- 
torów tych mamy bardzo 
mało. 

Są istotnłc tu i owdzie je- 
dnostki gorliwe, energiczne, 
czynne, kochające Związek i 
mające dar organizatorski, 
które co miesiąc wprowa- 
dzają nowych członków do 
Zwiąfckti, a w ciągu roku 
zdobywają ich po kilkana- 
ście i kilkadziesiąt, ale to są 
wyjątki rzadkie i tego ogól- 
nie w rachubę brać nie nale- 
py. Jesteśmy świadkami 
mutnych faktów, że ojciec 

•inleży do Związku, matka 
do Foresterek, a ich synowie 
i córki do Kolumbii sów, Py- 
tlasów, Woodmenów i do 
rozlicznych klubów i lóż a- 

merykańskich. I to się mają 
nazywać "organizatorzy” te- 
uo rodzaju związkowcy, któ- 
rzy właśJnie najbardziej 
rzyczą przeciw ustanowie- 

niu biura werbunkowego w 

Związku. 
Szanowny Cenzor Pako- 

c'v pisząc w swojem orędziu 
n organizatorze, takie wy- 
snuwa wnioski i podaje pro- 
jekty: 

“W systemie zdobywania 
nowych członków i tworze- 
nia nowych grup potrzebną 
łest koniecznie reforma. Ani 
nagrody za werbowanie no- 

wych członków, ani zapew- 
nienia, że wszyscy jesteśmy 

organizatorami, dotąd nic 
dały Związkowi Narodowe- 
mu Polskiemu takiego przy- 
rostu, jaki być powinien. 

“Jedynem wyjściem z ta- 
kiego stanu rzeczy byłby od- 
powiedni organizator przy 
Zarządzie Centralnym, któ- 
ryby kierował tego rodzaju 
pracą i umiał rozdzielać ją 
setkom pomocników, zamie- 
szkałym w różnych osadach 
polskich.” 

Słuszne to słowa i poleca* 
my je głębszej rozwadze po- 
słów Sejmu XXI, gdyż to 
jest jeden z najważniejszych 
punktów, co do rozwoju li- 
czebnie, a tein samem finan- 
sowo naszej organizacyi. 

Widzimy ze smutkiem, jak 
organizatorzy i aeenci róż- 
nych obconarodowych orga- 
nizacyj niemieckich, iiiartdz- 
ksch, a nawet żydowskich ło- 
wią Polaków i Polki w swo- 

je sieci, a my wobec tego je- 
steśmy bezsilni. Dziesiątki, 
a nawet już setki tysięcy Po- 
laków i Polek należą do ob- 
cych organ i żacy j bratniej 
( ?) pomocy i do kompanij a- 

sckuracyjnych, a o Związku, 
czy innych organizacyach 
polskich ani nie wiedzą. Nie 
ich to wina, ale nasza, bo nie 
idziemy między hid nasz, nie 
tłómaczymy mu czem jest 
Związek Narodowy Polski i 
jakie korzyści przynosi nale- 
żenie do niego. 

Ale z dtugiej strony nie 
można żądać, choćby od naj- 
lepszego związkowca, aby 
ten tracił czas i własne pie- 
niądze na werbowanie człon- 
ków. Są miejscowości małe 
w różnych stanach, gdzie są 
Połacy nigdzie dotąd nie na- 

leżący i należałoby tam tyb 
ko pojechać, urządzić zebra- 
nie, wytłómaczyć rodakom, 
jakie odniosą korzyści nale- 
żąc do polskiej organizacyi i 
co Zwązek dla naszego spo- 
łeczeństwa działa, a z pe- 
wnością grupy związkowe 
rosłyby jak grzyby po desz- 
czu. Taką jednak robotę pro- 
wadzić może jedynie zdolny, 
energiczny i płatny organi- 
zator. bo niepłatny, choćby 
najłepszy i najzdolniejszy 
związkowiec tej pracy się 
nie podejmie, gdyż to pocią- 
ga za sobą koszta, które nie 
każdy może, czy chce pokry- 
wać. 

Piszący te słowa sam był 
kiedyś przeciwny płatnym 
organizatorom, wierząc w i- 
<łeową stronę Związku i pa- 
tryotyzra jego członków, że 
każdy Motnie powinien być 
organizatorem. Doświadcze- 
nie jednak nauczyło nas, że 
słowa, a czyny — to olbrzy- 
mia różnica. Jak misyonarz 
idzie między ludy pogań- 
skie i głosi im słowa boże, 
powiększając zastępy wier- 
nych. tak i my musimy mieć 
swoich misyonarzy związko- 
wych, k^órzyfby szli między 
lud i idosili mu narodowe, 
patryotyczne prawdy, jakie 
Związek wyznaje i szerzy. 
Wobec konkurcncyi, jaką 
nam wytwarzają inne orga- 
nizacje polskie, a zwłaszcza 
innonarndowe. nie możemy 
się trzymać dawnego syste- 
mu organizacyjnego, ho zo- 

staniemy zagwożdżeni i nie 
będziemy «^ię rozwijać tak, 
jak powinniśmy. 

Koszta, jakie Związek po- 
niesie na utworzenie biura 
organizacyjnego i organiza- 
torów pokryje się z naddat- 
kiem ze wstępnego od no- 

wy ch członków i z podatku 
obrotowego, jaki ci członko- 
wie będą płacili, a jesteśmy 
pewni, że Związek w ciągu 
roku zyskałby pięć razy wię- 
cej członków, niż dotąd zy- 
skał, jeżeli do roboty zabrał- 
by się zdolny i energiczny 
■organizator, któryby potra- 
fił stworzyć sieć biur wer- 

bunkowych w całym kraju i 
potrafił dotrzeć wszędzie 
tam, gdzie jest coś do zrobie- 
nia. 

Zresztą na próbie wiele nie 
stracimy. Gdyby się okazało, 
że organizator, czy organi- 
zatorzy nie .przynoszą tych 
korzyści, jakich się spodzie- 
wamy, natenczas biuro takie 
można każdej chwili zwinąć. 

Jesteśmy jednak pewni, że 
zdolny organizator, przy po- 
mocy suborganizatorów pła- 
tnych, podwoiłby nasze szere 

gi, gdyż materyału do budo- 
wania Związku nie brak, a 
koszta stąd wynikłe też by- 
łyby pokryte bez żadnych 
specyalnych podatków'. 

Terror, anar- 
chia i zdrada. 
Rok wojny minął, wojny 

strasznej, zdawna oczekiwa- 
nej. Ale myśmy wszyscy 
wiedzieli, że w tej wojnie 
musi ostatecznie rozstrzy- 
gnąć się pytanie, kto rządzić 
ma. Widocznie narody zro- 

zumiały to pytanie aż nadto 
dobrze, skoro stanęły do tak 
■krwawej, wielkiej i przewi- 
dzianej walki. 

Lada dzień rozstrzygnie 
się jeden epizod tej wielkiej 
■batalii, epizod militarny. A- 

w*ojna nie rozstrzygnie 
się tak prędko. Militarna 
sztruka. dwudziestoletniem 
przygotowaniem do wojny 
stworzona, może odnieść 
chwilowy tryumf. Niemcy 
mogą wziąść Warszawę, ale 
co dalej będlzie? 

Zniszczono nas już tak 
strasznie, że nic więcej do 
zniszczenia nie pozostaje, 
prócz — Warszawy. Bywały 
czas)’, że zagony krzyżackie 
nie oszczędzały niczego, że 

niszczyły wszystko, co na 
drodze im wypadło. Warsza- 
wa, — to jeszcze nie cała 
Polska, bo Polskę naród sta- 
nowi, a nie miasta i ziemie, 
ścierpimy i ten jeden cios, 
najlbo4eś'ńiej'szy ze wszyst- 
kich, ale nie omieszkamy 
wstawić go na rachunek na- 

szych cierpień jako jeden 
I więcej argument, żeśmy wol- 
nymi być powinni. Niech 
więc biorą Warszawę! 

Do Warszawy wkroczą 
Niemcy, nasi odwieczni wro- 

gowie. pokolenie krzyżackie, 
które nam poprzysięgło za- 

gładę. My, Polacy, będziemy 
walczyć znów tak długo, a* 
Niemców z ziemij polskiej się 
pozfbędziemy, choćby to 
znów kosztowało lat tysiące. 
bo przecież my nie zginiemy 
narodowo. Mamy pewność, 
że nasza niezłomna wola zi- 
ści się nareszcie. 

A1e obok naszych odwie- 
cznych wrogów. Niemców, 
potomków krzyżackich, ktoś 
inny jeszcze do Warszawy 

chce wkraczać. Rydwan try- 
umfalny zwycięscy, którym 
do Warszawy wjedzie nowo- 

żytny te utoński Wercynge-, 
toryx, cesarz Wilhelm wraz i 
ze swoją małżonką, ciągnąć, 
będą pilskie konie: prawdo-j 
podobnie pan feldmarszałek 
Durski, generał Piłsudzki,, 
tnajor Rylski i kilku innych 
takich sztaboMłców zaprzę- 
gnie się w cf&monta. aby 
s\yego “króla polskiego” 
wśród burzy oklasików żydo- 
wskich i socyalistyoznych 
wciągnąć w mury prastare- 
go grodu, stolicy Polski. 

Zapowiedzie, jakie głosi 
sam J. E. pan major Rylski, 
dają nam zupełnie jasny o- 

braz gospodarki, jaką w pol- 
skiej ziemi zamierza rozpo- 
cząć ta nędzna, podła, prze- 
kupna, zdrajcza, prusacza 
szajka rewohicyonistycznych 
matołków, socyalistycznych 
terrorystów, opryszków. zbó- 
jów i żydo^ ski-ch pachołków. 
Dziw doprawdy, że tyle cy- 
wilnej odwagi jest w tej ho- 
łocie ; widocznie wyruszyli o- 
ni już dawno z podstaw 
wszelkie własne pojęcia o 

społecznym i narodowym 
porządku i ładzie, a obecnie 
sadzą, że wśród ogólnego 
wojennego haosu oni wezmą 
w dłonie cały ster spraw spo- 
łecznych, jak to chcieli uczy- 
nić w r. 1905. 

Stryczek nam nie groźny, 
bo nasi najlepsi na nim ginę- 
li w latach krwi i sławy. A1e 
ginęłi z reki przemocy, z rę- 
ki zbirów, na których nie by- 
ło rady, bo mieli fizyczną 
przewagę. 

Dziś czasy zmieniły się. 
Dziś właśni ziomkowie, sza- 

leńcy, obłąkani prusotilską i- 
deą grożą nam stryczkiem i 
kulą tam w Europie, ba, na- 
jwet tu, na wolnej i nieutral- 
nej amerykańskiej ziemi nie 
mogą wstrzymać swych te- 

rorystycznyoh pogróżek. I 
cóż to znaczy do licha?! 

Zdradę wam iuż udowod- 
niono, Judasze. Bierzecie pru- 
skie pieniądze i jesteście w 

pruskiej służbie. Walczycie 
za Prusy, ale nie sami; wy- 
ście generałami i majorami, 
a ci, przez was ofeałarmiceni 
fałszywą kleą wolności zale- 
gli tysiącami trupów pola bi- 
tew. Jak długo zwycięża 
wasz przyjaciel, a najwię- 
kszy i odwieczny wróg naro- 
du polskiego, Prusak 1 Au- 
stryak. tak długo wolno wam 

denuncyować, terroryzować, 
zdradzać i wieszać własnych 
braci rodaków, tysiąckrotnie 
od was lepszych. 

Ale gdy przyjdzie obra- 
chunek? 

Stryczek przecie na każdą 
szyję jest dobrym. 

Trzeba być albo bardzo 
głupim, albo bardzo szalo- 
nym, żeby się pn takiej wi- 
docznej i namacalnej zdra- 
dzie narodowej jeszcze czuć 
bezpiecznym, jak to czynią 
nasi prusofile. Widocznie są- 
dzą oni, że tylko sami potra- 
fią zdobyć się na energię. A- 
le wnet może przyjść czas, 
że nie pojedyncze partye, ale 
naród będzie sądził. Wów- 
czas i o stryczki i kule nie bę- 
dzie tak trudno, jak się ko- 
muś zdaje, ale wówczas już 
nie będą one terrorem i zdra- 
dą. ale zasłużoną karą dla 
terrorystów i zdrajców naro- 

du. Czas niedaleki... 

's^oła Wyższa Zw. Nar. Pol. 
« ambridge Springs, Pa. 
W założeniu swcm Związek 

; Narodowy Pblski postawił sobie 

|» cel zaipewnienie ludowi pol- 
skiemu na wychodztwie rozwo- 

ju pod względem moralnym, u- 

mysłowym, ekonomicznym j spo- 
łecznym. oraz obowiązek ochro- 
ny języka polskiego, kultury j o- 

byczajów polskich od zaniku — 

tutaj na obczyźnie. 
Ufundował przeto Związek 

Szkołę Wyższą, której zadaniem 
jest nie tylko kształcenie mło- 
dzieży zastosowane do potrzeb 
amerykańskich, lecz i wychowa- 
nie jej w duchu obywatelsko-na- 
rodowym, opartym jednocześnie 
na najlepszych dorobkach kultu- 
ry amerykańskiej z dołączeniem 
najpożyteczniejszych i najpięk- 
niejszych wytycznych myśli 1 
kultury polskiej i rozwijaniem 
silnego i głębokiego zamiłowania 
do wszystkiego, co jest polskie. 

Za roczną opłatą $100 do $125 
Z. N. P. daje rodzicom <polskim 
możność kształcić i wychowywać 
swych synów na dobrych obywa- 
teli Ameryki, a zarazem dziel- 
nych synów narodu polskiego. 

•Szkoła Związkowa dokłada 
starań, aby czas studyów skrócić 
swym uczniom jak najwięcej. W 
tym celu zostały otwarte przy 
Szkole Wyższej kursa przygoto- 
wawcze, które dają rodzicom 
możność odebrać syna ze szkoły 
publicznej hrb parafialnej rych- 
lej, powiedzmy w ra roku ży- 
cia i przysłać go do Cambridge 
Springs na kurs przygotowaw- 
czy. Po ukończeniu tego kursu w 

jednym lub w dwóch latach, sto- 
sownie do zdolności chłopca, to- 
czeń jest odpowiednio przygoto- 
wany do kursu akademickiego, t. 

j. “high school,** gdzie w ciągu 
lait trzech otrzyma takie samo 

wykształcenie, jak w amerykań- 
skich ‘łiłgh achools” z dodatkiem 
języka, literatury i historyi pol- 
skiej, oraz polskiego wychowa- 
nia domowego. 

•Po ukończeniu >Sricoły Wyż- 
szej chłopiec może być gotów 
już w roku 16 łub iytym swego 
życia do kursów kolegiallnych i 
.rozpocząć nauki zawodowe, czy 
to medycynę, czy prawo, czy 
,inżjmieryę lub inne, wstępując 
ido uniwersytetu. 

Szkoła Związkowa zamierza 
nawet i po wyjściu z niej stu- 

denta, dać mu możność korzy- 
stania z jej dobrodziejstw, gdyż 
w najbliższej przyszłości Rada 
Szkolna Kolegium ZL N. P. po- 
stara się utworzyć katedrę Języ- 
ka. literatury i historyi pol^dej 
przy jednym z lepszych uniwer- 
sytetów amerykańskich i starać 
się będzie, a!by wychowawcy 
Szkoły Związkowej Ili na ukoń- 
czenie swych nauk do wybrane- 
go w ten spocób uniwersytetu. 

|W* roku bieżącym Szkoła Wyż 
•za Z. N. P. wydała pierwsze dy- 
plomy akademickie garstce abl- 
turyentów, którzy ją ukończyli. 
Jest to młodzież, która niechyb- 
,nie cMtibe sobie i szkół przy- 
niesie. 

Wiele osób nas zapytuje o sto- 
sunki panujące w Szkole Związ- 
kowej w kwestyi religijnej. W 

odpowiedzi tym wszystkim, pra- 
gnę tutaj zaznaczyć, że Szkoła, 
tak, jak i cały Związek przestrze- 
ga tych samych zasad i postępu- 
je w duchu, jak najdalej idącej 
tołerancyi. 

Pode z aa gdy polityka ze spraw 
szkolnych w Cambridge Spcings 
jest niemal absolutnie wykluczo- 
ną — rfligia. jako znakomity 
czynnik wychowoczy jest przez 
władze azkołne szczerze pielęg-* 

nowaną. Stądto Szkota Związko- 
wa ze względu na obeoną w niej 
większość uczniów katolików, 
obserwuje święta i posty przez 
Kościół katolicki przepisane, u- 

dzieła w wyższym zakresie nau- 

ki religi) rzymsko katctickdej 
wszystkim *ym, którzy się jej 
pragną uczyó, oraz umożliwia 
swym wychowańoom spełnianie 
praktyk i obowiązków przez Ko- 
ściół przepisanych, odnoszących 
się do naboleftstwai i Sakramen- 
tów. 

Stosunek profesorów 4 uczniów 
Szkoły Związkowe) w Cambrid- 
ge Springs do miejscowego pro- 
boszcza pesadH św. Antoniego 
księdza Gaanona jest bardzo 
serdeczny i miły. W słuchaniu 
spowiedzi po polsku wyręczają 
proboszcza regularni o dojeżdża- 
jący na koszt Szkoły księża pol- 
scy z sąsiednich parafii polskich. 

Wszystkim rodzicom, pragną- 
cym chłopcom swym dać wycho- 
wanie polskie óbok wykształcenia 
tak amerykańskiego jak i pol- 
skiego usilnie polecamy Wyższą 
Szkołę Zwlązfoarwą w Cambridge 
Springs, gdzie uczy doskonały fa~ 
kufltet złożony z rektora, czte- 
rech profesorów amerykańskich, 
tCzterećh polskich, instruktora gi- 
mnastyki i nauczyciela muzyki. 

Program nauk ułożony jest we- 

dług najnowszych wymagań pe- 
dagogicznych, a uznany przez 
profesorów edukacyi najlepszych 
amerykańskich uniwersytetów, 
jako Idealny i znakomity. 

Szkoła Zwiąż owa ma już ca- 

ły czarter i wejdzie na Siatę szkół 
akredytowanych przez kolegia ł 
uniwersytety amerykańskie. 

Warunki zdrowotne i otocze- 
nie na prześlicznej posiadłości 
związkowej w .Cambridge 
Springs są idealne i skłaniające 
uczniów do wteBdch gestęgów w 

naukach ł normalnego nmju 
fizycznego. 

Chłopcy w szkole BWątlcowcJ 
są czerstwi, zdrowi I pilni w oo* 

ukach. 
Szkoła prwyj mowacó nada) bę* 

dzie tylko kandydatów wyboro- 
wych, dobrego moralnego charab- 
tero | obyczajów —» wadęwazy 
sobie za cel 1 hasło: nie ideflą 
liczbę, lecz doskonały jakość u- 
c zadów. 

Rada Szkolna postanowiła 
piny jąć na rok następny nie włę- 
*oej jak stu nowych studentów, 
zatem, kto zamierza postać chłop- 
ca do Wyższej Szkoły Związko- 
wej w Cambridge Spring*, IV, 
powinien zawczasu pisać po ap- 
likacyę i warunki przyjęcia po<f 
adresem: Rektor Kolegitnn Z, Ml 
P., Cambridge Spring*, Pa. 

Rok szfcoftny rozpocznie się i- 

igo września 1^5 r. 

R S. AbceyiSaki, serkr. Rady Szkol. 

NEW BRIGHTON, N. T. 
Zawiadamiam członków Z. N. 

P. w Staten Jslcnd, N. Y., ił przy- 
szła posiedzenie Gminy nr. 10*2 
Z. N. P. odbędzie się w niedzielę 
dnia 22-go sierpnia, na hali ob. 
Kruszyńskiego. Posiedzenie jest 
jako nadzwyczajne, względem o- 

mówienia wspólnego spraw Z. N. 
P. — oraz danie instrnkcyi na- 

szym delegatom na Sejm XTT Z. 
N. P. 

Nominacje na posłów do Sejmu 
w Gminie otrzymali: B. Kotarski, 
M. Kuberski, Z. K. Wojtaszek. M. 
Bojanowski. Na kandydata na ko- 
misarza Okręgu TV otrzymali no- 

minacyę: B. Kotarski, Z. K. Woj- 
taszek. 

Grupy raczą ściele się zastoso- 
wać do regulaminu wyborów i na 

22 sierpnia rezultat głosowsnia 
ma być doręczony komisyi Gminy. 

Członkowie jak i członkinie o- 

dzenia swych gnip. 
B. KotsraW, sekr. Gm. Nr. no 

Z Bliri Komitatu Przedsej- 
mowego Zw. Kar. Pol. 

w Schenactady, R.Y. 
Ona Sejmu XXI Z. N. P. 

ii» mię. 
Komitet, który jut od Ufta 

miesięcy jogi ustalony | po&tp, 
luny na subhomitety mam* 
Bacznie, alby wykazać, (t yj- 
™>. ie mUaito Schcnectady ola 
jeat tak wtelkfca* (jak 
fle sdaje się Sejm wypadnie a* 

dawufaiiajęcoi. 
W ostatnią niedzielę 

odbył komitet ewcfle pcsdedzcfflSs. 
na którem suftfcmdiety mta&y 
■pnnroedinie i ̂ yhi^inTiTtlj 
czynności i powzięły dalszo bo. 
ki. SubJcocmtot Deiboracyi, obny< 
śla stałe, aby ddkoracyo miasta | 
sali wypadły łmponnąjgo. 

Również Komitet Pamiętnika 
dokłada starań, aby wydał pa* 
mfiętnik bogaty w treść i gv*V 
któryby peaewyimyi wszysttdC 
dotychczasowe. 

Subtoomatcty Zaęwweń 1 Lo> 
kacyjny również są czynne. 

Cała Polonia o niczem, jak tyl« 
ko a zfcdfcającym się Sejmk 
nie mówi, 

Wszystkie połąrannn chóry od- 
bywają stale tekcye pod dyrek- 
cyą pvoL St. Kosińskiego, aby 
Msza, jak również śpiewy w cza- 
sae koncertu wypadły zadawał- 
sńająco. 

Na <wtainli in posiedzeniu wy- 
pektiono miejsce i p. J. Jasiń- 
skiego. ab. L Wierzyńskim, a w 

miejsce dwóch, którzy nie uczę- 
szczali na posiedzenia naznaczo- 
no ab. ob. W. Tuchowfcza i Fr, 
Mmzczaka. 

T. P. Kaptiirtrinwica. 
* & A. ZWeckt 

Komitet Paąy 

Naw Ksnstngton, Pa. 
lf płeatfelę dnia 18 Epc* a& 

był da Wloo Grurrwaldsk^ 
ranłeon Gminy Nr. 65 Z. N. $. *; 
teatttt© 

Wie® ćtwonjt jnltfrotmj! bv< 
mlstw Daniel Barn% na poeve< 
dnioz^cego powtJłel, Piotr* &* 
leaklego na sekretarza X D|4i 
czyńakieg®. 

Mowa doktora TM—y 88 Mr« 
ta angielakina 

Deklamacją *to* Wawel** yw 
pannę Jadwigę Płytjfiak*. 

Mowa Daniel® Boran 
Śpiew kwartale Kółka Amator* 

■kiego. 
Mowa Józefa Pdra a fłttlftui 

Kolekta na gMayfty 
Podezaa kolekty polska «ariBa< 

etra Paderewskiego odegrała agfe* 
kę Poeta i wieśniak. 

Owiaserrie dziatwy inkslnj g» 
Nr. 41. 

śpiew kwartet Kółka iirtntjiw 
“Na Gro/by". 

Na zakończenia wieoa odśpiewa* 
no Boże coś Pokkp. 

PoWra orkiestra Paderewekiegr 
odegrała mana “Social lofc”. 

Dochód a wiecu Jeet następują* 
cy» Z programu $57.00; z kolekty 
na hali 18.91; aa kwiaty 19.80. — 

Razem $95.80. 
Roeohńd t 7k draki, kwiaty i 

wysyłkę piemprtzy $25.50 Ozyate 
go dochodu $70.00. Wysłane zo- 

stały do Wydsiału Niepodległo- 
śeiowego. Szanownym mówcom 1 
aa. druhnom, która się zajęły 
sprzedawaniem kwiatów, dekla 
mat orkom i śpiewakom, polskiej 
orkiestrze Paderewskiego i tym 
któray dali ewe ogłoszenia do pro* 
gramn i właścicielowi teatru “Im 
perial “ za bezinteresowne wyna- 
jęeie hali składamy staropolski* 
Bóg zapłać. 


