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DLA DZIECI POLSKICH 
Na ostatniem posiedzeniu 

Zarządu Centralnego Z. N. 
P. na sugestyę prezesa K. 
Żychlińskiego przeprowadzo 
no wniosek, aby wydać o- 

tiezwę do ogółu polskiego z 

prośbą o datki dla biednych, 
nieszczęśliwych, ginących z 
ffłodu d-zicći polskich w Oj- 
czyźnie naszej. 

Da{ki te mają stanowić 
podarek gwiazdkowy dla 
tych drobnych istot, które 
dziś ni chleba, ni kropli mle- 
ka, ni odzienia nie mają, gi- 
nąc masowo z głodu i zim- 
na. 

Zarząd Związku uchwalił 
przytem ogłosić w pismach 
związkowych piękną ode- 
zwę, jaką zamieścił w “Dzień 
niku Poznańskim” ks. H. 
Szuman, w sprawie ratowa- 
nia dzieci .polskich od głodo- 
wej śmierci. Odezwa ta 
brzmi. 

“A ktoby przyjął je- 
dno dzieciątko takowe 
w imię moje, mnie —, 
przyjmuje”. (Mat. *8, 
5). 

“Zimą przed drzwiami. 
Pierwsze nocne przymrozki 
ścięły kwiaty po ogrodach. 
W czoraj^ jeszcze czarujące 
rozmaitością barw, pięknoś- 
cią kształtów, powabem wo- 
ni, straciły przez noc całą 
swą urodę, cały wdzięk. Mar 
twe, sine, zwieszają się dziś 
główki kwiatów moich przez 
mróz przedwcześnie zwarzo- 

nych. Żal ściska serce, że 
kwiaty giną. Ale większy i 
głębszy żal zalewa duszę na 

wspomnienie o dzieciach, o 
tych kwiatkach najcenniej- 
szych naszej ziemi, z pośród 
których tej zimy jeszcze du- 
żo zmarnieje i zginie, jeżeli 
ich nie nakarmimy, nie odzie 
jemy. Kwiaty chowamy na 
zimę do domów, krzewy i 
drzewa szlachetne, otulamy 
ciepło, aby nie zmarzły, pta- 
szętom sypiemy pokarm, a 
dzieciom narodu naszego 
mielibyśmy zezwolić umie- 
rać z zimna i głodu? 
Przerażające dochodzą nas 

wieści o nędzy dzieci. W 
Łodzi i Częstochowie na u- 
licach dzieci na pół nagie, 
wygłodniałe, błagają o li- 
tość. Nędza urąga tam wszel 
kim opisom. A przecież dużo 
się czyni. W Częstochowie 
ks. kanonik Fullman, prezes 
doraźnej pomocy uratował 
może setki i tysiące od śmier 
ci głodowej, rozdawszy do- 
tąd przeszło półtora miliona 
obiadów. W Choceni na 
Morawach wśród uchodź- f 
ców mnóstwo dzieci umiera 
codziennie na choroby zara- 
źliwe. W Skalmierzycach 
dzieci internowane chodzą 
do kościoła w niedzielę bez 
wierzchniego ubrania. bo 
nie posiadają tegoż. 

“W Królestwie i Galicyi z 
setek tysięcy mieszkań ludz- 
kich pozostały tylko gruzy i 
zgliszcza. Mieszkańcy tych- 
że sypiają na razie pod go- 
lem niebem. Ale zimą gdzież 
się podzieją? Na śnieżnych 
polach usnęliby na wieki — 

a zmarzną tern łatwiej, że 
ile odziani i głodni. A już 
doprawdy, cóż się stanie z 

dziećmi, z temi maleństwa- 
mi wszystkiemi. cóż się t 
niemi stanie?Może pójdą po- 

dsice z dziećmi do miąst, ale 
ton przepełnione, tam już 
brak mieszkań zupełny, dro- 
iyznti straszna i głód wyzie- 
ra z wszystkich ulic i kątów. 
Po miastach właśnie naj- 
większy beztpiar niedoli. 

“A więc litości przynaj- 
mniej nad dziećmi, litości i 
jeszcze raz litości! One naj- 
biedniejsze, bo nic jeszcze 
zarobić nie umieją, one naj- 
bardziej pożałowania godne, 
bo cierpią niewinnie. Nie do- 
puśćmy, aby nasze dzieciny 
przedwcześnie powiędły i 
pomarzły jak kwiaty, pogi- 
nęły wśród wojennej zawie- 
ruchy, przepadły dla kraju i 
Kościoła. 

“Złóżmy się na dzieci 
wszyscy, wszyscy bez wyją- 
tku. Na chleb, na ciepłą o- 
dzież. na schroniska, ńo- 
wstające dla bezdomnej dna 
twy, daj każdy Ue i co kto i 
może, czy pieniądze, esy szal 
ciepły, ubranko, pończoszki, 
trzewiki, poduszki, lub sien- 
nik a dajmy jak najprę- 
dzej., 

KS. H. SZUMAN. 
Odezwa ta 

*» mówi sama za siebie i 
wiele do niej dodawać** nie 
potrzebujemy. Wiggiywy 
bowiem, żemrodezw* Zs- 
reądu Centriłnego Z. N. P. 
odpowiedzą gorące rtfei 
polskie, otworzą się kiesze- 
nie i datkr, chociaż ifrobhfe, 
popłyną szerokim śtfumfc- 
niem. 

Tu w Ameryce dzieci na- 
sze, aczkolwiek nie opływa- 
ją w dostatkach i rozko- 
szach, jednakże mają dach 
nad głową, mają łyżkę cie- 
płej strawy, mają ciepłe o- 
dzienie na zimę i obuwie, bo 
chociaż rodzice są biedni, to 
jednakże dopomogą im zna- 
jomi, i przyjaciele, dopomo- 
gą Towarzystwa Dobro- 
czynności, dopomaga po- 
wiat, dając biedakom żyw- 
ność, odzienie, opał i za nie- 
których opłacając komorne. 

i am zas w rolsce tym 
nieszczęśliwym nędzarzom 
naszym 'któż pomoże? Tam 
bowiem nawet do niedawna 
bogacze opływający we 

wszystko dziś są żebrakami 
i wyciągają rękę po kawałek 
Chleba, którego brak każde- 
mu. A szczególniej nieszczę 
śliwę dzieci polskie, \e sła- 
be, niewinne istoty, tulone 
do wyschłych z głodu piersi 
matek swoich konają powol- 
nie i giną bez ratunku. Im 
więc śpieszmy z pomocą i to 

natychmiastową. Składajcie 
choć najdrobniejsze datki i 
przesyłajcie na ręce kasyera 
£ P Józefa Magdzia- 
Tza, pn. 1406—08 W. Divi- 
sion at., Chicago, 111., aby te 
pieniądze mogły być wysła- 
ne na czas — na gwiazdkę. 
Nie zwlekajcie z ofiarami, a- 
le nadsyłajcie je natych- 
miast. 

Pamiętajcie, że dzieci wa- 
sze będą miały na gwiazdkę 
“Boże drzewko z jafzącemi 
słę świeczkami, będą miały 
nowe odzienia, buciki i za- 
bawki i wesołe, w opalonem 
mieszkaniu zasiądą z rodzi- 
cami do suto zastawionego 
stołu wigilijnego. Tam zaś 
w Ojczyźnie naszej nie- 
aiczęltłwei dzieci polskie, 

Sprawozdanie Cenzantz pobytu w Domu 
lyra^Pt New Yorku. 

LA. 

Na we rwanie jśrezesa Zarządu Centra Z: Ni P, 
p. K. Żychkńskiefo aby w dniu 31. stawić ńf db 
New Yorku w sprawie porozumienia się ęo do po* 
datku narodowego wspólnie z mistrzem-. I. Pada* 
newskim, postanowiłem jednocześnie zbadpć i zako- 
twić, o ile się da, kdestyę Komisy i Emigracyjnej i 
kierownictwa Doofri Emigracyjnego. W tym celu 
zwołałem posiedzenie 'Komisji Emigracyjnej współ? 
nie z funkcyonaryusfcami .Domu Emigr. na dzteę 
29 października, b: r.na które stawili się wsźyscy. 

Zwiedziłem cały-bpdynek i każdy szczegół: zar 

żądałem książek i rachunków ^ zasięgałem opinii i 
badałem je i po, przejrzeniu tęgo wszystkiego przy- 
szedłem do następujących konkluzyi: 

Dom Emigracyjny utrzymywany jest, w nąj- 
lepszym porządkuczystość- niemal wzorową we 

wszystkich pokojach r salach. Znać w tem troskłuąą 
opiekę tak KomisyCjak i,gospodarza Domu. Nh 
tym więc punkcie ładnych zmian na razie nie p#i 
trzeba. Przeróbki1 i zmiany dokonane jeszcze przed 
sejmem, za urzędowani! poprzedniego cenzora- oka- 
zały się nader chwalebne. Znijiiejszenie liczby funfcr 
cyonaryuszów zaprowadziły oszczędności,, na jaldg 
pozwolić sobie było można wskutek zmniejszenia 
się hnigracyi. Pozostała jednak liczba utrzymaną 
być musi nadal, dlatego też, dotychczasowych: rS- 
spodarza Domu, K/Jaworowskiego, Agenta. J. Kn-ś 
zmora i matronę Mj. Wiśniewską zatwierdziłem po-; 
ncmnic, góyi zgodna była opinia wsźyetfcadi człon-' 
ftców Komis yi, i* ołferfiązki mr> np mijam nfctpU 
ko sumiennie i uczętWtfe, zdołnie. 3jj Co do agenta i*kwes tyi; wogśle, iiiilpytnii <2 
pmii federalnego kdkrwarza ^mgracyjo^o aa. Ellią 
j%ł rpnię uader sśrfprzńyttnr rozmowa ras za czysto1 

ważną. Ttg 
najlepszych 
Island, jest 
p. Kozmir, 

_ itanteW*S«i* B<Smu -Emi-| 
eracyjnego, des*** ^ ogrobniem *t«niem u> 

rzędtirków fe(ferafcij^ft#tv '•j,'*? « ! 
Dla na'sfego Emigracyjnego skrawa to 

jest wielkiej wagyj^yit na ręc* federalnego komi- 
sarza emigracyfnegor *«rfehodriłt> p«liwr*odstęp- 
nycfi skarg i insymifryf, mających (W cetnZamknię- 
cie naszego Domu.Ąirąto ai^ p&ttńej, ie wszyst- 
kie, te skargi nit t$fr,^5P*iejążytih podstaw, a1e| 
to właśnie Wsklz0jft.jA Ottffrd należy nad naszą! 
•_ » ♦ t — 

Instytucją, by jej wrogowie szkodzić nie mogli. 
M$tdk w ‘posiadaniu pewnego komunikatu wska- 

ląjlfęgn, jak nieuczciwą t niepolską walkę wyto- 
snes Domu Emigracyjnemu. Sprawę tę jednak 
p&adhm gruntowniej. 
V- /©om nasz pomimo — wszystko dobrą ma re- 

nutncyę u władz, a Komisarz przyrzekł mi, że gdy- 
wy -ahstły jakiekolwiek okoliczności, nie przed&ię- 

eadnych kroków, aż porozumie się ze mną. 
powyższego przyrzeczenia ma wielkie 
bo w ten sposób unikniemy wszelkich 

nych niespodzianek, jakie mogłyby za- 

f Wprawdzie imigracja obecnie nie jest tak sifną 
|»k l>jłi preed wybuchem wojny w Europie i nie 
y iadomo kiedy się powiększy — Dom Emigracyjny 
Kdtfnk załatwia wiele spraw i czynny być musi. 
Spodnie wam się też, że przy zaprowadzeniu obec- 
nych oszczędności, gdzie budżet zmniejszono do 
£400.00 miesięcznie — spłaci się w następnych kil- 
|cu tatach ciążące na tej instytucyi długi. 
i Tak przedstawia się na ogół sprawa Domu E- 

yjnego — a przedstawia się, jak już zazna- 

dobrze. 
udności natomiast sprawi trochę kwesty a 

Komisy i Emigracyjnej! Dotąd praktykowano, że 
yrebesem tejże ItoąAyi był zawsze komisarz na 
tan New York. Wszystko było w porządku, dopóki 
:d*Marz taki aneaskał w New Yorku. Na ostatnim 
trifr •ejmie kanmearzem wybrano mieszkańca mia- 

Y* doóć oddalonego od Domu 

|“gFacyjnygo. Tymczasem prezes powinien sta- 
Jn*esz^Łł« w bliskości Domu', by w raaie cze- 

gokdfcmek mógł być na każde zawołanie. 
**fr+*mt 1 ja. *m utfNtały sżj- 

♦^j ^^łtragtjji, że komisarz na Stan New York 
4* moc* dfrzędn prezesem Komisy* — u 
k&ddySi razie bykś*to przyjętym zwyczajem, a od 
k*qregb to iwymja odstąpić będzie trzeba. 

Nk razie jedftrit pozostawiłem cały dotycffcza- 
sowy skład KontHyi Emigracyjnej, dopóki nie zo- 

sfaną wybrani nowł delegaci poszczególnych Gmin, 
by z nich — stosowśftie do uchwały sejmu — wybrać 
Ko misyę Emigrueyjhą. Przypuszczam też, i* z 

tego składu trzeba będzie wybrać prezesa, co jed- 
nak wcześniej nastąpić nie może jak po Nowym 
Roku. 

Michał 9. Błoński, 
Cenzor Z. N. 9. 

sieroty, którym .wojna -wy- 
darła ojca, a chorobą i głód 
zabiły matkę, kotaać-będą z 

głodu i chłodu..' i 

Czyż więc to Was* nie 
•wzruszy i nie potitfdzi do o- 
fiarności? Odmówcie ten je- 
den raz dziecionf/swóitn-za- 
bawek i świecidełek; a*.'pie- 
niądze w ten sposob zaosz- 

czędzone dajcie na biedne 
dzieci — na sierófcy.polskię. 

4 1 ■■ —1 ■■ ■ ■ ■ ^ 

URZĘDOWE. 
Specyalna Komttytf'wyzrrttzo-' 

na przez Sejm X3EI*w Schenee-^ 
tady, N. Y. -do optc£o«ania pla-‘ 
nów, w jaki sposób podatek Na-1 
rodowy ma byt ożjnabny; poleciła 
Izbie Sejmowej rerWucyę nastę- 
pującą: *'•;* ( •vfi 

Zważywszy, ii fófoosodnośt. 
potrzeb narodowych sprawia tru- 
dności nieprzezwyciężone w okre- 
ślaniu szczegółowym celów, dla 
których fundusz-użytym, być-,wi- 
nieb; /•» IS 'i' 

Zważywszy, ń. potrzeby naro- 
dowe zmieniać się będ% w' stosun- 
ku do zmian między/.paiiltwami 
w Europie; 

Zważywszy, ii koniecznie.-po- 
trzebnem jest citło, które by kon- 
trolowało dany fttadua*'i upowa- 
żniało wypłaty oa dale narodowe 
zgodnie z postulatami- naszej Ór- 
ganizacyi; t : 

Dlatego polecamy i > -Sejmowi' 
XXI wybrać Kdm*s)!f.<z.prowin- 
cyi z trzech (3)..aożb' usia- 
nia, która wraz zOemmćefntt'2*- 

rządem Centralnym ma stanowić 
ciało, dla należytego dysponowa- 
nia funduszu na cele narodowe w 

myśl postulatów określonych w 

ustępie Konstytucyi naseej; 
Każda z tych trzech części wy- 

żej wymienionego ciała ma mieć 
tylko jeden głos. Większość 
członków ma stanowić quorum 
dla załatwienia wszelkich spraw 
z wyjątkiem uchwał npoważnie- 
jącyeh wypłaty, które jedynie 
przeprowadzone być mogą przy 
obecności trzech czwartych (#) 
wszystkich członków. 

W ranie śmierci, rezygaacy., u- 

«tąpie nie lub odmówienia współ- 
udziału któregokolwiek z trzecn 

K3) człaSków wybranych przez 
dzbę Sd£nową, reszta członków 
Całego ciała ma prawo dopełnić 
wakans Arzez wybranie osoby, na 

Vńrg zgbdzić się mu ssą wszyst- 
kie trzy (3) częid: Cenzor, Zz- 

Centralny i pozostali człoir 
kowie Ki) misy i Sejmowej. 

PrzyjgU w Schenectady, New 
York dnia z-go października 1915 
r., 'w sobotę popołudniu. 

Powyższe do przyjęcia poleca- 
my: 

Michał Biedaki. " 

; F. J. Drobi doki, 
C. W. Sypniewski. 
Franciszek Zwoliński, 
T. Butkiewicz. 

Przy wszelkich okazyach, 
zabawach, grach, wyciecz- 
kach i zebraniach pomiataj- 
my rzwcić fsosf na FUN- 
DUSZ NIEPODLEGŁO- 
ŚCIOWY. 

MAŁE SPROSTOWANIE 
Korespondent "Jturyera Pol- 

skiego’* wychodzącego w Milwan- 
kee,. Wie. jnać mylnie był poin- 
formowany, podając wiadomość, 
jakoby niektórzy dyrektorzy Z. 
’N. P. usiłowali usunąć niżej pod- 
pisanego z urzędu, jaki mu na- 
dał Sejm XXI, t. j. z szefostwa 
pism i wydawnictw związkowych. 
Ani Zarząd Centralny nie myślał 
o tem, by łamać wyraźną wolę 
Sejmu, który szeta pism związko- 
wych wybrał jedoglośnie, ni też 
wybrany na to stanowisko urzęd- 
nik nie pozwoliłby sobie odebrać 
tego, co mu wola ogółu dała, bo 
jakżeby wyglądał wobec tych, 
którzy go wybrali. 

wawet sam Cenąor, jako naj- 
wy*My urzędnik Związku i opie- 
kun pism związkowych nie po- 
zwoliłby na coś podobnego, z 

wyjątkiem, gdyby dany urząd* 
mk okazał się niedołęgą, lub też 
szkodził Związkowi w jego pi- 
smach. V*. 

W tym wypadku chodziło tył- 
ko o zamianowanie pierwszego 
asystenta, czyli zastępcy naczel- 
nego redaktora i wą to stanowi- 
sko Komitet wydawnictw ŁN.P. 
pol<*óił kolegą Przyprawą, który 
bynąjmojej, nie rości aobie preten- 
syi do tytułu naczelnego redakto- 
ra, wiedząc kogo tum zamianował 
Sejm XXI. 

Powyższe ni^ch wystarczy 
wszystkim tym Braciom i Sio- 
strom związkowym, którzy się 
■as zapytują w tej kwestyi. Re- 
daktorem naczelnym pism i wszel- 
kich wydawnictw związkowych 
£*;‘wasc Y' 

■ l; 

simapswappistaaB. 

WOJNA “POLONII” Z “NA- 
RODEM POLSKIM”. 

“Polonia”, pismo wydawane 
przez księdza Fr. Wojtalewicza 
w So. Chicago,znane ze swoich 
związkożercęych zapędów, toczy 
zaciekły wojnę z “Narodem Pol- 
skim”, organem Zjednoczenia P. 
R. K., którego ks. Wojtalewicz 
był kapelanem, a obecnie jest wi- 
cekapelanem. Aczkolwiek oba pi- 
sma są kafcolidcfe, jednak wcale 
nie po katolicku i nie po polsku 
z sobą walczą, a. zwłaszcza “Bo- 
lonia", niewiadomo po jakie licho 
wychodząca. 

Nie interesowałaby nas zresztą 
ta kokoszą wojna tocząca się na 

łamach tych obu pism, gdyby 
tam nie potrącano o Związek. 
“Polonia” bowiem niecierpiąca 
Związku jak dyabeł święconej 
wody, czepia się naszej organiza- 
cji jak pijany płotu i oburza się, 
że rzekomo Zjednoczenie związ- 
kowieje, bo na jego czele prze- 
ważnie stoją związkowcy, jakby 
to było zbrodnią przeciw religii 
czy polskości. 

Wypociny stetryczałego niedo- 

łęgi noszącego tytuł redaktora 
“Polonii” dotyczące Z. N*. P. są 
takie: 

“Były ta* narady wapMm 
zwiężkowo zjednoczeniowe, -# 

ctorycn prym woozm yncasuwi- 
ciele — kucoonafcy N»- 

nsdowgo Polaki ago ; stąd taśra- 
■zeaała atę pnftiaha, że fcbdten- 
komUago poaaaay 

mato ■■JinimUn. bardzo wiele 
traci: aa p u wadzi, zaufaniu, a w 

następstwie i fanesju 
HFotncba«i W Irany chktar- 

gów do opemcyi weaodu mmhąśka- 
wefo, toctfcefa Jdk nic otoka tor 
toUcktego Zjednoczenia. 

“Wpływ aa ftsotaakawaktoga i 
zarząd wywkmją Mtoiwdty Zw. 
N. P„ 1 wpływ ten Zwięskowców 
górował w obradach ł wyborach 
sejmowych. 

“Zaprawdę, wtedy tylko Zje- 
dnoczenie stanie na wysokości 
charakteru swego “katolickiego”, 
wtedy rozkwitnie i wyda owoce 

zbożne, gdy u steru, w zarządzie 
jego, będą zasiadać sami Zjedno- 
czeAcy, s nie Związkowcy**. 

•Na te głupiutkie wywody “Po- 
lonii” cięto odpowiada “Naród 

|Polski** w następujący sposób: 
“Wrócił tam (do “PoJonM”, Red. 

“Zgody”) dawny, zgryźliwy, z ni- 

czego niezadowolony, stetryczały 
grzesznik stary, którego dawne 

“cnoty” ma w pamięci jeszcze ży- 
wej kolonia polska w So. Chica- 

go. Stracił p. M. “Job” w P. R. 

N., asystenturę popołudniową a z 

idą 18-dolarową “pajdę” zniesio- 
no, więc co było robić? Trza było 
“papu” i “tuta" szukać u dawne- 

go chlebodawcy i w braku bmego 
zająć miejsce redaktora, który s 

wielkiej ndftotci ku "Polonii” wy- 
jechał a* do Cambridge Spring*. 
Pa.. — (a więc coś o 600 mdl), by 
tam dzieci Związkowców, tak 

przeć “Polonią” nienawidzonych 
uczyć i kształcić. 

“Zjednoczeniu potrzeba lęka- 

my * chirurgów do operacyi wrzo- 

du związkowego, toczącego ciało 
katolicka ego Zjednoczenia” — wo* 

tt p. ren. jroionm * nic pwnięta* 
j|C. de sam choruje na związko- 
wauąi — i mimo, że już zaglądał 
do Domu Związkowego, tej cho- 

roby się nie pozbył. 
“Czy p. redaktor sądzi, że wy- 

my Manie Związkowi bez powodu 
w dobie obecnej i po grubi jaóskią 
— stanowi budujący przykład 
działalności katolickiej? 

“Albo, esy to grochem 
który “Potom*” wytyka, że Ros* 
tenkowaki należy do Zwiążku, ja* 
to> catonek ubezpieczony? A jeśl|- 
tak, to c*y mamy wyraucić wd 
Zjednoczenia tych wasyatkich ka- 
tolików, którzy i tu i tam, ale do* 
poUkich organizacyi należą? JW 
przecież i p. Adamkiewicz da 
Związku należy! A przecież zły* 
arrlMmy urzędnika Związku, —*' 

gdy tam na haM par. pod uozeul 
“Polonii” przemawiał. 

“O faryzeusze! faryzeusze! 'r 

“A więc: wstydźcie się i po« 
prawcie, w Adwencie zaś Ł-hp- 
dzącycn oczyśćcie tlę z grzechów 
*to4śd 1 w Sakramencie Pokuty 
! solennie obiecajcie nietylko po* 
pmwę aa całej linii, ale także za* 

óżówynienie za krzywdy wy* 
rządzone”. 

Odpowiedz “Narodu Polskie* 
go” jest trafną i na czasie, gdyż 
nie wałki w dobie obecnej nam 

potrzeba, ale zgody i miłości bra* 
terskiej, bo tego skołatana klęska* • 
mi Ojczyzna od nas wymaga. 
Wrzodem toczącym ciało naszego 
społeczeństwa są właśnie pisma- 
w rodzaju “Polonii' oraz ich wy- 
dawcy ! redaktorzy. Związku nie 
zamiecie, katolicyzmowi szkodzi- 
cie, waśń w społeczeństwo nasze 

wnosicie, a sona.''-, “morrnrri” 
''skazani aa wymarcie > jeste- 
ście!... 

Amsterdam* N. Y. 

Bazar Gminy No. 113 w Amster- 
dam. 

[ Staraniem Gminy 113 nr Am- 
sterdam, N. Y. urządzony baza? 
zakończył się z dobrym rezulta- 
tem, bo na takie małe miasteczko 
i w tych ciężkich czasach, przy e- 

uergicznej pracy komitetu potra- 
fiono zebrać przeszło tysiąc dola* 
rów. Dochód ten, jak wiadomo bę- 
dzie przeznaczony na budowtf 
własnego lokalu związkowego, co 

będzie nie tylko chlubą Polonii w 

Amsterdam, ale i przyniesie zasz- 

czyt miastu, bo powiększy się o 

jeden piękny budynek w polskiej 
dzielnicy. Przy sposobności jako 
prezes Gminy muszę złożyć dzię- 
ki wszystkim tym, którzy jakim- 
kolwiek czynem przyczynili sifc 
do tego bazaru czy to prezentami, 
czy to pracą, a przedewszystkiem 
szanownej publiczności, iż tak 
pięknie i spokojnie z prawdziwie 
bratnią zgodą się zabawiła. 
Szczególnie dziękuję tym Towa- 
rzystwom, które nie odmówiły za- 

koszenia i wzięły udział w baza- 
rze, mianowicie: Batalion Wojsk 
Polskich ochotniczych. Tow. św. 
Stanisława, św. Jana Chrzciciela 
i Sokoli, dalej chór śpiewaków i- 
mienia Paderewskiego z parafii 
św. Stanisława, chór św. Cecylii 
z parafii św. Jana i Zjednoczeni 
P. R. K. św. Józefa z parafii św. 
Stanisława; zasługują też na po 
chwałę członkinie z grupy żeń- 
skiej No. 1608 Z. N. P., mianowi- 
cie: pani Józefa Cetnarowskn. 
Władysława (Wójcicka, Ludwiki 
Bożyk i pani Krzyżak, które mo- 

zolnie pracowały na sali podczas 
trwającego bazaru i zajmowały 
się też zbieraniem fantów, jako 
też i Kółko dramatyczne pod kie- 
rownictwem M. Krzyżak, które 
swemi przedstawieniami potrafifc 
pięknie ubawić publiczność i' a 

końcu wszystkim tym, którzy u- 

częszczali na bazar, dziękuję sta- 

ropolskiem słowem "Bóg zapłać**. 
Francłazek Pi janowski, 

prezeą Gminy 113, 


