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Ze Zjazdu VIII Wydziału Kobiet Związku Nar. Pol. 
(Ciąg dalszy.) 

1 omiędzy pierwszym a drugim występem ma- 

łych sokolic wystąpiła z deklaniacyą druhna 
Tilipiak. Wiersz oddany ze zrozumieniem — 

przyjęto oklaskami i gromkiem: Czołem! 
8. Gra na fortepianie, przez dzieci pań- 

stwa Wieczorkowskich. Oklaski. 
9. Śpiew solo, przez pr Kupiecką, przy 

a! >mpaniamencie p. Petkowskiej. Oklaskami 
zmuszono p. Kupiecką do zaśpiewania [>o raz 

drugi. 
10. Skrzypce — solo, maleńki Ilenryś Le- 

nard Ilenryś spisał się doskonale! 
11. Śpiew — solo, przez p. Kowalskiego. 

Zaprawdę, perłą wspomnianego koncertu był 
występ p. Kowalskiego! Szkoda tylko, że ze- 
brani goście niedostatecznie ocenili talent 
szanownego solisty i głośną rozmową prze- 
szkadzali mu w doskonałem wykonaniu swe- 

go numeru... 

12. Deklamacya “Piekarzowej”. Był to 
najzabawniejszy, najbardziej interesujący ze- 

branych i “najpraktyczniejszy” punkt progra- 
mu tego wieczora. I)o kosza “piekarzowej” 
wpłynęło nie mało grosza na Wyższą Szkołę 
Związkową. 

13. Gra na fortepianie przez dwoje dzieci 
państwa Iwińskich. Tu nastąpiły jeszcze pe- 
wne występy, o których pisząca nie może jed- 
nak zdać relacyi, gdyż mając jeszcze tej nocy 
pisać sprawozdanie ze Zjazdu do “Zgody” _ 

musiała opuścić bawiących się gości. 
* * * 

Czwartek, godzina 11:45 przed połu- 
dniem. Sala Domu Związkowego vvr Chicago! 

Przewodnicząca Zjazdu otwiera sesyę 
hymnem “Boże coś Polskę”. Na miejsce mar- 
szałkini dnia poprzedniego, delegatki Rajskej 
zamianowaną została delegatka Majewska. 

Ponieważ sekretarka Zjazdu z dnia po- 
przedniego, delegatka Bucholcowa, nie jest 
obecną na sali, przewodnicząca Zjazdu poleca 
obór sekretarki na dzisiejszą sesyę. Przedsta- 
wiają del. Ryli. Izba przyjmuje. Delegatka 
Ryli zabiera miejsce przy stole. 

Przyjęto mandaty delegatek: Sakowskiej 
i Białoruskiej, które poprzedniego dnia nie 
były obecne na Zjeździć. Delegatek na sali wi- 
dzimy dziś tylko 464 

Zaczynają się dalsze obrady nad wnio- 
skiem z dnia poprzedniego o odrzucenie para- 
grafu 5-go Regulaminu Wydziału Kobiet Z. 
N. P. 

Delegatka Ryli proponuje ponowne gło* 
sowanie t przedstawia swą suggestyę jako foią 
malny wniosek. Delegatka Królewska robi po- 
prawkę do tego wniosku, która brzmię Para* 
graf Ctjr Regulaminu Wydziału Kobiet Ł 
P. przyjąó | przejóś nad tą sprawą do porząfr 
ku. Delegatki zabierają łtczat głoąy w td 
sprawia. W końcu przewodidcząpe Zjazdu 
mianuje komitet do foadfcrattft tatefccebop 
oym rfele^atkom f (t gnjWtyufr d| 

do głosowania nad przyjęciem lub odrzuce- 
niem paragrafu 5-go Regulaminu Wydziału 
Kobiet Z. N. P. 

Rezultat głosowania: 
Za przyjęciem paragrafu 5-go Regulami- 

nu Wydziału Kobiet Z. N. P. głosów — 31. 
Przeciw przyjęciu paragrafu 5-go Regu- 

laminu Wydziału Kobiet Z. N. P. głosów—19. 
Paragraf 5-ty Regulaminu W ydziału Ko- 

biet Z. X. P. większością głosów 12 delegatek 
zebranych na sali obrad Zjazdu Ósmego Wy- 
działu Kobiet Z. N. P. w Domu Związkowym 
w dniu 27-go marca 1913 r. zostaje przyjęty. 

Następuje odczytywanie dalszych para- 
grafów RegulaminuParagraf 6, 7, 8, 9 i 10 

Regulaminu Izba przyjmuje jak odczytano. 
Nad paragrafem 11-ym Regulaminu wy- 

wiązują się dyskusye i spory. Jedna z delega- 
tek twierdzi, że Szkółki Sobotnie Wydziału 
Kobiet Z. N. P. nie mają racyi bytu i para- 
graf 11 -ty Regulaminu niepotrzebny. Dele- 
gatka Rajska nieprzychylnie wyraża się w tej 
kwestyi. Liczne delegatki zabierają głos w tej 
sprawie. Redaktorka “Zgody", dopuszczona 
do głosu, wyraża swe zdanie, że praca nad 
dziatwą, praca dla dobra dziecka polskiego, 
to najpiękniejsza z ideowych prac kobiet w 

Z. N. I*, i kobiet wogóle, i że nie zwalczać 
nam trzeba Szkółki Sobotnie W ydziału Ko- 
biet Z. N. P., ale żądać udoskonalenia tychże, 
podniesienia ich poziomu, poprawienia ich sy- 
stemu i tego, by coraz to lepsze i większe wy- 
dawały yezultaty. Jedna z delegatek dowodzi, 
iż przez zakładanie szkółek sobotnich W*y- 
dział Kobiet Z. N. P. odbiera pole do pracy 
siostrom zakonnym w szkołach parafialnych, 
i obstaje za uczeniem dziatwy robót ręcznych. 
Delegatka Milewska dowodzi, że nauka pol- 
skiego języka więcej naszym dzieciom po- 
trzebna niż znajomość robótek ręcznych. In- 
ne delegatki zabierają głos w tej kwestyi, — 

wreszcie Izba przyjmuje paragraf 11-ty Re- 
gulaminu Wydziału Kobiet Z. N. P. i idzie 
dalej. 

Paragrafy 1 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 I 29-ty — 

Izba przyjmuje jak odczytane. 
Nad paragrafem 30-ym Regulaminu po* 

wstają debaty. Delegatki zabierają dość liczne 
głosy. Przemawia redaktorka "Zgody” oraz 
Szan. Komisarka, wreszcie paragraf 30-y Re- 
gulaminu Wydziału Kobiet Z. N. P. Izba 
przyjmuje jak odczytano. 

Paragrafy t 32-^i 1 33-ci przyjęto. 
Po przeczytaniu par. 34-go dyskusye. Iz- 

ba paragraf przyjmuje. 
Paragrafy: 35, 36 | 37-my Izba przyjmuje 
odczytana 

_Jc** godzina 2:30 po południu. Niektóre 

Janio Aartą tłę na uczucie głodu. Przewodnł- 
sąca fobl przerwą w tesyi na pół godziny i 
tęjegadrf udają tlę na przekąskę. 
L_ • 

fc fipiSttnt J*J0 po południu. Delegatki po- 

wracają na salę obrad i zajmują miejsca. Jest 
ich coraz mniej... Wiele odjechało do domu 
po przerwaniu ^esyi. Przewodnicząca otwiera 
sesyę. L)o Komitetu Rezolucyi na miejsce 
nieobecnych delegatek: Skarpińskiej. Cho- 
dzyńskiej. ( >1»arskiej i Barć, przewodnicząca 
Zjazdu mianuje delegatki: Pijanowską. Sako- 
wską, Żółkowską i ł.uka.^ewską. Delegatka 
Duninowa, wchodząca w skład tegoż Komi- 
tetu, obecna. 

Komitet Zażaleń ma sprawozdanie goto- 
we i chce takowe przedstawić Izbie. Wobec 
tego jednak, że delegatka Koniuszewska. któ- 
ra wniosła skargę przez Izbę na ręce Komitetu 
jest nieobecna na sali obrad, przewodnicząca 
Zjazdu poleca Komitetowi Zażaleń wstrzy- 
mać się ze sprawozdaniem aż wspomniana 
delgatka przybędzie na salę. 

Na stół przychodzą — nowe spraw'v. 

Delegatka Sakowska przedstawia wnio- 
sek, by na przyszłym Sejmie Walnym Z.N.P. 
zażądać sumę $2.000 subwencyi dla Wydziału 
Kobiet Z. N. P. 

Przyjęto. 
Delegatka Sakowska przedstawia wnio- 

sek, aby wszystkie grupy żeńskie wysyłały 
delegatki na Sejmy W alne Z. N. P. i aby za— 

żądać jeszcze jednej reprezentantki w Zarzą- 
dzie Centralnym Z. N. P. Delegatka Dunino- 
wa robi poprawkę do wniosku delegatki Sa- 
kowskiej: proponuje trzy reprezentantki w 

Zarządzie Centralnym i wiceprezeskę oprócz 
istniejącego dotychczas urzędu wiceprezesa 
Z. N. P. Delegatka Milewska robi poprawkę 
do poprawki delegatki Duninowej, aby starać 
się o wiceprezeskę w Zarządzie Centralnym Z» 
N. P. i dwie dyrektorki. Wobec tego delegaU 
ka Sakowska cofa swój wniosek i Izba przyj^ 
mu je poprawkę delegatki Milewskiej. 

Delegatka Sakowska podnosi kwestyę O- 
brony Narodowej i dowodzi, iż Wydział Ko* 
biet Z. N. P. powinien coś dla tej sprawy 
przedsięwziąść. Delegatki zabierają głos w Uf 
sprawie. Delegatka Żółkowska proponują by 
w grupach żeńskich zaprowadzić to, fi prze* 
rok wstrzymać się z dawaniem wsparcia 
chorobie członkiniom, a fundusz stąd powaU* 
ty przeznaczyć na Obronę Narodową. Dele- 
gatka Sakowska radzi zakładać coś w rodzaju 
Mas przygotowawczych, w których członkinią. 
Z. N. P. mogłyby się nauczyć sztuki opatry- 
wania i pielęgnowania rannych i w razie po- 
trzeby by były w stanie iść na pole walki t 
pomocą t ulgą. Delegatka Milewska kładzie 
nacisk na to, że — pieniędzy! i jeszcze raz— 

pieniędzy! potrzeba a nic innego. Delegatka 
Zembal powiada to samo. Wobec tego, dele- 
gatka Milewska robi wniosek, aby po wszyst- 
kich grupach żeńskich urządzić ogólny bazar, 
dochód z którego przeznaczyć na fundusz O- 
hrony Narodowej. Wniosek ten Izba przyj- 
muje. 

Delegatka Duninowa zabiera głos w pe- 
wnej bardzo delikatnej sprawie, a mianowicie 


