
£e w szkole Carl Sc hu r z w Chicago, gdzie 
dzieci polskie są uprawnione do nauki poW> 
•kiego języka, pewna nauczycielka polska 
Wyraża się do dzieci polskich, że naród polski 
to najpodlejszy i najniższy z narodów — i ie 
przez to dzieci zniechęcają się do nauki poi* 
skiego języka. Izba poleca przyszłemu Zarzą- 
dowi Wydziału Kobiet Z. N. P. załatwienie 
tej sprawy. Także sprawozdaje się Izbie, że 
do szkoły Fułey uczęszcza dużo polskich dzie- 
ci i poleca się agitacyę w celu przeprowadze- 
nia nauki polskiego języka w tej szkole. Izba 
poleca załatwienie tej sprawy przyszłemu Za- 
rządowi W ydziału Kobiet Z. N. P. 

Na salę obrad nadchodzi telegram. Gru- 
pa 1373 Z. N. P. z Utica, N. Y. życzy Izbie 
pomyślnych obrad. 

Jedna z delegatek Zjazdu interpeluje by- 
ły Zarząd Wydziału Kobiet Z. N. P. w spra- 
wie byłej kasyerki Wydziału, p. Bronisławy 
Napieralskiej. Odpowiadają, że sprawa ta od- 
daną została do Załatwienia adwokatowi zwią- 
zkowemu. 

Izba przyjmuje uchwałę, aby pensye u- 

rzędniczek Zarządu Wydz. Kob. Z. N. P. zo- 

stały nadal jak dotychczas. 
Ponieważ delegatki Konńuszcwskiej nie 

ma jeszcze na sali a obrady mają się ku'koń- 
cowi, Izba żąda od Komitetu Zażaleń spra- 
wozdania. 

Komitet Zażaleń sprawozdaje, iż zażale- 
nie delegatki Koniuszewskiej uznał za agita- 
cję na rzecz innej organizacji. 

Sprawozdanie to Izba przyjmuje. 
Następuje wybór urzędniczek Zarządu 

Wydziału Kobiet Z. N. P. 

Prezeską obrana została przez aklamację 
delegatka Kuflewska. 

Wiceprezeską, przez aklamacyę, delegat- 
ka Milewska. 

Na sekretarkę przedstawiają delegatki: 
Ryli i Duninową. Z początku obie rezygnują. 
Wkońcu delegatka Duninowa nominacje 
przyjmuje i Izba wybiera ją przez aklamacje. 

Na kasyerkę przedstawiają delegatkę 
Zemhal. Delegatka Zembal nie przyjmuje no- 

minacyi. Delegatki przedstawiają jak nastę- 
puje — delegatkę Małkowską — ta nie przyj- 
muje nominacyi; delegatkę Stranc — i ta od- 
mawia ; delegatkę Sobotę — ta również nie 
przyjmuje nominacyi. Jedna z delegatek 
przedstawia delegatkę Majewską. Delegatka 
Majewska przyjmuje nominację. Izba przyj- 
muje ją przez aklamacyę. 

Na dyrektorki Zarządu Wydziału Kobiet 
Z. N. P. przedstawione zostały delegatki: 

Sobota, 
Stranz, 
Sakowska, 
Ryli, 
Żółkowska, 
Skierczyńska, 
Lipińska, 
Morzyńska, 
Małkiewicz, 
Wasilewska, 
Łukasik, 
Łukaszewska, 
Malczewska, 
Chodzyńska, 
Kosiba, 
Winkler, 
Rajska, 
Pijanowska i 

Chojnacka. 
Obrane zostały delegatki: 
Ryli, 
Sakowska, 
Lipińska, 
Małkiewicz, 
Wasilewska, 
Łukaszewska, 
Chodzyńska, 

Winkler, 
Rajska i 

Pijanowska. 
Izba powzięła uchwałę, by przyszły Zjazd 

Wydziału Kobiet Z. N. P. odbył się w Chica- 
go, w Domu Związkowym. 

To w. “Sztandar Polek”, grupa 633 Z. N. 
P., prosi Szanowną Komisarkę Lipczyńską 
oraz cały Zarząd Wydziału Kobiet Z. N. P. 
na Wieczorek, jaki urządza z okazyi 10-letniej 
rocznicy istnienia Towarzystwa dziś wieczo- 
rem (to jest: w czwartek) w sali Związku Po- 
lek, przy Ashland ave. Przyjęto. 

Tu następuje sprawozdanie Komitetu 
Rezolucyi, który w tej chwili dopiero ukoń- 
czył swą pracę. 

REZOLUCYE: 

Delegatki zgromadzone na Zjcżdzie VIII 
grup kobiecych Z. N. P uznając tenże Zwią- 
zek za organizacyę siejącą oświatę między lu- 
dem, broniącą naród polski od wynarodowie- 
nia, — postanawiamy pracować nad rozw-o- 

jem tejże i stać wiernie pod sztandarem Z. N. 
P. 

Ponieważ w młodem pokoleniu widzimy 
przyszłość naszej Ojczyzny, — postanawiamy 
rozbudzać w nicm ducha patryotycznego. 

Rozważając nad ciężką dolą kobiet przy- 
bywających na obczyznę, — postanawiamy 
zaopiekować się niemi i starać się otworzyć w 

jaknajkrótszym czasie biuro pracy i opieki 
nad niemi. 

Postanawiamy i nadał-pracować nad zbie- 
raniem funduszów na nasze Kolegium Związ- 
kowe, Dom starców, kalek i sierot. 

Nakoniec, jako prawe Polki patryotki — 

starać się mamy wszędzie i na każdym kroku 
podnosić sławę imienia polskiego. 

Zważywszy, że w obecnej chwili Ojczy- 
zna nasza potrzebuje materyalnej pomocy — 

uchwalamy zbierać przy każdej sposobności 
fundusze na cele Obrony Narodowej. 

Wyrażamy głęboką cześć i uznanie wszy- 
stkim Polkom w Ks. Poznańskiem za ich 
dzielne wystąpienie przeciwko wywłaszcze- 
niu. 

Grupie Kr. św. Jadwigi i Komitetowi 
Przedzjazdou emu wyrażamy podziękowanie 
za starania, jakie podjął przy urządzeniu Zja- 
zdu VIII w So. Chicago. 

Wł. Chodzińska, 
M. Sakowska, 
G. Żółkowska, 
M. Pijanowska, 
J. Duninowa. 

Na tern zakończono Zjazd VIII Wydzia- 
łu Kobiet Z. N. P. Zebrane delegatki odśpie- 
wały wspólnie hymn “Boże coś Polskę” i po- 
dziękowawszy tak Szan. Komisarce za przy- 
bycie na Zjazd, jak i Przewodniczącej Zjazdu 
za kierowanie obradami — rozeszły się o go- 
dzinie 5:30 w ieczorem do domów. 

Miłość i Pozdrowienie! 

Zpoezyi Ad. Mickiewicza 

Ody północ wszystko w ciemnościach pogrze- 
1 czuwa tylko zgryzota i skrucha; (bie 
Z Tobą ja mówię! Słów nie mam dla Ciebie; 
Myśl Twoja każdej myśli mej wysłucha. 

• * * 

Kiedym bliźniemu odsłonił myśl chorą 
I wątpliwości raka, co ją toczy; 
Zły wnet ucieczką ratował się skorą, 
Dobry zapłakał, lecz odwracał oczy. 
Lekarzu wielki! Ty najlepiej widzisz 
Chorobę moją, a mną się nie brzydzisz! 

Kwiat Kasztanów. 
(Ze wspomnień dziecięcych). 

Kasztanów białe pachną kiście 
W ogrodzie po za dworem — 

I szum chrabąszczy poprzez liście 
Rozbrzmiewa nad w*e:zore:n. 
Z tym szumem razem i z tą wonią 
Wśród sadów ukwieconych 
Wspomnienia jakieś z cicha dzwonią 
Dziecięcych lat minionych... 

Kiedyś — tam w innej stronie kraju, 
Tak samo kwitły drzewa 
I chór chrabąszczy brzmiał tak w maju. 
Jak dzisiaj tu rozbrzmiewa. 
Tak samo drżały niwy kłosem, 
Fruwały kwiatów płatki, 
Kiedym maleństwem jasnowłosem 
Jechała — sypać kwiatki. 
Ubrali w białą mnie sukienkę, 
W równiankę koło głowy, 
I na odjezdnem dali w rękę 
Koszyczek kolorowy. 
Koszyczek szyty w lśniące ściegi, 
Wstążeczką przetykany. 
A napełniały go *po brzegi, 
Jak biały puch — kasztany. 
Z przed dworu w kłus ruszyły konie, 
Obiegłszy klomb dokoła; 
Jedziemy — w słońcu poprzez błonie 
Na nieszpór do kościoła. 
Drogą, co biegnie wprost, jak strzała. 

Idące z dziećmi matki 
Wołały: Patrzcie, jedzie mała 
Panienka — sypać kwiatki! 

wokof kościółka na murawie, 
Wśród słońca i drzew szumu 

Mienią się niby piórka pawie 
Barwiste głowy tłumu. 
Przez drzwi otwarte dym kadzideł, 
Dźwięk dzwonków w niebo leci, 
I rząd chorągwi, niby skrzydeł, 
Złotemi hafty świeci. 
1 panny w bieli za welonem 
Szarf jasnych niosą końce, 
A na murawie lud z pokłonem 
W nionstrancyi patrzy słońce. 
Pod baldachimem — gdzieś w błękicie 
W zrok topiąc — stary, siwy 
Ksiądz idzie, — wolno, jak w zachwycie 
Podnosząc w wyż Chleb Żywy. 
A przed nim — ziemię biało ścielą 
Kasztanów wonne płatki, 
I jak owiane lekką bielą 
Maleństwa sypią kwiatki. 
Sypią z oczkami utkwionemi 
W to światło Bożej łaski, 
A wraz z kwiatkami ich na ziemi 
Ścielą się słońca blaski. 
1 wszystko razem chwali Pana 
I wielbi najgoręcej 
Kwiaty — i wiatr — i pieśń śpiewana 
I czysty wzrok dziecięcy. 

Kasztanów białe pachną kiście 
W ogrodzie po za dworem 
I szum chrabąszczy poprzez liście 
Rozbrzmiewa nad wieczorem. 
Tak samo brzmiał ten chór w ukryciu, 
Fruwały kwiatów płatki 

Raz jeden tylko — jeden w życiu 
Sypałam dzieckiem kwiatki. 

Kurpianka. 

O, znam ja wieku mego wszystkie godła, 
W religii pozór, w miłości, w przyjaźni, 
Czego się dotkniesz — tylko larwa podła, 
A cnota w złotych zmyśleń wyobraźni. 

.. .;•! U 

Teofil Lenartowicz. 


