
Urzędowy Protokół Walnego Sejmu XX 
ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO, 

odbytego w dniach 15go do 22go września 1913 roku 
w Detroit, M ch. 

(Ciąg dalszy.) 
Zgłoszono nową poprawkę do Regulaminu, aby każdy delegat przystą- 

pujący do urny wyborczej wykazał się mandatem. co te* uchwalono. 
Na kilka interpelacji w kweatyl porządku na balocie kandydatów przy 

prawyborach. KooiUya Regulaminu Informuje ż« pierwsze miejsce zajmować 
będzie ten. który otrzyma największą Ilość głosów. i teu stosunek zachowa- 
ny będzie na całym balocie. 

Na wniosek stawiony cały regulamin z poprawkami izba przyjęła. 
Komisja zamianowana do udania się do Cenzora z lała sprawozdanie, 

Jak następuje: — Szanowny Cenzor przyrzekł na prośbę tejże Komisy! prze- 
być na Sesyą ranną we czwartek, o godzinie 8-eJ. Przyjęta 

Wlce-prezes Rylakl zapowiada porządek Regulaminu, stawiając Inter 
pełacye urzędników na pierwsze miejsce. 

Z powodu nieobecności Cenzora Z. N. P. wyłoniła się dłuższa dyakusya. 
która doprowadziła, te był stawiony wniosek aby nie przeprowadzać żad- 
nej interpelacył bez obecności najstarszego urzędniku. Wniosek przeszedł. 

Na wniosek stawiony przewodniczący odroczył Sesyą o godzinie 9:15. 
Adam Płotnicki, Sekretarz Sejmu. 
C. W. Sypniewski, Prezes Sejmu. 

SC9YA 9-TA. 
Czwartek, 19 września, 1913. 

Prezee Sejmu, Del. Sypniewski, otworzył Sesyę o godzinie 8:45, powo- 
łcjąo Łabę do odśpiewania '^Boże ooś Polskę". 

Następnie Prezes oznajmia te na porządku dziennym Jest przyjęcie pro- tokółów s Seeyl 4, 6 1 «, które toż po przeprowadzeniu poprawki w protokóle 
Sesyl 6-eJ. U Komlaya do Cenzora składać sil ma z trzech a nie z pięcie, 
ua wniosek stawiony przyjęto. 

Komisy* Mandatów w dalszym ciągu zdając sprawozdanie, poleca przy- 
jęcie w skład delegata: 

Grupa 138. ob. Franciszka Strzałka. 
Prayjęto. 
Po zaprzysiężeniu del. Lensoskłego, Prezes chcąc przemówić do Izvy 

w sprawie nadchodzących na porządku. Interpelacji urzędników, uprasza 
o zawieszenie reguły o przemawianiu tylko 5 minut, w celu udzielenia mu 
dowolnego czasu. 

Wniosek o zawieszenie reguły, odnoszącej się do 5-cio minutowego 
przemawiania, przeszedł. 

Przemówienie Prezesa streszcza się na powoływaniu Izby do zachowa- 
nia większego porządku, który z poprzednich sesji przj-czynił się do cho 
roby gardła. Zastrzegł również li nie zastosowanie się do Jego próśb i do 
porządku, zniewoli go do częstszego opuszczania krzesła Prezesowskiego. 
Poczem przedłożył ponownie Regulamin interpelacyl, a skończywszy, udzie- 
li! głosu Komlsyi Regulaminów dla zdania dalszego sprawozdania, który 
brzmi Jak następuje: 

8*eya poranna. 
Czwartek, 18-go Września, 1913 r. 

Program. 
1. Sprawozdanie Komitetów: 

a) Regulaminu, 
b) Mandatów, 
c) Korespondencji. 

8. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesyl. 
3. Sprawy naglące przedstawione przez Prezydyum, 
4. Interpelacje Urzędników Zarządu Centralnego. 

Ogłoszenie. 
1. Prezes Komitetu Oświaty, Poseł Dr. Kami! Bogacki, oznajmia że ten 

Komitet zasiada w pokoiku poza sceną. 

Regulamin. 
Przy interpelacyl poszczególnych urzędników. Poseł 'może zadać tyle 

pytań ile mu potrzeba do wyczerpania danej sprawy, potem ma usiąść 1 
czekać na odpowiedź sprawozdawcy, która ma trwać nie dłużej Jak 5 mi- 
Du^- ^ samej sprawie tylko inny Poseł może robić następne zapyl aniś 
aby dad sposobność wszystkim delegatom wsląić udział w Interpelacyl. 

W trakcie pytań 1 odpowiedzi, dopóki takow^e nie zostaną wyczerpane, 
żadnych wniosków Prezydyum nie ma przyjmować. Tylko po zupełnem wy- 
czerpaniu interpelacyl danego Urzędnika, wnioski 1 rezolucye w sprawie wy- 
nikającej z pytań poprzednich będą na porządku dziennym. 

Komitet Regulaminu czuje się w obowiązku, przypomnieć wczorajszą 
uchwałę Izby, która brzmi Jak następuje: 

•^Członek Izby, który w przemowie swej ośmieli się użyć wyrazu obel- 
żywego, ubliżającego delegatowi, urzędnikowi, lub innym osobom, traci głos 
na przeciąg Sesyl na której w tak nieparlamentarny sposób się zachował". 

Sprawozdanie powyższe, na wniosek stawiony, przyjęto. 
Komisya Konatytucyl oznajmiła, iż gotowa jest do zdania relacyi ze 

•wej pracy w sprawie paragrafów 6 i 7. Rozdziału LYrIII, 1 takowe jak na- 
stępuje, odczytała: 

"ParagTaf 6. Komisy* Emigracyjna, ma składać się z siedmiu (7) człon- 
ków każda, zamieszkałych w miastach portowych, w których Sejmy takowe 
Komisye ustanowią. Kandydatów do Komisyl przedstawiają Gminy do za- 
twierdzenia Cenzorowi. Obowiązkiem tych Komisy! jest: 

a) Nieść pomoc emigrantom. 
b) Ustanawiać reguły i przepisy dla należytego zawiadywania, kon- 

troli 1 funkeyonowania domów ustanowionych, takowe według potrzeby 
zmieniać, znosić lub poprawiać. 

e). Zaopatrywać Domy w należytą służbę i opiekę, rekomendować oso- 
by 1 lcb wynagrodzenie do zatwierdzenia Cenzora. 

d) Kontrolować osoby. Domami Emłgracyjneml zawiadujące, lub funk- 
oye przy nich sprawujące i nadsyłać Cenzorowi odpowiednie polecenia we- 
dług potrzeby okoliczności, lub na Jego żądanie: 

e) Wszelkie Regulaminy dla Komisyl i Domów Emigracyjnych uchwa- 
la Zarząd Centralny. Wszelkie przepisy i reguły, oraz ich zmiany i popraw- 
ki mają być ogłaszane w urzędowym organie Związku, i stają 8ię prawo- 
mocne dopiero po zatwierdzeniu przez Cenzora. Komlsye działać mogą je- 
dynie na regularnych posiedzeniach przy pełnym składzie Ich członków o- 
becnych. Do prawnego załatwienia spraw Komisyl. potrzebnym jest osobista 
obecność przynajmniej czterech członków. Zastrzega się Jednak, że do u- 
ehwal odnoszących się do finansów, potrzebna jest decyzya Jednomyślna 
najmniej czterech członków Komisyl". 

“Paragraf 7. Komisy* Szkolnictwa składa się z tylu osób łle wymagać 
będzie charter Kolegium Z. N. P. Zastrzega się. że bezwzględnie do Komi- 
ayl Szkolnictwa wchodzić ma zawsze cały skład Zarządu Centralnego Z. 
N. P. z Cenzorem i wlce-cenzorem. Prezesem Komisy! ma być zawsze Pre- 
zes Zarządu Centralnego. 

a) Komisy* działać może Jedynie na regularnem posiedzeniu 1 quorum 
Zarządu Centralnego prawnie przeprowadza wszystkie sprawy g Kolegium 
połączone. 

b) Komisya ustanawia Reguły I przepisy, zmienia je, znosi lub poprą- 
^ia. stosownie do warunków 1 potrzeb. 

Opuśoił prasę I jest do nabyoia 

KALENDARZ ZWIĄZKOWY 
— NA ROK 1914— _ 

W Adm. Dzień. Związkowego, 1406 W. Ditision ul. 
l^TO dotąd nie zamAwił sobie Kalendarza Związkowego niech 

»if zatem pospieszę M m<» wielkiego nakłada może lob za- 
brakną'' Nale/.y pamiętać *e najlepszy?* informatorem. najlep 
•*>Bi podręcznikiem i ws*mic eiem jest kalerwlarz z wiązkowy 
Zawiera w sobie im;niezbędniejsze mforiuacye, z jakiemi sty. 
kamy się w oodziennem z.ycin 

Kalendarz l wiązkowy na rok 1914 jest do sprzedania po 
25 CSlt6*f poje lvń<*zy egz*m *larz a 35 Centów z prze 
sytką pocztową ()< >l»oin /.a n ■ wiejący tri więkaze i|..*cj <la 
j**mv mlp wie im rabat Zamówienia i należ.n ść za Kalen Urz 
Związkowy należy adresować 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-08 W. D!VISION UUCA, 

CHICAGO, ILL. z 

c) Przepisy i reguły mają być ogłas.ane w urzędowym Organie Zwią- 
«Ku. ł stają sit obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu przez Cenzora. 

d) Wszelkie fundusze Komisji mają się znajdować w rękach i pod kon- 
trolą Zarządu Centralnego. 

e) Komisja nia baczyć, ażeby Kolegium było rdzennie narodowem. 1 sys- 
tem nauki opierał się na wychowaniu mlodzleZy w duchu obj'wateisko-ua- 
rodoirym. 

Wniosek o przyjęcie paragrafów 6 1 7, a względnie całego Rozdziału 
1*VIII przeszedł. 

Na zakończenie sprawozdania Komisyl Konstytucyjnej taż Komisja 
wnosi następująca Rezolucję: 

P^r. 1. O prz>'jęcie Regulaminów tak jak były czytane i przyjmowane 
po Rozdziałach przez Izbę. t 

Par. 2. O unieważnienie Konstytucji, która się dotąd rządzi Z. N. P. I 
uchwałę, mocą której Ronstytucya 1 Ustawy Zasadnicze atały się obowią- 
zującym Z. N. P. prawem o godzinie 12ej w południe. 18-go września. R. P. 
1913. 

Wniosę'* o przyjęcie Rezolucyi przechodzi Jednogłośnie. 
W niosek, by zamianować Komisyę do zredagowania Hezolucyl do po- 

prawienia charteru, i by ta składała słę z pięciu, — przeszedł. 
Prezes Sejmu zamianował tąż samą Komisyę. która zajmowała się ro- 

bieniem poprawek ł^pnstytucjd. 
WLiosek o przyjęcie protokółu z Sesyi Sejmu w roku 1911, odbytego w 

St. Louis, przeszedł. 
Interpelarcya Urzędników: — 

Del. Szajner! wystąpił z krótklem przemówieniem do Izby i wrakiem, 
aby cała Rada Nadzorcza była powołana na estradę, na ozas sprawozdań 
i interpelacyl Cenzora. Wniosek przeszedł. 

Wniosek, aby Szanowny Cenzor przyjął odznakę, którą dnia poprze- 
dniego przestał Izbie wraz ze swymi listem, przeszedł. Cenzor przypina od- 
znakę, która została mu wręczoną. 

Pierwsza interpelacja Cenzora w sprawie zaknpna Szkoły: — 

P- ^*7 Cenzor przedstawił na poprzednim Sejmie ile ma kosztować 
Szkolą. 

O. O cenie wówczas nie wiedziałem, a dowiedzlnłem się dopiero po 
Sejmie 1 to w przybliżeniu od Ks. Niedbalskiego. 

P• Czy Szanowny Cenzor wiedział, Ue będzie kosztowała reperacja 
Szkoły. 

O. « 
Tu uchwalono wniosek, aby sekretarz notował pytania 1 odpowiedzi. Na 

Łnterpelacye del. Szajnerta. dlaczego Rada ma wystąpić na estradę, tenże 
udziela wyjaśnień. 

Jako konsekwaneye w-nlosłru. aby sekretarz notował łnterpelacye I od- 
powiedzi tak jak one były wygłoszone w dosfeownem brzmieniu, rozpoczęto 
dalsze notatki stenografować. 

(Dalsze pytania 1 odpowiedzi notowane były przez sfaenograflstkę). 
Przewodniczący odroczył Sesyę o godzinie 12-ej. ~ 

Adam Plutnlckl, Sekretarz <Sejmu, C- W. Sypniewski, Prezes Sejmu. 

Sesya 10-ta. 
Czwartek po południu, 18-flo Września 191S. 

Prezes Sypniewski otwiera Sesyę o godzinie 1:30. udzielając głosu Ko- 
misyi Regulaminu, co z porządku rzeczy wywołuje wniosek poprzednio Już 
uchwalony o zawieszenie porządku obrad, u J. interpelacyl. 

W sprawie zdjęcia fotografii Delegatów Sejmu XX go przez firmę Li- 
tyński i Jakubowski, przeszedł wniosek, ąby zdjęcie było dokonano w pią- 
tek przed sesyą popołudniową. 

Pnograan Komisyl Regulaminu został skreślony z wyjątkiem paragrafu 
“Dalszy ciąg interpelacji urzędników”. 

W ciągu daiszym przystąpiono do Interpelacji Cenzora. A gdy u zo- 
stała skończoną, postawiony wniosek o przyjęcie sprawozdania upaut, na- 
tom.ast przeszedł wniosek, by przyjęcie sprawozdań pozostawić l» czas. 
kiedy wszjrstkie łnterpelacye będą przeprowadzone. 

Na porządku sprawozdanie wice-cenzora, H. Niedźwiedzkiegc.- Wice- 
cenzor zapytuje się, czy moz? przed interpelacjami oczyścić się z zarzutu 
uczynionego mu w liście pewnej Grupy w sprawie mandatu d*J. Dangla. 
Powstają zaburzenia. Wniosek o zawieszenie porządku, by dać możność 
przemówienia wice-cenzorowi, przeszedł. 

Na wstępie przemówienia, wice-ceazor zarzuca jednostronność Preze- 
sowi" Sejmu, który też natychmiast apeluje do Izby o decyzję w tej mierze, 
albo cofnięcie zarzutu przez Wlce-cenzora. Wlce-cenzor zarzut cofnął. 

Wniosek del. Dangla o wybranie Komlsyi w celu zbadauia zarzutów 
wice-cenzora i przj-jęte zarzuty przeciwko niemu, do którego to wniosku 
zrobiono popraw kę, by wice-cenzor stano weso mógł bronić się wobec'Izby, 
umotywowaną odczytaniem paszkwilu wobec Izby na wi~ecenzora. Popraw- 
ka przeszła. Wniosek z poprawką przeszedł. 

Dalsze sprawozdanie 1 łnterpelacye wice-cenzora: — 

InterpeMcye Komisarzy. 
Wniosek, aby tylko delegaci z tych stanów. na które poszczególny Ko- 

misarz do interpeiacyi wystąpi, mieli prawo interpelowania, z wyklucze- 
niem jednak Stanów z portami, a to: Pennsylvania, Wschodzą New York, 
Massachusetts i Maryland, których ma prawo każdy delegat interpelować. 
Wniosek przeszedł. 

Interpelaoa Komisarza Szydłowskiego na Stan Wschodni New York. 
Interpeacye tego Komisarza przyjmują obrót tego rodzaju, że ich po- 

wtórzenie nie powinno się znajdować w pismach, co mogłoby Jednocześnie 
pociągnąć niemiłe konsekwencje dla Domu Emigracyjnego. a nawet bardzo 
szkodliwe. Zawieszono na wn.osek porządek dzienny i przerwano to in- 
terpelacye. 

Wniosek o wyznaczenie specyalnej Komisy! dla zbadania poruszanych 
w Interpeiacyi ostatniej kwesty! okazał 6ię nie na miejscu, gdyż członek 
Komlsyi Sokontrującej oświadczył, że w swym sprawozdaniu caią tą spra- 
wy wyświetli. Wniosek został cofnięty. ą 

Przystąpiono do dalszych interpeiacyi Komisarza na.#Stan Zachodni 
New York. że Jednak ten nie był obecnym, powołano Komisarza z Mary- 
land, a że też nieobecny, powołano Komisarza na Zachodni Stan Pennsyl- 
vania. że Je-dnak tenże Komisarz będzie zdawał sprawozdanie jako prezes 
Komlsyi Szkontrująrej. zwolniono go ze sprawozdania Kom.sarza. Poczem 
powołano Komisarza Burzyńskiego, prezesa Komisy i Szkolnictwa i Oświaty. 
(Interpelacje notatki stenograficzne), z koiei wystąpił Komisarz na Stan 
Massachusetts. (Notatki stenograficzne). 

Następnie Komisarza na Stan Michigan (notatki stenograficzne). 
Komisarz na stan Wisconsłm nieobecny. Komisarz na stan Illinois, 

przyjęty oklaskami i zgłoszeń do interpeiacyi nie ma Poiobnież Komisarzer 
na Stan Missouri; na Stan Connecticut; na Stan Rhode Island; na Stan 
Pennsylvania I Komisarka na wszystkie Stany, z braku zgłoszeń interpelo- 
wani nie byli. Komisarz na Stan Ohio. Interpelacya w błahej kwefsyt. 

Przybył Komisarz na stan Włsconsin, powołany na estradę, był Inter- 
pelowany (notatki stenograficzne). 

Na skutek prośby Cenzora A. Schreibera, uchwalono zawiesić porządek 
na kilka minut a to dia dania mu możności przemówienia do Izby. 

Cenzor zawiadamia Izbę, lż otrzymał z domu pilne zawezwanie I upra- 
sza Izbę o zwolnienie ga ewentualnie do soboty rano.-Co też w forime wnio- 
sku przyjęto i Cenzor Izbę opuścił. 

Prezes odroozył Sesję o god/inle 8-eJ. 
Adam Płotnicki, Sekretarz 8ejmu. C. W. Sypniewski, Prezes Sejmu. 

sety a n-ta. 
Crwartek wleczftr. 18-go września, 1913. 

Wiceprezes Rylski otworzył Seeyą o godzini* 7:45. uflzlelająo głosu 
Komleyl Regulaminu, na wniosek stawiony o zawieszenie porządku. 

Program Komleyl Regulaminu, 
1. Zawieszenie jnterpelacyi dopóki Komitet Rudtetu nie tda swego spra- 

wozdania aby można Jutro przystąpię do nomłnacyL 
2. Dalsze intcrpelacye. 
3. Komitet Regulaminu poleca, aby prezes Sejmu nrriał władzą stanow- 

czo zakończyć Interpolacj e na dzisiejszej Scsyl. a to w tym cela, by moZna 
przystąpią Jutro do nonrlnacy! urzędników. 

Po dalszem wyjaśnlenhi Prezesa, Regulamin uchwaolno, ■ tą Jednak 
poprawką, by co do par. S Regulaminu, Prozydyum miało prawo prowadzić 
tak długo sesyę, Jak uzna za stosowne. 

Następnie Komłsya Budżetu zdaje sprawozdanie. t 

Komisya Budżetu poleca Wysokiej Izbla następujący budżet na na- 
stępne 3 lata: 

Pensy# Urzędników. 
rocznie. 

Cenzor . $2,600.00 
Prezes . <2.000.00 
Sekretarz Jpneralny ..... $2.4<»0.00 
Poro Sekr Jen. $1,200.00 
Skarbnik . $000.00 
Rachmistrz. $1.200.00 
Redaktor naczel. Zgody.$1.200.00 
Redaktorka Za ody żeńskiej.\.$ 900.00 
Zarządca Pism Związkowych .$1.800.00 
Sekretarz Kasyer Pism Związkowych $1,500.00 
Naczel. Redaktor Dziennika Związkowego . $1.500.00 
Rektor Kolegium. $2.000.00 
Zarządca Kolegium ... $1,200 00 

mieszkanie i utrzymanie dla siebie I rodziny. Komisya poleca wypłacenie 
pensji miesięcznie. 

Komlsya poleca Wysokiej Izbie do zatwierdzenia następujący rozkład 
podatku od Każdego członka miesięcznie. 
—- Na admlnistracyę .... 4c. 

.. Kolegium 4c. • 

» Zgodę 3«. 
m Dom Emigracyjny.lc. 

pokrycie kosztów Sejmu i delegatów.lc. 
M Dorn Starców i Kalek.lc. 
w fundusz wsparć lc. 

1’oplcranie Skarbu llaperswdskiego polecamy dobrowolnym składkom 
członków Z. N. P. 

Subwencye. 
1: Na potrzeby Komisyl EemlgracyJneJ w Bostonie. Phlladelpbli 1 Bal- 

timore polecamy wypłacić 2,000 dolarów proporcyonalnie do potrzeb odno- 
śnych portów. 

2: Komisja poleca wypłacił? 2.000 dolarów Wydzia’owl Sokołów (Z. S. 
P.) na organizowanie gniazd. Powyższą subwencyę polecamy wypłacić, w 
czterech równych ratach co 4 miesiące, plącąc pierwszą ratę w 60 dni po 
Sójmte. Oprócz tego poleca drukowanie miesięcznika "Sokół” na koszt Z. 
N. P. i udzielanie im miejsca na szpaltach "Zgody." 

3: Polecamy subwencyę 1,000 dolarów dla Wydziału śpiewaków i miej- 
sce na szpaltach Zgody. 

4: Subwencję 500 dolarów polecamy dla Związku Wojsk Polskich. 
5: Na Wydział Oświaty polecamy 7,000 dolarów Jak następuje: 4,400 

dolarów na stypendya dla kształcących się związkowców, 2,400.00 ns Bi- 
blioteki | utrzymanie Wydziału Oświaty 1 200 dolarów na Macierz Szkolną 
w ‘Milwaukee, Wis. ~ 

6: Dla więźniów politycznych Komlsya poleca wypłacić 600 dolarów. 
Rachunek Komisarza Emigracyjnego z Phlladelphll, Ra., A. Dudklewi- 

cza polecamy wypłacić niezwłocznie z funduszów Sejmu XIX-go, w razie 
jeżeli takowy Jest wyczerpany wypłacló z odnośnego funduszu Sejmu XX-go. 

Wynagrodzeni* Naczelnego Lekarza polecamy pozostawić na dawnych 
warunkach, t. J. 10 c. od aplikacji. 

Prośbę o subwnecj-ę podaną nam prze* Wydział Kobiet, Komlsya po- 
zostawia Wysokiej Izbie do rozstrzygnięcia. 

Henryk Anlelewskt, 
W-iktor Filonowicz, 
Władysław Morawski, 
Jadwiga Bończak, 
Józef Krauzer, 

Komisya Budżetu. 
Do wniosku Komisyi Budżetu, aby to sprawozdanie w całości przyjętem 

zostało, stawiony została poprawka, aby przyjęcie sprawozdania odbywało 
się punkt po punkcie i druga poprawka, aby na dzisiejszej Sesyl omówić 
tylko pensje urzędników. Wniosek z poprawkami przyjęto. 

1. Pensja Cenzora. Wywiązuje się dłuższa dyikusj-a nad tym punktem, 
w trakcie której postawiono poprawkę, aby pensja była $2.000. Przy gło- 
sowaniu obliczono głosy 1 okazało się, że 271 głosów było za poprawką; 
240 przeciw. Ze jednak marszałek zwrócił uwagę, że nie mógł przeprowa- 
dzić ścis‘eco obliczenia głosów. Prezes uważa głosowanie za nieważne. 

Wywiązuje się tnów dyskusja, w trakcie której del. Płutnicki robi 
wniosek, aby zrobić dołącznik do balotu ogólnego, na którym będą ozna- 
czone wnioski Komisy!, oraz poprawki co do pensyl urzędników. Wniosek 
ten upadł. Wniosek kompromisowy del. Głuchowskiego, aby pcnsya Cenzora 
była $2 000.00 przeszedł znaczną większością głosów. • 

Wniosek, aby wlee-prezes usunął się od przewodniczenia Sesyl został 
odrzucony większością głosów, tak, te wlce-prezes prowadzi sesyę w ciągu 
dalszym. 

2. Pcnsya prezesa. Jeden z delegatów zwraca się do Komisyl z zapyta- 
niem. co się stało z sumą $łon.00 uchwaloną przez Sejm XIX na reprezen- 
tację i przyjęcie gości. Komisja wj'jaśnia, że przy obecnym składzie, Cen- 
zor będzie reprezentował i przj-jmował gości. tak. te «mma ta zostanie od- 
rzuconą. Uchwalono, aby przyjąć punkt wniosku Komisyi pod tym wzglę- 
dem, t J. $2,000.00 rocznie. 

3. Ponsya sekretarza Przed przystąpieniem do tej kwestył, Marszałek 
podaje do wiadomości Prezesa, te Jeden z delegatów zachowuje się niena- 
leżycie na sali. Wlce-prezes udziela nagany, rozkazując temuż opuścić sa- 

lę. puczem wywiązała się krótka dyskusja i wice-prezes delegatowi tym 
razem wybaczył, zezwalając ra pozostanie na sali. 

Nad peusyą sekretarza wywiązuje się dyskusja, w której przejawiają 
się poprawki na pensję $2.000.00. wreszcie $1,800.00, z których ta ostatnia 

upada. Przyjęto pierwszą, aby pensya sekretarza Jeneralnego była $2,000.00. 
Wniosek przeszedł wraz z poprawką. 

4. Pomocnik €ekretarza. Poprawka, aby pobierał $1.000.00 rocznie upa- 
da. Wnioek Komisyi Budżetu, t. J. $1,200.00 rocznie, przechodzi. 

5. Pensya Kasyera. Poprawka do wniosku, aby kasyer pobierał $2,000.00 
rocznie upada. Natomiast po scerszej dyskusji uchwalono inną poprawkę, 
t. J. $1.500.00 rocznie. Wniosek s poprawką przeszedł. 

C. Pensya Rachmistrza. Wniosek Konilsyi Budżetu, aby pensye Rachmi- 
strza była $1,200.00 rocznie, przeszedł. 

7. Pensya Redaktora Naczelnego Z«odv. poprawka, aby Redaktor na- 

czelny Zgody pobierał $1,500.00 upadla. Wniosek Komisjd Budżetu, aby pen- 

,sya Redaktora byta $1,200.00 rocznie, przeszedł. 
8. Pensja Redaktorki Zgody. Uchwalono wniosek Komisyi Budżetu, t» 

>. $900.00 rocznie 
9. Pensja Zarządcy Związkowych. Poprawka do wniosku Konusyl 

Budżetu, by Zarządca pobierał $1.200.00 przeszła większością głosów. 
Marszalek po raz wtóry oznajmia, że d»łegat, który poprzednio bjrl 

przez Prezydyuna napomniany, a mianowicie Jan Ligman, delegat z grupy 

113, Chicago, Ili., znowu nieprzyzwoicie zachowuje się na sali, a na uwa- 

gi Marszałka wypowiada groźbę pod adresem Sejmu, że kosztować go to 

bęizie $15.00. a całą budę zamknie. W trakcie dyskusyi nad tą sprawą de- 
legat ten wyniósł się z sali, co izba przyjęła do wiadomości i uchwaliła, 
aby karą dla niego było zamieszczenie tego w protokóle. 

10. Pensy a sekretarza kasyera Pl9m Związkowych. Przyjęto wniosek 
Komisyl Budżetu, t. j. $1,500.00 rocznie. 

11. Pensya Naczelnego Redaktora Dziennika Związkowego. Przyjęto 
wniosek Komisy! Budżetu, t. J. $1.500.00 rocznie. 

Co do peusyl Rektora i Zarządcy Kolegium, Izba przekazała tę kwe- 

styę do załatwienia Radzie Szkolnej. 
Po tej uchwale KomLsya Budżetu została zwolnioną do dnia następne- 

go, a przystąpiono do dalszej Interpelacji urzędników. 
Aby zapoblertz wychodzeniu z sali w czasie interpelacji, wice-prezes 

Rylski zawiesza Sesyę na 10 minut. 
Po otwarciu ponownera Sesji, zawieszono na chwilę Interpelacye, a to 

dla Komisyl Regulaminu, która orzekła się na 5 minut. 
Komisja Regulaminu poleca, aby przy Interpelacył. jeżeli ktoś stawia 

pytanie jakie było postawione już poprzednio, Prezes ma prawo pytanie u- 

chylić. Następnie Prezee udziela głoau nie temu, który pierwszy prosi o 

głos. ale temu. którego pierwszego zobaczy. Przyjęto. 
Przystąpiono do Interpelacył Prezesa Zarządu Centralnego Z. N. P. Po- 

nieważ w ubiegłej kadcncyi zajmowali stanowisko prezesa trzej, uchwalono 
zatem Interpelować trzech, t. J. ob. ©tęczyńsklego, -<Jb. Ksyckiego i ob. Zy- 
chlińskiego. 

Były prezas Stęczyftski, staje do Interpelacji. 
Wyłonił się •wniosek o z; wieszenłe porządku. Na podstawie Jednakże 

poprzedniej uchwały Izby, co do decyzji prezesa w tej mierze, wniosek u- 
wraza.no nie na miejscu. Wiceprezes oznajmia, że Izba samu sobie wymierza 
policzek, przez nieuszanowwnie praw przez siebie nadanych. Powstaje za- 
mieszanie i niektórzy delegaci cisną się do drzwi, aby salę wbrew woli 
uchwały opuścić. Wiceprezes Rylski swem stanowczem przemówieniem 
wzywa Ich do porządku, I wkrótce porządek ten został przywrócony. 

Na porządku dalsza Hiterpelacya ob. Stęczyńsklego. 
(Notatki stenograficzne). 
Wiceprezes Rylski odroczył Sesję o godzinie 11:45 rano. 
Ad»m Płutntcki, Sekr. «3ejmu. C, W. Sypniewski, Prez. Sejmu. 

Sesya 12-ta. • 

Płątek, 19-go września, 1913. 

Prezes Sejmu, del. Sypniewski, otworzył Sesję o godzinie 8:30 rano, 
powołując Izbę do odśpiewania hymnu "Boże coś Polskę". 

Na pierwszem miejscu postawił Prezes kwestyę protokółów a setyi 7 
i lej. Stawiony wniosek o przyjęcie tychże przyjęto. 

Prezes podaje do wiadomości Izbie, it przeplajrwanle notatek steaogTa- 
ficenych, połączone Jest r trudnościami z powodu niedostatecznej ilości ste- 
oografistek i odrębn >*ci systemu pisma. Jak nie mniej g powodu technicz- 
nych trudności, zamieszczanie takowych w protokóle Jest bardzo utrudnio- 
ne. Na przedstawienie to przyjęto wniosek, aby notatki te były zachowa- 
ne w berpiecznem miejscu, bet wpisywania co protokółu. 

Sprawozdanie Komisyl Regulaminu; 
1. Dalsze interpelacye. o He takowe costaną zakończone. 
2. Nominacje ustne na urzędników, 
2. (Sprawozdanie Komitetu. 

(Ciąjf dalszy nastąpi). 
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• putf a r#M 4 » 10 U arb. — łatw# warunki, (a I nalM*Jol#J-s? cslowlrk moc- nabyć kawa 
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» I. lOZORFk, Roi hlh FLOODWOOD, IlfU, 
9. M !• R. RR r#,, Ihilatk, lin. 

Na Sprzedaż 

Farmy 
Mamy ładne grunta w Wis 

consin od $10 00 do $15.00 a- 

kier na łatwe spłaty jak rów 
met w Północnym Miobiga-i 
grunta od $3 do $12 akier. 

My sprzedajemy taniej a. 

niżeli jakakolwiek inna firma 

GrimmerLandCo. 
Koom 1007 

133 W. Washington Stront 
CHICAG), ILL. 

HAZLETON, PA. 

Zawiadomienie. 
Tow. “Synowie Polski”, grapa. 

ri5ta Z. N. P. w Hazleton, Pa. 
na posiedzeniu 18 stycznia 1914 
roku uchwaliła* znieść wstępna 
do towarzystwa na miesiąc luty, 
ażeby dać możność przystąpienia 
do tego Towarzystwa wszystkim 
którzy jeszcze do tego czasu nie 
należą do Związku N. P. Jest to 

jedna z największych grup w o- 

kolicy, liczy obecnie 366 człon- 
ków należących do Związku N, 
P., z tych przeszło 200 członków 
należących do towarzystwa. To- 
warzystwo posiada przeszło 1,500 
dolarów gotówki w banku. —. 

Wszyscy ci którzy jeszcze nie 
należą do .Związku Nar. Pol. po- 
winni skorzystać z oferty i przy- 
stąpić w miesiącu lutym do tego 
towarzystwa. Także uprasza się 
członków tej grupy ażeby nie za- 

pominali o obowiązku i starał! 
się pozyskać jak największą li« 
czbę członków. 

Z bratniem pozdrowieniem 
Józef Morawski, 

sekr. fin. grupy 115. 

Dwóch rzeczy musimy zanie- 
chać: siebie ubóstwiać i siebie 
poniżać. 

RATUJCIE WatzeWhsy 
Cudowny wynilazok na rośnifcin włotówi 
My absolutnie iwarantujemy żo Vigorol* 
jest jedyurm lekarstwem na < wiecie na ro4- 
ni^cia włosów. JtMti wam wypadają wloty 
leteli głowa (wieribi? Jeżeli macie łupie! 
wiłowie? To ratujcie zaraz. teras macie 
spoaobnoSÓ odzyskać wasze włosy Wperele 
wat wglgczg i będz-eeie mieli ładne, dhj j «ie i bujne włosy. Kipere/e jest ary próbo! 
wane i fwaraotowane praea Rząd Stanów 
/jednocz. Under tbe Food and Drof Acl) 
Nie będziecie łysym jeżeli będziecie uży- waó rtporw/e. Piszcie po botelką Vigorola 
Vij*r*li Co., 3149 S. Norton *t., CkiaM. 

Uczcie się po Angielsku 
Czy chce** ale nauczyć czytać, pisać i mó* 
wić po anjjlelsku w najkrótszym czasie) 
Uczymy po Angielsku przez pocztę. 
Bfizlemy Was uczyć Jeden lub dwa 

mlesl«ce darmo; zaptacicle tylko mulą 
sunie z* drukowane polsko-angielskie 
lekcy*. Piszcie po lokcye próbne I adre* 

,J 
POLISH-ENGLI9H SCHOOL. 

3(39 W. 22 nd »t., cor. Miliard. Oept. Z 
CHICAGO, II. 

Sprzedajemy maszyny do pi- 
sania najnowszego wyrobu, 
na których mur.ua pisać w 

*n?rh j*,rykneh. WroyUmj ma. 
•ayojr do w-ritkiih ra^tcl Altu- 
r?kl I Ku'oo», ittrirrl«na 

■».?< u *t>rą mafijni* pi«scio r^ras z«tą^ znjąr mar* 
na riea' łk* Jln«t rwunpp » kuta to 'U. 

PIL SEN TYPEWRITER CO. 
Z, 2102 ffMt lHtb Str. I hlnw*, IIL 

TABELA PODATKU STOPNIOWEGO ZWI4ZIO I. * 
(Rozdział XI. par. 2 Konstytucji Z. N. P.) 

4IEK.. 

1*—20 
20—21 
21—22 
22— 23 
23— 24 
24— 25 
25— 20 
20—27 
27—28 
20—29 
29— 30 
30— 3V 
31— 32 
32— 33 
33— 34 

ISA! 1 ! S I I i 
53 *2 

45 54 63 
47 56 »5 
48 68 *7 
46 59 69 
51 61 71 
52 62 73 
54 66 76 '86 
56 67 78 
58 69 81 
60 71 83 
62 74 86 
64 77 90 

79 92 
62 95 

09 18 26 __ 

09 18 27 36 
09 19 28 37 
10 19 29 38 
10 20 29 39 
10 20 30 40 
10 2V 31 42 
11 22 32 43 
11 22 33 44 
12 23 35 46 
12 24 36 48 
12 25 37 49 
13 26 38 51 
13 26 40 53 
14 27 41 54 
14 26 42 56 
16 29 44 58 
15 30 44 61 
16 32 47 63 
16 33 49 66 
17 34 51 68 
18 36 53 
19 37 56 
19 39 58 
20 40 60 
21 42 63 
22 44 M 
23 46 W 
94 46 73 
26 50 75 
26 63 79 

Tabela ta j«et oparta na toboli Imłar- 
tainotcl “National Pratarnal Congroaa** 
f Podaniom raty oroeortot.ej 4 

35— *-36 
36— 37 
37— 38 
38— 39 
39— 40 
40— 41 
41— 42 
42— 43 

m 
71 86 99 
73 88*102 
76 91 106 
79 95 111 
82 98 115 
85 103 120 137 164 

*4 98 
86 98 
88 98 
81 101 
#4 104 
87 108 

89 100 lit 
92 104 M8 
96 107 119 
98 111 128 

102 116 128 
106 119 132 
109 122 1-38 
113 127 141 
117 131 148 
122 137 162 
126 142 188 
131 146464 

IM71 

OprOct taj toboli członkowi# płaca 188 
na fundusz obrotowy, a caego Jut "Zmo- 
do" otraymuja boapiatnla. 

Wstępna wynosi od kaftdogo catonlra 
boa wzolfdu na wiek I uboaplooaanlo 62. Ml 
przyciom kandydat Otraymuja odanakal 
certyfikat darmo. 

Kandydaci na catonkdw niouboaploaaa* nyrh płaca 50 eont6w wotfpnopo T takie 
otrzymują odznak* boapiatniot podatku 
zaś mlenięcznego plącę 16 contlw, a eaa* 
po “Zgoda” Jui Joot opłacona. 

Kat.dydacl, którzy ukodciyll 48 lat ma. 

|4^boapioczy« .10 nia wy taj jak aa 

Warniki# komunikaty do Zwlę 
P. naloty ad roso wad R<»kro*a 

laika |9, 
na Jan 

JAN 8. ZAWILIASKI, 
1408-08 W. Oiyiaian at, Ckiaafa, 


