
Dział Związku Wojsk 
Polskich w Ameryce. 

zarząd Związku Wojsk Pol- 
skich w Ameryce. 

FRANCISZEK PO RZU CZEK. Prease. 
*117 N. Rober uliijT 

'••'ZEF JAKUBOWSKI. Wlce-prezes 
w. J. ANDRZEJEK. SKI, Sekr. jen.. lUl 

Augusta uilce. 
WIKTOR ORYOIENC. Kasyer. 1700 W 

17-ta ulica. 
A. CIEŚLAK. 
K. NOWAKOWSKI, Uyr*Xt»r*J B. KUCHARSKI. f 
KŁ K- SZTUCZKO. Kapelan. 
OR. A. E. MAŁACHOWSKI. Leder* 

WU N, Hoyne av«. 
KOMISYA ROZWOJU: 

<L Michalski, w. kogut, na stan 

SOLOWSKI, oa >tan Michigan 
Z- MALON. K. NOWAK, oa etan MJe- 

sourl. 
FR. FAPST, K. STAWERY, J. FILAR* 

SKI, na iuh prunsy lvan1a. 
A. IDZIKOWSKI, J. WASILEWSKI. 

A. WROCZYŃSKI, aa n^u York. 
SZTAB: 

FRANCISZEK GÓRZYŃSKI. Naosełalk. 
1:43 Holi ave. 

MICHAŁ WLEKLINSKI. Pod-naczelnik. 
JAN PRZYMORSKI, ilonrowy naczelnik. 
A>ZEF P. MICHALSKI, Adiutant. Ul 

N. Mazehfieid ave. 

UWAGA 
Wszelkie sprawy wojskowa załatwia 

Ad Juta nt Sztabowy pod wylej wy mian lo- 
Rsm nazwiskiem I adresem — Wszelki# 
sprawy cywilne. Jak sprawy finansowa- 
agitacyjne. sprawy organizowania no- 

wych Oddziałów, sprawy dotyczict ale 
organu "Przyjaciela Zlonlerza". uprasza 
alg zgłaszać do Sakr. Jan.. W. J. An- 

drzejewskiego. 1511 Augusta st. 
Poaledzem.i Zarządu odbywają * 

ostatni wtorek każdego mietlica w sal* 
Dom u Zwigzku Narodowego Polskiego 

Dtvlelon I Noble ulloy o godz. S-bf 

ZARZĄDY OYWIZYll 
NARYAN KNUTKOWSKI, Major I-eseJ 

Dy wisy w Chicago. 
W. WOŁOSZKIEWICZ. Adjulant I-aabJ 

Djrwizyl. 
KAZIMIERZ NOWAKOWSKI. Major U 

Dywizji w Chicago. 
WŁADYSŁAW FLIS. Adjutant n Dy- 

wlsyL 
ZARZĄD V-taJ DYWIZYI W ST. LOUIS. 

MO.: 
JAN MALON, Gen. Major. 0*3 O Fbllon 

atr. 
4. GRON I KO W SKI. Pułkownik. 
A. NIEDZIAŁKOWSKI. AdjutanŁ 7M 

OTsllon atr. 

ZARZĄD VI -tej DYWIZYI W DETROIT. 
MICH.: 

MN TOLOWSM, rr«łl. 
ST. JURCZYK. Wice-prezeae. 
Ml OH AC BARAN. Sekrelara 
JAN STĘPIEŃ. Kasy er. 
A. KOWALEWSKI. C 
JOZEF MŁYNEK. < Dyrektorzy. 
JOZEF RAJ. ( 
JAN SOLOWSKI, Pułkownik VI-oj Dy- 

wlsyi. <4 Goldner «t. 
JAN KOTLARCZYK. Major. 
JOZEF TUREK, Sztabowy kapitan. 
JAN STĘPIEŃ. Ad.lnlant. 
MICH AC BARAN. Sierżant. 

ZARZĄD Vll-me| DYWIZYI W PITT8 
BURG. PA.t 

ALEX. WALEWSKI. Gen. Major. 204H 
Vlno WbV. Brnddook. Pa. 

JOZEF PILARSKI. Oen. Brygady, 4§ 
Knon Alley. Pittsbur*. Pa. 

JAN BEDNARKO. Pułkownik. 
SZCZEPAN GAJEWSKI. Major. 
FRANCISZEK BĄCZKOWSKI. Major. 
KB. W. PRZYBYLSKI. Kapelan. 
ZARZĄD VHI-meJ DYWIZYI W TOLE 1 TO. OHIO: 

.^ZEF DRELA. Pułkownik. 
JTŁ DRZEWIECKI, Porl-pułkownik. 
ANTONI GRABOWSKI. Naczelnik. 
JOZEF ŚNIECIŃSKI. Adiutant. 
STANISŁAW HOPPE, Kwatermistrz Sit 

Detroit. ave. 

ZARZĄD IX DYWIZYI W UTICA. N.Y. 

JOZEF WASIELEWSKI, Prezes,, 242 
Lincoln »tve. 

IGNACY PRZYBOROWSKI, Wiceprezes. 
FRANCISZEK SMYT. Sekretarz Dywlzyl 
IGNACY BRODZIK. Skarbnik. 
ALEKS. WA&KIEWICZ I 
STEFAN SZATKO — Dyrektorzy. 
ADAM RUDKOWSKI, marszałek. 

SZTAB: 

AOAM IDZIKOWSKI, General-Major. 
163 Lincoln sv». 

K«, L. P. MUSZYŃSKI, Kapelan Dyw. 
KS. A. FIJAŁKOWSKI, Wicekapelan. 
DR. LEON JANKIEWICZ. Lekarz Dyw. 
JERZY KOZAKIEWICZ. Pułkownik. — 

Bo* 34! New York Mllla. N. T. 
IONACY WAWRZA8ZEK, PmlpułkoW' 

nik. 
ADOLF WROCZYŃSKI Major AdJ Dyw 
TOMASZ HUTA Major I kom. I Bal 
JAN WENTKA. Major I korn. II Bat 
ALEKS. ZIĘBA. Major 1 kom. III Bat 
JULIAN HUCAL. Kapitan nsl. (ten. 
JAN CiCHOŃ. Nad por. adj pułk. 
STAN. STARZYK. Major fwtrwowy. 

Zwraca «lę uwagę wsryatkłm członkom 
li Zarżał Z W. P. poleca wprowadzić jak 
nart prędzej w dycle odznaki Związku 
Wolek Polskich do cywilnych aurdutdw 
wbaSmy al« moirti poznaC kiedy a.ę (tdz'e 
kol wiek spotkamy. Odznaki ta wyrabia 
naaz kolega M. Wojteckl, 1037 Mllwau 
kee av« Chicago. III. 

Z posiedzenia Związku W. P. 

Chicago dnia 31-go 
marca 1914 r. 

V. powodu spóźnienia mc preze- 
sa, posiedzenie zagaił honorowy 
Naczelnik J. Przymorski i powo- 
łał Sekretarza do odczytania li- 

sty urzędników: nic byli obecni 
wicc-prezes J. jakubowski, dy- 
rektor K. Nowakowski. Następ- 
nie SckretaYz odczytał protokół 
/ poprzedniego posiedzenia, któ- 

ry został przyjęty na wniosek 
naczelnika I;r. Górzyńskiego. 

Korespondencye. 
Korr-jn mdencya od Komitetu 

urządzającego Dzień Polski w 

Hazleton, Pa., z zaproszeniem re- 

prezentanta Z. W. P. na tę uro- 

czy stość, która ma się odbyć igo 
czerwca r. b. Zarząd poleca VII 
Dywizyi w Pittsburgu. Pa., do 
załatwienia o, ile będzie możli- 
wem, ponieważ wysianie repre- 
zentanta z Chicago pociągałoby 
za duże koszta. 

Na odezwę w * prawie obcho- 
dzenia lwięta jgo maja, urządza- 
nego przez K. O. N". pozostawio- 
no w zawieszeniu do powrotu 
delegacyi z Knropy, wydelego- 
wanych przez Z. N. P. 

Korespondencya od Oddziału 
Huzarów z So. Omaha, Nebr. po 
dokładnem wyjaśnieniu tej ko- 

respondencyi przez Sekretarza, 
zarząd poleca Sekretarzowi za- 

stosować się do informacyi jaką 
udzielił temu oddziałowi. 

Korespondencya o<| <»b i lody* 
/ Niagara, Ma««.. który prosi o 

mturmaeye przystąpienia do X* 
" P. nowo zorganizowanego 
Oddziału iniorinacyi udzielił Se- 
kretarz. 

Oddział Rycerzy Jana 1 Ii-go 
Sobieskiego z llazletou, Pa., za- 

pytuje czy w r< kij igu ten od- 
dział nadesłał jakie opłdty do Z. 

P. wstępnego czy też podat- 
ku, o iłe się wykazuje że wymie- 
niony Oddział miał dać pienią- 
dze swemu kapitanowi Misiti- 
skiemu do wysłania do Z. W. P., 
lecz do tego czasu żadnych pie- 
niędzy od tego Oddziału nic o- 

trzymalismy; dziwnie się przed- 
stawia aby Oddział przez dwa 
łata nie wiedział co się z jego 
pieniędzmi zrobiło i czy Od- 
dział należy do Z. W. P. lub nie. 
Polecono tę sprawę Sekretarzo- 
wi przeprowadzić do końca, po- 
nieważ Sekretarz odnalazł list od 
ob. Misiriskiego, pisany dnia ii 

lutego 1912 r., który żądał inior- 
macyi przystąpienia do Z. W. P. 
1 na takową Sekretarz mu infor- 
macyi udzielił dnia Mgo tegoż 
samego miesiąca, jednakże odpo- 
wiedzi na takową nie otrzymał. 

Na korespondencję od Oddzia- 
łu Lłanów i Kadetów z żąda- 
niem informacyi przystąpienia 
do Związku Wojsk Polskich, in- 
lormacyi udzielił Sekretarz. 

Korespondencja od ks. A. Z. 
Korona z Bridgeport, Conn., któ- 
ra była nadesłana na ręce Adju- 
tanta Michalskiego w sprawie 
Przyjaciela Żołnierza i całych 
stosunków Z. W. P. Adjutant 
Michalski oznajmia iż na żąda- 
nie wysłał Przyjaciel Żołnierza i 
udzielił informacyi o celach na- 

szej organizacyi. 
Korespondencji od Oddziału 

Huzarów z Ironwood. Mich. pró- 
sz? o przysłanie mówcy na wiec 
agitacyjny, który się odbędzie z(> 
kwietnia r. b. Pozostawiono w 

zawieszeniu ponieważ jest bar- 
dzo daleka podroż z Chicago i to 
by pociągło za sob:j duże koszta, 
a przytem dzień ten okazuje się 

| niemożliwy dlatego, że w tvm 
czasie sekretarz będzte w Pitts- 
hurgu w sprawach organizacjj- 
nych. 

\ ha Dywizya w Detroit, Mieli, 
prosi zarząd o wydelegowanie Se- 
kretarza na obchód. /kt<»rv się od- 
bętlzie .*go maja r. b. Zarząd po- 
leca Sekretarzowi aby rozłoż \ł 
sobie plan objazdu tak aby mógł 

; bX<; na 3*K° ™aja w Detroit, by 
zadość uczynić prośbie \ Itej Dy- 
wizyi. 

Korespondency a od Gen. Lei. 
S. Wardeńskiego z St. Louis. 
Mo., który oznajmia o energicz- 
nej pracy urzędników V tej L)y- 
wi/yi. którzy zaprowadzili szkoh 
oficerską dla wykształcenia ofi- 
cerów jednolitej komendy i pod- 
nle-ienia ducha żołnierskiego w 

swych szeregach dla dobra /.. W 
P. i sprawy ojczystej, llatego za- 

rząd przyjął z zadowoleniem ni 
niej sza korespondencyę, życząc 
pomyślnej pracy Zarządowi Vtei 
Dywizyi i jaknajpoinyslmei- 

j szych rezultatów w rozwoju. 
Raporta komitetów. 

Komitet Sztandaru zdaje ra- 

port iż praca pomyślnie posuwa 
>i„ naprzód; zaproszenia do To- 
warzystw Sekretarza już wysyła 
0 ile dostanie nadesłane adresy, 
1 jak się okazało dzielnie practlja 
kol. \V. Grygienc, kol. M. Knui- 
kowski i k*>l. S. Fic. Sprawozda- 
nie komitetu przyjęto i polecono 
nadal pracować. 

Sekretarz W. J. \ndrzejewski 
zdaje raport z Oddziału Ulanów 
T. Kościuszki z Kensington, 111., 
iż na polecenie Zarządu udał się 
do wymienionego Oddziału w 

sprawie organu Przyjaciela /ul- 
r.ierza'i sprawę załatwił w zupeł- 
ności. W szyscy członkowie któ- 
rzy byli obecni na posiedzeniu, 
wyrazili zadowolenie i uchwalili 
0 ile możności jak najprędzej na- 

desłać opłaty. Sprawozdanie Se- 
kretarza przyjęto. 

Sprawozdanie Komisyi konsty- 
tucyi. Komisya oznajmia, że ma 

już wiele opracowane do konsty- 
tucyi i da do umieszczenia po jja- 
rę paragrafów do Przyjaciela 
2>>łnierza Sprawozdanie przyję- 
to. 

Komis-ya organu oznajmia, iż 
Oddziały mało nadsyłają opłat, 
dlatego mamy duży deficyt, wo- 

bec tego łfńmnya proponuje wr- 
1 słać kogoś na prowincyę. aby 

|'nójJ tę sprawę załatwić. Na pro-j 
pozycyę Komisy i. Zarząd uchwa- 
la wy-łać Sekretarza do l’ittsbur-i 
ya i pobliskiej okolicy <lo St.1 
Louis. »lo Detroit. Mieli., do To- 
ledo. Ohio. W yja/d. Sekretarza 
tria nastąpić krotko po świętach, i 
ponieważ sprawa najjła. Przed 

j wyjazdem Oddziały zostaną za- 
u ladom ione aby mogły >korzv- 

! stać ze sposobności i na ten cza- 
I urządzić wiece lub obchody. 

Kaport den. Majora «jtej Dy- 
wizyi w L’tica. X. Y., A. Idzi- 
kowskiego o zmianie niektórych 
urzędników dywizyjnych przyję- 
to i polecono Adjutantowi wy- 
słać nowym urzędnikom dyplo- 
my. 

Sprawozdanie Sekretarza jen. 
z dochodu i rozchodu. 

Oddział Ułanów Xr. 77 
* 

za cyrkularz Nr. 18. I9t 2o. 
wP,acił ...$10.20 

Hgi Oddział Wol. Kra- 
kusów Nr. 8 za cyrkularz 
Nr. 20. 

Huzarzy Jana Sobieskie- 
go Nr. 24 za cyrkularz Nr. 
17, t8, 19. 

Rycerzy Polscy Nr. 82 
za cyrkularz Nr. 20. 

Owardya Honorowa Nr. 
61 za sub-czarter. 

Oddział Kadetów Nr. u 
za cyrkularz Nr. 20 

Rycerze Polscy Nr. 55 
za cyrkularz Nr. 20. 

Rycerze Polscy Nr. 20 

l.6| 

3«4 

198 

•50 

1.2t> 

.01 

za cyrkularz Nr. 20. 3.50 
IYty Pułk Pol. Strzel- 

ców Nr. 14 za cyrkularzc 
Nr. 17, 18, 19, 20. 8.25 

Strzelcy T. Kościuszki 
Nr. 85 za cyrkularz Nr. 20 1.16 

Rycerze Polscy Nr. 87 
za cyrku larze Nr. 20. 21. 
22, 23 i sub-czarter 4 50 

Rycerze Wol. ligi pułk 
'Nr. 15 za cyrkulerze Nr. 

Strzelcy -w. Marcina Nr. 
56 za cyrkularzc Nr. 15, 

17. 18, 19. 10.21 
Kadeci Polscy Nr. 27 za 

cyrkularz Nr. 18. 

Razem dochód był w tn. 

maron ....<514.) 
Rozchód był następujący : 

l’ensya Sekr. /a kwartał 
n*kri ..S37.50 

W y dat ki pocztowe. j.jo 

Kxpensa Sekretarza w 

sprawach Z. W. P. joo 

każeni rozchód .S4J.70 
Sprawozdanie Sekretarza prz»- 

jvt« *- 
Sekretarz przedstawia Zarżą-1 

<iou i notatkę za tn: es ze zona u | 
Dzienniku \* a rolowy ni, w i*rz-- 
wodniku Sokoiini / dnia 31 mar-! 
oa r. ł>.. iż Zarząd k misy i Skoj«- 
federowanyeh Stronnictw Niepo- 
dległościowych w Krakowie u 
* hu alił Sok.d.ste u w Ameryce j 
sumę S/.;xx> z iundr.s/n .składa- 
ni}*0 przez P«daków w \meryci 
na tumiu-z łiojowy. Dalej -ekre J 
tarz zapytuje czy tylko Sokol 
“t"" ma prawo do tego fiitidu- i 
szlł* który był składany również, 
i przez naszych żołnierzy i inne 1 
organizacyc umundurowane, da 
zące ło jednego coiu. Niechaj sj« * 

cały ogol zap zna / gospodarką! 
tych panów, ktor/y stoją na czc- i 
!e Obrony Narodowej. 

Związek Wojsk 1’uUkifh w 

meryce, idąc. drogą sprawiedli- 
wości, posuwa się o własnych si- 
łach naprzód i nigdy nie żądał 
gros/a składanego przez lud ”a 

oswobodzenie Ojczyzny, aby za 

ten grosz zakupować komuś 
mundury tu w Ameryce. Jeżeli 
ktoś się czuje być Polakiem i żoł» 
nierzem, ten stanie do szeregu 
kupi za własny grosz ten mundur 
połowy i karabin za ąoc, któremu 
obecnie cwiczy drużyna bojowa. 
Takich patryotów i obrońców Oj- 
czyzny możemy mieć setki tysię- 
cy utrzymywanych cudzym gro- 
szem. W obce tego Związek 
W ojsk Polskich w Ameryce, ja- 
ko trzytysiączna armia, działają- 
ca w kierunku oswobodzenia Oj- 
czyzny, protestuje przeciw' nielo- 
gicznemu postępowaniu Komisyi 
Skonfedcrowanych Stronnictw 
Niepodległościowych, ponieważ 
fundusz bojowy jest składany 
nie tylko przez Sokolstwo, ale 
przez wszystkich Polaków w A- 
meryce. dlatego Sokolstwo nie 
może samo rościć sobie prawa 
do tego funduszu. 

Niechaj ci panowie zaglądną 
do protokółu ze Zjazdu K. O. N. 
z dnia ugo stycznia r. b. 1 zoba- 
czą zapadłą uchwałę następują- 
cej osnowy: Organizarye unitin-' 

“Jeszcze jeden kufel zimnego pfwa, prędko!'* 
woła spragniony student niemice i wypróżniając swój pierwszy. Światowe s*awy profesorzy 
i uczeni radzą używać nupo;ów z chmielu i słodu zachwalając je w ter) sposób iż budzi i korzy- 
stnie dzłała ono na zdrowie. Takie właśnie dobre niemieckie piwo jest, 

ALMA MATER 
Amatorzy piwu znajdują w tom piwa* dobry smak a jest on osiągnięty “pół wiekową wiedzą” i nauki o piwie. Jest owi robione /. najlepszych części składowych Telefonujcie CaJu- 
raet 5401 "zaraz i każcie przywieść sobie pudlo piwa “natychmiast”. 

Dla matek po połogu, starców i ludzi słabych, lub po jakiejbadż chorobie MeAvoy Malt Marrow jest wyśmieni- 
tem lekarstwem, dodaje ono siły i zdrowia. Dostaniecie jc w aptece. 

McAVOY BREWIKG CO., CHICAGO 

durowane. pracujące w jednym 
kierunku, mają otrzymać 25 pro- 
cent z funduszu bojowego, okła- 
danego przez Polaków w Amery- 
ce. Dlatego radzimy, aby K.-mu- 
sy a raczyła się zastosować do li- 

chwa! walnego Zjazdu K. O. \ 
i zapytać się tych < >rganizacyi. 
czy one żądają jaką sumę lub 
nie. Pozatem chcemy wiedzieć 
czy już od ligo stycznia r. b. 
wpłynęło tyle pieniędzy aby 251% 
procent mógł wynosić $2.000. 

Po wyczerpaniu wszystkich 
spraw, prezes Pr. Porzuczek po- 
siedzenie odroczył o godz. 11:30. 

Fr. Porzuczek. prezes, 
W. J. Andrzejewski, sekr. 

Projekt Nowej Konstytucyi. 
Konstytucya Związku Wojsk 

Polskich w Pół. Ameryce. 

Herb. 
< >rzd Piały. na krzyż leżące 

karaiiiny. lamę, ko>\, >/tandarv 
p< »ls>vie i anicr kańskie, u <lnlu 
rura armatnia i granaty. 

i. Nazwa organizacyi: Zwią 
zek Wojsk 1’. i!'kich w Północnej 
Ameryce. 

j. Cel organizacyi: Aby zwie- 
dzać wszystkie p«»lskie juz ist- 
niejące pojedyncze oddziały woj- 
skowe w całej Półn. Ameryce i 
•v\iwnrz\c z tejże ntłod/itżv kar- 
ne a bitne zastępy rozumiejące 
doskonale -woj cel i przeznacze- 
ni*. *\\ poić w nią możliwie najle- 
p'Z> s* st< m obecnej d<>bv w słu- 
żbie wojskowej; wpoić w nią za- 

miłowanie do i/cniiosła żołnier- 
skiego. budzić ducha narodowego 
i tniłosc Oj zyz.ny. odwagę żoł- 
nierską i bmiaterstwo, pielęgno- 
wanie języka ojczystego, miłość i 
koleżeństwo pomiędzy sobą. nic 
zważając na to Jo jakiegokolwiek 
gatunku wojska się należy, szyb- 
kie i chętne niesienie |»oniocy je- 
den drugiemu bądź w nieszczę- 
ściu lub niebezpieczeństwie na- 

wet z narażeniem własnego ży- 
cia — starać się i przestrzegać 
kolegów, aby nic splamić honoru 
żołnierskiego żadnym czynem 
haniebnym, kochać, poważać, po- 
słuszeństwo dla swych przełożo- 
nych tak wyższej jako i niższej 
rangi, wierność i poświęcenie tak 
na lądzie jak i na morzu, wpaja- 
nie jak najobszerniejszej wiedzy, 
historyi Ojczyzny i Narodu Pol- 
skiego. 

3. Postawić na czele tej orga- 
nizacyi ludzi /dolnych, doświad- 
czonych, odznaczających się by- 
strością rozumu, znajomością 
sztuki wojskowej, nieposzlakowa- 
nych charakterem i męstwem du- 
cha narodowego, znających do- 
skonale taktykę wojskową, przy- 
wileje i Vawa tego kraju, 

4. Aby wprowadzić jednolity* 
system komendy w całe organiza- 
cyi i rozkład sił zbrojnych na niż- 
szą i wyższą skalę. 

5- Wprowadzenie odpowiedniej 
dyscypliny i porządku tak w 

mustrach, wymarszach, luh w 

obchodach narodowych. 
* Służenie sprawie narodowej 

polskiej moralnie i materyalme. 

/. Starać 'ii zaw-zi* i wszędzie 
o podniesienie Związku Narodo- 
wcyo Polskiego, jedynej najsil- 
niejszej nrganizacyi p. łskiej pa- 
trystycznej na wycliodżtwie i 
pracować / nim ręka w rękę za- 

wrze i wszędzie gdzie się okazy a 

nadarzy, aby przez t>* udowodnić, 
iz jesteśmy wiernie i 'Z.czerze, 

wydziałem tejże wielkiej urwani-! 
żacy i i działamy razem z nią; 
Solidarnie. 

S. Starać 'i«- wszelkimi możli- 
wymi 'poszłPmnj, ab\ każdy czło- 
nek Z. \V. I1, był tak samo i 
członkiem /winz.ku Narodowego 
Polskiego, clioc honorowym. 

•). Wpływać wszelkiemi siłami, | 
aby tak Zarząd jako i Sztab był 
złożony z członków należących 
także do /w. Nar. Pol. 

Artykuł 3. 

Par. L 

ka/.<i\ pojedynczy oddział !i- 
c/.^i \ nic umiej jak licie człon- 
ków ma prawo należeć do /wią 
/ku W •*j'k Polskich w Pól u. 

\nieryce, przysyłając na ręce 
Sekreta:'za Jcneralnego swe /\- 

ezenie i /dokładną Usty członków 
*wcgo oddziału, /.arazem 5 dola- 
rów wątpili i p« /datek który w} 
•io>i rocznic od c/loiik,i 50C. Po- 
datek ten może l»y»- płacony ro- 

cznie lub w ratach kwartalnie. 
Każdy 110 w(1 wstępując} oddział 
do-taje niezwłocznie razem z po- 
kwitowaniem od Sekretarza Jen. 
ki»n>tytu«-\^. regulamin mns/try 
1 > z.k< de s\ gnałow ą. (Uwaga). 
Paragraf ten odnosi -iy lak sanu> 

i do organ i żacy i większych ist- 
niejących jnż na tych samych 
\arunkadj jak pojedynczych od- 
działów ponieważ W. P. opie- 
ra s*ę na systemie federacyjnym 
jnż i.-tuiejącycli batalionów,, kor- 
pusów i tam dalej, bez narusze- 

nia ich samorządu lub ich fun- 
duszów. 

Artykuł 4. 

ir. Ciałem prawodawczem jest 
walny sejm Z. W. I\, składający 
się z pełnomocnych delegatów 
«»d oddziałów należących do Z. 
W. P., który się odbywać ma co 

dwa lata w miesiącu wrześniu; 
miesiąc ten ma hyc miesiącem fi- 
skalnym czyli kończącym pracę 
roczną. 

12. Walny ^ejm ma stanowić 
*>/y-tkic prawa mające rządzić 
i zmieniać doy W.hczasow e fttnk- 
cye rządzenia organizacyą, jaku- 
»ez w mysi konstytucyi obierać 
zarząd cywilny i wojskowy, to 

jest naczelnika i podnaczrlnika, 
a ci będąc obrani, dobierają *0- 

b»e pcrv>nał sztabowy. 
».V Siedzibą Z. W. P. w Półn. 

Am. ma być miasto Chicago, III. 
w Pół. Ameryce z główną kwate- 
rą w Domu Związku Narodowe 
go Pol- k;ego, 1406-1408 (W. Di\ i 
sion ulica. 

14. Regularne posiedzenia Za 
rzą lu i Sztabu Z. W. P. w Am 
mają się odbywać w każdy osta 
tni wtorek miesiąca w halach Do- 
mu Z. N. P. 

15. Na posiedzeniach regular- 
nych winni być obecni wszyscy 
bez wyjątku urzędnicy cywilni i 

>ztab, a w razie potrzeby kapiti- 
ni i oficerowie oddziałów. 

10. I rzędnicy wybrani przez 
Naczelnika do Sztabu mu>/.j być 
z^'.\i ad* mieni przez kancelarye 
Naczelnika o urzędzie jaki mia- 
ią piastować na c<i dostają >to* 

sowny dyplom podpisany przez 
Naczelnika własnoręcznie i pre- 
zt'a: opatrzony ten dokument 
musi h\ć także w pioc/ec Z. W. 
P. 

17. I rzędnicy generalnego 
S/tabu jeżeli dobrowolnie opusz- 
czą j z rzędu posiedzenia lub za- 

niedbują jakakolwiek im nałożo- 
ną służbę. Naczelnik snspendujo 
ich, a na ich miejsce obiera nie- 
zwłocznie innych, il wagai. Też 
'ame prawa mają tak samo i po- 
</cżeg< »lne 1 )\ wizy e. 

i8. I rzednicy (iciicralitego 
Sztabu i \dmini>tracyi cv\vi1nej 
mają zawrze i wszę-d/ie działać 
jednonn sj-iic i pracować o ile to 

w icli mocy na dobre* i rozwój Z. 
W. 1*., porozumiewać się wspól- 
nie o swej działalności- tak cy- 
wilnej jak wojskowej i za dnie i 
jednomyślnie sobie dopomagać, 
gdyby się zimla/j jeden któryby 
v«ą nietaktyką c/y to cywilną 
czy wojskową robił zaburzenia 
lub niesnaski ktć»rebv ubliżały 
honorowi całego zarządu albo 
nawet całej organizaeyi. a na je- 
go miejsce c*ł>rany inny członek 
z itrgani/ac-y i. który b\ ten urząd 
pełnił aż -do przyszłego Sejmu. 

Artykuł 5. 
Par. 1. 

Zarząd Sejmu prowadzić ma- 

ją: Marszałek czy li przewodni 
! rzącj Sejmu, Sekretarz Sejmu 
Oficer dyżurny sejmowy. 

Komitety Walnego Sejmu 
stanowić mają: Komitet Manda- 
tów z jcli delegatów, Komite' 
Zażaleń z jch delegatów. Komi- 
tet Finansów /. 3ch delegatów 
Komitet Kezolucyi z jch delega- 
tów, Komitet Rozwoju i Prasv z 

jch delegatów. 
3- W ybrani przez swe oddziały 

delegaci W alnego Sejmu muszą 
*ię stawie punktualnie w kom- 
pletnym uniformie w miej-sco- 
wości w której się Sejm ma od- 
bywać i po otwarciu Sejmu, wrę- 
czyć swe mandaty podpisane 
przez prezesa swego oddziału i 
sekr. potwierdzone pieczęcią tę- 
go/ do Komitetu \landatów, któ- 
ry p<> scisłem ich przejrzeniu i 
sprawdzeniu /.Ja raport przed iz- 
bą W alnego Sejmu. 

4. Porządek Walnego Sejmu 
ma się odbywać w porządku jak 
następuje: • 

r. I rzęilowe otwarcie Sejmu 
przez Prezesa orsjanizacyi. 

j. Obór Marszałka i Sekreta- 
rzu Sejmu. 

Mianowanie Komitetów 
pr/e/. Marszałka sejmowego. 

> 1 >ik«uiczcnic nastąpi). 

Związku Nar. Polskiego 
Książki Kwitowe, Kwi tar fusze, Listy i Koper- 
ty z nagłówkami, Raporty dla chorych itp 
może każda Grupa nabyć w Administracji 
Pism Związkowych po następującej cenie: 

Psiątkl Kwitowa dla członków 
Zw N. P. z od powied niemi ru- 

bryk u mi do kwitowania podat- 
ków. pośmiertnego i L p wystar- 
czające na iat 10. Ona za «, 

egzemplarz bas przesyłki OC. 

K>iUryuN I. dla sekretarza de 
wy piaty wszelkicb wydatków 
towarzystwa lub grupy, zawiera 
200 kwitów oprawnych w ksią- 
żeczką. Wystawia a; takowa 
de wypłaty na kaayera. a podpś- 
sajc prazas i sekretarz m« AA 
finansowy $1.00 
Ona s przesyłką.91.30 
KwIUrym U. dla kasjera. za- 

wierający 200 kwitów, opraw 
aych w książeczką. Wystawia 
takowe kasy er. gdy otrzymują ad 
sekretarza lub komitetu Ansa 
•owego pieniądze zebrana z po- 
•iedza/i. zabaw lip. m AA 
Ona .#1.0U 
Z przesyłką. 9139 

Listy i odpowiednim nagtiW- 
kiem towarzystwa, rum. 8!4xll 
280 sztuk ..81.28 
800 sztuk 82.08 

1000 sztuk .83.00 

(Uparty z odpowiednim nagłów- 
kiem towarzystwa 
280 sztuk. 81 28 
800 sztuk. 81.78 

1000 sztuk.82.80 

Raporty dla starych: 
280 na 1 tydzia*-7128 
800 1 81.78 
280 " t tygodnia. 81.78 
800 2 .82.88 
280 4 " 82.28 
800 " 4 82.78 

KstąlM kwitowa mamy gotowa 
na składzie, kwttarriwze. listy, 
koperty 1 raporty drukujemy aa 
zamówienie. Obuk tego drukarnia 
Związkowa podejmuje wszelkie 
inna roboty drukarskie. Jako tac 

Konatytucyo, Kwlfłkl, Karty wtrytowa I btmeaawn, 
Zipro-izenie, Bil ty, Proframy balowa i koncartewa, 
Pla aty, Afiasa, Taba a,Lyrh jlarza itp. Po oany I ob> 
lorf'van! > odno^ęct alf do WSZUaIcH ROBOT DRU- 
IUi^ AiCH, nalali piaad Jo: 

1400-1409 W. DIiMm St, CHICAGO. UL. 


