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Powrót Delegatów Z.W.P z Europy. 
Cenzor .Związku Narodo- 

wego Polskiego p. Antoni 
Kara hasz i wicecenzor p. 
Adolf Rakoczy, ■wysłani z 

łona tegoż Związku do Pol- 
ski w edu Zbadania gospo- 
darki w dawnej Komisyi 
I ymczasowej, a obecnie ko- 
misyi Skontederowanych 
Stronnictw Niepodległościo- 
wych, na której wezwanie 
Polacy w Ameryce utwo- 

rzyli Komitet Obrony Na- 
rodowej. i zbierali pieniądze, 
wysyłając je owej Komisyi 
w Polsce pod zaborem au' 

stryackim, powrócili już do 
Stanów Zjednoczonych i 
wkrótce ogłoszą obszerne, 
wiarogodne sprawozdanie 
ze swych spostrzeżeń, które 
będzie ogłoszone w pi- 
smach. 

Po przybyciu do portu w 

New Yorku wysłannicy Z. 
N. P. nadesłali do pism 
związkowych i innych o- 

świadczenie treści następu- 
jąccj; 

OŚWIADCZENIE! 
Dom Emigracyjny, 
Do Braci i Sióstr Z.N.P.! 
Delegacya Z. N. P. wysła- 

na do Europy w celu zbada- 
nia prac narodowych stron- 
nictw i planów ich na przy- 
szłość, po io tygodniowym 
pobycie w trzech zaborach 
naszej Ojczyzny, przybyła z 

powrotem do Ameryki we 

wtorek, dn. 26 maja, wioząc 
ze sobą olbrzymi materyał: 
opinie najwybitniejszych lu- 
dzi, protokóły z licznych 
konfćrencyi, zebrań i narad. 

Materyał ten opracowany 
starannie i systematycznie, 
przedłożony zostanie nieba- 
wem ogółowi, jako memo- 

ryał zgodny obu delegatów. 
Zaraz po przybyciu zwró- 

cono nam uwagę na fałszy- 
we informacye, umieszczone 
w niektórych pismach pol- 
sko-amerykańskich, jak i na 

biuletyn Biura Prasowego 
K. S. S. N. Nr. 42. 

Na razie prosimy ogół 
Związkowy, by powstrzy' 
mał się od wszelkich przed- 
wczesnych sądów, opartych 
na sprawozdaniach kores- 
pondentów partyjnych i od- 
czekał na nasze wspólne u. 

rzędowe sprawozdanie, któ- 
re wiele rzeczy wyjaśni, 
wielu oczy otworzy i kieru- 
nek narodowej pracy Z. N. 
P. i wychodź twa narodowe- 
go w Ameryce na dłuższy 
czas ustali. 

A. KARABASZ, 
A. RAKOCZY, 

Delegaci. 
W ober powyższego o- 

'Mądrzenia wysłanników 
Związku wstrzymujemy się 
na razie od wszelkich ko- 
nientarrzy, dopóki obszerny i 
szczegółowy raport z poby- 
tu i spostrzeżeń naszych de- 
legatów nie będzie opubliko- 
wany w pismach. 

Prać związkową prosimy 
przeto o cierpliwość, gdyż 
wkrótce się dowiedzą, jak 
sprawa stoi, a w*edy dopie- 
ro będą mogli wydać sąd 
własny. 

Wszelkie więc strzelania 
bez prochu, jakie się dały 
słyszeć w kilku pismach pol- 
skich, co wysłannicy Zwiąż* 
ku widzieli i zdziałali w Eu- 
ropie, okazały się przed- 
wczesne i wszelkie różne po* 
głoski i domyślniki na ten 
tein alt okazały się przed- 
wczesne i bałamutne, jak ba- 
łamutnym jest biuletyn Biu- 
ra Pra-sowego K. S. S. N., 
traktujący o misyi naszych 
wysłanników, a którzy tak 
skwapliwie przedrukowały 
niektóre pisma polskie w 

Ameryce. 
Prawda, jak oliwa wnet na 

wierzch wypłynie i za kilka 
dni dowiemy się wszystkie- 
go. 

Że raport Cenzora i wice* 
cenzora Związku będzie naj- 
prawdziwszy, bo oparty na 

dokumentach i materyale 
dowodowym — w to wątpić 
nie można. 

Nie napróżno oni przecież 
odlbyli tak daleką podróż i 
badali stosunki, oraz opinię 
wybitnych naszych mężów 
we wszystkich trzech zabo- 
rach 

Czekajmyż więc cierpliwie 
i na ich raport. 

DOKP IDĄ? 
Nie od dziś, albo wczoraj 

wskazywaliśmy na to, że nie 
którzy księża kpią z ludu 
polskiego — wymyślano nam 
za to. 

Mówiliśmy, że ksiądz z lu- 
dem i dla ludu pracować po- 
winien — czerniono nas za 
to. 

Twierdzilrśnąy, że ksiądz 
polski, który zaprzepaszcza 
krwawicę ludu nie jest praw- 
dziwym sługą Chrystusa — 

wyklinano nas zato. 

A cóż teraz zrobią, skoro 
powiemy, że ksiądz który ni- 
kczemną denuncyacyą chce 
przeszkodzić urządzeniu ob 
chodu 3 Maja — nic jest Po- 
lakiem — ale dcnuncyan- 
tem ? 

Co zrobią? A no znowu 
nas nazwą niedowiarkami, 
masonami, wyklną nas — 

przeciw nam burzyć zechcą 
nieuświadomionych w wy- 
chodź* wic. 

C zy się nie boimy? Pew- 
nie, że nie. — Śmiejemy się 

ztego bladego strachu, bo 
nic ciskamy oszczerstwem, a- 
le po imieniu tylko rzetcz na- 

zywamy, wiedząc, ze ks. Pu- 
chała z Manchester, N. H. 
nie Polakiem jest, a Polski 
wrogiem.bo oto przeczytaj z 

rozwagą Siostro i Ty Bracie 
Związkowrze, co o ks. Pu- 
chale pfszą z Manchester, 
N. H.: 

Ks. polski de-nuncyuje 
Sokołów. Sokoti w Man- 
chester, N. H. nie mogą 
odbyć obchndu Konstytu- 
cyi 3 Maja. Szef policyi za- 

brania wymarszu. Czy to 
w Honolulu, czy to w \ew 
Hamshire? Adwokat A- 

merykanin wyrabia im] 
wreszcie pozwolenie. 
Manchester, N. H. (Ory' 

finalna korcsp. “Dz. Zw.") 
Polakom w Manchester 

przypadł w udziale honor 
żyć przez jeden dzień pod 
wyiątkuwem prawem pru- 
skiem, zakazującem Pola- 
kom tutaj wolności zgroma- 
dzeń i urządzania obchodów 
narodowych, itd. 

Ksiądz tutejszy Polak J. 
B. Puchała pokazał z ukry- 
cia rogi pruskie. 

Ale sztuka się nie udała, 
gdyż. jak powiadają *‘\\ ięk- 
szym jest Pan Bóg, niż pan 
R vmsza.*’ 

“Dnia 24 maja b. r. tu- 

tejsze Towarzystwo gim- 
nastyczne Sokół urządziło 
jeden z najwspanialszych 
obchodow notowanych w 

htstoryi tutejszej naszej 
Polnii, który byłby wy- 
padł o wiele świetniej, gdy 
by cała energia druhów 
nie była zaabsorbowaną i 
10 w ostatniej chwili wal- 
kę o to czy Polakom tutaj 
wolno, czy tez nic wolno 
urządzać obchodów naro- 

dowych? Zapyta nas nie- 
jeden ciekawy, a z kimże 
to zaś Polacy mieliby wal' 
czyć o prawo urządzania 
obchodów narodowych, 
zwłaszcza tutaj na wolnej 
ziemicy Washingtona? 
Poczyta to niejeden za ab- 
surd, za wymysł bujnej 
fantazyj naszej. ;i co gor- 
sza, powie, że niżej podpi- 
sany musi cierpieć na ga- 
tunek waryacyi, tak zwa- 

nej przez lekarzy “manii 
prześladowczej”. Nieste- 
ty! Wszystko to. co wyżej 
przytoczone zostało, może 
być na żądanie potwier- 
dzone przez świadków za- 

przysiężonemi zeznaniami, 
którzy przysięgną w każ- 
dej chwili, że faktem jest, 
iż jeden z druhów poszedł 
ze świadkiem do szefa po- 
licyi, aby ten zatwierdził 
już tydzień tentu wydane 
pozwolenie na obchód i 
wymarsz drużyny sokolej 
z karabinami, że na policyi 
w ostatniej chwili tego od- 
mówiono. Odmówiono po- 
chodu na ulicach już nie 
tylko z karabinami, bo So- 
koli widząc nieprzychylną 
postawę policyi, zrezyjętio- 
wali z noszenia karabinów. 

Chcąc zbadać przyczyflę 
tak nagłej zmiany u szefa 

• policyi, który dotychczas 
zawsze przyjaźnie odnosił 
się do Polaków, i jak mo- 

gło się stać, że gdy dotyeb' 
czas Polary przy urządza- 
niu obchodów nigdy o po- 
zwolenie nawet nie pytali 
się, a i tak wszystko było 
w porządku, to co teraz 

wpłynęło na to, że im na 

wet pozwolenia na obchód 
odmówiono? W tym celu 
poszła delegacya do poli- 
cyi. Wprawdzie sokoli po- 
szli prosić o pozwolenie na 

wymarsz z karabinami, bo 
chociaż i przedtem sam 
szef pozwalał na ćwiczenia 
połowę z karabinami, jed- 
nakże i teraz należało o to 

zapytać. 
Kicny (fclmówionn po- 

zwolenia na -pochód z ka- 
rabinami, Sokoli po raz 

wtóry udali się do szefa 
pal kry i, prosząc o pozwole- 
nie na odbycie obchodu. 
Szef policyf odpowiedział, 
że należy ini wprzód zapy- 
tać o to księdza J. R. Pu- 
chały, proboszcza, twier- 
dząc. że ieaeli ks. Puchała 
poleci Sokołów, to i on, t. 

j. szef. pojctcenic księdza 
tylko zatwierdzi i bę-dzie 
“all rig-ht”. 

Wtedy t| dopiero spa- 
dły nas łuski z oczu i przej- 
rzeliśmy. Powiedziawszy 
się. że Poląk w Manche- 
ster, chcąc pozwolenie na 

obchód otrzymać, musi 
wpierw iść do “father Pin' 
cha-la a f>otem dopiero 
tam. gfdzieYkażdy — jak 
“chamskim /ozuinem” są- 
dząc — trday się powinien. 

Podziękowawszy p. sze- 
fowi za "wfćwikę” — od- 
daliśmy >prawę we właści- 
we ręce. gd;|e adwokat A- 
merykanin bczinteresow- 
nie uczynił to, czego Pola- 
cy żądali, t. j. wyrobił po- 
zwolenia na obchód, cze- 
mu tak gorąco sprzeciwiał 
się nasz "dtftz pastuch**. 
Xie pomogło później zwo- 

ływanie wiernych do *‘bez- 
—mentn" oglądać •••piMnftr” 

nowej szkoły parafialnej, 
ani też ogłaszanie specyai- 
nych ceremonii kościel- 
nych właśnie na te sama 

godzinę, co i obchód na' 

znaczonych, ani też inne 
podobne kruczki, gdyż na- 

rodu było około 1500, jak 
nie więcej, boć cała sala te- 
atru “Star” była przepeł- 
niona publicznością i to 

najdoborowszą. Do ciebie 
zaś, ks. proboszczu, sze- 

lm ienty na ucho Słowacz- 
ko, zaręczając, że rękawicę 
rzuconą nam przez ciebie 
wraz ze wszystkiemi już 
skonfederowanemi Towa- 
rzystwami z godnością 
przyjmujemy, a po nic- 
wczasie dow iesz się, że tyl- 
ko dobra sprawa zwycię- 
ży. 

Czołem! 
St. J. Piaseczny, 

sekr. obchodu”. 

Przeczytałeś Rracie Czy- 
telniku z uwagą powyższe 
słowa, a teraz zastanów się 
nad tcm, czy miał ten ksiądz 
Puchała prawo do takiego 
postępowania ? 

Komu chciał przeszkodzić 
w urządzeniu pr>chodu? Czy 
może “niedowiarkom”, czy 
“masonom”, czyżydmn” jak 
to zwykle nazywają nie- 
którzy księża Związkow- 
ców ? 

Nie! Przeszkodzić chciał 
towarzystwom narodowym, 
przeszkodzić chciał najlep- 
szym Ojczyzny synom. 

A w urządzeniu jakiego to 
obchodu chciał ów ksiądz 
Puchała przeszkodzić? Czy 
może obchodu ku czci ja- 
kiejś wierze wrogiej rucha- 
wki, czy obchodu ku czci Lu 
tra, albo innego Kalwina. 

Kie, Siostro, Rracie Zwią- 
zkowcze! Przeszkodzić on 
chciał w urządzeniu obcho- 
du ku czci Konstytucyi 3-go 
Maja, tego wie-kr^pomnego 
aktu dziejów PoHci, o któ- 
rym nieiyilkn Polacy, ale 
wMjrscy wolność miłujący 

óbywaKele innych narodo- 
wości ze czcią wspominają. 

Nie chciał ksiądz Puchała, 
aby się w Manchester ów 
pochód odbył — nie chciał, 

| żeby się chłop polski na ob- 
chodzie dowiedział, co to 

była Konstytucya 3 Maja i 
kiedy nadaną została. 

Nie chciał ksiądz Puchała, 
aby się uczestnik obchodu, 
ten poniewierany chłop pol- 

1 ski. dowiedział, że w roku 
F7'M powiedziano w konsty- 
tucyi, że bezprawie musi u- 
stać i że chłop równy jest pa- 
nu i krzywdzić go szlachcic, 
ani ksiądz nie śmie. 

lak. Bracie Czytelniku! 
Nie chciał ksiądz Puchała, a 

byś o tein wiedział, że ci, 
którzy konstytucya układa- 
li (a wielcy to byli ludzie, 
nie takie karły, jak Puchała, 
co do pięt im nie dorósł) w 

Tobie równego sobie czło- 
wieka widzieli — bo on, ks. 
Puchała i inne podobne mu 

Puchały chcą C ię za nos wo- 

dzić zawsze i wszędzie i w 

polityce i w orgamzacyi i w 

towarzystwie i w domu i na' 
wet dyktować by Ci chciał, 
u którego piekarza chleb 
masz brać, lub jaką gazetę 
czytać. 

idź chłopie — wołał 
ks. Puchała i inni jemu po- 
dobni — na obchód narodo- 
wy, bo do piekła pójdziesz!” 
A gdy widział, że Ty świa- 
dom tego, co czynisz, na ob- 
chód przecie pójdziesz, wte- 

dy zc skargą do policyi po- 
szedł. i zadenuncyował tych 
co obchód urządzają, aby się 
obchód nie odbył. 

I jakże ci się Bracie Czy- 
telniku to w głowie układa? 
Jestże ksiądz Puchała Pola- 
kiem, czy Polski jest wro- 

giem? 
Sam o tent pomyśl, pod- 

szeptów żadnych nie słuchaj 
ale sam wyrokuj w tej spra- 
wie. Czy miał ksiądz prawo 
przeszkadzać w urządzeniu 
tego obchodu. co role 
rocznic urządzanym bywa w 

każdej polskiej osadzie, jako 
że nie wolno nam zapomnieć 
iż Polakami jesteśmy. Prze- 
szłość Polski przecie czcić i 
znać musimy, jeżeli nie kra' 
rnent, a narodem być chce- 
my ? 

T odpowiedziawszy sam 
wedle swego rozumu na te 

pytania, postaw inne, to, któ 
rc w nagłówku napisaliśmy. 
Zapytaj: dokąd idzie on 
ks. Puchała i jemu podobni i 
dokąd nas prowadzić ęhcą 
biednych Ojczyzny wygnań- 
ców', co podobni sierotom, 
jako tułacze bezdomni, wal- 
kę staczać musimy o wol- 
ność urządzania obchodu. 

POWSTANIE MURZYNÓW. 

W afrykańskim kraju Kongo, 
będącym wc władaniu Portugalii, 
wybuchło powstanie murzynów, 
którzy zamordowali 20 białych, 
podpalili chrześcijańskie domy 
misyonarzy i wielu z nich zamor- 

dowali wśród mąk okropnych. 
Pozostali przy życiu schronili się 
na terytoryum belgijskie. 

Wojsko portugalskie. które wy- 
stąpiło zbrojnie przeciw powstań, 
com. pobito na głowę. 

Jeden z naczelników murzyń- 
skich obwołał się niezawisłym 
królem. 

IRLANDYA UZYSKAŁA 
samorząd. 

Jak już czytelnikom wiadomo 
z telegramów. Irlandya, kraina 
zostająca pod panow-aniem Anglii 
uzyskała tak zwany “homcrulc”. 
czyli samorząd. 

Walkę o samorząd toczyła Ir- 
landya od lat wielu i dzięki jej 
wytrwałości, oraz niezłomnej wo- 
li i wiary w siły narodu, przy- 
wódców patryotów, Irlandya zdo- 
była przynajmniej to, że choć zo- 

staje nadal pod obcem berłem, 
jednakże po swojemu gospoda- 
rzyć się będzie we własnym do- 
mu. 

i Walkę o samorząd rozpoczęła 
1 Irlandya w roku 1870-ym, gdy 
narodowcy irlandzcy w Dublinie 
utworzyli silną partyę popierającą 

'ten ruch. a w parlamencie angiel- 
J skim mieli wielu swoich posłów, 
domagających się wytrwale sa- 

I morządu. urządzając obstrukcyę, 
gdy tego prawa odmawiano naro- 
dowi irlandzkiemu. 

Głównym przywódcą ruchu u- 

niezależnienia się od Anglii, przy- 
| najmniej w' gospodarce wewnę- 
trznej. był od roku 1880-go Char- 
les Steward Parnell, który w par- 
lamencie angielskim urządzał he- 
ce i doprowadził do obalenia pre- 
tniera Gladstone’a i Salisbury’c- 
go. 

Pierwszy raz bil o "home rule", 
czyli samorząd dla Irlandyi, 
wniósł do parlamentu angielskie- 
go sam premier Gladstone w ro- 
ku 1886-ym i od tej chwili bil 
ten pokutował stale w parlamen- 
cie, zwalczany zaciekle przez par- 
tye wrogie Irlandczykom, a na- 
wet przez irlandzkich protestan- 
tów. tak zwanych unionistów. 

Od roku 189i-go walkę o samo- 

rząd prowadził niezmordowanie 
irlandzki poseł do parlamentu an- 

gielskiego John E. Redmond, zna- 

ny nawet w Stanach Zjednoczo- 
nych, gdyż był on tu agitować 
między narodowcami irlandzki- 
mi za sprawą ojczyzny i powiózł 
z Amefyki kilkadziesiąt tysięcy 
dolarów na walkę o “home rule" i 
zapewne te pieniądze w znacznej 
mierze przyczyniły się do zwycię- 
stwa. 

Odrzucany kilkakrotnie i zno- 
wu wnoszony był bil o “home ru- 
le \ Pierwszy raz przeszedł ten 
bil w Izbic Gmin w roku 1893-im, 
lecz Izba Lordów go odrzuciła. 
Drugi raz ten bil przeszedł w 
Izbic Gmin w styczniu roku ze- 

szłego. lecz Izba Lordów powtór- 
nie go odrzuciła 326 głosami prze- 
ciw 69. 

W drugiem czytaniu przeszedł 
znów ten bil w Izbic Gmin w 
dniu 8-go lipca roku zeszłego i 
ponownie Izba lordnw -go odrzu- 
ciła w kilka dni później. 

Ostatecznie w trzcciem czyta- 
niu ^5-go maja r. b. bil ten prze- 
szedł w tr/ecicm czytaniu w Iz- 
bie Gmin, zatem już i opozycya 
Izby Lordow nic nie pomoże. Po 
podpisaniu tego bilu przez króla, 
stanie się on prawem i nada Ir- 
landczykom prawa, o które wal- 
czyli od tylu lat. 

t 
»' ytrwałosć więc. solidarność i 

patryntyzm niezłamany Irland- 
czyków zwyciężyły opór i zacie- 
kłość Anglików, którzy w końcu 
widzieli się zmuszeni ustępie na- 

rr*dowi, który tak systematycznie 
i niezmordowanie walczy o swoje 
prawa. 

Do zwycięstwa też przyczyniła 
się ofiarność na cele narodowe Ir- 
landczyków, gdyż choć biedni w 

swoim kraju, nieśli ostatni grosz 
na ołtarz ojczyzny, a zamożniej* 
si ich ziomkowie w Ameryce sła- 
li tysięce dolarów na sprawy swo- 

jej ojczyzny. 

L Irlandczyków czy to ksiądz, 
kupiec czy przemysłowiec, czy ro- 
botnik fabryczny, czy rolnik — 

wszyscy się jednako poczuwają 
do obowiązku służenia swej Oj- 
czyźnie. 

I nich ksiądz nic będzie zwal- 
czał organizacji narodowych, niei 
będzie wyklinał swoich rodaków, 
za prace patryotycznc. jak to nie- 
stety. niektórzy nasi polscy księ- 
ża czynią— ale każdy ksiądz wła- 
śnie należy duszą i ciałem do 
stronnictw i organizacji narodo- 
wych, popiera je i na równi z 

innymi składa ofiary na wyzwo- 
lenie swojej Ojczyzny. 

1 aka więc solidarność i jed- 
nomyślność w narodzie irlandz-j 
kim zwyciężyć w końcu musiała, 
bo nie samą modlitwą, ale i czy-^ 
nem służyli oni i służą swojej Oj-ł 
czyźnie. 

Z nich nam Polakom brać przy- 
kład, a i księża polscy niech so- 
bie biorą wzór z księży irlandz- 
kich, jak się z całym narodem 
pracuje dla dobra swojej Ojczy- 
zny. 

Irlandczycy nacierpieli się wielej 
jako ujarzmiony naród; historyaj 
ich jest straszna i krwawa, peł-! 
na wstrząśnień. ale jednak mimo 
to wszystko, żyją oni jako naród 
i doszli do tego. że chociaż jesb 
ich o wiele mniej niż Polaków, 
cieszą się dziś chociaż połowiczną 
wolnością, czego my Polacy, choć 
liczniejsi, a nawet kulturą od nich 
wyżej stojący cieszyć się nic mo- 

żemy. 
P»o nas zajada niezgodą i brak 

solidarności narodowej. 
Winszując Irlandczykom tego 

zwycięstwa, chociaż połowiczne* 
go, życzymy i sobie, żebyśmy na 

razie chociaż tyle zdobyć mogli, 
co oni zdobyli, b oto jest pierwszy^ 
krok do odzyskania zupełnej nie* 
podległości. 

FLINT, MICH. 
Zawiadamiam wszystkich; 

członków gr. 1186, że na osta*j 
tniem posiedzeniu odbytem w Ichj 
kału ob. Dmocha, zapadła uchwa* 
la. 1ż lokal posiedzeń grupy na*, 

szej >tał się za ciasny przez po* 
większenie przyrostu członków* 
do na.-zej organizacyi. Otóż gr*, 
wydelegowała komitet za wyna-s, 
jęciem gdzieś odpowiedniego* 
miejsca do prowadzenia dalszych 
posiedzeń, co też w krótkości u*, 

skutcczniono. Więc przyszłe po*, 
siedzenie odbędzie się w hali Bia* 
łego Orla pod nr. 3029 przy In- 
du-trial ave. Również uchwalono 
aby brać nasza raczyła stawiać 
się liczniej na posiedzenia, bo do- 
tychczas tego nigdy nie czynio- 
no; każdy uśpiony starem poży- 
ciem. widocznie nic chce albo nie 
rozumie swego celu Czyż jeno 
po to wstępujemy w szeregi zwią- 
zkowe dla zabezpieczenia swego 
życia? Stanowczo odpowiadam: 
Nie f 

To jest tylko drobnostką na- 

szych zadań. Człowiek zabezpie- 
cza swe życie nie dla swej korzy- 
ści, ale dla dobra swej rodziny w 

razie śmierci. Ale poza tern ma- 

my pole ot warte do pracy w ży- 
ciu nas/etn. organizujmy się jak 
najliczebniej. budźmy ducha na- 

rodowego. szerzmy ideały Związ- 
ku Narodowego Polskiego, niech 
każdy wie, że żyjemy nic po to 

tylko, aby zabezpieczyć swe ży- 
cie, ale aby się wysunąć na czoło 
społeczeństwa z owocami dr*>rej 
pracy. Otóż szanowni bracia i 
siostry gr. 1 lHó, powołuję się na 

uchwały konstytucyi Z. N. P., 
gdy -będziecie zaniedbywać wy- 
pełnianie swoich obowiązków, 
nie będziecie przychodzić na po- 
siedzenia. każdy będzie karany 
podług prawa konstytucyi. 

W. Delecki, 
sekr. prot. gr. 1186.- 


