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Dziewiąty punkt Orędzia Cenzora 
(Dom Starców i Kalek). 

Tak wiadomo, na kilku 
-termach pokutuje projekt 
założenia Domu dla starców 
i kalek związkowych, którzy 
nie mając żadnej rodziny 
czy przyjaciół, którzyby się 
nimi chcieli opiekować, a nie 
chcąc iść na łaskę obconaro- 
dowców w instytucyach te- 

go rodzaju zbudowanych — 

•hętnieby pośli do takiego 
dr>mu. gdzie po polsku mó- 
wią. gdzie biją serca połskie 
i uczucia inne dla naszych 
rodaków. Myśl zbudowania 
domu dla starców i kalek 
7wiązkowych ipo%*stała na 

sejmie XVIII w JTilwauikee 
\Vri*s. i od tej pory płacono 
na ten cel regularny poda- 
tek po cencie od czł. miesię-. 
cznie. Z tego uzbierało się 
kilkadziesiąt tysięcy dola- 
rów, jednakże za tę sumę nie 
można stworzyć odpowie- 
dniej instytucyi, przeto u- 

rzeczywistnienie projektu 
przeciąga się chociaż nie u- 
chodzi on baczności ogółu 
związkowego. 

Po zakupieniu Szkoły 
związkowej w Cambridge 
Springs, Pa., gdzie jest spo- 
ry kawał gruntu, z którego 
część już jest doskonale za- 

gospodarowana i są także 
pawilony czyli domy niepo- 
trzebne dla studentów ze 

szkoły, wyłoniła się myśli, 
czyby tam nie można otwo- 
rzyć takiego domu dla star- 
ców i kalek związkowych. I- 
nicyatorzy tego projektu są 
zdania, że okoflica jest prze- 
pyszna tak dla młodych w 

'zkole, jak i‘starych na pię-j 
knej farmie, i żc tam jest wy- 
marzone miejsce. Starcy bo- 
wiem nieułotwni o tyle, żeby 
nie mogli spełniać czynności 
na farmie, mogliby znaleźć 
wdzięczne dla nich zatru- 
dnienie, któreby nawet było 
korzystne dla ich zdrowia. 

Kosztów nie byłoby wiel- 
kich i kilku, czy kilkunastu 
'tarców znalazłoby tam 
schronienie i spokój na osta- 
tnie dni swojego żywota. 

Sądząc jednak z nadcho- 
dzących głosów przedsej- 
mowych, wielu z braci zwią- 
zkowców jest przeciwnych 
założeniu tego rodzaju in- 
stytucji, wychodząc z, 
założenia, że mało się 
znajdzie takich związ- 
kowców, którzyby tam ze- 

chcieli pójść, zwłaszcza, że 

rodziny nie chciałyby ich 
tam podać. 

Je^t to błędne mniema- 
nie! Domu starców i kalek 
nir zakłada się przecież dla 
tych, co mają rodziny tak 
zamożne. że ich mopą trzy- 
mać i utrzymać, ale dla 
łych, którzy tu nic mają ni- 
knpn i zależeć muszą od ła- 
ski opółu. Wielu takich nie 
będzie i temci lepiej, ho 
Związek wiele nie ryzylcu- 
ie; jednakże dla tych, co po- 
trzebują takiej ^dskiej bra- 
terskiej pomocy byłaby to 
rzecz wielka, Związkowi 
przysparzająca zaszczytu i 
przyjaciół. 

Jeżeli w domu emigracyj- 
nym opiekujemy się świeży- 
mi przybyszami zdrowymi i 
młodymi, co jednak jest rze- 

czą chwalebną i potrzebną, 

chociaż ci ludzie do .Związ- 
lcu nie należą i kto wie, czv 
w przyszłości należeć do 
niego będą, to tembardziej 
nale*ży się opieka tym, co do 
Związku od lat należeli, bu- 
dowali go, a w końcu znale- 
źli się w niedoli, sieroctwie 
i opuszczeniu. Niewielu za- 

pewne takich będzie, ale i 
dla tych kilku, co się znajdą, 
powinniśmy mieć brater- 
skie uczucie i nieść im po- 
moc, aby nie ginęli zapom- 
niani w obcych przytułkach. 

Szanowny Cenzor pisząc 
o domu starców i kalek 
związkowych, tak się wy- 
powiada : 

“Najwyższy już nadszedł 
czas, aby marzenia naszych 
starych i wiernych, a nie- 
szczęśliwych, lub samot- 

nych braci związkowców zo- 

stały obleczone w czyn. Ma- 
my piękną farmę, doprowa- 
dzoną do porządku, mamy 
odpowiedni budynek na far- 
mie,'wreszcie mamy dość 
znaczny fundusz. 

Sejm XXI powinien sta- 
nowczo zadecydować spra- 
wę tę i polecić otworzenie 
podwoi Domu, w którym 
znajdą spokój, schronienie i 
opiekę nasi starzy i chorzy 
bracia. Podatek obecny na 
ten cel należy podtrzymać 
nadal”. 

Niektórzy ze związkow- 
ców w swoich głosach przed- 
sejmowych wyrażają zdanie, 
że dom starców i kalek jest 
n§m niepotrzebny, bo na to 

są stanowe i powiatowe in- 
stytucye, a pieniądze na ten 
cel dotąd zebrane raczej 
przelać do funduszu rezer-* 

wowego, aby nie potrzeba 
nakładać wyższych podat- 
ków na członków, żeby wy- 
równać niedobory, jakich 
wymaga obecnie od nas pra- 
wo. W tym wypadku myśli 
się o tych, którzy są zdro- 

i 
wi i niedobór ten łatwo wy- 
równać mogą, ale nie myśli 
się o tych, co już zarobko- 
wać nie mogą. a przecież u- 

sunąć ich ze Związku i nie 
dać im żadnej pomocy po 
pracy wieloletniej dla Zwią- 
zku byłoby niesprawiedli- 
wością i niebraterstwem. 

“Ani nikt nie zgadnie, 
gdzie który padnie” — jak 
mówd przysłowie, zatem nie- 
wiadomo. czy ci, co są prze- 
ciwni ufundowaniu tej in- 
stytucyi pierwsi nie będą 
zmuszeni z niej korzystać... 

Te kilkadziesiąt tysięcy 
dolarów, jakie już mamy ze- 

brane na dom starców i ka- 
leK me wyrównają nienoho- 

rti w funduszu rezerwowym 
jak wymaga prawo, a zre- 

sztą nie powinniśmy zuży- 
wać zebranych pieniędzy na 

inne cele. jak tylko na te, na 

jakie są przeznaczone. 
Sejm przyszły ma prawo 

decydować, co zrobić z tym 
funduszem już zebranym, a- 

1e z naszej strony, w myśl 
sz. Cenzora radzilibyśmy o- 

tworzyć dom starców i ką- 
tek na farmie przy szkole 
związkowej, a to nas ni nie 
Obciąży specyalnymi podat- 
kami, ni też straty nie przy- 
niesie. 

Wszelkie większe orpani- 
zacye — ba nawet parafie 

zakładają sierocińce i domy 
przytułku dla swoich człon- 
ków, a z jakiej racyi Zwią- 
zek organizacya przeszło 
stutysięczna nie ma tak sa- 
mo postępować? Mamy na 
sztandarze naszym wypisa- 
ne szczytne hasło: miłość 
brania i pomoc bratnia”, za- 
tem ujawnijmy tę miłość i 
pomoc bratnią w czynach. 
Hasła te u nas puste być nie 
mogą. 

Spodziewamy się, że sejm 
przyszły sprawę tę ostate- 
cznie załatwi ku ogólnemu 
zadowoleniu. 

NA KLEPISKU. 
Zwykle przed każdym sejmem 

pisma związkowe, mają niemiłą 
robotę—albowiem muszą chwy- 
tać za cepy i na klepisku wybijać 
chude ziarna, które uporczywie 
siedzą i boją się wylecieć z kłosa 
aby przy czyszczeniu — wiatr nie 
uniósł z ptlewami... 

Już od kilku miesięcy różni 
nieproszeni opiekunowie Związ- 
ku, czerwoni czciciele pruskiego 
buta, z niczego nigdy nie zado- 
woleni rozbijacze porządku spo- 
łecznego, “towarzysze” i K. O.- 
N. iowcy, podjęli kosztowną 
“wardową” agitacyę, a zamienia- 
jąc się na cichych i potulnych ba- 
ranków, udali się na “nagonkę” 
pomiędzy nie znających się jesz- 
cze na nich tu i owdzie związ- 
kowców, aby tylko zdobyć głosy 
na posłów do Sejmu XXI. 

Niektórzy z nich są o tyle nie- 
oględni, rż wypisują na rozrzut- 
kach różne blagi. mówiąc, że sta- 

rają się na posłów do sejmu: 
“Nie dla zysku, ani sławy, lecz 
dla Związku dobrej sprawy!” 

Obłudnicy! I śmią jeszcze ta- 
kie słowa kłamliwe i wprost, bez- 
czelne wypisywać; mają odwagę 
niejako urągać Związkowcom, że 
oni wszystko robią — dla “Zwią- 
zku dóbrej sprawy.” To też po- 
znali się na jednym z tych po- 
kornych K. O. N. iowców związ- 
kowcy pewnej grupy, w niezale- 
żnej parafii Wszystkich Świę- 
tych w Chicago, bo gdy przy- 
szedł na posiedzenie wyborcze, 
to dali mu “kopniaka” i wyprosi- 
li za drzwi. 

K. O. N. iowcom nie podobają 
się Gminy, bo są dla nich niedo- 
godne, nie mają szansy niemi 
rządzić po swojemu... więc war- 

cholą. że Gminy pociągają za so- 

bą koszta. Jest to kłamstwo, jak 
wszystkie blagi i przewrotne 
kłamstwa czerwonych zbawców 
Polski, bo Związek na Gminy nic 
nie daje. a przynajmniej nie sub- 
wencjonuje Gmin. 

Związek Nar. Pol. jest już dzi- 
siaj tak potężną organizacyą, że 
w nawale różnych prac — niepo- 
dobieństwo, ażeby pomiędzy Za- 
rządem Centralnym a grupami, 
nie było jakiegoś ciała pomocni- 
czego. 

Od chwili wybuchu obecnej 
wojny K. O. N.iowcy stale obrzu- 
cają jaknajpotworniejszemi epi- 
tetami cały Zarząd Centralny i 
pisma związkowe, bałamucąc o- 

K<Vł w właściwy sobie sposób. 
Lecz niestety, ostatnie to są już 
kurczowe podrygi przedśmiertne 
tej niegodziwej i destrukcyjnej 
roboty “koniowców”. 

Na pogłoski tego rodzaju, jak 
staranie i ślubowanie się “socya- 
lików” ażeby na Sejmie opano- 
wać urzęda w Związku, bądźmy 
wyrozumiali — niech się ciesz'ą... 

Nie ulega wątpliwości, że Sejm 
XXI będzie obfity w szczytne 
prace ideowe, tak dla Ojczyzny, 
jak i dla Związku i spodziewać 

się należy, że dokona dużo rze- 

czy doniosłego znaczenia, a także 
nie dozwoli, ażeby do zarządu w 

kapitolu rwiązoWym dopuszczo- 
no K. O. N.iowców, rozbijaczy 
jedności narodowej i czcicieli pru 
skiej kuhury i obyczaju! 

Ty zaś bracie S. Orpiszewski, 
stojący na straży naszego organu 
związkowego "Zgody”, broń i 
nadal tak dzielnie spraw Związku 
i Ojczyzny jak dotychczas, z tem 
samem przeświadczeniem, że pra- 
cując dla szczytnej idei Związku 
i ponosząc prześladowania od 
“koniowców”, pracujesz tem sa- 

mem dla dobra i niepodległości 
nieszczęśliwej Ojczyzny. 

Krytyka jest |K>trzebną, a nie- 
kiedy i pożądaną, łecz żeby była 
prawdziwą, musi się opierać na 

logice. Można coś czy kogoś kry- 
tykować że złej woli lub z nie- 
świadomości czy niezrozumienia 
danego przedmiotu, lecz w ten- 
czas nie będzie się nazywać wła- 
ściwą krytyką, a zamiast pożą- 
danej korzyści może wyrządzić 
szkodę... 

Mam na myśli Kolegium Zwią 
zkowe, lctórem w ostatnich kilku 
tygodniach, jedna z Gmin chica- 
gowskich, bardzo się sprawą Ko- 
legium zainteresowała. Bynaj- 
mniej nie myślę rozbierać, czy 
wywody tej Gmjny są słuszne, 
bo będzie Sejm ad tego, lecz za- 

znaczę że nie na czasie jest teraz 

krzyczeć: że za^drogo kupione 
lub w nie od po wiedniem miejscu 
i t.p. fakt kopna'jest dokonany, 
to wystarczy. 

Leczi bądź co bądź, należałoby 
się poważnie zastanowić, pomyś- 
leć logicznie nad urządzeniem 
gospodarki dobrej Kolegium. A 
żeby tego dokonać, pożądanem 
by było, żeby przed sejmem po- 
słowie Okręgu na stan III., a przy 
najmniej z Chicago i okolicy z 

jechali się na naradę do Chicago 
i tu na miejsca w tej sprawie — 

i wielu innych sprawach, poro- 
zumieli się wspólnie i gotowy ma 

teryał zawieźli na Sejm. 
Stanisław Ceuwara. 

Odpowiedź. 
Byłemu sekretarzowi Domu 

Emigracyjnego Z. N. P. w New 
Yorku, p. M. Kosińskiemu, usu- 

niętemu przez Cenzora Z. N. P. 
Na podaną przez niego kores- 

pondencyę, zamieszczoną w Nr. 
30 ‘Zgody”, dotyczącą obecnej 
sytuacyi Związkowego Domu E- 
rmgracyjneęro w „New Yorku j 
czynności w nim, była zupełnie 
zbyteczną. 

P. M. Koniński przed wybora- 
mi na posłów Sejmu i Komisza- 
rza chciał się zareklamować Bra- 
ci Związkowej — bo w New Yor- 
ku, Związkowcy dobrze pamięta- 
ją zasługi położone przez niego w 

Domu Emigracyjnym. 
Obecna bowiem Komrsya Emi- 

gracyjna, zna dokładnie ustrój i 
czynności w Domu, wysyła co 

miesiąc raporty a dochodu i roz- 
chodu do Cenzora i Zarządu Cen- 
tralnego Z. N. P, 

/badania zaś czynności przez 
komitet wybrany z łona Gminy 
N°- i7*tej g*dyź — jak przypusz- 
cza p. Koniński — ra podstawie 
Charteru, mają do tego tylko 
prawo Związkowcy w New Yor- 
ku, a jakby wybrano komitet ek- 
spertów rachmistrzów z takich 
jakim jest p. Koniński, mógłby 
wprowadzić dawniejszy nieporzą 
dek i choas. 

Komisya Emigracyjna pod 
zwierzchnością Cenzora, wie co 
robi. trmie obliczyć przychód i 
wydatki, zna czynności w Domu 
Emigracyjnym, potrafi utrzymać 
porządek i *po4eój w Domu lep- 

szy, jak był kiedyś ąa czasów ek- 
spertów w New Yorku. 

Komisya informuje p. Koniń- 
skiego iż Rozdział IV paragraf 
8-my Regulaminu Komisyi Emi- 
gracyjnej opiewa: — 

Rachunki i czynności każdej 
Komisyi Emigracyjnej Związko- 
wej. mają być w każdym czasie 
dostępne dla rewizyi przez Cen- 
zora, lub wydelegowanych przez 
niego członków Rady Nadzor- 
czej, lub Zarządu Centralnego Z. 
N. P. 

Autor w swojej koresponden- 
cyi mija się z prawdą, pisząc iż 
Dom Emigracyjny stoi putkaini, 
otuż nie ma w nim takiego ru- 

chu, jaki był przed wojną, lecz 
jest miesięcznie po kilku emigran 
tów którzy korzystają z pomocy 
w Domu, a po stokilkunastu mie- 
sięcznie przejezdnych Polaków, 
korzysta z Domu Emigracyjnego, 
nocując w nim są pewni, że nie- 
zostaną okradzeni, ani wyzyska- 
ni. 

Dom Emigracyjny Z. N. P 
przez swego agenta na Ellis Is- 
land niesie pomoc i opiekę przy- 
chodźcom z Polski zupełnie bez- 
interesownie zapewniając przy- 
chodźcom. pomoc prawną ułat- 
wiającą im zastosowanie się do 
(Obowiązujących <prąw im migra- 
cyjnych, agent Domu Emigra- 
cyjnego ua Ellis Island używa 
wszystkich swoich wpływów, a- 

żeby przychodicom z Polski prze 
znaczonym na deportacje dopo- 
módz, już to <przez podanie do 
Washingtona apelacyi, lub użys- 
kanie potrzebnego afidawitou i 
t. p. 

Starania agenta często są u- 

wieńczone pomyślnym rezulta- 
tym. bo ci nieszczęśliwi, którym 
groziła deportacya. uzyskali pra- 
wo wylądowania. 

Dom Emigracyjny to twierdza 
Z. N. P. w Nowym Yorku, w któ- 
rą od czasu do czasu biją taraha- 
nami nasi serdeczni przyjacic- 

A Dom Emigracyjny stoi na 

wysokości swego zadania, pod 
zwierzchnością Cenzora, nadzo- 
rem Komisyi, Zarządcy Domu, 
głównego agenta i troskliwą pie- 
czą matrony Domu, panuje w 
nim porządek wzorowa czystość, 
i zgodność poglądów na sprawę 
prowadzenia Domu. 

NTa zakończenie odpowiedzi p. 
Konińskiemu, który w swoim ar- 

tykule w “Zgodzie'’ chwalił sie 
że był agentem na Ellis Island. 
Komisya Emigracyjna stanowczo 
oświadcza, iż p. Koniński nie był 
agentem. Agentem był i jest p. 
Jakób Kozmor; był tylko pomoc- 
nikiem agenta, i to tylko krótko, 
gdyż okazał się nie zdolny do ta- 

kiej czynności. 
Dobrze pisze p. Koniński ze 

sprawy Domu Emigracyjnego, 
zna tak dobrze; to jest rzeczywi- 
stą prawdą, bo dla znajomości 
tych spraw, Zarząd Centralny u- 

sunął go z zajmowanej posady 
sekretarza Domu. 

Andrzej Wawrowski, 

prezes komisyi. 
Maksymilian Scyfried, 

wice prezes komisyi. 
Wiktor Wiluaz 

kasyer 
Franciszek Skowron, 

dyrektor. 
Teodor Brzostowski, 

dyrektor. 
Władysław Jungscfclager 

sekr. komiysi Emigr. 

Sakr etan wojny Garriaon doko- 
nsł rozdziału między poszczegól- 
na Stany sumy 4 milionów dola- 
rów. uchwalonej jako zasiłek rzą- 
dowy dla aulicyi. 

SCRANTON, PA. 
Z posiedzenia Gtniny Nr. 37 w 

Scranton, Pa. 

Posiedzenie Gminy odbyło się 
w niedzielę, dnia 1 sierpnia pod 
przewodnictwem prezesa J. Tyll- 
man. Protokół poprzedni przyję 
to bez zmiany; protokół z odby- 
tego wiecu przyjęto także. Sekre- 
tarz odczytał korespondencye od 
grupy 404, w której sekretarz tej- 
że grupy zawiadamia, iż człon- 
kowie w większości zgadzają się 
należeć do Gminy i brać czynny 
udział w pracach tejże; jedynie 
tylko prezes grupy jest przeciw- 
ny. W sprawie tej polecono se- 

kretarzowi gminy napisać list do 
grupy 404 i wyjaśnić ustępy kon- 
stytucyi w sprawach Gmin. Sekr. 
zawiadamia, iż uczynił to zaraz 

po otrzymaniu listu. 

Korespondeneya od Wydziału 
Wsparć, który nadsyła biiety na 

rozgrywkę loty i zegarka na do- 
chód Wydziału Niepodległościo- 
wego. Z powodu, iż mała liczba 
delegatów była obecną, zatem od- 
łożony do następnego posiedze- 
nia. 

Korespondencya od jednej z 

firm sprzedającej pamiątki wo- 

jenne na korzyść Wydz. Niep. 
odłożono także do następnego 
posiedzenia. 

Komisy a obchodów narodo- 
wych daje sprawozdanie z po- 
stępu swej pracy. Delegat J. S. 
Tyllman, członek tejże komisyi 
zawiadamia, iż komisya postano- 
wiła urządzić wielkie zebranie 
całej polonii z miasta i okolicy; 
zarazem postanowiono na głów- 
nego mówcę zaprosić mistrza Pa- 
derewskiego. W kwestyi tej pole- 
cono sekr. zapytać Zarząd Centr. 
czy mistrz Paderewski będzie 
kiedy w naszych stronach i w ja- 
ki sposób możnaby porozumieć 
się z nim listownie. Powyższe 
sprawozdanie przyjęto. 

Sprawozdanie Komisyi Oby- 
watelskiej. Delegat W. Szyma- 
nowski daje sprawozdanie, iż ko- 
misja obywatelska postanowiła 
na swem ostatniem posiedzeniu 
zajmować się prócz spraw polo- 
nii i Zw., także i sprawami poli- 
tycznemi tutejszego kraju. Zara- 
zem zawiadamia, iż komisya in- 
dorsowała następujących Związ- 
kowców na następujące urzędy: 
J. S. Tjdlman na komisarza po- 
wiatu. M. J. Raluga na radnego 
miasta, Fr. Bonin na dj*rektora 
szkół, St. Majewski, na sędziego 
pokoju. Dalej delegat Szymano- 
wski zaznacza, iż po raz pierwszy 
w historyi naszego miasta Polacy 
starają się o tak ważne urzędy i 
mają wszelką szansę pobicia 
swj'ch kontr kandydatów, co 

zawdzięczać można energicznej 
pracy komisyi obywatelskiej. Po- 
wyższe sprawozdanie przyjęto z 

entuzyazmem. Delegat Majewski 
daje wniosek, ażeby sekr. kopie 
protokółu z posiedzenia Gminy 
ogłosił w pismach związkowych; 
wniosek przechodzi. Następnie 
poruszono kwestyę specyalnego 
posiedzenia Gminy w cdu obli- 
czenia balotów; po bliższej nara- 

dzie uchwalono odbyć specyalne 
posiedzenie w niedzielę, dnia 29 
sierpnia, o czem polecono sekre- 
tarzowi powiadomić wszystkie 
S™py. 

Wypłacenie rachunków. Sekr. 
Gminy podaje rachunek na sumę 
$7.50, którą to sumę uchwalono 
wypłacić. Na czem prezes Gminy 
J. S. Tjdlman odroczył posiedze- 
nie. 

W. E. Górecki, sekr. Gminy 37. 

u Ojczyzna woła 
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Odbitka pokwitowania 
wysłanej z Wydziału Nie- 
podległościowego Z. N. P* 
sumy — 50,000 franków do 
Generalnego Kom. Rat. w. 
Szwajcaryi, którego preze- 
sem jest Henryk Sienkie* 
wicz. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Protokół z posiedzenia Gminy 

Związkowej Nr. 61 Okręgu Ko* 
misarskiego Nr. 36 w East St. 
Louis, 111. 

Posiedzenie otworzył prezet 
Ed. Godlewski o godz. 3 po polu* 
dniu na hali polskiej, poczem zo- 

stały odczytane protokóły z po 
siedzenia i wiecu przedsejmowe- 
go, które za zgodą wszystkich 
delegatów zostały przyjęte. 

Z powodu, że marszałek Józef 
Lupa wyjechał, obrano M. Kłoi 
czaka marszałkiem, a J. Chrzan 
now^kiego odźwiernym, równiej 
na sędziego wyborów w Gminie 
Xr. 6* wybrano Szczepana Rauz£ 
na miejsce Józefa Lupy. 

Następnie odczytano korespoa* 
dencyę z Clitford, 111., ó nadużyć 
ciach kasyera i sekretarza finaiH 
sowego w Grupie Nr. 1678; po 
krótkich debatach YY. Laskowską 
robi wniosek, aby Zarząd Gminy 
natychmiast zniósł się z Zarzut 
dem Centralnym, prosząc o 

jaśnienia w tej sprawie, a po on 

trzymaniu takowych, jeżeli rzee 

czywiście zachodzi potrzeba, wy* 
delegować kogoś z Gminy do wy* 
żej wspomnianej Grupy dla zba« 
dania i zapobieżenia upadku te|ł * 

Również prezes Ed. Podlew* 
ski daje propozycyę. aby prosidl 
Z. C. o pomoc, aby ten równiej 
ze swej strony wydelegował kora. 
W. Laskowskiego, gdyż tu 4 
wspólne dobro się rozchodzi. -w 

Wniosek i propozycyę jednogta* 
śnie przyjęto. 

Do liczenia głosów naznaczona 

ostatnią niedzielę sierpnia, t. 

29, a posiedzenie miesięczne od- 
będzie się jak zwykle w i-szą nie- 
dzielę września b. r. 

Również zaznaczono, aby sę- 
dziowie wyborów Gminy Ńr. 6l 
obowiązkowo stawili się na na- 

znaczony wyżej dzień, t. j. 29 
sierpnia do liczenia balotów na 

posłów do Sejmu XXI na hall 
polskie; o godzinie 2 po południa. 
Dalej del. Alojzy Broda i Józef 
Lupa zwrócili książeczki z Wy* 
działu Niepodległościowego. 

Na czem posiedzenie o gocbą 
4:30 po południu zostało ztfl 
mknięte. 

Z szacunkiem 

®dward Podlewa ki, preia^ 
A. Korwek, »ekr1 


