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Pisma Związkowe i Wydział 
Kobiet Związku Nar. Pol. 

Wiadomo każdemu, że pi- 
sma są sercem i mózgiem 
każdej organizacyi, zwłasz- 
cza takiej jak Związek Naro- 
dowy Polski .który nietylko 
asekurację, ale sprawy naro- 
dowe, sprawy ideowe ma na 

pierwszym planie. Dzielnym, 
nieustraszonym w boju szer- 
mierzem za dobrą sprawę 
l>\ la Zgoda tygodniowa w 

pierwszych latach egzysten- 
cji Związku. Walczyła ona 
dzielnie z tymi, co ze złej 
woli czy niezrozumienia ce- 

i<fc i idei Związku chcieli tę 
organizację zdusić w zarod- 
ku, jakby od tego zależało 
odbudowanie Polski czy zba- 
wienie du$z wiernych owie- 
czek. Na “Zgodę” wówczas 
waliły się gromy, pociski z 

kolubryn zmartwychwstań- 
czych i innj'ch wsteczników' 
godziły w nią bezustannie, a 
ona mężnie odpierała te ata- 
ki, prażyła nieprzj-jaciela o- 

gniem argumentów, dema- 
skowała obłudę, zdzierała 
lwią skórę z oslow, przebija- 
ła nadęte pęcherze i przebo- 
jem 3zła naprzód odnosząc 
zwycięstwo po zwycięstwie, 
az w końcu pokonała wro- 

gów Związku i zmusiła ich 
do poszanowania, a nawet 
bania siię organizacyi, która 
z małego, słabego pacholęcia 
wyrosła na sifluiego dorod- 
nego młodziana, który ła- 
mał przeszkody, kruszył za- 

pory, i dziś jak rycerz nie- 
zwyciężony idzie naprzód, 
nie obawiając się nikogo i ni- 
czego. 

<ó(]yby 7.wiązek zaraz od 
początku nie miał dzielnego 
obrońcy w “Zgodzie”; gdy- 
by ta “Zgoda” nie krzewiła 
haseł podniesionych przez 
założycieli Związku i nie 
krzewiła ich między naszym 
ludem, to kto wie, coby się 
7 organizacj ą naszą stało. Jej 
to po części należy zawdzię- 
czyć, że Związek się utrzj*- 
tnał i choć powoli, wzrastał 
''tale i doszedł d<> potęgi. 

Zgoda" wystarczała, gdy 
wychodztwo nasze było je- 
szcze nieliczne, gdy Związek 
liczył kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt tysięcy człon- 
ków i gdy dzienniki polskie 
nie istniały, lub też były nie- 
które 7 nich mało rozwinię- 
te. Gdy jednak dzienniki 
zwłaszcza klerykalne rozwi- 
nęły się i .poczęły przypusz- 
czać ataki do Związku sześć 
razy tygodniowo, a “Zgoda” 
rru^ła na nie raz tylko w ty- 
godniu odpowiadać, gdy już 
czytelnicy zapomnieli o co 

chodziło, okazała się potrze- 
powołania do życia 

Dziennika Związkowego”, 
któryby w razie potrzeby co- 
Dicnnie mógł odpierać te a- 

iki i wraz ze “Zgodą” bro- 
nić Związku, oraz szerzyć 
*»eę czysto narodową paczo- 
ta przez wsteczników. 

I Dziennik założono na 

c'ejmie XVII w Baltimore, 
Md., w roku tQC>7 czyli blisko 
°siem lat temu wstecz. 

Młody ten szermierz zwią- 
^owy mimo truklów. bra- 
ków. przeciwności i ataków 
i różnych stron, zwłaszcza 
konkurencyjnych, od razu 

stan.ił Jl» wysokości swego 

zadania. Parował ciosy, 
prostował fałsze, bronił i 
broni z młodzieńczym zapa- 
łem Związku, krzewi patrio- 
tyzm i wiedzę między ludem, 
budzi gnuśnych z uśpienia, 
krzepi wątpiących, porywa 
gorętszych i śmiało rzec mo- 

żna że swoją pracą przyspo- 
rzył Związkowi wiele tysięcy 
nowych członków, których 
może innym sposobem ni- 
gdybyśmy niedostali. 

A i sam “Dziennik Zwią- 
zkowy” wybił się na pierw- 
szy plan, bo pomimo zale- 
dwie siedm lat istnienia ma 

więcej prenumeratorów płat- 
nych, niż którykolwiek inny 
dziennik polski w Stanach i- 
stniejący 25 i więcej lat.Snąć 
musi on być dobry, skoro się 
cieszy tak wielką poczytno- 
ścią i popularnością. 

Zmieniał on kilkakrotnie 
redaktorów, ale tendencyi 
swoich czysto-polskich i 
szczerze związkowych nie 
zmienił i nie zmieni. 

Brednie zaś niektórych 
wydawców zwłaszcza od 
pism konkurencyjnych, ja- 
koby Związek dokładał do 
Dziennika aż $50.000 (oh! 

ah!) rocznie nie mają naj- 
mniejszej podstawy i są 
kłamstwem oczywistem, o- 

bliczonem na otumanienie o- 

gołu związkowego, aby ten 
kazał Dziennik zwinąć. Pi- 
sma związkowe utrzymują 
się z własnych dochodów, ja- 
kie dają ogłoszenia i drukar- 
nia. oraz podatek na “Zgo- 
dę”, a z innych funduszów 
nie czerpią ani złamanego 
centa, bo tego im ani Zarzą- 
dowi czynić nie wolno. 

Zresztą administracya 
pism związkowych wykaże 
na Sejmie nie niedobór ale 
nadwyżkę i to dość znaczną 
jaką drukarnia przyniosła 
Związkowi w maszynach i 
innym inwentarzu, a nawet 
nieco w gotówce. 

Fałszem też jest, jakoby 
pisma związkowe były orga- 
nami jakiejś wyimaginowa- 
nej kliki stanowiącej Zarząd 
Centralny, bo były one sa- 

modzielne i nikt je bynaj- 
mniej nie krępował, ani do pi- 
sania czegokolwiek niezgod- 
nego z duchem naszej orga- 
nizacyi nie zmuszał. Praco- 
wały one uczciw ie dla Polski* 
Związku i wychodźtwa na- 

szego w Ameryce i pracować 
nadal będą. 

Pozostawmy przeto p^ma 
Związkowe jak są. bo na tern 

Związek nie traci, lecz dużo 
korzysta. Hez pisni związku-* 
wych organizacya nasza nie 
wzrastałaby tak jak wzra- 

stała do tego czasu, a przy- 
tem są one niejako szkołą dla 
mniej uświadomionych roda- 
ków. 

WYDZIAŁ KOBIET Z.N.P. 

Jednym z najpoważniej- 
szych Wydziałów w Związ- 
ku Narodowym Polskim, od- 
dającym Związkowi zmacznc 

usługi. jest bezsprzecznie 
Wydział Kobiet. 

O szczerej, patryotycznej. 
a dodatniej pracy tego Wy- 
działu mogliby wiele powie- 

dzieć ci. co się tej pracy z bli- 
ska przyglądali. Wydział 
Kobiet w ciągu kilku lat swo- 

iegn istnienia zorganizował 
kilkadziesiąt grup żeńskich, 
czegoby mężczyźni sami nie 
potrafili dokazać. Dalej Wy- 
dział ten rozbudzał ducha 
patryotycznego między na- 
szemi siostrami i zaprawiał 
je do pracy narodowej. 

Wydział Kobiet założył 
szkółki wakacyjne i szkółki 
sobotnie, w których dziatwa 
nasza pobierała nauki jakich 
nie mogła otrzymać w szko- 
łach publicznych, ani w szko- 
łach parafialnych. To może 
zaświadczyć dziatwa, która 
do szkółek sobotnich i waka- 
cyjnych uczęszczała. Gdyby 
Wydział Kobiet był lepiej 
wyposażony finansowo, toby 
swoją zbawienną działalność 
mógł rozszerzyć na kraj cały 
i dodatnie skutki tej pracy 
wszędziefby widzieć można. 
Niestety brakło W'. K. fun- 
duszu. zatem ograniczać mu- 
siał swoją działalność i mi- 
mo najszczerszych chęci nie 
mógł tyle zdziałać ile zamie- 
rzał. 

Na każdy sposób uznać to 

musimy, co ten Wydział przy 
niodotatecznych funduszach 
zdziałał. Nieł^óre jego pra- 
cowniczki poświęcały swój 
czas, zdrowie, a nawet pie- 
niądze z własnej kieszeni, by- 
le się wykazać przed ogółem, 
że to nie malowany wydział 
istniejący na papnierze, ale 
silny .nerw związkowy, który 
był nam wielce pomocny w 

prach organizacyjnych, na- 

rodowych i ideowych. 
Pamiętać przytem powin- 

niśmy, że w Związku Naro- 
dowym Polskim jest około 
40.000 kobiet, czego nie liczy 
żadna organizacya kobieca 
czy mieszana. YV Związku 
jest równouprawnienie i każ- 
dy członek bez względu na 

płeć ma równe prawa i przy- 
wileje, bo jednakże ponosić 
nuisi ciężary podatkowe. 
Związek pierwszy dał kobie- 
tom równouprawnienie i pod 
tym względem przeszedł na- 
wet Stany Zjednoczone, któ- 
re aczkolwiek podatki ścią- 
gają ze swoich obywatelek, 
jednakżg nie dają im rów- 
nych praw, o które kobiety 
amerykańskie toczą ustawi- 
czną walkę. U nas w Zwią- 
zku takiej walki prowadzić 
nie potrzeba, bo kobiety ma- 

ją te same prawa i przywi- 
leje, co mężczyźni, byle z 

nich same korzystać zechcia- 
ły* 

Krzywdy ani upokorzenia 
nikomu wyrządzić nie chce- 
my, nośmy kobiety powołali 
na redaktorkę, na dyrektorki 
i na członkinie różnych wy- 
działów. a Sejmy nawet sub- 
wencyonowały Wydział Ko- 
biet Ź. N. P.. dając tein do- 
wód, że naszych siostrzyc 
związkowych nie lekceważy- 
my i na równi z mężczyzna- 
mi w naszej organizacyi jc 
stawiamy. 

Spodziewamy się przeto, 
że i przyszły Sejm o swoim 

Wydziale Kobiet nie zapo- 
mni. lecz przyjdzie mu z po- 
mocą moralną i materyalną. 
aby nasze niezmordowane 
pracowniczki szerzej mogły 
rozwinąć sw’oją Pożyteczną 
działalność dla dobra Zwią- 
zku t Ojczyzny. ( 

Sprawozdanie finansowe Kolegium 
Z.N.P. w Cambridge Springs, Pa. 

(Za miesiąc Hpiec 1915.) 

Dochody: 
Saldo w gotówce z dniem 30 czerwca 1915.$11.359.70 
Opłaty uczniów za szkołę 100.00 

». n za pranie 10.00 

za książki szkolne 53-10 
» za lekcye muzyki.5.20 

za pomoc lekarską. *0.45 
.. nauczycieli za -wikt 20.00 

gości za wńkt i noclegu 76.50 
Związek Nar. Polski z podatków t składek_ 8.000.00 
Za sprzedany z tamy drób. warzywa i t. p. .. 55-49 

Razem .$ 19/190.44 

Dochody Przejściowe: 
Gotówka w kasie podręcznej zarządcy. 100.00 

Ogólna >uma dochodów.$ 19.790.44 

Rozchody: 
• i Rozchody Pozostałość Dalsza 

w lipeu. hu-dż. z czerw, prelimin. 

T. Pensye nauczycieli 25.00 
TI. Ruchomości szkolnę 67.45 

III. Wydatki bieżące szktdne.624.06 
VI. Pensye. 

a. Adminstracya 185.00 
b. Służby domowej 75.00 
c. Maszynistów 154.00 
d. Służby kuchni i jadalni ... 122.00 

e. iShrżby pralni 93.00 
f. Służby ń robotników farmy 244. i o 

R. Rzemieślników 55.00 
V. Nieruchom. Ruchom i Mel»oracye 

a. Administracji 
b. Domu szkolnejęo i gruntów 

celom szkolnym służących. 
c. -MaszyneTyi 
d. Kuchni i jadalni. 
e. Pralni . 
f. Farmy 

101.00 

78400 
290.-2.1 

235.00 
75.00 

510.67 
582.08 
fót.30 
472.18 
4**).50 

73 *7 

76.00 
7'7-54 

50.00 

36507 
460.08 

228.08 

434-5° 

73-17 

VI. Wydatki Bieżące 
Admmistracyi *7-43 
Domu szkolnego .635.64 
Maszyneryi 5638 
Kuchni d jadalni.781.78 
Pralni ... 49.01 
Farmy 91 54 

VII. Wydatki Specyalne 
a. '.Premia za ubez. od ogrnia. 
b. Procenta <k! długów hipo- 

tecznych 

a. 

b. 
c. 

d. 
e. 

f. 

c. Spłaty długów ....i.000.00 

Do przeniesienia.4.276.59 
Z przeniesienia .4.276.50 

d. Pojedzenia K om i >vi Szkoln. 129.62 
e. Koszta prawnicze 20.00 

f. Nieprzewidziane 50.00 
Zwrot nadpłaconej należytości 
szkolnej.,. 35-15 
Zwrot opłaty za pralnię. 10.00 

Maszyny i narzędzia Instytu- 
tu Rzemieśl.2.225.35 

Razem .$6.746.71 
Rozchody Przejściowe: 

Zwrot d-n>bnych uczniom 4.60 
Gotówka do kasy podręcz. 100.00 

*85 21 

1.24993 
^94 S8 

12.240.13 
*'3 43 
231J 

1.000.00 

105 36 
24 *95 

77 97 

104.60 

167.78 
614.29 
638.00 

**458 35 
64.42 

221.85 
27 97 

Ogólna suma rozchodów $6.851.31 
ZESTAWIENIE. 

Snnia dochodów w Upcu 1915 .$19.790.44 
Suma rozchodów w lipcu 1915 ...... 6.851.31 

Saldo z dniem 31-go lipca. 1915 .$ 12,939.13 
M. B. Stęczyński, Zarządca. K. Bobrzecld, Buchalter. 

URZĘDOWE. 
Pittsburg. Pa. 

Szanowna Redakcyo "Zgody.” 
W numerze "Wielkopolanina" 

z dnia 9-go wrześmia r. b. pojawi- 
ła się notatka, jakoby Rada Szkol- 
na Kolegium Zw N. P. postano- 
wiła zaangażować na rektora 

Szkoły Związkowej jednego z 

adwokatów biorących czynny u- 

I d*iał w sprawach związkowych i 
uchwaliła mu pensyę w kwocie 
$2500.00. 

Jako sekretarz i członek Rady 
Szkolnej nmiejszetn urzędownie 
stwierdzam i kategorycznie o- 

świadczam, że Rada Szkolna Ko. 
legium Zw. N. P.. obecnego Rek- 
tora p. Piątkowskiego nie usunę- 
ła. że żadnego nowego rektora nie 
zaangażowała, ani nie postanowi- 
ła zaangażować, ani nie uchwali- 
ła nikomu żadnej pensyi w kwo- 
cie $2500.00. Pensy a Rektora wy- 
nosi $1,800. 

Termin obecnej Rady Szkolnej 
Kolegium Zw. N. P„ kończy się 
ze Sejmem XXI-ym i nikt nie mo- 

że dziś przewidzieć jaki będzie 
łkład przyszłej Rady Szkolnej a- 

ni też co takowa postanowi. 
R. S. Abczyński, 
Sakr. Rady Szkolnej 

Kolegium Z. N. P. 

REFORMY W ZWIĄZKU. 
System wyborczy. 

Sejm XX. w Detroit, przyjmując no- 

wą konetytueyę, anilen'.) system w> 
borów, co było rzeczą konieczną 
wskutek ograniczenia liczby posłów 
na Sejm walny. Przyjęto zatem sy- 
stem najbardziej demokratyczny, bo 
bezpośredniego odwania w gru- 
pach. powołując tem samem wszyst- 
kich bez wyjątku Związkowców do 
czynnego udziału w pracach przedsej- 
mowych. a mówiąc ściśflej — w pra- 
cach prawodawczych. 

Stąd test powstała nader silnie skon. 
plikcwana machina wyborcza, o o 

gromnym i kosztownym zawreeie pra- 
cy dla Umin; w my«9 zaś litery kon- 

stytucyi często niemożliwa do wyko- 
nania. 

W teoryi. system ten jest wprost 
wspaniały, bo przecież o podobne pra- 
wo głosu staczają walki wszystkie na- 

rody; walka Mas stąd czerpie swe 

źródło propagandy u jednych 1 dru- 

gich jako jeden z najważniejszych 
postulatów społecznych. A jednak w 

praktyce — przynajmniej w na- 

szych szeregach Związkowych, system 
ten. jako pierwsza próba, wykazał swą 
niepraktyczność. 

Przedewszystkiem nie zwiększył 
zainteresowania w szerokich masach 
Związkowych. Nie mamy jeszcze sta- 

tystyki. ale na podstawie tego co daje 
się już zauważył1 liczba głosujących 
bodaj czy dosięgnie 40 procent. Myśl 
więc przewodnia tego systemu chybi- 
ła celu. Ale nie o to nam idzie. Pra- 
gniemy omówić realniejszą stronę tej 
sprawy. A mianowicie zbyt skompli- 
kowaną i nieprakt>rzną machinę wy- 
borczą. 

Rzecz* jest znaną, że stosunkowo 
małyi procent Związkowców żyje tak 
iwanem życiem Związku. Ogromna 
większość zna Związek z tego, że o- 

płaca swe podatki, i że wie, iż kiedyś 
spadkobiercy otrzymają pośmiertne. 
Otóż taki Związkowiec na posiedze- 
niu swej gru;>y otrzymawszy ba fot 
wyborczy, wprost jest w kłopccie, co 
z tym balotem zrobić, i komu glos od- 
dać. Czuje sam, iż powinien głosować 
na najlepszych, ale on ich — będą- 
cych na balocie — nie zna I głosuje 
na los szczęścia — lub toż. jak go za- 

gltowano. 1 z takich wyborów mogą 
wychodzić zwycięsko nie ci, którzy 
cale lata pracują w Gminach, którzy 
znają Związek, jego potrzeby lub bra- 
ki. — lecz cl, którzy mieli "szczę- 
ście.” Jeżeli zaś do Gminy w danem 
mieście należy “okolica" — to ta o- 

kollca większych miast zamsze pozba- 
wiona będzie reprezentacyi na Sej- 
mie. 

inaczej cala ta sprawa przedstawia- 
łaby się, gdyby delegatów wprost wy- 
bierano na sejmikach obwodowych. 

Sejmiki takie składają się s praw- 
nych reprezentantów grup. Tam też 
dają się poznać wszyscy osobiście ze 

swych zdolności i z nich też odrazu 
wybór powinien nastąpić. Oszczędzi- 
łoby się przez to wiele kosztów Gmi- 
nom a przedewszystkiem pracy 

SeJmMti w dodatku powinny odby- 
wać się nie Gminne — Jak obecnie, a 

okręgowe, tj. ca+ego okręgu komtsar- 
skiego. I na tym sejmiku powinien na 

stąpić wybór postów na Sejm i komi- 
sarza. 

Zważywszy przytem, te katdy sejm 
kosztuje drogo, a Im więcej delega- 
tów na Sejmie, tern koszta są znacz- 

niejeze, — należy przeto ustanowi* 

Jednego delegata na każdych 500 
członków wówczas podatek Jednoten- 
towy płacony obecnie na konta sejmu 
wystarczy w zupełności, a nawet z 

nadwyżki, jaka pozostanie. możnahy 
pokrywafi pewne koszta sejmików o- 

bwodowjrch 

Pozatem, dwuletni okres pomiędzy 
Jednym sejmem a drugim Jeet za kró- 
cki. Wśkazanem przeto by było, aże- 

by sejmy odbywały się co trzy lata. 
1 
Gminy — zamiast Rady Nadzorczej. 

Cenzor w wwem orędziu projektuje 
rotnerzenłe władzy Omtnnej ale 
nakazuje jednak w jakim kierunku 
władzę tę natężałoby roszerzyć, | ja 
kie funkcye zgodne z czarterem Zwią- 
zku Omtnom przydzteJtó. Pozostała 
przeto wolna dyWkusya — a jak wi- 
daC z "głosów przedsejmowych'’ — 

doAó rozbieżna, w dodatku nie mO 

wigca trlc realnego. 
A sprawa ta ważna. 

Omhiy dotychczas, aeakołwlek «• 

prawnlone prze* *ejm ostatni jako cia- 
ła składowe Zwigzkn. spełniają w rze 

czywłstożct rolę kopciuszków, a ra- 

czej żadnej roli aie spełniają 
W (rmtmach grupuje aię tycie Zwtą- 

sku poszczególnych da letnie. oraz 

wszystkich osad i kolonii pol&Aich w 

Ameryce. Ale nie mają one najmniej* 
szego głosu w sprawach zasadniczych 
Związku, a nawet w sprawach idem 
wych. 

Prac? tę, w teoryi. spełniać maj# 
komisarze, czyli t. »w. Rada Nadzór* 
cza. Koszta zaś utrzymania tej itady 
Nadzorczej są wprost olbrzymie Cią- 
głe zjazdy, dyety, milowe — «uz^ 
stko to pochłania duże sumy, bez za* 
dnych widocznych korzyści dla Zwiąp* 
zku. Tymczasem Gminy, które bar*: 
dziej są powołane do załatwiania tych 
spraw, nie robią nic, bo im nikt rob id 
nie każe. bo zresztą im tego robić nią 
woino. A na tem cierpi, i to ogrom* 
nie Związek. 

Kwestyę rozwoju Związku konstJK 
tucya poleca. Gminom i komisarzom 
stanowym. W teoryi wygląda to bar* 
dzo ładnie; w praktyce zaś, jest tą 
coś, czego oAcreśJić wprost nie można* 
Są to ulby> dwie iwładze, dwa ciała — 

od siebie niezależne, często sprzeczni 
a czasem i szkodliwe. 

Oto przykłady: i 

Zarząd Centralny uchwalił swegfJ' 
cza«u, że wszyckklcb zgłaszających 
się do Zarządu po mówców na wiece,, 
obchody itd., odsyłać będzie do GmLn, 
najbliższych danej miejscowości. Gm W 

; na. otrzymawszy takie wezwanie, po* 
włada, że przecież Jest komisarz; km 

* mlsarz zaś powiada, że on musi misd 
pozwolenie od Zarządu Centr. Gorzej 
zaś jeet. gdy okaże się potrzeba orga- 
nizowania gdzieś grupy, bo jedno pa* 

| trzy na drugiego, tymczasem czlcn* 
ków z pod nosa nam zabierają inni, 
By temu więc zapobiedz. konieczną 

; Jest rzeczą, zcentralizować tę sprawę 
w jednem ręku — mianowicie w Gmi- 
nach. Ale gminom tym. trzeba dać 
także pewne prawa i przywileje, mia- 
nowicie te. które ma obecnie Rada 

1 Nadzorcza. 
Rada Nadzorcza. Jako jednostka 

prawna — podług oświadczenia adwo- 
j kata Związku, nie będzie nigdy uzna- 

! na przez prawo a tanu Illinois. 1 do 

j czarteru zaciągniętą być nie może. o 

j tym zakresie władzy* jaką dał jej 
sejm XX. Wobec więc tego faktu Ra- 
da Nadzorcza Jest zbyteczną a bar^ 
dzo kosztowną 1 dlatego należałoby ją 
znieść zupełnie. Sprawy zaś takie, 

| jakie dotychczas załatwiała Rada Nad* 

j zorcza, w zupełności załatwić mogą 
| Gminy przez głosowanie. 

| Każda więc sprawa której załat* 
włenie nie chciałby Zarząd Centrala/ 
brać na swoją oijpowiodzlalność, ro* 
zesłane by były do Gmin. z odnośny* 
ml kweatyonaryuszami 1 Gminy by 
nad niemi głosowały. Niebyt oby więa 
żadnych zjazdów _ a więc 1 nie bjło* 
b\ kosztów, Do omówienia zaś danej 
sprawy 'gruntownie, mamy organ 
rzędowy. 

W ten więc sposób każdą ważną 
sprawę decydowałby cały Zwrląsek ■ 
nie Rada Nadzorcza, za którą we wie*. 

I lu wypadkach chowa aię obecnie Zą 
rząd Centralny. 
Sprawy Ideowe w biurze eekretarstf* 

Ogrom zadań, jakie podjął Związali 
Nar. Poi. na swe barki, tak ściślą 
związały się ze sobą, te każda retor* 
ma u nas pociąga aa sobą jednoczę* 
nie 1 drugą. I tu znowu wykazuje alf 
konieczna potrzeba — chcąc mleć W 
organizacyl ład I porządek — ustano* 
wlenla takiego szefa biura, o czem pt« 
sałłśmy w poprzednim numerze Zą<p> 
dy. 

Gdyby więc taki szef biura istniał 
który kierował by całym Wydziałem 
Asekuracyjnym — wszelkie więc zpra* 
wy. kitóre teraz załatwiane sę w blu« 
rze cenzora, jako prezesa Rady Nał 
zorczej, przeszłyby do biura sekreta* 
rza. Sekretarz więc z Jednym pomoc* 
niklem najzupełniej by podołał w pro* 
wadznlu spraw: Wydziału Wepard, 
Wydziału Ośw laty | obecnego biura 
Cenzora 

| Odyby więc delegaci przyszłego SeJ* 
l mu. t* dwie tylko reformy, o których 
piszemy. zechcieli przyjęć — Związek 
oszczędziłby kilka, a może nawet kil- 
kanaście tysięcy dolarów rocznie, a 
co watnlejsza zaprowadziłby lad i po- 

; rządek 

Komisarze. 
Wskutek zaprowadzenia sejmików 

| okręgowych, powstaje kwestya. kto ta 
sejmiki by zwoływał. Ot6*. przyzwy. 

I czailiśmy się jut do komisarzy i on! 
I jako tacy mogliby pozostać, ale nie w 

| charakterze członków Rady Nadzop* 
czej. bo tę trzeba znieść —- tylko Ja- 
ko kontrolerzy czynności Gmin w swo» 
Im okręgu Oni zwoływaliby zresztą 
— w myśl czarteru Kolegium Zwę*, 
nowego, wchodziliby w skład Komlayt 
Szkolnictwa Szczegóły zresztą tyc|^ 
reform opracować powinna KomUrl 
konstytucyjna. zamianowana przsg 
Cenzora 

•ten. Utke. 


