
URZfDOWY PROTOKÓŁ 
SEJMU XXIII ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO 

l»ł* W rfwtorll »rt».nl« 4» I C* r"<»liiBli IMI r*K« 
w «»R*rUI Hall 

w mU+r%m T*N*. nkk 

<ri«> <••»*.* > 

Wiea-pTU«*s W G. Siwiński prsadsuwta !*bta 9 Jut Pralawteaa. Mar* 
«Ł*łka L*»J* Polaklaj » Araaryca. ktOr> amanta M*u»o*l XXIII Z*|%s. 
ku -N*r. Pol. Wninaak podany I poparł▼. U ■ brak* rtasu. aioby pozwolić tyl- 
ko 1& minut na a ypowtadzaat* mow y p«t»i p rrala* trza rnc-bodzl 

NaMppni* Wica-Pro*•« W. G. Stalówki przadatawia p s. Czastar. prszasa 
fejl Tolaklai w Amwryca. kfOrT rSa a la* składa sycą*a la W>aok1*j Ukta 1 
\**iy poniTŚlByrh obrad najmowych, ab* wyssty aa korzywr 7.a latku Naro. 
dowago Polskiego. 

iNIco-Prezas W. O. Slwihakt powołuj* Raa. Wm Russell Collinsa U D 
Fonia*ai J«*t nieobecny. praato powołują Komitat T*l**ran>0w. który Jas* 
gotowy. 

Wysłane talarramy brzmią Jak nnstrpuja: 

J6zi»f Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego. 
Wimiti. 

Pierwszemu obywatelowi | naczelnikowi odrodzonej Polski 
Ssjm Z N. P. -w Ameryce, organizacji społeczno narodowej. obrad u 
^ w Toledo. Ohio. przesyła wyrazy a* ej czci i szacunku za- 
pewniania swej łączności duchowej * Macierzą. Racz rr»yJąC. Pa- 
nie Naczelniku, nasze serdeczne tyczenia. 
Wojciech Trąmpc ryński. Marszalek Sejmu Polskiego. 

Warszawa. 
8ajm Związku Narodowego Polskiego w Ameryce organizacji 

nar od owo-a polec maj na Wyrhodźtwie, obradujący w Toledo. Ohio 
przesyła niniejasem Marasałkowi rańsłwowego Sejmu Polskiego 
wyrazy najrzczerazego uznania za pracą położoną nad kładzeniem 
podwalin pod budowę państwową. To aamo uznanie proaimy zako- 
munikować Itbie Powlów z prośbą o zgodną 1 solidarną prace nie 
dis jakiejkolwiek psrtjl a dla całości Państwa. 
Wojciech Korfanty. 

Warszawa — Polaka 
Sejm Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, obradujący 

w Toledo. Ohio. przesyła Szanownemu Panu słowa gorącego uzna- 
nia za pracę I obronę praw polskich I ludu śląskiego. Zapewni** 
przytem pragniemy, re Związek o Aląaku nie zapomni 1 możliwej po- 
mocy zawaie udzieli. 

Generał Żeligowski. 
Wsrssawa — Polaka. 

.Bohaterskiemu czynowi w celu uchowania Wilna dla Polaki 
Sejm Związku Narodowego Polskiego w Ameryce przesila słowa 
gorącej e.intpatji. Wytrwajcie Generała! 

Antoni Ponikowski, PrŁmJer, 
Warszawa — Polska 

Sejm Związku Narodowego Tolakiego w Ameryce, obradujący 
w Toledo. Ohio przesyła Szanownemu Panu słowa najgorętszych 
zyczeń w ciężkich warunkach pracy, w jakich znajduje się Polaka. 
Oby praca pańska przyniosła JaWnajwtękaze korzyści dla Polski. 
Generał Jftnef Haller. 

Warszawa. 
Wodzowi Polskiej Armji Ochotniczej tak na złami francuskiej 

jak 1 polskiej w chwili największego niebezpieczeństwa przesyła 
Sejm Związku Narodowego Polskiego w Ameryce słowa najwyższe- 
go hołdu 1 caci. 

Ignacy J. Paderewski. 
Paao Rob Im. Cal for nu 

Wielkiemu Polakowi 1 Obywatelowi Wolnej Polaki. ora* byla- 
mu Premjerowl Polskiemu Panu Paderewskiemu Sejm Zwitku Na- 
rode««(o Polskiego w Toledo, Ohio. primyla «>ruj UiJ*yuifJ 
car! I acarunku. 

Wlneeaty Wttoe. 
Wimt*ł. 

Pray wodcy ruchu ludowego w Polsce i byłemu Premierowi Pań. 
**** Poldkla*© Sejm Zwitku Narodowego Polskiego w Ameryce, 
obradujący -w Toledo. Ohio, przesyt* gorąca słowa uznania za pra- 
cą na polu obrony ludu polaklego oras alowa najwymego sza. 
runku. 

Hoą Herbert H Hoover. Secretary of Comtnerce. 
Washington, D. C. 

Tka delegatce of the Pollah National Alliance of America, tbis 
dav In co«veation aaaemhled. on bebalf of Ha «•.«*© member* aend 
you ezpraaaiona of otir einrerest gratitude for the grmt ald and 
••ebtance glran to the chlldren, worom and tnen of Poland In Ha 
dtreat nead. 

Wa make eordial arknowledgmeut 0f your letter to the conven- 
tion and aa Amertcann azsure you that there 1s orły one rlvalry na 
know and ahould know and that ta tbe rlvalry of tnie American 
Citizen abtp 

Ho® W'm Harz. Foetmaster fienaral, 
Wnehlngton. D. C. 

łba delegata# of tba Polieh NaUonal Alliance of America, tbia 
dar la tr lenn lal conwentlon a*eembl*>d. aend you greetinge 

We rordlally acknnwledge your ■welcoma meazaga conraylng 
rour alncera wisbea. generoua and patriotie aentimenta to tba 
Conrention. 

la apprartation of your perronal Internat In our work wa aend 
'ou aaauranca that we are dolng all In the Internet of true and real 
Amerkraaiam 

& S. AbrrynahL fbairman of tbe Convent1oo 
Albin Srczerbowybi, Secretary. 

Polub National JUHame. 
Memoriał Hall. Toledo. Ohio. 

"•mowk podaao 1 poparło. abv waryetkte telegramy ktftre były ndctyta- 
*• rrnjgć I »y*ła<! wa wlaóHee tn ta Jara — przechodzi. 

Wlra Pr mim W (l. Hlwiowkl powołuje do interpelacji Wica-Pre saską M. 
Milewską. | nterp*lo* a li aazdppuj+cy: p«»weł Mazur. Sakowski ł Hkupwkl Wmo 
•*k " zerakotfrta toterpelarjl przarbodzl. 

Marszalek Sejmu wprowadza Har William Ruaaal Collins. D. D.. ktdre- 
to Wlca-Prataa W. G Siwiński przedstawia Wysokiej Izbie. Rev. Ruaaal Col- 
Iłaa. D D w.v po wad dał *o»f w Jy*'hu anglelwklm w sprawie niesienia po 
,",vy na dalekim wschodzie. przedstawiając Izbie działalność tej*n nrgani* 
'»**JI I prowl o moralna poparrla Pra/er Abczyńskl wkładu na tan rai 9100«. 

Postawiony wnioeek I poparty. aby apraap o>Hk: do Komitetu Informs- 
’T )n#*0 — przarhodll. 

"'le#-Preaea W O SłwlAwhl olwiara daUca Hitarpalarja I powołuje d>r 
f»z.' madakieyo Interpelują poseł Mazur Tonie w a/ nla bvlo wtpcej Inter- 

"•elantdw. wn'oaak o sszotrotfrie tnterpalarjt przarbodzl. 

Interpelacją dyr. N K Złotnickiego. którego Interpelują następujący po 
'•"wie. M Turhak. W K*n>pro*«kl. R. Jakiibowrkl. J Masłowski 1 Trana 
Sarniaki Wniosek o zamkniecie Httarpalaajł przarbodzl. 

Interpelacja dyr U. i Dodali Poptewaz alf nikt nla tglimll. poatawlony 
» niosek o zamkoląrls Interpelacji przarbodzl 

Interpelacja dyr W Chodsldaktrj. Niema Interpelantów-, wmlnaek o tam 

'nlfrla Interpelacji prfeebodzt 
Interpelacja dyr. T. X. Wlakllbsktego Niema Interpelantów. wnloeak o 

'■ntknlącie Interpelacji przechodzi 
Interpelacja drr M. KuflawakleJ Niema Interpelantów, wplorek o zim 

'nifr.i# interpelacji przarbodzl. 

Baczność Towarzystwa 
•mtmm4»rr wttmr 

"ku*lln| intłht* Uhm p% »r»*» wt)w*twy»h 
"*** AMERYKAŃSKI SZTANDAR 

SaS «<*j> 4*6 *6p HI M4f 
UH SS.SS MM 

PnUlH uUtHłf • Orłom po obu stronach 

tar lar 
JaAaM ... pa«raa»a "*»<■■■«« "• łWir^«W»|» 

SZTANDARU. CMOKACW1 KOfCTZLNZJ. SZARP. OD*NAK<V*. 
ODZNACZ KORT ZŁOTYCH. CZAPEK. r*«lwn ■<—i pa aan«. Wwypt- 
ka a* «prn<łjaiaip. rłMnip * aaaaał »«krp«a. Mamy lał aNiahmW 
a4 raaalu awaaayhaAaMaya Plaaata pa kalalaf • RaUwdar. a r. tsn-r* 

CiStS" i EMU K6M.I* COMNWT 

Nawet dzieci widzą to! 
A iest to tak łatwym usunąć łupież. 
Tylko kilka razy użycia 

Raffles rm 
śmiertelnym wrogiem łupieża—i Wasza; 
•kAra jfłowy będzie tak czystą, jak dziec- 
ka i S»(wi dopomoże Wam zawsze 

takową w takim stania zachować. Czysta skóra głowy utrzymuje piękne włosy—łupież zaś prędko niszczy takowe. 
Kasat* 
pwijtu 

Katolką fejbza a Wmąo aptekarza dziś jaszcza za Ma. łat 
lljei* <Se. w skoczkach pocztowych wpzaal do labaaatoryam. 

P. AD. RICHTER * CO. ^ 

194-114 Sm. 4th M. iy». n. v, 

Interpelacja dyr. J. F. Singera. Kiwną ładnych interpelantów. Wniosek o 
zamkniecie interpelacji przechodzi. 

interpelacja dyr. W. Wrzesińskiego interpelant poseł Matur. Wniosek o 
unknłfclt interpolacji przechodzi. 

Interpelacja dyr. P. J. Pijanowsklego. Niema tnterpelantów. Wniosek o 
r***®lpr1e interpolacji pnechodzi. 

Interpelacja organizatora R J. Litko. Niema interpelantów. Wniosek o 
zamknlfcle interpelacji przechodzi 

Interpelacja Komisji Kontroli nad Podatkiem 'Narodowym, w skład któ-, 
rej wchód są poelowle: C. W. Sypniewski. U. Koeclu^i. A. E. Re koczy Inter- i 
peinje p. Sypniewoklego poseł M. Powieki. Pana Koecłńaklego interpeluje po- seł Mazur, a p. Rakoczego poaet J. Mostowski. 

■K asipdiyczoolo Komisja Pró*h. Skarg i Zażaleń wnosi następujące za- 
wiadomienia * 

Stanisław Małecki, poseł z grupy 724. Gminy 5R w Hartford. Conn robi 
zażalenie, te niektórzy a gości na galerjl. gdy im *i? co nig podoba. Jak któ- 
ry a posłów przemawia, wołaj*: Siadaj Pan” 1 wogdie zachowuj* el* Juk nis 
przystało na gnócL 

Wniosek przec hodzi o zamkniecie interpelacji Komitetu Kontroli nad Po- 
datkiem Narodowym. 

Interpelacja Komitetu ftewlaty, ctyłi Rady Szkolnej, -w skład której wcho- 
dź*: enanr M. F. Hłerteki. p. R. g. Abciyńskt. oraz p. M. B. Stęczyneki. 

fenzera M. Rlen* kiego interpeinj* posłowie: P. K Kurtek. J. Krupa. 
Pana R. g. Ahczy oskiego interpelowali po-. In wic: W. Walczak. J Ma- 

słowski. 
\\ łr^ Prcie* W. G. SlwliWki powołuje p M. B. StęczvńsktcKo do tnter- 

P^UrJI. Ponieważ ale był «*« nym, dany wniosek I poparły aby Interpelację 
P Stęrsy ós kiego odło*>.- do rmau kłady przvbędzle Prrrrhodtl. 

Interpelacja \\lrr-( rntort J A. W«r<rlMkl(ca. Ponlewai. nlmbrcnr, wało- 
aak postawiony aby pozontaalono Interpelację ** pół niej — przechodzi. 

Interpelacja Kontuar ki na wearrkle HUny p. I* Lipińskiej. Niema in- 
terpelantów. w|ę« a niosek o zamknięcie Interpelacji przechodzi. 

Komitet Mandatów sprawozdaje co następuje 
Ominą No. 3. Chicago. III. Posłów 10. Członków 21J4 
Do tego czaau Jest tylko dziewięć uk waltflkowanycb posłów. Nieobecny 

Je*1 Baranowski. Zarzęd tejże Gminy przez Prezesa i sekretarza przed- 
sta misję Z. Kadow, JA o następnego w liście wyborczej, w miejsce ob. W Ba- 
ranowskiego. Komitet Mandatów poleca Izbie do przyjęcia Z. II. Kadow jako 
posła z Gminy 3 w miejsce W. Baranowskiego. 

Komisja Mandatów i Kontroli> 
Władysław Przybylski. 
Jan rindras. 

* 

Fęancl*rek Głowa. 
Katarzyna Karpińska, 
Karol K wasalem afci. 

Ul niosek o przyjęcie polecenia Komitetu Mandatów przechodzi. 
Tftce-Prezea W. G Siwiński powołuje ob Z. H Kadow Jako posła Sejmu 

XXIII i odbiera od niego przysięgę 
Sekretarz A. Szczerbowski odczytuje protokół sesji pięttj. ktdry przyjęty ; 

z matami poprawkami tecbuicznemi. 
1* Zamiaat *>fdzla Sawicki" ma by* “poseł Sawicki". 
*• Zamiast "wieczorna sesja przedłużona od daj do 7eJ" ma byt1 "aaaja 

popołudniowa przedtulona od daj do 7ej*. Przechodzi. 
Interpelacja Chorążego Józefa ctuntelmakieto Ponieważ niema tadnych 

Interpelacji, wniosek o zamknięcie interpelacji przechodzi. 
T*ns#* ^ ^ ®awłcht stawia waioeek. aby sprawozdanie choręaego przyjęć i uczcló przez powalanie, przechodzi. 

Raport komitetu Rewlsyjkegn. 
Po przejrzeniu kalgg Kasjera. Sekretarza Jenerał nago, Wydawnictw Piżm 

Związkowych 1 Punduwzu Narodowej rezultat poniżej w cyfrach podajemy 
Przychodzimy do przekonania, IZ Komitat szu w* wszystkich wypadkach 

musiał przyjęć ca miarodajne wykazy t tychZe k*1*g t oświadczenie tntareso- 
wanych urzędników Oświadczam/ na mory udzielonych nam informacji przez' 
interesowanych urzędnłkdw. ix cało*, niajętkowa Zwięzkn Porodowego Pol-! 
rtlego nie ł>> la badana przez audytorów. prywainycb lub stanowych, jak przed 1 

Sejmem XXII w P1tu.tnir*h, Ta. Trzed rokiem gdy stę rozchodziło o uzy- 
skanie licencji na stan Wlec nowin. było przeprowadzane częściowe egzami 
nowanie kslęg funduszu pośmiertnego odnosząc* się <jo uzyskania rzeczonej 
licencji. 

DI»Uf* eprawosdama nM» jest tylko potwiardzenirm cyfr l wyciągu 
powyżej wymienionych katąg. Nla podsuwamy tu radnych podejrzeń. lecą mu< 

Mrny stwierdzi* I przeetrrt£« -Wysoki Sajm. U podobny aport* kontrolt aou 
•If kiedy* akatat zguPnvm dłk organizacji. Ponlewa* Związek Narodowy Pol- 
aki posiada olbriymis sumy fnndurzu pośmiertnego. ulokowanego na hipo- 
takarji przewainle w mleAcle fhlcago. III I to -w iloUn przeszło dwóch tyalą. 
ry hipotek. których Komitat nasz nls cna eponnbnnąrl sbadima, ponieważ 
abstraktów tu aiama. a gdybr nawet były, byłoby to fUj-taną nlstno^lłaoicig. 

Dlatego przychodzimy do przekonania, by uniknąć w przyszłości kata- 
strofy. połotyć koniec w wielu wop«dkaeti nieuzasadnionym pogłoskom Kai- 

regularny Sejm powinien tniee ecisły 1 szczegółowy wykaz « a łokci majątku 
Z K. V. Wnkar czego polecamy Sejmowi XXIII. atehy priyjąl uchwalą, by Ko- 
mitat Rewizyjny byl mianowany prze* t>ireora I na dwa tygodnia przed 8eJ 
mem był na miejscu w Chicago By Komitatowi prz>alugtwało prawo bada 
nla wszelkich abstraktów i wszystkich Innych dokumentów odnnsząoch atą 
do wianu majątkowego, oraa wrłaennwcl. na których Związek ma pieniądza 
ulokowane o ile zajdzie tego potrzeba Przytem by Komitet ten miał prawo 
wynającla audytorów lub Innych ludzi fachowych jeśli by to u/.nal ta ato- 
•onn*. Dalej, komitet ten zarazem powinien zbadać stan majątkowy Knlegjum 
Związkowego 1 Domu Emigracyjnego. 

Oborny iUd ni^lkAwy |)rtr4<la«ili «lę RiMfpaJ«f»: 
Do* hftfi od 1 lip*’* Ul* r. do I lipra 1921 r.t 7i35,712.ii 
KoarhAd . 7.424.176.03 

Pozootajo w kanio l Uprą 1921 .. t 119.617 6.* 
Wpłynęło w lłpcu .) 162.136-7 
W płynęło w slarpniu . 196.036 66 
t>o dnia 2.7 wrzodnla..•. 136.736 33 616.909 36 

n«*om wpłynęło. $ 636.636 66 
RozchłM w liprt.. 216,2*55* 
RozthAd w aiorpolu . 146.331 97 
Rotrhód do 33 wrtoaaia .. 93.63*60 450.047*6 

rozostaj* do dnia 23 września 1921 r $ 1*1.479 63 
ifftrs to inna alokowana )oat w na*tępajfr)rh Pankarti: 

Norfh-Weatarn Tnjat and Barinca Bank t 34.643 44 
Kaspar Stała Bank .. 2.266 o* 
Illlaota Trust and 8ar|n*a Bank 6.419 h* 
Coatlnontal and Cotnmorclal National Bank. 6.263 31 
First National Bank . 4.299 11 
Fort Doarbom National Bank 6.106*4 
Tb* Msrehanta' T>©an and Truat Co. 11,734 *6 
Psoplo* Btork Yard* fitałs Bank ,.r. 9.104 16 
Daporltora Stato Bank . 14 139 45 
Sacond North-Waatara Suta Bank 3.412 10 
Broadway Nstlonal Bank . 4.1*4 46 
Union Stało Bonk of South Chicago.. 10,314*3 
Fopploa Btato Bank of South Bond. 11,9*3 26 
Sh«rtean Park Stało Bank . 1.565*9 
Contlaofital and r/ommoroial National Bank — na po- 

krroto nrdafkdw Solm . 60 00*00 

\ 

Bazom w nankarh I 131,479*4 
Staa Kasy Wydalało Wałolotnlrh od atyoanta 1»»* r. do 1 Itpea 1t*l r. 

Doflł<M .. 1*429 90 
Roiobdd ...... 6,494 1* 

fwttsjs do 1 Upęa 1921 r.* 14 1*6*6 

Wpłr»»ł« * itpru 1951 .. «tu ti 
Wptęnpto w starpam . S.tfc4 *4 
Do ?• . 7IU4 

) Rinn . | 
|Roach«d w Itpca .« 1J73.M 
ReKbód w sierpniu ... 4IC 1< 
Roacbdd do :» wrsaeoui . );| jn 

*.**!•• M 

D.IUM 

Mdl *4 

PosottUjo w kasia do doi* :o writiiU 1921 r. | ld.«*3 93 

t> )M alokowana w aa*ttpaj*r;rh baalarii 

North-Wastara Trust and datlaja Baak.t 0*5 7« 
Marakal S*uars Stała Baak. 9.7*1.Id 

Kazan w baakacb.9 l«.*M 9) 
Po wr kasa sumy aa potwlardsoas prsaa wrtfdoa# sadatadcaenia I r>k«i- 

to a aa la urspdalków kaakdar. 

Hł»» 1**7 Padatka *«rsdaw*ca ad I Uprą IMS. da 1 Mpra Iftl r. 

Od 1 listopada 1913 p. do 1 Itpca 1918 r. było dorhodu.t 19J,*o| dl 
Wpłyafta s podatfcdw Od cs>onk«w do 1 llpca 1*51 r. 2?a.«77 M 
Proeant od funduazdw ulokowanych w baakack ,y.. 3,999 99 
Procent od hipotek. ; Od? Tft' 

Rium .. 

IwMi 
Od 1 listopada 1915 do 1 llpca 1*19 .. 

j W*'*k mleołoczny do Wydz. .Narodowego Fol do 1 marca 1531 
I igo lut ago 1*30 aa sprawy Ple kiery ta . 

; 23«o roidslsralka lł» aa tyto* dla Aroijl Polekie). 
jldCO lutego 1**1 Kooiisji Hooeera aa biedne dzieci w Poleca ... 

I 7go marca 19*1 aa oprawy plebiscytu . 
ligo czerwca 1*21 ofiara aa CMray *l«ek . 1 3**o czerwca 1P3I aa przewiezienie irwanśrt do potoki. 

Rasom .. 
Dochód od 1 llpca 1*21.. 

| Rozchód do 1 llpca 1*2T..'.. 

Pozostaje w koala do 1 llpca 1*21 
W llpcu b. r. « pl)n(ln podatku ta czerwiec.. 
Procent od ulokowanicb pieniędzy w llpcu . 
Procent od ulokowanych pieniędzy w sierpniu. 

Ogólny do< hod do Igo września 1*21 .9 
Rozchód od I llpca IH1. 

Koszta przesyłki $20.000 00 do Konsulatu Pol w* Wrocławiu na 
l»>moc Górnego ślgska. 

Kolegjuui Z. N. P.. szkolna za studentów ze ttyberjl <»t Ich prtyliy- 
cia do 1 sierpnia 1*21 . 

Podatek do Wydziału Narodowego za 7 miesięcy.. 

Razem rozchód 9 
Dochód do 1 września 1*21 .9 47.IM S7 
Rozchód. 2l.4*o lf 

Pozostaje w kasie do 1 września.9 26.708 42 

Zabaw lgną ala i 

418 *44 2Ś 

96.1*4.1* 
14*» 044 00 

60 owaeo 

3.06* «0 

*6.444 40 

99.44f.44 
*6.444.44 
26.044 40 

m.iT* t* 
414.044 26 
*79.17* 7* I 

44.773 44 

4.244 6* 
44*3 
74 43 

47.186*7 

37 46 
| 

7.442 6*1 
14.000 44 

21.480 li 

Kfritf knttiśw utrzymania etudsntAw h 8rb»r)l w 8ikol« 2*t|i> 
kowej na pr/ec)** dwóch łat .t 14.ne»*tw» 

Zapomoga dla btowrsjnzenta Weteranów Armii Polskiej. i.twwino 

Ra *rm | 19,non eo 

Pdznstajr w kasie do 1 wrteinla 1921 2:..7tv» 42 
Zobo* igzanla 19.000.00 

Pozostaje w kasie ..t 8.798.12 
Należy ai* podatek od Z. N. P. aa 3 mleeipce około. K.ooooo 

Pozostaje do dyspozycji Komisji 73 września 1921 r. około t 23.788 42 

Mai Kasy Wyliwilrta Zwlgikonyrh. 
Gotówka w kasto 1 sierpnia 1*11 .| 48.8»wi7fc 
Wpij ario do kary od 1 sierpnia 1913 do 1 llpca 1921. MZ.131.k4 

R*zem .| I.Mt.KSZ.29 
Wypłacono od 1 sierpnia 1918 do 1 lipcm 1921 980.977 19 

Pozostaje w kasie do 1 llpca 1921 $ 48.7*9 l" 
Dorhod od 1 łtpca do 23 września 1321 .f 87.492 48 
Rozchód od 1 llpca do 23 września 1921 72.92*.7i 

Delicji. 8.434.27 

Pozostaje a kasie dola 23fo września 1921 .. | 42.829 93 

Mama ta rozłaiana Jest jak ■•■tfp«.ie: 
Bondów Wolnoeclowjrb .f jj.nen no 
Fu ller ton State Bank 8.382.94 
Noel State Bank.. .. 2,SM 77 
Depo*ttors State B*Dk. 79S 12 
Depozyt na poczcie I kolejl. 716 0<i 

X~ 
I 42,829 a.1. Razetu 

I *M»i-Komitet musi zwrórlC u*agę \tyeoklego Sejmu. na 

pewna niedokładności | przestąpienie koaa’yti|cji przez Zar*ą<| Centralny XV 
paragrafie 7, lit d) e> I f) określają obowiąiti Zarządu Centralnego. a mia- 
nowicie: By Zarząd Centralny przygotował i na Sejm miał gotowe maśwted- 
rżenia zaprzysiężone przez do tego uprawniona władze, od wa/yetklrli o*0h 
mających potyczki hlpoterzne od Zwtąąku. ora* by doeMrezyć .'kejmowrl aapray- 
iląśone zeznania od banków, w klórycb ma Zwląiek płeniądre ulokowane, rze 
go absolutni* nie uczyniono I dlatego pozostajemy tylko na dobre) woli urzę 
datków, na co stanowczo Sejm pozwolił1 nie powinien pooiewaz n>«ehodrj m* 

tu o miljonowy majątek wdów I sierot naszych 
CMa lliif.łracjt podajemy próbką prowadzenia ksiąg ka»owych. Komitat 

naas nie zadomolił ny cyframi poda nem i nem prze* urzędników lecą sam Ma- 
rzł zły dociekał* 1 kslątkl badać I naprsykład w funduszu wydawnictw *wią 
tkowycb konto bankowe wskazywało a górą |W>ot> więcej nHt książki kaeo 
we I gdyMiziy zwrócili uwagę odnośoycft urzędników naprędce dano nam do- 
datkowe sprawozdanie, w którym wazyetko było w porządku. 

rowtarzamy Jeszcze rac. U Żadnego tu z obecnych urzędników o Żadne nie- 
ścisłości nie poeądzamy lecz praktyki podobne mogą się kiedyś okazać rguh 
oemi. dlatego polecamy by Sejmy nasze pod Żadnym warunkiem podobnych 
praktyk nie tolerowały I urzędnikom przystępować ustaw konstytucyjnych 
zabroniły. 

Mamy nadzieję. Ze Wysoki Sejm uwag) naaze przyjmls pod rozwagę I po 
lecenia w Zycie wprowadzić roakagr. 

Komitet Rewizyjny: 
Kazimierz Kowalski, 
Jacenty Magdziak, 
kłaniała w ichtfl, 
Win. A. Aftera. 
Z. A. K»wnlaki sakr. 

Wniozek o prz; jęcia Eprna otdaola I t’weg Komitetu Rewizyjnego. pru- 
rhodzl 

Na*lfpuJ« Jntarpslarja Skarbnika i. Msgdzlarz* w powytazoj sprawia. 
Ja4oak w tan miajaru zabiera gloa grata* Sojtnu R * A brr' baki oznaj- 

mtał*€. f obowiązkiem Jogo tako prazoaa sejmu Jaat. dopilnować a/«*>v wasal-1 
kt* prtsplay t natawy konstytucji były Arial* przestrzegane niatylko przez 
członkAw. I*r« tsmbaedatoj grzoz urzgdgtkdw Zarzadn Contralaago, ktdrsy 
grtarlak lako atrMowia majątku 7n,*sku 1 Konstytucji powinni wszystkich 
•praw dopilnować 1 Lakowa wykonywać. 

rro*t#e na*t*pnta na oatrad* kas lara Z. 9T. P p. J. Magdsiana. odcaytuja 
• graw. grsogtadw | reguł Z. K T. Foadsiat XLV, paragraf 7.: 

d) Doatamr* Sajnom safrwiadoso* od w*iy*skłrk baokOw t tnayrk la- 
•trtuijl. gdsla alp znajdują fundasta Związku, ktAro wykazywać maja datę, 
Ilodd plaaigdty w dniu wymUalosym. jak ulokowana jest dana kwota 1 wła- 
•norgcuT podpis, orat aadwladc zonie kasjera lub Innego urzędnika banku, ta- 
prsya!«iona prsad urzędnikiem uprawnlonyn do odblaranla przysiągł. Za- 
świadczania ta ma Ja wykazywać datę nie dalej jak trzy <*) dni ropczediajarg 
dztab rosporzprla Sejmu. 

• I Doaftamad Sajnom saiwiadrtod zaprzysiężonych prsad noUrJnezem. 
luk Innym ursfdaiklrm uprawnionym do odblaranla przysięgi, od wasyatkkk 
oaOb malgrych potyczki klpotscsno od Związku, ktrtre prdcz taśwUdczenk* 
ptrwytoj wymienionego 1 wtaanororwiogo podpisu osdb stwierdzających naleś- 
nodć. maja aawlarad: mima nalotno*el; od kłady prorent olp naloty; wyso- 
k<#ć prorontu. krotki opla caatawjonaj raalnnde.t; gdzie takowa się znajduj#; 

NMUWStlEOl 
^aUECZi^;^ 

DOKTORA Cl NIK KTIZKIA 
GDY MASZ W DOMU 

GROBLEWSKIEGO* LUCI 

Srebrny Jubileusz Tow 
Dzwon Wolności 

Redbk. Jn Zgody* otriynu]* Ultf 
1»cj*<r Mnt ad utm4i Tow. D*wo« 
Wninodrl. grapa :>I X. N. P. w CM* 
rago. III. 

~!S‘«hlajssea daialiay alg g stancy 
ktg radoM tg, ■ łbowi o ta Tow. Diwoa 
Wolnodci grupa SM Z. S. V. obehodalć 
bgdłio urortyścla ?5 I«*rtiI Jublleuss 
•*'*o Ul a lenia. 

Z okazji taj w alfdtłeig 17 go wrsw 
►»>* W. r. ntoriorra o go«l» 5:30 odbg. 
d*la itf obrhdd i urozmaiconym pro- 
gramem. w domu Zwlgzku Polak prsy 
N AnhUnd A**., aa które nlntejnia 
Tow aaprasta radaktora •\£trody** na 
aekrdaraa obi hodu. 

Tu»«*r ilf nadzieja Ib F-nnitaay 
Pan do nlalajoiaJ prośby prtyrhyli 1 
nas w dnia »>m awojg ob*cnoścl| en 
nsrsyele raray. 

W imieniu Towarayatkg 
A. J Markowski. Pressa 
P J. Prst-hny, sakr. 

Oclelnej flrarl Zwlgskowsj w taj 
grupta gratulujemy su serie tej rado> 
►nej chwili. sapowiadajgc Jut a gdry. 
*e o ich Ostu awlfts jublleuwowego 
alf napomnimy. 

N«wa fruM f. n. P. targa*inwina. 

Polary tamieatkall w ttlcjłitl oko. 
llry sorgaaisowali To w. Kara# rów 
Polskich, jako iript 5111 7.. N. P.t 
w Wiaiashsa Wla. Jasi to plarwsaa 
toaartyatwo poUkie w taj miejscowo* 
wt. klArg /amiefcskujs «ó polskich ra* 
dsia I ło farmerów. 

Obów gtkłem ka/dego rod tira Ja«t 
•abripleciyt swoja datai I na watalkl 
wypadali. 

Weayscy talem wlani w^tapK* do na* 
•tato Towaraystwa polskich Parma* 
rdw. grupy r 171 Z N. P. abyśmy byli 
lulaj waayacy ino*-,, Ipikowraml. 

P»v*led»cnla Tow. odbywa jg alg ca 
dratg aNlMf. u oO Michała Buro* 
wra N*ai h *vja Polaka! Niech tyje 
7.. N. P Nie< li |yj« naaia Tow. Pol- 
»hl« h Karmerow! 

Ti bratałem potdrowienłrm. 
Mithal Zajgc. 

Orgaaiaator grupy Jj71 7. S. P. 
Wau auhee, Wla. Ho« IM. 

DARMO DLA 
CŃrpiicycb m Asta* i Fabrf 
*••• >*■■■»» karne la. ktara liaMf mM 

»tr+ kat • atrtlr riN« 
Mamy nar* ■>•■•<«. ki*»» ln> ar a**atA. 

• afcrrma attby*rta mr na 
nam k«a>' Hm a •aaa-i na ta am aaMt 
atomna jaat lat «la»e* »»» T*n- 

■ aa >aat ta tylna rniia-iact 
•a* rkrantrana •■ma ya* t»a<ai* r*at4« 
ra rt*»kł naiyltir, aaaiaj mat>wlr kat 
»i|Mu » ,'ltm khaiant mlaatkaMa. kał 
reftrfu a takim atak* a lak laki 
•tana f*et> taaall tyłka «*ak *- aa • a -a W ma. 
■taaja matula ftnalana ilf it< a aa a»vr**a. 

M r»' »»tf ayt<MI*M #» •' Aa tyrfc. 
kł6ri» lut ttra-m na mtit t< nrk aaar> 
atbla fara•» HMtalaait t adirtanla '»y* u ta | 
yattnlnaanypk nhhlatłaA aakimlty. »he*- 
m* aykMal tu itmt aa aaaa knaat. ta Aa 
t»tt mat»na laat t <ty>>«tti<i 4 a iau 
alf- la tnalnntu w altakaala I tyak at ra 
t.ni k *tak la aatahtyatuu 

Ta ktiiiitma »l*nt taat aa «ftna anak* 
tininkU' I.aa.t »l»n 4»l»ft Plam ta 
aa>at I aa'*alf'ta ly aaaa mataAa aa 
• yflimlaat Mt pntflayia yimy-it. Ptytt- 
#1’I ytitMIKIt panta*/r kapra /.ratu-ta ta 
At.aUJ. Kit apt*. a< la nawal praaarlM pati 

25 “H-» »■” JC.25 
RftWAllMAfW ^ 

Ww* J 

P*bwnkt 
rti}| «<* 

Jri«łt rhrmal 
•lf ochronić, m« 

rt«fc»j U «t9 
hup "H * • »o*łima»ujB 
%o)w«r. Oto 

l»< a 
r w- 
ku. 

r*> "»* •!* 
tych tUwiyrk rr»otwor*» M •II 00 HłMy, lan wy bfdiurar 

•* h*Hr nA|t f«tt dai* J arian 
Sławna Tł A •" M irnMM* « «a- 

Aoo«l«J •tali 1 ag na « atrsało* 1—M 
*"t*J»*. wjrmltft ka]lh#r ety 21. 12 l|, ***** r^T Yl»«»» wr\nV»#(,(# g gtgg^. 
•**#J «UN * «T Biklawa Wytnij i* „|(4 •xwitc 1 rrtrillj *to naa g t»«ig ą*. 
kladnrm adrwum | *»« « lurikMt 
portowych na pokryci# trMiylL 
i"’.2? kJP*^1** Prtr «**♦>•ora# Sla rwta. lajl-nia rialałal! Wmitiit im4- 
«i«n<a • fwna granic Maa<v* mili 
c»<*nych nalały prirałar ■ gwtrió%o % 
K*T*. # 

Western Arms Ce. Dtpt I 
2IM W. Chicago Ara., Chicago, IN. 


