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Idowi 

lak dokonany zostanie 
wybór prezydenta 
Rzeczypospolitej 

Wtruawk, i-go sierpnia. — Na 
jednym s ostatnich swych posie- 
dzeń, Sejm przyjął jednomyślnie 
opracowane przez posła Lutosła- 
wskiego sprawozdanie komisji 
konttytncyjnej o regulaminie 
Zgromadzenia Narodowego. 

Zgromadzenie Narodowe musi 
być zwołana przez ustępującego 
prezydenta na 50 dni przed jego 
ustąpieniem z urzędu. Gdyby to 
nie nastąpiło, albo gdyby zabrakło 
prezydenta. Zgromadzenie zwołu- 
je Marszałek Sejmu. On też te- 

jmu zebraniu przewodniczy, mając 
tnarsaałka senatu jako zastępcę. 
Ośmiu sekretarzy powołują obaj 
przewodniczący w równej liczbie 
z pośród Sekretarzy sejmowych i 
senatu. Czynnościami biurowymi 
zarządza kaeeelarja sejmowa, a 

władzę policyjną sprawuje wyłą- 
cznie jago przewodniczący. Ter- 
min Zgromadzenia zostanie ob- 
wieszczony w gazecie urzędowej, 
a przewiodąieaący ma zawiadomić 
o nim tydzień naprzód listownie. 

W Zgromadzenia Narodowym 
biorą udział nowel ci posłowie i 
senatorzy, których mandaty nie 
zoetały ostatecznie zweryfikowa- 
ne, a ci, którzy nie złożyli jeszcze 
obowiązującego ślubowania, mo- 
gą to uczynić w Zgromadzeniu. 
W kwadrans po oznaczonym w 

ogłoszeniach terminie, przewodni- 
czący otwiera obrady bez wzglę- 
du na komplet. 

Do prawomocności uchwał, a 

więc i wyboru prezydenta, potrze- 
ba przynajmniej połowy ustawo- 

wej liczby członków; w razie bra- 
ku kompletu przewodniczący mo- 

że odroczyć obrady najdalej na 

trzy doi. Obrady są jawne, toczą 
się rozprawy po polsku, a prawo 
wstępu na aelę mają prezydent 
Rzplitej, członkowie Zgromadze- 
nia, członkowie rządu i urzędnicy 
koncelaryjni. Zgromadzenie mą 
tylko jeden cel: wybór prezyden- 
ta. jakiekolwiek zatym uchwały 
poza wyborem, jakiekolwiek prze- 
mówienia są z góry nieważne i 
nieprawomocne. 

Po otwarciu posiedzenia prze- 
wodniczący wezwie posłów do 
stawienia kandydatur. Za ważne 
będą uznane te kandydatury, za 
którymi oświadczy się conajmniej 
50 posłów. Na podstawie zgłoszeń 
pisemnych przewodniczący ustali 
listę zgłoszonych kandydatów i 
Snjtąpi do głosowania. Żadne 
rozprawy nie są dopuszczalne. — 

Gdyby zgłoszono kandydaturę 
marszałka sejmu, nie przeszkadza 
mu Ło w spełnianiu urzędowania, 
dopiero przy ogłaszaniu głosowa- 
nia zastąpi go marszałek senatu 
i vice-versa. 

Po zarządzaniu wyborów sekre- 
tarz odczytuje-imienną listę ezłon- 
ków Zgromadzenia, a wywołany 
rzuca do skrutynjum kartkę zło- 
żoną we dwoje z nazwiskiem kan- 
dydata. Po skrutynium wynik 
zostanie ogłoszony, a za wybra- 
nego jest uznany ten, który otrzy- 
ma absolutną większość głosów, 
przyczym kartek białych oraz 

kartek zawierają* /ch nazwiska 

kandydatów, którzy nie zostali 
zgłoszeni, nie bierze się w rachu- 
bę. W razie braku absolutnej wię- 
kszości odbywa sif następne gło- 
sowanie w ten sam sposób, co 

pierwsze. Gdyby i drugie głoso- 
wanie nie dało pozytywnego re- 

zultatu. następuje trzecie, z któ- 
rego już jest eliminowany kan- 
dydat, który w drugim otrzyma! 
najmniejszą ilość głosów. W ten 
sam sposób postępują dalsze gło- 
sowania, a i do ostatniego; guyby 
zostało dwu kandydatów i w dwu 
głosowaniach otrzymaliby oni o- 

baj równą ilość głosów, natenczas 
o wyborze rozstrzyga los. 

Po wyborze natychmiest o fa- 
kcie zostają uwiadomieni ofi- 
cjalnie: premjer, prezydent, po- 
czym premjer w obecności prze- 
wodniczącego i wlee-przewodni- 
csącogo Zgromadzenia uwiadomi 
o Mcde nowoobranego prezyden- 
ta. 

W oznaczonym przez siebie 
dniu marszałek sejmu zwołuje 
posiedzenie Zgromadzenia Naro- 
dowego, na którym wezwie nawo- 
wybranego prezydenta do złoce- 
nia przysięgi w sposób oznaczony 
w konstytucji, gdyby ca* on od- 
mówił. natychmiast Zgromadze- 
nia przystąpi dc ponownego wy- 
boru. Po złożeniu przysięgi nowy 
prezydent natychmiast przejmie 
władzą od dotychczasowego pre- 
zydenta. Akt taki odbędzie się 
wobec prezydjum Zgromadzenia 
Narodowego i premjera, który 
odczyta protokóły o przysiędze 
prezydenta. Gdyby nowo obrany 
prezydent piastował jakikolwiek 
urząd, musi go natychmiast zło- 
żyć. Protokół jest sporządzony w 

jednym egzemplarzu i mz być od- 
czytany zaraz po przysiędze i 
wtedy mogą członkowie zgroma- 
dzenia zgłaszać poprawki, które 
bez dyskusji są poddane pod gło- 
si waniz. Po odebraniu przysięgi 

POLSKA FIRMA CZYNI 
ZNACZNE POSTĘPY 

Nowe rekordy “Polonio’' seata. 
f«J% beMprsecsnie ae asaeaio. 

Nowe rekordy Polonie ne mie- 
ei%e Sierpień wykazuj* wielkie 
poetfpy, jakie te jedyna polaka 
firma wyroku rekordów etale ro- 
bi. 

Ne mieaife Sierpień wydano 
o Am nowych rekordów, razem 16 
selekcji. 

Wiflwioóó selekcji tyrti została 
specjalnie dla Polonii nagrana w 
Warszawie przez orkieatry poi- 
elue. Doborowa orkieatracja, do- 
nośny, głoe, i techniczne wykon- 
czernie nowych rekordów Polonii 
spotka^się niezawodnie z uzna- 
niem polskiej publieznofei, która 
chętnie*tea- wyrób polskiego prze. 
my słu. paprze. 

Pomiędzy nowo wydanymi ‘re- 
kordami na azczególne wyróżnia- 
nie zasługują selekcje Ai do Ba 
na — polka, Zawierticha, oberek; 
Mazur Zagłoby, Ody wrócimy do 
wairnaeaej, Polka; Zuch Dziewa-i 
cha, orny marsz, Powrót do Ojczy- 
zny. 

W katalogu “Polonia** znajdu- je się obecnie przeszło 160 rekor- 
dów do wyboru. 

Każdy składnik polaki, który 
popiera polski przemysł na żąda- 
nia chętnie przegra nowe rekordy 
“Polonia**. 
.Kompletny katalog rekordów 

można otrzymać bezpłatnie, pi- 
sząc do Polonia Phonograph CV>., 
Milwaukee, Wis. (Ogi) 

Na Reumatyam cierpiącemu • 

Anioł Strót tak ritcM: 
Pan wyslucnal Tw% aa od lit wp 
Dobry wiemy ctłeoae! 

Kup od Ojca Oroblearaklaco 
Reumatycue leki, 
A bfdileii cdrów I atlay 
1 wdajemy wieki. 

Plucia; 
A* 0. Groblewski 

/ fljawtl, Pa. 
Cena wrai a podatkiem wojennym 1 

irwjlk» IU4. 

lej pre«ydł*iU przewo Intcząey1 
rozwiązuj* zaraz Zgromadzenie. 1 

Pierwsze Zgromadzenia Naro- 
dowe zwoła Marszałek nowow\- 

branego sejmu w terminie tygo- 
dniowym po ukonstytuowaniu się 
sejmu i senatu. 

Rochester, N. Y. 
Zawiadomienie 

Niżej podpisany Zarząd Gminy 
1N0. 37 Z. X. P., zawiadamia Szan. 
Delegatów by raczyli się stawić 
na miesięczne posiedzenie w So- 
kolni w (Niedzielę, dnia 27-go b. 
m. na godzinę 2:30 po południu. 

Z bratniem pozdrowieniem, 
Stefan Figlerowicz, prezes 

320 Weyl st., Rochester, N. Y. 

Passaic, N. J. 

Ntni*tasym zawiadamiam, ti poele- 
4««U Omlar No. t 7. N.P. Vr Pi- 
•olo. N. J. odbędzie alf XI-to sierpnia 
tj. w niedziela. o godzinie 2:30 po po- 
łudnia M Mil Domu Ludowego Pol- 
śktego 1—3 Monroe Paasalc. N. J. 

Z powodu wstnych spraw do aałat- 
wtonla, ©bacoośe nu. delegatów Jeet 
»|’W«UM, 

Z bratnim pozdrowieniem 
i. SarwM* aakr. |alaj Ka I. 

M Jackson aC 
Paaealc. tf. J. 

U Salle, III. 

Prałokit i posiedzenia Gminy No. 14 
#d Sytego dala 50 Itpca 19t9 

w nadała św. Jacka.' 
Poaiadtanla otworzył pres. K. Alu* 

oarak. o godzinie 2ej po południu. Na- 
otapnia prezes powolni* sehr. do od- 
czytania Maty delegatów. Reprezento- 
wała gmina 7 grup w liczbie 12 dele- 
|atdw. Ifrtadalcy gminy obecni z wy. 
Ja*kl*m wiceprezesa Protokół pray- 
Jfto w całości Sakr odczytuj* opll- 
fcaojp o poparcie a grupy 2*. przyjęto 
Uobwalono 110.00... Prezoa oznajmia 
komtajl waparC. by ale zebrała pół go- 
dziny przed posiedzeniem gminy do 
pyMj^Miia aplikacji. Z powodu szczu- 
płej kawy delegat Pr. KlncMwakl ro- 
tobcaon* czynności. Poprawka do pro- 
doohdd kaay gminnej. Wniosek prze- 
cbodzl;. po debatach oddano z ar za do- 
wl gminy do załatwienia. Sprawozda, 
ula finansowe wykazują, te w kacie 
iwaparC Jest $27.45. Wypłacono $10 00, 
w kasie gminy $5591. Wypłacono 
f 23 40 Sprawozda ni# przyjęto. Niedo- 
kończone czynności. Poprawda do pro- 
tokdłu « mleałboa atycanla prteczyta- 
na 1 przyjęta w całości. Przywalę po- 
siedzeń te gminy odbędzie cip dnia 22 
paśdslernlka 1922 r. Zatem prezes po- 
zładsenl* odrooaył e gndUnie 4:15. 

Marc ta Dekawnkl, sakr. gai. 

Easl SL Louis, 111. 
Protokół s poiMwils Oalaj II Z 

X. P. w B. AL oLals, I1L, Whytsfs 
lalt H* itjfciala IM* r. 
Preaos K. Godlewski otworzył poele- 

dzeolo O godzinie 2:3ó po południu. 
Pmoi polec* komitetowi, kt$ry by i 
dawniej wybrany pnellcryć i przejął 
kstąlki od byłego /sokr. Gminy ob. 1. 
Hajduka, który jest obecny w hall. Na- 
stępnie sekretarz odczytuje protokół s 

ostatniego posiedzenia, który przyjęto 
bn zmian. Z raportów grup okazuje 
elę. lt najwięcej członków podczas 
kon testu ZSP., ad oby la gr. 1951 a FVłr- 
mont City, 111. 1 prawdopodobnie o- 

trtyma od Oralny *1 nagrodę w su- 
mie 110.00. Sprawa ta będzie rosotrzy- 
gnlęta na przyszłym posiedzeniu. Ko- 
misarz ZNP.. yr. Laskowski zaprasza 
aekr. Gm. na aekretarza obchodu srebr- 
nego (25-letntegot Jubileuszu. Jaki 
grupa 402 Tow. Władysława Jagiełły 
w Madison. Ul. obchodziła dala 20go 
sierpnia, o godzinie 4eJ po południu. 
Z powoda niezbyt obszernej hall pol- 
skiej er Madison, ezsaeway komisarz 

n zarazem 1 prezes po wykoś aj grapy 
nie sspraoza! okolicznych grup, a tyl- 
ko delegatów Gminy Jako represen- 
tantów tychte grup. Zaproszenie przy- 
jęto. Kamfiet do przejęcia Irsiątek nie | 
wrócił ze swym raportom. Po omó> | 
wiśnia mniej waónyck opraw, prezes 
zamyka posiedzenie o godzinie 4eJ po 
południu. 

Edward Godlewski, Preisa, 
Józef Sakowski, eekr.. 

Bok m Madison. 111 

Hazleton, Pa. 
Protokuł g posiedzenie półreosnege 

Gminy Ne. M w Hazleton, Pa. 

1. Pr«M Władysław Kwiatkowski. 
uiomm odczytanie protofcpfcz. Na 

odpowiadał wniosek protokuł soatai 
prsyjfty Jak był czytany. 

2. Del. Jao Matulewica protestuje 
prseclw uchwale g dola 21 cserwca, 

ażeby uwolnić grupy należące lo gmi- 
ny No. 28 od płacenia podatku aa 

czas atrajku. Ponieważ Już taka u- 

chwała łapadła rag w nalnie, praeto 
labo odrzuca wnlocek Jako nieuzasa- 
dniony. 

S. Komisja mandatów poleca przy- 
jąć mandat Jana PaUcklego a grupy 
118 oras Ignacego 0sydłe a grupy 461. 

4. Korespondencje. — Koresponden- 
cją a grupy £?Y2 a Nasareth. Pa., w 

sprawie lokalnej, uchwalono przyjąć 
do wiadomości. 

Korespondencją a grupy ąąg g Mc 
Adoo, Pa. również uchwalono przyjąć 
do wiadomości. 

B. Na prośbą grup No. »0» I 1317 
polecono aeśir. .wysłać aplikacje 
wsparć. 

8. Del. Piotr Kusek s grupy 908 i 
McAdoo. Pa. prsedstawtm jakoby spa- 
dkobiercy po 4. p. ciłonku grupy nie 
mogli otrzymać pośmiertnego. Na za- 
pytania spadkobierców u Zarządu 
Centralnego otrsyraano odpowiedź, iż 
c*ek został wysiany na rące aekr fln. 
danej grupy w maju 1222. Przydziel* 
no sprawą do załatwienia grupie 808. 
w przeciwnym rasie gmina zajmie atą 
tą sprawą. 

7. Sakr. finansowy sdaje sprawozda 
nie s otrzymanych fnnduasów od wy- 
działu Wsparć od sejmu 23. Prsyjąto. 

8. Sprawozdanie finansowe półro- 
czne s powodu nieobecności komisji 
ewisyjnej odłoźoa do przyssłego posie- 
dzeń la. 

•- W sprawie fmp należących do 
gminy No. 38, a ale biorących udzia- 
le w żołnie uchwalono eekr. gnieść 
aią t danymi grupami listownie i aa- 
prosić Ich do wslącla udziału gmi- 
nie dis dobra swoich cslonków. 

18. Rprawa grupy 483. w której •ta- 
ry zarząd miał prowadilć ketąśkl w 

nieporządku, atary zarząd suspendOv 
wano; nowo wybrany sarsąd przepro 
wadtlł rewizją książek ł Okazało slą 
brak sumy ąit7.f0; uchwalono, aże- 
by dana grupa starała alą załatwić 
■prawą u siebie, w przeciwnym ragi# 

cntma będsla inanoay załatwić tf 
sprawg. 

11. Dal. Wincenty Janów akt, pokaja. 
*• nlaktóre pitna polaki# podały wla- 
domoAć. Jakoby Zarspd Cantralny wy 
aaygnował 25 tysięcy dolarów s kasy 
Związkowej, aa rpce lanacego (Pade- 
rewskiego aa prowadzania propagan- 
dy w Polaea w sprawia kblitajgcych 
■ifwyborów. Uchwalono zapytak alf 
Zaraądn Centralnego, esy dana sama 
hyła wypłacona 1 a Jakiego fundusze. 

U. DalWj dal. Wincenty Janowski 
praypomia uchwałę praeprowadzoae w 
kograale SUndw ZJednocsopych. te 
na wszelkich poaledzaniach towa- 
rzystw ma bjrC umieszczony azUndar 
rwiaNsisfy w widocznym miejscu. 

1S. Uchwalono wyasygnować t ke- 
■y gminnej na rzecz strajkujgcyhc 
gdraikdw io dolarów. 

14. Po wyczerpaniu się spraw, aa 
odpowiedni wniosek prezes odroczył 
posiedzenie o godzinie Itej. 

Jen Sambora, sakr. gminy. 

$50.00 na tydzItA 
4» »ł» aarob I IuMt ■ doi. 
eiMltm lub a 
który irwurantujutny. 
«»• w kUdym domu 
ot. IW ok 

1 UMr a doi wt*d- 
bM. Mały artykuł. 

iri Pl.t- 
DARMO. 

zu. 

Ody kupujecie dnieelpclaletnle. w 

••procentowe Zlot* Bondy pl«r*ii«] hi- 
poteki od Surmy South Deweloplnjc Om- 
PUjr « OaM. Alk., wAwciu nletylko u- 
ml eae cancie pieniądze bezpieczni* i o- 
traymujecle dobry procent, lec* taki* 
pomackete pewnej rodzinie nle«krv rn<j 
w zakupieniu cennej kombinec:: firmv 
i andu n* teiwe a piety. Te bandy mo«r* 
•pienledyć bez ZedneJ etrety czeeu p„ 1-aenn •tycznie 1321 ne t%4eme. 

Po dnleno informacje zrtodcU el« do: 
JUDGE STELK 

Chlc«(.. III. 

AGENCI KRAWIECCY! 
t«*.00 I wtfc.J |*irnito*»n' i*rxy mprttdmiy nuaycli wlwnycli In JO* i- 

orart I palt cryatn wrlnlanych. robio- 
nych aa miar*. Mr potrrrba do»w.*j. 

Ł"S«c*y,nr w*r Moirmy pnyj*! 
poiwipcrjreych wolu* 

ńo J “■ 31mp»on “... Dapt. 21 •. Ml W. Adama 8t.. Chicago 

Torturowany pruć ból głowy. 
P. A. Dombrowski z Hempstead, 
N. Y., pisze: “Od pięciu lat cier- 
piałem na bóle głowy, od których, 
ani doktorzy, ani medycyny me 

mogły mię uwolnić. Od czasu, gdy 
zacząłem używać Dra Piotra Go- 
mozo, tortury mię opuielły.’’ Ten 
osobliwy preparat ziołowy zadzi- 
wiająco działa na cały system ner- 

wowy. Nie jest on medycyny ap- 
teczną. Piszcie: do Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., 2501 Wa- 
shington Blvd., Chicago, 111. 

(Ogl) 

Jedziecie do. starego kraju ? 
Napiszcie po tą książeczkę darmo 

WEST ONA napisana w języku polskim, wskutek 
czego wszystko zrozumiecie. Wyczytacie w niej 

wszystko, co powinniście wiedzieć. Otrzymacie rów- 
nież dokładne informacje o okrętach Linji United 
States. Bez względu na to czy jedziecie na tych 
okrętach pierwszą, drugą czy .trzecią klasą, spot- 
kacie się z wygodną, dobrą i grzeczną obsługą. 

Pasażerowie 3-ciej klasy mają akomodaeje w ka- 
jutach na 2, 4 i 6 osób. Osobne kajuty dla familji. 
Jedzenie najlepszego gatunku i obficie podawane. 

P nadpłaty 
Jatalt -aprowadsacla prtyja 
cUH lab krewnych ta atarego 
krają, ynadpta^clt aa nieb 
droga praaa UN I T E D 
STATES LINK. Zapew 
nłcla im dobra traktowania I 
wygoda Niech Jad* pad <v 

ptaka SZTANDARU OWIAfc 
DZISTECO. 

Plsacto f Bezpłatną 
Kaiątecikf 

Wrllljnlt poniższy kupon po 
oficjalna kilątMikt Rządu, o 
podróży, paszportach, decho 
dowym podatku ttd. Nie bp 
dzla was to ale kosztowad, a 
otrzymacie darmo Informacje 
o waszych wspaniałych okrp 
•ach. Wyślijcie ponltszy ks 
pod działa). 

P* • p»4tĄlr I ik«nt4u}l, rto*4 
UNITED 8TATE8 LINES 

M**r» 6 MiCtmek, Im, lto«a«**lt ftoamatiiy Co. Im. 
4f Broadway Naw York City 

U. S. SHIPPING BOARD ^TZL***t MT" 
4S Broadway W. T. O 

nrromaiATToir błaii 
V. «. uimia IOABB 
fMMBftrt »•»< W7W 

pnyill* Mi h«?płitn« kiłą 
łacikf ’»w%0T»)ą*ą miarodajni liku 
• padidłf. ii*aiH wnalkia lafarma 
«ja • 0. 0. Uim akr«u«h I triad 

idrdt?. 

Iw*y, ław Tort Olłf 


