
ROZDZIAŁ. LVI. 
T%r, f. ł>Kocn1aJa TVspar£ zarząd?a, kontrolni* 1 w^p)ar« fundusze. która 

*ł>ły w»)4 Jako podatki lub składki dobrowolna na naci ofiar os*a 
■VI t®n*naj npdiy. PrzachodrJ. 

b) Fundusz* Wydziału H jjab1. Jak a podatku tak 1 aa *kład*k trty- 
„.'Nt '"'ana byd mogą trlko na wsparci* w oatatac-inaj nadzy. lub tywloło- 

"*•! k*t*strofla. ktftrakr dotknął* czlonkbir Zwt|łku. Na wsparcia w 

\ '•wpadkach choroby lub cborOb zwykłych. lako takich fundusz* Wy- 
działu Wsparć użrw&nyint byd ula mogą Przachodit. 
a) ma byd zamieniona aa liter* o). Przechodzi. 
b) aainlanlon* na liter* dl s dodatkiem przy kadru: po ałowacb 
'‘•Tkouanla**: "Podałak Wydziału Wapard w *4 zwraca do Gmin pro 
rata. a X* zatnyma do rozporządzenia Komisji Pnarbodrl. 
c) aamlanla et* na a). Przachodit. 
f) Komisja Wydziału Wapard podlega kontroli Zarządu Oantrslu*- 
nago. ktdrr 1* wyznacza « mora kaftdago czarni rmlanld Jal aklad lub 
członków dla pnrciyp watmych. Pr zachodzi 
g) Ko* eta taj komisji aa aprobatą 7ar radu i'*ntralnngo wypłaca Za- 
rząd Centralny * jaj właannrh funduszów. Przechodzi. 
h) Członkowla taj knmts.tl pałntd b*dą trwa fuakcl* bozlntaraaownla 
z wyjątkiem t.aklch drat. kozatów przatardu luh panah Jakla Zartąd 
Centralny ca potnabno uzna Przechodzi. 

Par 7 wiarszu pierwszym po ałowl* ^■Kjokld** dodała mą: ‘ma erga- 
nlzowafl grnpz dadokta, tworzyó takow* s członktd grup zalania 
nyeh o fla w takownob r.rajdnla alg odp«wt*dnla łlr*ba catonktó. to 
Ht przrnatinnlal tg, 1 zatmowad alg wwralklaml sprawami aarra- 
góln1*1 ohchodzącaml kobiety polki t awtąakowc.r.rn*a. Prraohodal 
N'a koarta 'Wydziału KoMat P*H uoliwwta auhwanolg z kuHhran or- 

nizaeyjnego. Puma orzaz Palm w» rnaozoua wwptumna hpdzla przez 
Zarząd Centralny na graedatawlon* gnoz Wydrlat potrzeby Pna- 
rkodri. 
Kandydacki da (Banądu Wyd*t*Ju Kr%t*t pr**dstsw*a1ą tH'»r w 

Chlrago 1 okołtry a zatwierdza Ja Oaanr Przechodzi 
Zarząd WydrUłu Koblat «ncr»a tworzrd nwa komitety yrrz Om'narb 
Zwląrku Nar. Pol, Pragohodzl 

Poprawki przedstawioną przaa Rzacmflta ©wtgzku 
ROZDZIAŁ Ł 

Dwłitłow# tdaulo do paragrafu 1 prrr koftou: Dologart gsjmn TO*1% 
zawtM afcanowlfl ai« mntoj Jak % OAwio onr*M«l głnsdw laby. 

Par. .1. gl WtdrrrdWd osły u»tęp a w nrtotroo «egnf pnda<* on naatopuja: 
"Urzędnicy Sajmu en«J* brfl wy-Moraal (Młotowania". Prtoobn- 
dst 

ropftwll do ToastytncJI pmMawfflta ynn Rjarnttli 
Z. >'. F„ p. L. ft. tum*. 

ROZDZIAŁ XŁT. 
Ftł. 1. Zmienić Ej.**pr«1%« o: IZMupd Cantralny składania a piętnaatu (!•) 

członków, « ia1aao«rViai Prai«*v Wl^o-Proioaa, w>-«. Prousta. Pa- 
krotarra Janeralnrco, BY arb c łka, d "Ach X>yrOktnrok i odmiu Dy 
roktorAw t Jam otłonknwla prAna praw I rtbowlgzkAw wrulsnWniyTłb 
w Konstrtucjl B»Jł prawa i obowtgakt Jak eaatępujo: pnwksM. 

Par. 3. dl Dodaj rootoriitcg poprawkę “Ma dwęctiA właAclwym oraędnl 
kota poozcrogAlnyoh PtanAw, w ktArynh Bwląsek Narodowy Polaki 
prowadzi swa te tor** a, odpowiadało faAwiadotono kopia waayatklob 
poprawek luk dodatków do Krrastjrtuo n, Praw « Ustaw Swl^aku w 

tak!a) łormlo, jak togo wymaga praapta dauogo Stanu. Ma t*U« 
praym^wafl taiła Inna 4^—Maty lub raporty Jakia torg* byd od 
ozaau do eeaau wymagano pma po—agdln* Stany t na aalpd alf 
dorgesorlwn reckiu JaattiMa abonrlgakloan któdogo tnnogw ursydnl- 
ka Zwlgiku Narodowego Polaki ogo na Podania Bokrotarsa Jon ara 1- 
noyo pomAdz ran w przygotowaniu taki o b dAkuznantAw 1 raportAw". 
Praaohodrl, 

ROZDZIAŁ XLTn. 
Par. 4. at "W drugtn « otępia dago sam ago paragrafu aa btwtn wdasuau wy. 

kredlkł oma* *Wto plę&Moattt f|16».AO) dolarAw~ a raatgyld aaatp- 
puj»ooml słowami> "Sto dolardw. chyba. Aa wtrtm suną Jm* praw. 
a1a doawolona a w taktu wrpadku kwotę ma wlękarp jak a»o plęd 
dz1e*lgt (IIAA00) dolarAw. Praorbodrl. 
W (tui umrn « otępia w dalcnrlętym orlorwau wakradRe "S»o pięt* 
dzloaigt", a podad “Sto dolarAw". praarbodal. 

Par. 
ROZDZIAŁ XŁTX. 

L RfTonlca #7 — wybredna « 4mg*aJ Haft «nntln poczt«-azy mi 
•łów: “a wyJatktam iwypatfks *A.\ prter&odat 

KUaSiLUT. 
Par. 1. Stronica 100 — W p^tya wfaisnu dodwrt -po stewach "Wydział Wepar- 

eU” co następuje: "ogTankrsony do dobrnrzn-»| fn* 
chodzi. 

KMDZTAŁ ŁTL 
Par. 8 21 itreiln 104 dwdad *Urtdre ni]| Ord oyplirw tylko z fnndu#su 

obrotowego**. Przyjęto, 
ROZDZIAŁ ŁIX. 

8tron!cw 100 — doda8 nowy paragraf: 
Par. $. "Konrtytucja, Prawa « Ustawy 2wla$ku Narodowego Polskiego Obo- 

wlgrnl* Związek, każdego jago crtoafca. i wszystkich benefyjantOw 
Z«1|dnL didna fOdvMM dało fub Jakikolwiek ■ Jego urzędników 
oto d« prawa lub władzy rrzeo się Jakichkolwiek paragrafów tejte 
konstytucji, Praw ( Ustaw. a wyjątkiem Jak poprzednio wyraźni* ta- 

znaowro”. Pr zachód al. 
Członek Komitetu Poprawek Ba—łjkaji 9. A.. Rakoczy. polor* re aa- 

•tprnja: 
•Waryen^o GmlnT przy Zwtgękn Naród swym Polakhn znała ml* 8 władza, 

by fcaidy rwiggfcowleo na'*Z*cy do tej gminy nadgł rmfotd aplikacja na wypaty. 
czasie plenlędry na azrola tealuoSfl od Kwlpdku Narodowego Poldktego** 

• "Gmina m% mled pm»o wybrad trzech koonpetectnyob takaaZorOw do o- 

Maeewanla majgtfcdw apWkenta, pM ««* sierdzeniem ■ otarciem publicznego, 
■dadaoowego 1 iZeragdu Gminy. Aplikacja ta na brd precelana na ręce aa- 
fciwtana Jenoralnaao GSwlgzku Narodowego FvyAiego de zatwierdzania tako- 
(Wggo. Aplikant ma eapładd aaaeenrom taka tafcag. Jaka odbieraj* dyraktorzy 
Żarz ad'i Centralnego". 

| Wniosek o pTryJprle piaeUkedM. 
ł Wnloaek o przyjęcie pdzwjtfc poprawek prawe piWWffae Zw1*gkowogo 

p. fj. 8. Malika, przechodzi. 
Wniosek aby Komitet Buddeki ( Rarw+gji rtęoryi* w Jeden, praeebod* Je- 

flgfęgłoADla, • 

Frazes TL. 8. Abczrflirtri pewohija KemFet Ifrdrlałn Małoletnich, ktdry 
zprawoadaje: 

Komitet Wydziału Małoletnich 1 sprawy rtltl w Poleca, po rmmatyzeniu 
tych spraw przedkłada T-tfM* ReJmoweJ następujące polecenia: 

W sprawie Wydziału Małoletnich w mydl polecenia or gani za* ora do Praw 
I Ustaw Wydziału Małoletnich poleca się właoryfl paragraf neetep.jjgrego 
brzmienia, 

••Dziecko, ktdr* po wpływie terminu ubezpieczenia flet 17 bttftszej daty u 
rodzenia) wnleal# epUkaclę na cnłonk* do klasy pełnoletnich Z N. P. t «o«ia- 
toi* przyjęta prza* 7arr*d Centralny, staja się pełnoprawnym rrłonkl-m Zwlą 
bkn I podlega wwrystkftn prawom tak co do opłat Jak 1 pTrreilelOw pr*#wi 
dzianych w konstytucji e. N. P. dla członkdw starszych W takie, wypadku 
Sarzgd Centralnyeryda nowy certrfOr** na sumę $400 no- 

Odrby aplikant taki przy przenoszeniu się do Wydra tu R**r*»rrh hrtał 
prrrJad wyżerę ponad $400 00 eumę ubezpieczenia. wOwceae podda* •(* musi 
egramtoacjl lekarskiej 1 koezita e«*amlnecjt ponosi c*m 

Dalej, ponlewad Wydział MałoletaSob nałożony rował nletylko w rob, 
ubanplacsenle dzieci aa dyr«*. ale w cehi wyohowawerym, pry*»o polwt etę 
Zasapie w 1 Centralnemu 4 kiero»«łcfwn Wydziału Małoletnich darente w»tt 

aOklml altami do wydania oddzielnego pteemlm. ytfarnarKmerc nrłęer.nie dla 
dsIscL Kanim Jednak ta.krte p1«emko «ię ukaże. Wydział 04ws»ty m, -wydaf 
niewielki c.hooleiby podredntk di* dziatwy sł»r*yd moggoy do urrfdrama 
abeboddw dzledęeych, wfecrorlrdw i».p 

W ceła twd cdobyci* funduszy na «e cele wychowawcze. Komitet poler, 
aby s biur Zarządu Cantrałnego ula wyryła^ bezpłatni* kdaterrek yaltnwrrh 

“Ifłjri prędka ^riNtaU eaa 

płakać 
taratwa 

ma tyłka 4»tt la- 

■arka BAMBINO 
Zai»f w TT A. Pat. O#. 

I jak wl4al naanęło Jfe« a1eprk4| 
aatjthnia»i." 

Tak t rwałkt, Bambino okazało ra- 
dowo* rezultaty w nsnnięciu kolek, 
kurczy i zatwardzenia. J«st najlep 
azym przyjacielem dziecka I 

D*'w* lubieją to f Proszą o więcej I 
35c w aptekach lub 40c. pocztą wprost z laboratorynm. 

P. AD. RICHTLR A CO. 
:04-1«4 Af. <th %i. Brooklyn. N. Y. 

T*» •-* 

Baczność Towarzystwa 
OH*niiM«r uliadwr__ ___ ____ “kuBłlm11 lr«th|« koloru po tjrck ntjnliunk co- 
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ttUJSr I EAGLE REGALIA COMPANI ,ŁV¥AŁ!tm.v 

dla dziwi więcej jak ]Hn4, lecz niech grupa aa nla płaoi po wal® koastu t. J. 
po S centy. Okazuj® etę bowiem. te Grapy otrzyanzjgc kslgzeczkl beaplatnle. 
zatraca ją .1® a potem zadaj* now®, co wchodzi w d*esl*tkt tysięcy sztuk. 

Ola lepszego rozwoju Wydziału Małoletnich poleca się wprowadzić »p®. 
cjaln® odznaczkł 7,wi*»kowe dla 4«l®c1 1 odstępować J® grupom po ceni® ko- 
sztu Naleiy równie* urzędzie od czasu do csaau konto®ty werbunków# \ naj 
l®P®zvcb pracowników na nimi® zapisywania dziatwy odpowiednio odznaczać. 

Wniosek, aby sprawozdanie Komitetu Wydziału Małoletnich przyjęć. prz® 
obcdzl 

Prezes R. 8. Abczyóskl zapytuje #1* Isby w Jaki gpoePb się maja od 
bet* wrbore na urzędników Wniosek podany 1 poparty aby wybory Uf odbyły 
podług nowej Konstytucji, dotyczy to specjalni® wyboiu Sekretarza Wydaw- 
nictw — przechodzi. 

Wniosek by wybieralni urzędnicy przez Sejm byli wybrani tak tak nowa 
Konstytucja przepisuj#, przechodzi 

Onzor M P Błehskl wyjainle. te był ftła polaformowanr o spadku i p 
Dr Rorralewie-a 1 prawie dzisiaj *t* dowiedział od p Chełmlnlaka a South 
Bend. Ind. te 4 p Dr Borystewłc* pozostawił od $lgpon (V) do fCO.OóO PO. 
■ czego procent przes następne JA lat jest przeznariony na §t'pendjuin dla 
ocnnl a ca»y ma Jatek przechodzi na Kolegjum Związku Narodowego Polskie 
go Cenzor M. Błeńakt proal S/anown* Izb* aby 4p Dra B^ryslewtcza pa 
t*H*/* uczcie przes powstanie. Izba powstaje 

Poseł Sawicki sapytuje eł* prezesa p K lyrh lińskiego. co wie o wypła 
conej sumie flto.ooono do Wydziału Narodowego Polskiego Prezes K t.y 
obli beki oświadcza te nigdy takiej jednorazowej sumy nls bvło wypierane), 
tylko Jednorazowo, czyli $:.00©(H» miesięczni*. a *r prz®* szesc łat 
po miesięcznie mbl ogóln* sum* JllPnuneo. To wszystko co Zw|*- 
'** Narodowy Polski *1* Tobowtązał do Wydziału Narodowego Polskiego 
wpłacie. 

"raajmJeale lemttałn Rera la włam. 
Komitet R*c'J'*mtnn mni]łili, H aplikacje u* kandydatów' 04 gotowe 

^*kd'r proapektrwny kandydat niech ■« sgłoal do Kom Het u Regulaminu. ktd- 
ty •becnle majdnle e*ę w dolnej hall 1 otrryma dwa blankiety. Instrukcji Jak 
wypełnień apJlkacle. odzieli poael WlernKkl. osłonek Komitetu Regulamlna 

Aplikacje to hpdą prrTtruownne od taj chwili «* do « ej mdrtnr Tylko 
kaodTdacł na «a»tn»uj*ee urtędy traj* crobu* aplikacja: 

1 Na nrr*d Centom. 
y. v» urrgd TiTce-Cenrora 
9 Na irrtąń Prezesa. 
4 Na onąd Wles-Pmceea 
* Na rrrigd WV*-Prere«h1 
* Na rrreąĄ Pateratorro JeneraJoego 
T. No urząd Skarbnika 
9 Na urząd łatani Naraelnegw 
* Na urtpdy 8 Dyrektordw 

19. Na tiraodT 8 Dyrektorek. 
Tl. Na unpdy knech młonkdw Komisji Kontroli nad Podatkiem Na- 

rodowym 
1T Na nrredy trzeć* ct»nnkAw do Kontr?! NawUnftorJneJ 

ApUkaaJa. 
Tolodo. Ohio.wrieo-nla. l»2i r. 

Do Komitetu Regulaminu 
Sejmu XXIII Z N. P. w Toledo. Obkx 

Nlntajazem rglaaiamr na Sejm aaaftppny I łaakawia prosimy waledd no 
mlnacJ* naszego miasta do Izby Sejmowej: 

(n 
Proponentem a tetdry takowa 

mm., a Gminy, 
lata Data. 
ŁK.P. Okrggu 

N R —Aplikacja powytasa ma by< podpinana prawa dwdch człookAw t do 
raczona Komnatowi Rem lamina JakuaJweieduieJ. nie pdtnJaj Jak do godziny 
•«J. Wypełnię naloty dwa blankiety. 

Oznajmienia Komitetu Regulaminu przyjpto do wtadomodrl. 
Prezea R. 8. Aberyńekl prowadzi dalszy ciąg aeaji. aa razem dni okuje po- 

alowt r. P. Garbatek ta szczerą prac* Komitetu Kolejowego, którego byt pre- 
aaaem 1 ca oezrz?dzente Poalom połowy renr biletów kolejowych, powrot- 
■yck. 

ni* aprawtmdaela KomHotu Oświaty 
Wraoka Izba Pn*ol«fra 8ajmu XXIII 7 N P. 

Prry niłutnw] pnanocy InforroncyjnaJ byłych tirred»ikdw Wydziału BtNJo- 
trtd i Kon>1atf Oświaty, ora.z Kustosza Muzeum Z N P. Komitat rospatrzył 
prarp 1 działalno** odnośnych Wydziałów za cza# od s-lmn XXII Z NP 

Komitat OłwiatT • u*na.niotn podnoal 1 zaznana, ta mimo aarzupłycb albo 
radnych funduazbw flak Muzaum) a tam sarram opranlrionaro rak rana tftla- 
łaaia Wydziały wypałnlły zadania »»• sadowa Ifdaypen. 1«lr to za sprawozdali 
wmud i wypadowa* molna 

Wydział Oświaty nytumr z a tadzn z fun'Jamantalnyc.b uaartrb prac o 

gślao-polakioh 1 tdaowy*h Z*HikM \ a rod o w o jn Polskiego Poruarsota ara 
roklch maa naszego wyc.hodśrzoifo *połoozeiW« * | pcdntoaienl* yrt na myty- 
ny to «a| naw* wytyczny. bo Oświata Lo4v. dokona cudu-. 

Z togo zołotanta wychodząc Koro Hat O*»tatr maj*/- na waclpdala dobro 
oaasosn sraoarenla przódkłada Wvaok1«J IzMa Satmowej swoja ns««*p<ihK» 
propozycjo do rorpntrraola I przychylnago załatwienia 

W pracy naatoj Ideowel uwzględniliśmy 1 rozpafrzylt^mT trr\ gldwna dzla 
ły Wydziału Ośwtąty, a mianowicie; 

1. Bibliotekę Z. N. P. 1 wkładanie b1hl)otak 
2. I»zlał atypcodyjny I 
t. Mnzanm Z. N. P. 
Postaramy tlę a\ r * ot a1 irowac nasra życzenia 1 polecania w tych trzach 

działach. 
I. Biblioteka n P. 

Zo aprawmdad urzędników tajn dz*ału wdzlmr faklam zainteresowaniom 
a'ę B*h1Jotęha Zwlpzkona. 1 z joktru ncsiłhiem potni anojo Mwtatoaa 

PMlimctao 
drloł »e.go działu w ykazu Jo nam dobltnla fundusz. laki my 

akano ■ kar za przetrzymania kołatek (oknln isoonni 1 j. ruchu w Mbljotace 
a) Proponujomy Bibliotekę z»t|dnUł zasili/1 funduszom |10tv>oo (tv 

alpc dolarowi na zalni-pno I skompletowani* drlo| naukowych 
b» Pnlosmt wydania t ogłoszenie drukiazn katalogu PibiWobl z N P, 

a koszta tego* i»iV| etę ra sprzedały katalogu 
r» Polecamy gorgco zasilania po Omioach I Grupach Z N P. 1stn1st%ewch 

Mbljotoir lub kreowania nowych według aplikacji alofonych łut na rpea Wy- 
działu rvwłatr, a ii»aw|p- zakładania bibliotek lako ydwuawaśny osynulk 
odukarr|ny no prowincji, polecamy wya/sygnowaute na tan ce 1 1 na wydatki 
'■'a *na wmy » ■ non on tdwa tysiące dolarów). 

*. Wydział Rtn>«Hr)n7. 
1 *1/1*laola **rp»nd|Aw 1 tmprttrA* ubogim afcudwntaoi naatai orgaaiaadi 

"*«7*mv IM n*rt ptarwazortydn*) wagi. u raaadn*ałyr gwałtowny »>ti 
»vkMjlc«Dl» litr dla rbłoprAw Jak 1 *11* 

Pr*łp*>*łut#mv wcfcao tagn udrlalaola atrpnztd V>w tirAim* ohłopman jat 1 
dzlawctyiom. latali *pHVan*>i arkady ukoAorony o*k*>>y I41U9V| ft- 
rafjalny łub publiczny 

Pr,)**'tiry Wraoklaj firttia najmowy) ar»~>ky pod troi wnglydam talwmnejy 
odnoAnta ai*A1, t jakich aplikant poobndpl b*i laAn**o ofraolmaałt twwo 
*1*%w afanAw 1 powoła* p«*n*A* Nalatwnla do organizacji. ubAatwo patanla 
i gorącą chy* t/1**>rria nauki, nry w działa ałkolntotwa ~r)ńMigii. <*T naw*v 
*1Aw rranuaAlatrzroft. taandlowrch, lub przrmyalawyrti powinno nnlafA fl- 
nanaowa pomoc rpandrjny dla awiyakowrAw. Ala arnAw 1 *Wr milkli ■ j ig| 

Pwalamr dala). la zaatnatanla ragulamlnn poWrokbl baapcoraotowal. M. 
hranlajyra palantowi zwracania a*a o pomoc gdrlalndrila] ala ag na miałam, a 
fakt* afalardiamy rgodnia, la formułka 1 dotyobcaaaowa procadum przy wy 
pałnlanłu aplikacji palanta jeat aa ołpKka I odafrprtajpoa *<!▼ alg rwały 
atwo formalności 

Bratam aplikacji rmlanir Aplikant wrpołnl apHkacly. po*kplaan« prawi 
Znrzydy grupy l grnlnr 

Do iwrotu poi yr nkt przadłiuamr tar min do lal 10 | pr opono jamy w*y« 
wszalktaj moralna) alły, by tym •poaobam można było Innym potraabujyeym 
pomory materjalny ału2y/> 1 w tan apoaAb tan fandnss powlpkasad 

Proponujemy ogłaazaA w ptaraaoh tych bron ZwiygkowcAw. ktArsy rwrA 
r* atypandja a przy taj apoaobuodd tarftyrad w praata innych do zwrotu 1 po dawał' aumę zwrArony. 

Zachłanny grupy 1 gminy Z. N. P. do twór lania funduazu atypandyjnago 

i oddawania tłfłrt do dyspozycji grona nauczycielskiego Kołagjum Z. N. P.. 
by stypendium otrzymywali kandydaci najodpowiedniejsi. 

Mając na owada* Hesbą tych braci, którzy s powodo ubóstwa ni# Ban 
kształcić dr1*c1 wysej. proponujemy uchwalić na fundusz etypeadyjay rany 
$10.000.00 do następnego Sejmu. 

Ponieważ czynnikiem kształcącym eą plama, a w naszej organtmaoJI pt- 
ama Związkowe, polecamy zwrócić uwagę pismom twląakowym, na cele e- 
ZÓlno polskie, ł redagowanie plem wr tym duchu; eby były eflnym caynni- 
klem oświatowym, a bezpartyjnym. 

•» Mnpeum Z. W. F. 
Ważnym czynnikiem kulturalnym naszego wyrhoditwa Jest Muzeum, mta- 

azczące się pray Kolegium Z. N. P. wr Cambridge aprlnśs, P«- Prima*anle twi 
zawdzięcza naszemu wielkiemu patrJocie śp. Drowi Kałosowuklsmu; posiali a 
zabytki naszej przemłoóri I cenne unikaty. Opuszczone, zaniedbana m ostat- 
ntcb latach 1 czasem coś tylko do Muzeum •wpadnie, co sbtory muzealne po- 
większy A a skód a, te z a perm ni* be ta placówka kultury nasze), nte Jeet nale- 
życie ocenioną. 

Komitetowi Oświaty przedłożono dwrle doniosła propozycje t oferty. 
Ob Marjan Od o weki z Polski, pracujący przy Komisji Zakupów miał spo- 

sobno*!* zakupywania wszelkich enderdw 1 od znaków polskich, które skom- 
pletował I gromadni!. Posiada komplet obejmujący przeszło $00 medali orłów, 
orderów. Kp wartości wprost nieocenionej. Z powodu ubóstwa rodak ten po- 
stanowił sprzedać ten komplet za ceną niemal kosztu $1000 00. Komitetowi 
przedłożono eple tych eennyoh pamiątek i odbhkl fotograficzne. Ody tą pro- 
pozycję przedłożono gorliwemu protektorowi Muzeum p. M. B. fltąisj ftnklz 
mu. był wpro* olśniony tern oo ujrzał, a co stanowiłoby Jedyne i nieocenio- 
ne bogactwo Muzeum na wyohoditifts. 

Suma $10ó« 00 w porównaniu s warteóclą. gdyś op sam fcrzyZ Ytrtsti Mtll- 
tnn prredetawla wrartość $600 00 Jest ofertą niską 1 Komitet Oświaty stanow- 
czo uprasza Wysoką Izbę o przyjęcie oferty 1 sakupeo tych cennych pamiątek 
narodowych. 

Mimy wprawę drugą. Ob P. J. mdera * Chicago. kamieniarz artysta, po- 
•lada kolHccłę kamieni z epoki czwartej formacji geologicznej. nbłór kamle- 
nl polnych. odpowiednio szlifowanych 1 pn|erow*nrch flrur geometrycznych 
Jy»ł to prace kilku la* lego artywtr. Każda sztuka Jest pod innym kątom es)1- 
fowana I polerowana w liczbie 48 stanów UnJL Postumenty, na których ta 
okazy spoczywają są robiona specjalnie dla każdej sztuki z najlepszego ma 
tarjału granitowej wytrzymałości w polskich narodowych kolorach. Kolekcja 
owa skląda etę z 48 gatunków różnej wielkości kamieni, które reprezentują 48 
Stanów Ameryki Północnej z dodatkiem czterech pomników dla Prezydentów, 
oraz kapłtol z 48 gwiazdami Właściciel za tę kolekcję 1 za bibljotakę swoją 
Pływalną, obejmującą około 4óó funtów książek I dzieł poważnych żąda $600 Ort 
z tera zastrzeżeniem, że wyżej -wymienione przedmioty mają należeć dn Ł 
N P. dopóki ten będzie Istniał. 

Wrsokłej TzMe gorąco polecamr nabycie tej kolekcji wraz z błbljoteką ta 
cenę rzeczywiście niską. 

Dla powiększenia zbiorów muzealnych, które świadczyć będą o naszym 
dorobku kulturalnym na wycbtwlźtwle podaj# Komitet Osrwlaty następujące 
sugestie: 

Mnóstwo przedm<otórw 1 pamiątek narodowych wielkiej wartości r.najdu 
Je elę po prywatnych domach ł u prywatnych osób. czasem Jut angielskich, 
w obcych Już rękach 

Muzeum Jest to dorobek nsezego ogółu wychodźczego 1 dlatego upraszamy 
1 polecamr: 

sl Sejm XXIII Z N P. w swoich rewolucjach wezwie wyohodttwo. aby pa 
®1gtkl narodowe przekazywało Muzeum naszemu przy Kolegium w Cara 
brldge Spring*. Pa. 

bl Polecamy, aby Zarządca Kolegium Z. N P.. Jako Kimtnsz Muzeum 
popularyzował M«ę Muzeum między wychodźtwem 1 wzbudzał zaintereso- 
wanie 1 zajęci* się tą placówką ku Kury t dorobku polskiego. 

cl Polecamy gromadzenie w Muzeum od znak 6 w towarzystw polskich. 
Związku. Zjednoczenia, Unjt 6tn»irmert 1 różnych z rzewień, których grupy 
mają odznaki, a gdyby to do Muzeum nadaałano. mielibyśmy komplet. 

«) rolec-amy gromadzenie fotograf jl 1 krótkich lydonMw wybitnlej- 
nroh ludzi aa wychudli wie. która bada przyczynkiem do hlsrtorjl wrchoditwe 
dała* gromadzenie fotografii Sejmów. ZJawdOw. itp. 

•) Do Mu istna aaleftaloby składa* matki* odegwy naszych organ I- 
laejl, Rady Nadzorczej. WyteUhz Narodowego. RnabcJ* Sejmów Kp oraa 
llaty 1 komunikaty wybitnych lud*. telegramy l%p materiał. którego cała na- 
aa przepada ■ -wiotka aakodg dla aa—ga aaapohi wyohodlozego 

PriypomtnaJac cala 1 posłannictwo Zwtęcku Narodowego Polskiego na wy chód tt wie. mamy nadzieję. ta Wjmoka laba nasta propozycje tyrali wis nrtyU 
cola I sateierdzt 

Komitet Oświaty Sajna XXIIL Ł N. P. 
Praarar. kndrsej PtwowarOkl. 

Pani Zoflja Terśke. 
Stanisław Siedlecki. 
Staniała w Skibiński. 
Andrse) Saymonlak. 

Wniosek. aby spraeosdanle Komitatu Oświaty przyj** do wiadomotcl 1 
odda* Zarządowi Centralnemu do rozpatrzenia, przechodzi. 

Następuje Sprawozdania Komnato Szkolnictwa 
Jednym * najwspanialszych owoców działalności Zwlgzku Narodowego Polak leg o, po aa prac* polltycano-narodow*. J««t zaprojaktowanla I wprowa- 

dzania w czyn przy ogólnym poparahi Zwl*akowoów, kosztem kilkuset tyzlę- 
«y dolarów. Kolegium 2wl*akowaąpo w Oamfcrldge Sprtnga. Pa. 

Projektodawcy w pierwszym aatnjMnls wielkiego dzielą zakreśl Ul ca 
łoktrfsłt Kolegium Związkowego aa bardzo szerokich planach. marr*c o utwo- 
rzeniu szkoły na wzAr aZkół na emigracji t w kraju Istniejących, po stworzeniu 
Ksipstwa W ar asawak lego. a następnie Królestwa Polskiego 

Za wytyczn* podstaw* tworzgee) elf tnatytocjl mieli wielki I trudny ideał- 
stworzenia sskoły polskiej na obczytale dla młodzieńców polskoamerykap- 
sklcb kochających ojczyzn* AmwryfeaAwk*. Szkol* ta miała ugruntował* 
w młodzieży zasady poczucia obowtggków polśklcb. eh*cl tycia 1 dalszej pra- 
cy w a połeć te Ast wie połakośmeryfcaAaklm — Jako priewódoy tej pracy lako 
następcy naal w delezem prowadzeniu potęśnej organizacji Związku NaroJ 
dowego Polskiego. 

Marzyli projektodawcy. U młodzi sute.- wychodzący z Kolegium plantowa* 
będzie w sercu arwem te postawowi*ni* tg będzie wśród braci swych szermls- 
rzem 1 krzwwfcielwm haseł Bwigahcrwych .zacności i obywatelskich, poważne- 
so zapatrywania ai* na tycie I obowiązki poświęcenia csęśrt swego czasu 1 na- 
<romadzonrrh dobrodziejstw y1emwkvh na cele ideowa 1 moralna podmesie -ile ludu polskiego 

Komitat? kllkoletntego doświadczenia przekonuj* nas jednakże i* daleko 
uam od zakredlooego sofcie Masłu, de młodzieńcy nasi końct*cy etknła rok 
oczni* mimo odpowiedniego programu nauk 1 wyszkolenia wychodź* w świat 

a coraz to mnWszem zrozumieniem celów. jakie zaloiyclele zakreślili. dla ktdryoh Kolegium Z. N. P zostało M'oZon» rigtkteml ofiarami przeszło atu 
cyalpcsnej Braci 7.«i*zkowe1. 

Komrtet Wasz. po gruntownem. o Iłe era# pozwalał. omówieniu powyt azrrh obaw. po wysłuchaniu braci 7,wi**kowyęb. lriórzy w Kolagjum dzieci 
*•* ksrt.łojll po raslggnlprlu opinii kół fachowych .maj*c na uwadze określa- 
nie Konstytucji, która zastrzega, te calem Kolegjum Jest dal motnośó idoby- ota kosztem lek tistnlzsrrre wytanego wykształcenia wszystkim tym którzy Je *.iobv* pragnę, oraz wychowania młodzłety w duchu ezcrerze obywatelsko 
*arodoevm. opartego na Jednoczeniu najlepszych dorobków kultury smary- saósklei. r natlepsrrml dorobkami kultury i mydli połektej. 

Komitat szkolnictwa Sejmu XXW prosi o pryyjgPi. u*etapuj*eyrb pola- csó dla radv azkolnaj 
1 nodai- do re.poh. MnczyrleMlego sswodowago wyobowawcg naucza olela. którrby ciggłym obcowaniem . młodzian* prze. odpowiednie wykłady, ■suki 1 przvhiady umomlniał j*. w-zbudzał sapał do ksstałoenta slg 1 polskości 

— ssatepował powag* Ojca. mtłośó matki I wpływ polskiego kapłana 1 Wprowadzić, system klasowy w klamek przygotowawczych 1 mtetych a Jednostkowy w klasach sakwyimayoh 
l7t|»ro*sM< wykłady w Iptyku polskim. JgsyMrw starotrtnycb. nowo 

tatwyc" 1 Śpiewu 
« Botpoozgó starania pras* VUdp Azkota* u miarodajnych polskich osywntkAw rrgdoerych. ky powalał do gycla plan wymiany uczul mlpdzy Pol- 

A* a Rzkołg Twigskew*. adosoeule do por as majenia a najwpływowszyml lu- d*ml w Polsce, którzy mydl t* entutlastyemnle przylali 

Inatykut KsemMlafery. 
Komitet Szkolnictwa poleca porrynló odpowiadał# wkłady w celu udo- 

akeoalenla ł potrzeba ego pomierzenia -w miar* rozwoju 1 potrzeb Instytutu 
Parno 1 *śln 1 czego przy szkolą Zwi*skowe1 

Komitet Rzkolntctwa. wyofcodzpo • załotsnta. te sprawa budowy domu 
aureów 1 Kalek sostaple ak red los* a programu poczyń* ft Zwi*>kowyck. po- 

*T pozostały fundusz dotnu Starców 1 Kalek przelał do bind uszu Sko- 
ly Sw1*Aowe|. a czego poleca słg spłacenie hlpetekt cl*z*e#j Ba posiadło- 
detaeh ezkolnych oraz pobudowanie odpowiedniej salt glmnastyeenej. która 

nleodsownle potrzeba* do sapewnlenta sikole normalnego rosweju. 
Komitet Szkolnictwa uwala aa nleabpdue podtraymanle nadal podatku 

Ł-«eagow#go na rzecz eakoły Zwt*skowej. 
Komitet MknlBlatwz uwafta aa sśnsosoa a dum* I rwdoScl* sanarzyft i 

do wjadomodd Braci 7wi**owei podaje, te RUi Aktualny majgt.ku zskoły 
■«1*Aowej w Oambnidge Spring*. Pa, prnsdatawla alg Jak następują 

******* Sakoły Zwt*z%ow*i w oh w01 sakupna wynosił suma $76.000 ©ó. 
Obacnte meij*tek tan wtokony w dokupno gruntów, w nrz*daen1a laboratorium, 
•budowanie instytutu rzemieślniczego oraz zekupno maszyn I przyhorów w#, 
dług ceny zakupu* przedstawia wartość zwJaktzon* o $190.201 31. 

(Cl*c dalaay nast*pl) 

Cliesterfield 
CI'.AHt 1 J I *i 

Niezrównane po 
tej cenie 

Z chwilą, gdy poczuje- 
cie pełną, podniecającą 
woó i łagodny dojrzały 
zniak Chesterfield, to już 
wiecie, że znaleźliście pa- 
pieros dobrego gatunku. 

Aby się przekonać, że 
Chesterfields są najlepszą 
kombinacją tureckich i 

amerykańskich tytuniów. 
jakie kiedykolwiek ofia- 
rowano po tej cenie, wy- 
starczy tylko je spróbo- 
wać. 

Spróbujcie CHESTER- 
FltlLDS dzisiaj. 

Liggett a Mwm Tobacco Co. 

WOLE 
Mtm dobra. wypróbowana 
lakaratwo na w>Jr icgru- 
blanla aayJ1) Nowotny mo- 
ja romwój choroby natych- 
miast. rmnlrima asrubla 
ala. osuwa ból t ao4 w 
krótkim -ujrtt r o włada o 
tam swoim pnv)aftołom 
Pt« natychmiast 

Dr. A. A. Rocki 

młm 

1. »«* 737. Mllwmak**, Wis. 

Głuchota 
Normalny pluch mona 
ohoonla płiywrdon* w 

każdym rodzaju głucho- 
ty, lub wadliwego *łu- 
rhu, pochodzących z U 
kk*h przyczyn. Jak: filu 
rhofa z kataru, opadnif 

I to. lub rozluźniono bó- 
bonkl, zgrublenlo br- 

benkow. artrm lub dzwonienie w li- 

azach, przedzturawlone. całkowicie bib 

częściowo ? niszczone bębenki, wycieki 
uiru Itd 

Wilson Common Sense Trąbki Uszne 
“Hale aparaty telefoniczne he« drnin 
dla nszu*’ ma wymacają lekarstwt 
lec* skutecznie zastępuj* braki lub 
wady w naturalnych bębenkach u«i 
nyxi> Sa one prostym przyrządem. 
ktOry noszący Je % łatwości* przyp* 
mi 1# sobie do ucha 1 staj* alf natv< b 
miast niewidoczne. Miękkie, bezptecz 
ne 1 wygodne. 

| Pir* dtirta) ro naea« bezpłatny ksif 
k* o 1«» etrowicach o głuchocie. kt*'« 
da cl pełne wscecfOłr I poświadczeń1 •. 

WfLftO* F 4K I>RI M ro. 
(Inrorporated) 

(M) tater-Boathera Bid*. Łosiami*. Se 

5EVERY LEKARSTWA UTRZYMUJĄ 
/DROWIE W RODZINO 

lltyjumjcgonjL, 
MMu/orpf, nołnźbf 
moflp ofnymae oljjf, prrei utycie 

EUUJrUld 
REGULATOR 
Vinoc<ii«i«l dla kobiet 

ftęrmnr n^TT^uiarno^ci Ijc^ 
m pomocnik prfyrtnjy prty zUeteniu 
natwtjlnyck funkcyj i pnywraca 
narrpdy knhiccc <To tJrpnefo stanu. 

rrm #/.** 
Zapytajcie W aptece 

W. F. SEN/ERA CO. 
CIDAP RAPIOr. IOWA 


