
DZIESIĄTY SEJM 
ZWIĄZKU POLEK. 

Sesya poranna bardzo hałaśliwa. — 

Sesya wieczorna spokojna. 

Pensye urzędniczek znacznie 

podwyższono. 
Sprawozdania niektórych urzędniczek i 

komisyi rewizyjnej. 

Ważna resolucya preecłiodai. — U- 
inanie dla preaeslci Sejmu 

i owacya. 

ŚRODA. 

S esy a poranna. 

Sesy poranną modlitwą roz- 

poczęto o godzinie 9:30 rano. Od- 

czytano następnie listę delegatek 
i marszałkinie zauważyły, że de- 

legatki nie siedzą na miejscach, 
które im wyznaczono. Prezeski 

sejmu każe delegatkom zająć 

miejsce właściwe. Następnie 
wielkie zaburzenie na sali. Mar- 

szałkinie daremnie chcą przepro- 
wadzić delegatki na ich miejsca. 
Na sali powstają krzyki, hałas 

wprost nie do wytrzymania. Pre- 

zeska sejmu schodzi z estrady i 

sama chce porządek zaprowadzić 
na sali. Wstaje nawet na krzesło, 

wali młotkiem w stół dziennika- 

rzy. Pani minlrtach odracza 

sesyę, bo do ładu przyjść nie by- 
ło można i każe sekretarce czy- 

tać listę delegatek. Delegatki 
marszałkinie porządkowo wpro- 
wadzają w krzesła, podług grup. 
Zabiera to blisko godzinę czasu 
W reszcie o godzinie 11-tej u- 

sadzono delegatki podług grup i 

przystąpiono do czytania proto- 

kółów. Protokół z rannej sesyi 
przyjęto, po bardzo długich dys- 

kusjach. Del. Czochańska po- : 

wiada izbie, że żle zanotowano 

w protokule jej stanowisko. Po- 

wiada ona, że nie przepraszała 
izby. Del. Chmielińska żąda rów- 

nież poprawki co do swego man 
da tu. Del. Wołowska żąda skreś- 

lenia nazwiska Dr. Kaczorow- 

skiej z protokółu, bo zapadła u* 

chwała, że w protokóle niema się 
zamieszczać nazwisk wniosko- 

dawczym 

Po dłuższej hałaśliwej dysku- 

syi przeczytano i przyjęto proto- 
kół z sesyi popołudniowej. 
Telegramy z życzeniami nade- 

słali: 

Wydział Kobiet Z. X. P., 

St. Golubski z Dunkirk, 
M. F. Gerten z Aurora, 

Gmina Związków z Ironwood, 

Mich., 
Związek Wojsk Polskich, 

Roman Welzant, 

Grupa 41 Z. N. P., 

Grupa 59 z Milwaukee. 

Odczytano też korespondencyę 
komitetu grunwaldzkiego, i list 

automobilisty, który chce obwieźć 

delegatki po mieście na dogod- 
nych warunkach. 

Następują potem interpelacye 
sekretarki. Sekretarka w sprawo- 

zdaniu swem drukowanem po- 

prawia różne omyłki. Donosi że 

w Wisconsin jest grup 16, i dwie 

w Massachusetts, ktore całkiem 

pominięto. Omyłka zaszła także 

w podaniu liczby nowych człon- 
kiń. 

laba ciągle domaga się docho- 
dów ze sali Związku Polek. Ko- 

inisya sali chce zdać sprawozda- 
nie, lecz jej do tego nie dopusz- 
:zono. Komisya rewizyi ksiąg 
zwraca uwagę na fakt ten, że ak- 

tualny majątek Związku Polek 

nie wynosi $?4,246.32, bo trzeba 

odciągnąć zobowiązania, we for- 

mie niewypłaconego pośmiertne- 

go. Po odciągnięciu tych zobo- 

wiązań w kasie Polek zostanie 

tylko $63,049.65. 

Kasyerka powiada, że tak mu- 
siano w sprawozdaniu podać, bo 

te pieniądze ma jeszcze w swern 

posiadaniu, w kasie związkowej. 
Sprawozdanie sekretarki w 

końcu z poprawkami przyjęto. 
Przyjęto sprawozdanie kasyer- 

ki p. Kadow, która donosi, że 
od 

czasu zamknięcia książek przy- 
—i— '- ,,-, «iimv nienie- 

dzy, i że teraz w Kasie ma 

$75,085.43. 
Sprawozdanie powyższych u- 

rzędniczek w zupełności potwier- 
dziły kolejno wszystkie dyrek- 
torki. 

Sesye odroczono do godziny 
drugiej popołudniu. 

Sesya popołudniowa. 
Sesye popoudniową rozpoczęto 

o godzinie 2:30. Przyjęto proto- 
kół z sesyi porannej. 
Odczytano telegramy, które 

przysłali : 
Stowarzyszenie Polaków w 

Ameryce. 
Grupa 49 z Cleveland. 

Siostry Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
Poruszono znów kwestyę man- 

datu delegatki z grupy 3?, z 

Pullman. Delegatki niektóre za- 

dały, by sprawę tę zaraz załat- 

wiono, nim komisya zażaleń zda 

swoje sprawozdanie, bo delegat- 
ka ta w przeciwnym razie dopie- 
ro w ostatnim dniu sejmu o- 

trzjnia swój mandat. 
Bardzo długie wyjaśnienie da- 

je prezeska Neumann, która zna 

tę sprawę doskonale. W Pullman 

grupa się podzieliła i zarząd miai 

trudności z pewnymi członkami 

tego towarzystwa, że musiał 

cztery burzycielki suspendować. 
Mandat na sejth wysłano poło- 
wie grupy i to tej, która posłusz- 
na-1 była rozporządzeniom zarzą- 
du głównego. 
Choć sprawę należycie omó- 

wiono i powstały wnioski, by 
mandat tej delegatki przyjąć, to 

przecież postanowiono sprawę 

odłożyć aż komisy a zażaleń zda 

swoje sprawozdanie. 

Następuje treściwe i bardzo u- 

miejętne opracowanie lekarza 

naczelnego, dr. Kaczorowskiej. 
W sprawozdaniu swem donosi 

lekarz, że odrzucono dla różnych 
powodów 92 apiikawtek, że 74 

członkiń podwyższyły pośmier- 
tne, że najwięcej kobiet umarło 
na suchoty, bo aż «'>9. Sprawozda- 
nie zawiera daty statystyczne. 

Przyjęto je owacyjnie i dr. Ka- 

czorowskiej podzękowano przez 

powstanie. 
Następują potem dość szcze- 

gółowe sprawozdania wicepreze- 
sek stanowych: Del. Deptrykow- 
skiej z Milwaukee, Wawrzon z 

So Bend i Dorasiewicz z Buffa- 

lo.: 

Podziękowano im przez pow- 
stanie. 

Komitety sejmowe, jak finan- 

sów zażaleń i korespondencyi nic 

są jeszcze gotowe. Następuje 
pauza. 

Po pauzie trwającej 20 mi- 

nut w imieniu komitetu finansów 
rannr* r*vta del. Dziewierczvń- 

ska. Komisya ta poleca podwyż- 
szyć pensyę urzędnikom jak na- 

stępuje: 
Prezeska, która pobierała $100 

na rok, ma dostać $500. 
W iceprezeska S2 od posiedze- 

nia. 

Dyrektorki $80 na rok. 

Sekretarka, która pobierała 
$80 na miesiąc, ma dostć $100. 

Pierwsza pomocniczka sekre- 

tarki, biorąca dotychczas $40, 
ma dostać $60. 

Druga pomocnica, której pen- 

sya wynosiła ma dostać $40 

i komitet radzi przyjąć do biurj 

trzecią pomocnicę. 
Kasyerka ma pobierać $500 

rocznie zamiast $360. 

Następują ożywione, bardzo 

nawet ożywione dyskusye nad 

poleceniami komisyi. 
Pensyę prezeski podniesiono 

wreszcie z $400 na $600. 

Będzie ona pobierała $50 na 
mi^oar· 

Wiceprezeska, 'której poleco- 
io płacić $2 od posiedzenia, bę- 
dzie pobierała $100 na rok. Nie- 
które radziły płacić $80. 
Sekretarce podwyższono pen- 

syę do $100, choć był też wnio- 

sek, by jej dać $125. 
Pierwsza pomocnica będzie 

pobierała $60, zamiast $40. Dłu- 

ga była nad tern dyskusya i bar- 

dzo burzliwa. Niektóre chciały 

dać $50, inne zaś $75. 
Drugiej i trzeciej pomocnicy 

uchwalono płacić $40 na miesiąc. 
Uchwały były tak burzliwe, 

hałaśliwe, że prezeska Sejmu mu- 

siała wprost sesyę odroczyć 
o 

godzinie 5:45 do godziny 7:30 

wieczorem. 

SES Y A WIECZORNA. 

Sesya wieczorna, która 
' 

"się 

rozpoczęła o godzinie 7:45 była 

najspokojniejszą ze wszystkich 
dotychczasowych sesyi. Załat- 

wiono na niej też bardzo wiele 

spraw i raportów wysłuchano na- 

leżycie. 
Prezeska Sejmu, pani Sawicka, 

odczytała telegram zamieszczony 
w Dzienniku Chicagoskim, a na- 

desłany z Paryża przez Paderew- 

skiego i innych Polaków, wzywa- 

jący Polaków amerykańskich 
o 

pomoc w ludziach. Komitet 
rezo- 

lucyi z panią Setmajer na czele, 

donosi, że chciałby zająć głos w 

tej sprawie. 
Pani Setmajer czyta przygoto- 

waną w tej sprawie rezolucyę. 
Rezolucya ta brzmi następują- 

co: 

My Delegatki na Sejm X. 

Związku Polek w ., obradujące 
w Chicago, 111., wobec najśwież- 
szych wieści z za oceanu, niosą- 

cych wychodżtwu naszemu od 

najlepszych synów Polski zew do 

mocarnego czynu dla oswobodze- 

nia Ojczyzny z kajdan niewoli— 

zdając sobie sprawę, że dzisiaj 
każda chwila jest droga, a zwło- 

ka choćby najkrótsza, nieobliczo- 

ną szkodę świętej sprawie przy- 
nieść może — nie czekamy końca 

naszych sejmowych obrad, ale 

już dzisiaj na wieczornej sesyi 

środowej, tj. w dniu 23-cim wrze- 

śnia 1914 r. postanawiamy i u- 

chwalamy co następuje: 

i, W imię najświętszego 1 naj- 
droższego każdemu sercu polskie- 
mu hasła niepodległości Polski, a- 

pelujemy do 
" 

wszystkich organi- 
zacyi polskich w Ameryce i wo- 

góle do całego naszego wychodz- 
twa, ażeby wszyscy NATYCH- 

MIAST, zapomniawszy wszelkich 
różnic w poglądach, współzawod- 
nictwie organizacyjnem, lub przy 
należności partyjnej — podali so- 

bie bratnią dłoń i przystąpili do 

zorganizowania jednego wspólne- 

go RZĄDU NARODOWEGO 

na wychodztwie i jednego wspól- 
nego SKARBU, celem wdrożenia 

bezwłocznej, energicznej, na czy- 
nach, nie słowach opartej akcy: 

niepodległościowej. 
. .2. Uznając, że obecna na szpal- 
tach polsko-amerykańskich pism 
z bezwzględną brutalnością pro- 
wadzona polemika dziennikarska, 
utrudnia w wysokim stopniu 0- 

stateczne porozumienie się i skon- 
solidowanie wszystkich sił nasze- 

go wychodztwa dla jednego świę- 

tego celu, a natomiast pogłębia 
różnice przekonań i osobiste anta- 

gonizmy, darząc niejednokrotnie 
przeciwników mianem zdrajców i 

zaprzańców narodowej sprawy— 

potępiamy z całą surowością tę 

wstrętną bratobójczą walkę i 

stwierdzamy, że w narodzie pol- 
skim nie ma zdrajców w obcenej 
dobie, ale cały naród,wszyscy sy- 
nowie i córy Polski owiani są je- 
A -iirm J.i^ViAm nrawni^nipm · 

zyskania niepodległości Ojczy- 
zny! Różnica poglądów na drogi 
wiodące do jednego celu, nie u- 

prawnia jeszcze do miotania w 

stronę przeciwnika rodaka, naj- 

cięższych obelg, a ci, co to czy- 

nią, zwłaszcza w dzisiejszej 
chwili — popełniają ciężką zbro- 

dnię wobec Matki Ojczyzny. 
3. Wzywamy całą amerykań- 

ską Polonię, ażeby bezzwłocznie 

po zorganizowaniu wspólnego 

rządu narodowego na wychodz- 
twie i skarbu, poddała się bez- 

względnie i kornie kierownictwu 

tegoż rządu i cały swój dorobek 

materyalny do rąk tegoż ofiarnie 

i ochotnie złożyła. 
Nie ma chwili do stracenia Ro- 

dacy i Rodaczki I Polska budzi się 
z wiekowego letargu i woła do 

nas o pomoc! 
Młodzież nasza rwie się do 

czynu i czeka niecierpliwie na 

hasło orzodowników ! 

Nic czekać i zwlekać, lecz w 

czynów stal uderzyć nam trzeba! 

W jedności naszej 
' zbawienie 

Polski leży ! 
Niech żyje wolna i niepodległa 

Polska, wspólnemi silami wszyst- 

kich swych dzieci niewoli wydar- 
ta! 

HELENA SETMAJER, 
FRANCISZKA GARBAREK, 

MICHALINA ŚWIETLIK, 
Komitet prasy. 

Rczolucyę przyjęto jednogłoś- 
nie przez powstanie. 
Komitet finansów przystępuje 

do dalszej pracy i odczytuje swe 

polecenia. Kasyerce radzi płacić 
$500 rocznie, co po dłuższej dys- 
kusyi przechodzi. 

Przechodzi również i to, by le- 

karz naczelny pobierał 10 centów 
od aplikacyi, tak jak było przed- 
tem. 

Długie debaty wywołała propo- 
nowana podwyżka dla wicepre- 
zesek stanowych. Komitet ra- 

dził płacić im podróż na sejm i 

$4 dziennie. Izba na to nie chce 

się zgodzić, jedne delegatki ra- 

dzą zostać przy starym systemie, 
gdzie wiceprezeski otrzymywały 
całą podróż na sejm i $4 dzien- 

nie do czasu zdania swego rapor- 

tu przed Izbą. Inne radzą znów, 

by wiceprezeski jako kosztowny 
mebel, zdawały swe sprawozda- 
nia na piśmie, przysyłając je z 

poszczególnych Stanów na sejm. 
rrzecnoazi wreszcie wuhjsck, uy 

zostać przy dawniejszem: wice- 

prezeskom opłaci się podróż na 

sejm i otrzymają $4 na dzień do 

czasu zdania raportu. 

Dyrektorkom · postanowiono 
płacić $80 rocznie. Nie będą po- 

bierały wynagrodzenia za specy- 
alne posiedzenia i tylko dostaną 

zapłacone za szacowanie realno- 

ści. Przy szacowaniu wszystkie 

dyrektorki mają mieć równe pra- 
wa : wysyłać się będzie naprze— 
mian komitet z trzech do tego. 
Prezeska Neuman podnosi na- 

stępnie sprawę pensyi gospoda- 
rza domu, zaznaczając, że obecny 
stróż miał wolne mieszkanie, 0- 

pał i światło i S50 na miesiąc, je- 

go zaś żona, pomagając mu w 

tej pracy-pobierała $9 na tydzień. 
Izba uchwala· ·· gospodarzowi 

podwyżkę w jurnie Sio 11a miesiąc 

i będzie* odtąd pobierał $60. 
Zaszła nastfepnie rzecz niespo- 

dziewana'.'Jedna z delegatek po- 
dnosi sprawę wynagrodzenia dla 

prezeski sejmu, która przecież 

najwięcej ze Wszystkich pracuje, 
a nic za to nie pobiera. Nikt się 
tej propozycyi nie sprzeciwia i 

na wniosek dcl. B. Wawrzyń- 

skiej przechodzi, - by prezesce 

sejmu płacono $5 na dzień. 
Prezeska sejmu, Sawicka, chcia 

ła kilkakrotnie zabrać głos w tej 

sprawie, ale delegatki powiedzia- 
ły jej, że protestować nie może, 
bo to jej dotyczy i wynagrodze- 
nie jej się należy więcej aniżeli 

komu innemu. Wreszcie dopusz- 
czono ją do g-łosu i ta oświadcza : 

— Yynagrodzenie tt> w sumie 

$5 dziennie na czas trwania sej- 
mu przez was mnie prezesce sej- 
mu wyznaczone chętnie niniej- 
szem przelewam na tak wzniosły 
cel jakim jest fundusz bojowy 

przy Związku Polek, Ojczyzna 

tego teraz bardzo potrzebuje. 
Na sali zerwała się burza okla- 

sków. Izba urządziła owacyę. 
Podziękowano przez powsta- 

nie i nawet członkowie prasy 

wstali, by za ten dar podzięko— 
wac. 

To samo zrobiła wiceprezeska 
Klarkowska, której przyznano $3 

zapłaty dziennie. 
Sekretarka sejmu odczytała 

następnie telegramy, które nade- 

słali: 

W. Mirosławski, 

Grupa No. 8. 
H. Margowska, 
Grupa No. 87 z Cleveland, O., 

» 

Fr. Zawadzki z Gary, Ind., 
Gmina Z. N.-P. No. 3. 

Telegram Mirosławskiego przy 
pomniał delegatkom, że adwokat 

Związku Polek nie zdał swego 

sprawozdania. Żądają raportu i 

to dość energicznie. 
Prezeska Neuman powiada, że 

przez trzy miesiące przed sej- 
mem domagał się zarząd raportu 
od adwokata, ale go wcale nie do- 

stał. Izba uchwala żądać ponow- 
nie tego raportu od adwokata Mi- 

rosławskiego. · 

Ze sprawozdaniem starannie o- 

pracowanem wchodzi na estradę 

komisya rewizyi ksiąg, w której 
skład wchodzą delegatki : Łucya 
Wołowską, Angelina Milasiewicz 

i Anastazy a Nowak. C 

Sprawozdanie czyta pani Wo- s 
ławska. S 

Sprawozdanie to jasno przed- j 
stawia niektóre dochody i roz- > 

chódy. Izba dowiaduje się z nie- 

go, że dom Związku Polek ze 

wszystkiem, tak jak się obecnie 

przedstawia kosztował $67,622.88. 
W tem znajduje się także rachu- 
nek za malowanie wszystkich sal, 
umeblowanie i wszystko. Grup} 
za assessment zalegają do sejmu 
$3,329.28. 
Dom Związku Polek w dwóch 

latach ze źródeł całkiem obcych 
przyniósł $7,525.22, a rozchód 

wynosił $5,458.26. W dochodzie 
nie liczy się wcale dzierżawy ja- 
ką Związek Polek musiałby pła- 
cić, gdyby tego domu nie miał. 

Dzierżawę tę liczono na $150 

miesięcznie. Dom przeto sie do- 
brze opłaca. 
Komisya pod koniec swego 

cyrkularza robi najrozmaitsze 
polecenia. Zwraca uwagę na to, 

że niektóre grupy nie opłacały 
swych cyrkularzy, zalegały nie- 

raz kilka cyrkularzy. Kazano ] 
trzymać się konstytucyi w tym 

Ze Sejmu Związku Polek. 
Presydyum Sejmowe. 

SL Dorańska, 
se kr. 

. Klarkowska, 
w. prez. 

P. Sawicka, 
prezeska 

A. Ilon 
selt. 2gu. 

Komisja korespondencji: 
Złotowska, Douarska, Kosior. 

Komisva stanu i rozwoju: 
Strojna, Szpera, 31 akowska, 

H. Wołowska, Kullewska. 

I 

wypadku i grupy takie w przysz- 

łości natychmiast suspemiować. 
PyWno się następnie dlaczego 

pieniądze dzieci * małoletnich 

znajdują się w hipotekach Izba 

podnosi pytanie dlaczego procent 
od tych pieniędzy nie idzie na 

tych dzieci zmarłych członkiń. 
Dano w tej sprawie odpowiedź 

jasną, że tego nie wolno robić, bo 

charter nie pozwala, a dzieci 

zmarłych członkiń powinny się 

szybko postarać o opiekunów, 
którzy pieniądze obecnie w kasie 

Polek leżące mogą złożyć gdzieś 
na procent. 
Dużo cżasu zajęła sprawa wy- 

nagrodzenia dyrektorek, bo nie- 

które z nich w ostatniem dwule- 

ciu otrzymały przeszło $550. Da- 

no wyjaśnienie: niektóre dyrek- 
torki prąez trzy miesiące praco- 

wały nad za»prowadzeniem stop- 
niowego podatku, stąd takie wy- 
sokie dla nich wynagrodzenia.Za- 
prowadzenie podatku stopniowe- 

go kosztowało organizacyę 1,124. 

Dyrektorki otrzymywały także 

wynagrodzenie za przeglądanie 

artykułów redaktorki „Głosu Po- 
lek''. Zniesiono to na przyszłość.] 
W sprawie zalegających grup 

postanowiono co następuje: gru- 
pa niema otrzymać mandatu, do- 

póki nie uiści się ze wszystkiego 

długu przed sejmem. 
Postanowiono nic przyjmować 

częściowych opłat cyrkularza i 

radzono, by prezeski w grupach 
na każdem posiedzeniu kazał)' 

sobie przedstawić zapłacony cyr- 
kuł arz grupy. 

Odtąd książki organizacyi co 

kwartał będą rewidowane przez 

komisyę rewizyjną, na sejmie 

wybraną, a nie przez dyrektorki. 
Zarząd ma podpisywać wszelkie 

raporty finansowe, a nie dyrek- 
torki. 

Dano też wyjaśnienie w spra- 
wie dlaczego z kasy Polek wy- 

płacono rachmistrzowi $30 za 

wypracowanie raportu do Spring- 
tield. Uchwalono też, by zarząd 

nie sprawiał kosztownych foto- 

grafii zarządu, bo ostatni taki ra- 

chunek wynosił przeszło $29. 
Komisy a rewizyi, ukończyw- 

szy swoją pracę, podniosła także 
i myśl, czy tej komisyi za swoją 

pracę nie należy się wyższe wy- 

nagrodzenie niż $2 na dzień. 

Przechodzi uchwała, by komisyi 
tej wypłacić po $3 za dzień pra- 

cy. 
Postanowiono także wypłacić 

rachunek za podróż zarządu do 

Cleveland. Rachunek ten wyniósł 

$48. 
S esy o godzinie 10:30 odro- 

czono do czwartku rana. Xa za- 

kończenie odmówiono modlitwę. 

Notatki Sejmowe. 
Z grupy 45-tej tylko mandat 

del. Anny Gicdlong był zakwe- 

styonowany. Trzy inne przyjęto 
natychmiast. 

* + + 

Delegatki Chmielińska i Soliń- 

ska są z grupy I4"tcj> a 3°"CJ· 

f ·** 
· 

Mandaty delegatek z grupy 10- 

tej nie były zakwsetyonowane. 
. 
+ + + 

W spisie delegatek wypusz- 

czono del. Mieczysławę Dorań- 

ską z grupy 66-tej. 
+ + 

, 
* 

Wczorajsze sesye: poranna i 

popołudniowa były bardzo hałaś- 

liwe, natomiast sesya wieczorna 

odbyła się dość spokojnie. Pier- 

wsza to sesya, na której zbytnie- 
go hałasu nie było. 

•K ·. 7'* ·** 

Podwyższono pensye wszyst- 
kim urzędniczkom. Podwyżka ta 

będzie wynosiła przeszło $1500 
rocznic. 

4. 4. 4* 

Sekretarce generalnej dodany 
jeszcze jedną asystentkę. 

Starannie było opracowane 

sprawozdanie komisy i rewizyj- 

nej. Lepszego nic można było 

przedstawić. 
* / + + 

Na sejmie Polek nic krzyczą: 

Siadaj. 
•j»' ' «J' *^4 

Gdy prezeska sejmu pensyę 

swoją przelała do funduszu bojo- 

wego Związku Polek, to nawet 

reprezentanci prasy wstali i okla- 

skami dar ten witali. lo samo 

zrobiono z wiceprezeską. 
* . + * 

Sejm ma się skończyć w sobotę. 
Jeszcze dużo roboty mają kobie- 

ty przed sobą. 
' 

* , ł + 

Dom Polek, jak wykazało spra- 
wozdanie, opłaca się. „Bara" bę- 
dzie zniesiona prawie na pewno, 
ale dopiero od lipca, bo kontrakt 
do tego czasu zawarto. 

+ v + 

Cała kasa pośmiertna znajduj*» 
się na hipotekach, nawet część 
funduszu obrotowego. 

Dom Polek z całem urządze- 

niem, tak jak się obecnie przed- 
stawia, kosztował $67,622.08. To 

nie tak wiele, jak na sejmie w 

South Bend śpiewano. 
+ + ł 

Wszystkim urzędniczkom pod- 
wyższono pensye, z wyjątkiem 
lekarza naczelnego. Dziwne, że 

lekarzowi za przejrzenie aplika- 

cyi będą Polki płaciły tylko 
centów. Poniża to do pewnego 

stopnia stan lekarski. 
* · 

Z uznaniem zaznaczyć należy, 
że pani Sawicka z Milwaukee, 

przewodnicząca sejmu Związku 
Polek, ofiarowała fjwc wynagro- 

dzenie przewodniczącej, po 5 doi. 
dziennie, czyli sumę $30 za całą 

kadencyę sejmową,—na fundusz 

Skarbu Narodowego. Oby znala- 

zła liczne naśladowczy nie i na- 

śladowców. 

PODZIĘKOWANIE. 

Ninicjszcm dziękujemy wszy- 
stkim tym, którzy uczestniczyli 
w pogrzebie naszej drogiej matki, 
Antoninv Kozłowskiej : Wiel. k*. 

proboszczowi F. Gordonowi za 

wyprowadzenie zwłok z domu, 

ks. Bocianowi i ks. Repińskiemu, 
oraz członkiniom Dworu św. 

Franciszka No. 660 i Niewiastom 

Różańcowym i Trzeciemu Za- 

konowi św. Franciszka i Apostol- 
stwu Serca Jezusa i wszystkim 

tym, którzy nieśli trumnę, oraz 

tym, którzy przyczynili się do 11- 

świetnienia w jakikolwiek spo- 

sób pogrzebu śp. naszej drogiej 
matki, zasyłami szczere statf>- 

.polskic Bóg zapłać. 
W smutku pogrążona 

Cała Rodzina. 

Dziennik Chieagoski zamieszcza 

więcej drobnych ogłoszeń. aniżeli 

wszystkie inne dzienniki polskie 
* 

Chicago razem wzięte. 

-yzowate Oczy 
ryltcrsie za jedaą wizyty. 
iIhJijc zyzowate oczy 
trzeszło 20 lat. Km il 
ohn. 1347 Lincoln 
Vvc. hvł wyleczonym 
«rzezemuie 7» jedną 
riłiytą. Jeżeli macie 
yzowate oczy nie roi· 
taczajcie, ja was wy· 
ęcz«f bez bólu ł noża; 
a* we warunki. 

'orada Darmo 
*oUaże wam listy od 
etek ludzi wyleczo- , 

łych. którzy poświad· ! 
zają tę praktyczny | 
aetod·; leczenia. Gwa· 
antuję wyleczenie, i I 

czy wasze będą na· 
•owrót mi»łv t<»nblask 1 

drowia. Odkładanie 
note wnm szkodzić. I 

»r/yjdzcie zaraz. 

j 1 ? lat na State al. 

i 17 Jat ptawriziwrgo 
' aukccau. s rob i z 

słabych 6cz mocne, 

zdejmuj} biony i na- 

roiłci. i lecróinęez 
chorr.br oczu. 

F. O. t'AKTKK M. U. 

j SptcjalśU chorób ocn, m. MM i f>rA 
129 SMtfc Sut· )., m »4fe«e té AU<h FAIR 

(MurU5> Nrdmfo I· la H-tai 


