
KONIEC SEJMU POLEK. 
Na Fundusz Bojowy ofiarowano 

z kasy $5,000. 

„Bara" zniesiona. Rezultat wyborów: Neumann, 
Milasiewicz, Napieralska i Wołowska 

w zarządzie. 

POLKI WYBRAŁY KOBIETĘ-ADWOKATA. 
— PRZYSZŁY SEJM W BUFFALO. 

Dysonans na samym końcu. Sejm zakończono 
w pól do drugiej rano. 

Sesya poranna. 

Sesya rozpoczyna się modlit- 

wą o godzinie 9:50 zrana. Po 

odczytaniu listy delegatek sekre- 

tarka sejmu Dorańska czyta pro- 
tokół. 

Zapada następnie uchwala, bv 

wszelkie wsparcia, które uchwa— 

loco wypłacić zakładom dobro- 

czynnym wstrzymać ponieważ 

pieniądze obecnie potrzebne są 
na sprawę Ojczyzny. 

Zastanawiano się dość <ftugo 
r.ad kwestyą wydatków przy 

drukowaniu polskiej i angielskiej 
konstytucyi. Postanowiono iść za 

poradą komisy» druków, która 

poleciła najpierw drukować kon- 

stytucye w organie a potem ma- 

teriału ustawionego .użyć przy 
drukowaniu konstytucyi. 
Z protokółu wyłoniła się pew- 

na kwestya. W protokóle jednym 
z dnia minionego sekretarka za- 

notowała, że dwa wnioski przesz- 

ły, a mianowicie, że uchwalono, 

by tylko członkiniom Związku 

należącym do organizacyi piec lat 

wolno się ubiegać o urzędy. Wre- 

szcie, że tylko jedna członkini z 

grupy może urząd w zarządzie 

głównym piastować. Prasa zwra- 

ca uwagę prezesce na fakt ten, że 

wnioski te nie przeszły, a choć 

przeszły, to wcale nie obowiązu- 

ją, bo prezesła unieważniła dwa 

wnioski, twierdząc, że przyszły o- 

ne za późno, już po sprawozdaniu 
komitetu do poprawek konstytu- 

cyi. Izba postanowiła zmienić 

protokół tak był brzmiał, jak pra- 
sa utrzymywała. Na sali w czasie 

debatów trwało dość długie zamie 

^auiw* 

Sekretarka sejmu czyta potem 

nazwiska tych kandydatek na dy 
rektorki, których nazwiska zosta- 

ną na balocie. 

Ponieważ w głosowaniu nie 

zważano wcale na to, że znalaz- 

ło się kilka tych samych na- 

zwisk, a imion nie podano, prze- 
to przyszło do sporu o tożsa- 

mość kandydatek. Na balocie po- 
stanowiono zostawić Ant. O- 

strow .4 a nie Bronisławę i 

Marye Sniegocką, a nie Teofile. 

Ten sam kłopot zaszedł z Wale- 

rvą Wojciechowską, bo inna Woj 
ciechowska też była na balocie. 

Przyszło potem do nominacyi 
na lekarza naczelnego i pośród 

wielkiej owacy i wybrano dr. Ka- 

czorowską. litirzą oklasków po- 

witano kobietę, którą wszystkie 

delegatki szanują. 

Przystąpiono potem do miano- 

wania kandydatek na urzędy wi- 

ceprezesek stanowych. Ze Stam. 

Wisconsin jednogłośnie wybrane 
del. Petrykowską, na stan Michi- 

gan podano trzy kandydatki: 

Przybyłowską, Skwierczyńską i 

Szymańską. Wiceprezeską na 

Stan New York jednogłośnie wy- 
brano del. Dorasewicz. W Stanii 

Indiana podano trzy kandydatki 
Wawrzon, Juszczak i Stanisław- 

ska. Del. Wawrzon chciała zrezy- 

gnować, ale rezygnacyi nie przy- 

jęto. 
Na Stan Pennsylvania podano 

Strojną i Hipnerowską. , 

Na Stan Ohio Dzieweczyńską 
Soboń i Makowską. 
Na Stan Massachusetts Stefa- 

nię Grabowską wybrano jednogłe 
>nie. Na Stan Connecticut mia 

nowano Golczyńską i Walczyń- 

ską. 
Xa bibliotekarkę podano dwi· 

kandydatki: Annę Grabowską 
Teofilę Śniegocką. 
Kiedy przyszła kolej na redak 

torkę, wtenczas podniesiono kwe 

styę, czy i nie-delegatka mozi 

kandydować. Oświadczono więk 

szością. że może, Podano dwi< 

kandydatki: Settmajcr i Laudyn 

.Przyszła potem KOiej na aawu- 

kata. Niektóre domagały śie, by 
adwokatem wybrano kobietę, ad- 

wokatkę, należącą do Zw. Pó- 

łek i delegatkę na sejmie. 
Na liście umieszczono jednak 

nazwiska następujących: 
J. L. Lisak. 

Z. Kadow. 

J. Rybicki. 
L. Pinderski. 

A. Urbański. 

Helena Fleming-Czaciiorska. 
R. Welzant. 

Na urząd członkiń komisyi re- 
wizvi ksiąg podano kandydatki 

n^rArtcl'O KAurL· 

Tomaszewska, Kubińska, Rozy- 
nek, Kraińska, Sarbarak, Szram- 

kowska, Żółkowska. 
Na członkinie komisyi popra- 

wek konstytucyi kandydowały 
S. Idzikowska, S. Kwiatkowska 

H. Szymańska, W. Hatwick, M 
Łabucka. * 

Balot potem odczytano i odro 

czono sie do godziny 1:30 popołu 
dniu. 

Sesya popołudniowa. 

Sesya rozpoczyna się punktual 
nie o godzinie 3ej. Po protokoU 
odczytano telegramy, które na- 

desłali: Grupa llTta, grupa *28ma 

grupa 103 i prośbę o zapomogę 

jaką. nadesłały Siostry Nazaretan 
ki. Zapomogi tej nie udzielono w 

tym roku, natomiast postanowio 
no instytucyę popierać moralni* 

przez nadsyłanie uczenic do Aka 
demii. 

Ze sprawozdaniem występuj* 
komitet prasy i druków. Korni 

tet ten przez usta pani Olszew- 

skiej-Kryszak dziękuje prasie z: 

bardzo przychylne sprawozdani; 
ze sejmu i przedstawia swoje po 
lecenia co do organu urzędowegc 
i redaktorki. 

Komitet przyjął ofertę firm] 
Polish American, z dwóch nade 

słanych najtańszą. Organ be 

1 dzie znacznie większy i bedzi· 

kosztował tylko 4 centy na mie- 

siąc. Firma ma płacić rcdaktorc< 
60 dolarów na miesiąc. Komite 
radzi utworzyć stałą komisy? pra 
sv. złozona z trzech członkiń, kto 

re nie będą pobierały żadnej pen 

syi i komisy a ta będzie miała u 

bowiązek załatwiać wszelkie spo 

jakie zajsc mogą pomiędzy za 

rządem a redaktorką. 
Redaktorka nia jednak słucha 

zarządu głownego. 
Podniesiono zarzut przeeiv 

komisyi, że ofertę jednej firm; 

podała firmie Polisli America; 

Komitet ostro odpowiedział 
ten atak i nazwał go fałszem, 

Izba przyjęła wszystkie po'e- 
cenia komisyi prasy i zatwierdzi 

ła ją, jako stały komitet pras\ 

Do tego będą należały .Marva Kr; 
, szek, Bronisława Wawrzyński 

młodsza i Idzikowska. 

Zastanawiano się potem co zr( 

bić z centem nadwyżki, który zo 

stanie z organu, bo przedtem płn 
• cono 5 centów na miesiąc. Cen 

ten na mocy uchwały posta ne 

wiono trzymać w kasie zarząd 

głównego. Radzono utworzyć w 

dział wsparć z tego, lecz kwesty 

, tę zostawiono do nowych spraw. 

Pytano się potem kandydate 
• na redaktorki czy przyjmują pc 
lecenia komisyi. Tak pani Lau- 

• dyn jak i pani Settmajer zgodził 

się na wszystko. 
Sekretarka generalna Napiera 

; ska donosi, że dr. Konrad-Fili- 

i piak z Cleveland, jedna z człor 

kiń Związku przysłała właśnie i 

tej chwili $25 na fundusz bojow 

-przy Związku Polek. 
Izba przy 

: muje to oświadczenie burzą 
ok!i 

- sków. 

; Obszerne sprawozdanie, któr 

kilka godzin czytano, przed sta 

wia potem wydział oświaty i do- 

wiedziano się z tego, że trudno 

jest dostać nauczycielki, że.za 
wiele czasu poświęcało się robót- 
kom, a za mało wieczornicom 

« 

wykładom. 
Prezeska Xaumannowa ogłosi- 

ła potem kilka jeszcze ofiar nu 

fundusz bojowy, na jej ręce zło- 

żonych : Del. Aniela Bebak skła- 

da $5, del. Makowska $o, dcl. So-1 
boń $w5, matka jej $1, del. To- 

karska S5. W szystkie panie po- 

wyższe są z Cleveland. 

Delegatki z Cleveland oświad- 

czają, że nie chcą by ich nazwiska 

figurowały na balocie jako kandy- 
datek na urząd wiceprezesek ze 
stanu Ohio. Żądają one, by ich na- 

zwiska skreślono i by nieobecną 

na sejmie dr. Kotirad-Filipiak wy- 

brano jednogłośnie, na co też izb \ 

się zgodziła. 
Kaucya kasy erki ma wyno- 

sić $10,000. 

Przystąpiono potem do głoso- 
• --i 

warna. .^eKreiarKa 

tywała nazwiska delegatek, 
każ- 

da otrzymała balot i kolejno od- 

bywało się głosowanie. 
Sesyę odroczono do godziny 

7:30 wieczorem. 

SESYA WIECZORNA. 

j Sesya rozpoczyna się o godzi- 
nie 7:25. Protokół ze sesyi popo- 

łudniowej przyjęto. Odczytano 

telegramy od Jana Dorańskiego 
i 

komisarza Alberta Xowaka. 

Prezeska Sawicka oznajmia, że 

jeszcze kilka delegatek chce gło- j 
1 sować. Dano im baloty. Przewo- j 
dnicząca potem ogłasza koniec 

głosowania i pyta się czy by nij 

było lepiej, gdyby komisy a wy- 

borcza liczyła baloty gdziein- 

dziej, a nie w obecności dclega— 
' 

tek, na izbie sejmowej. Izba na 

to się nie zgadza i chce słyszeć 

jak komisya wywołuje każdy ba- j 
lot. Zabrano się, do liczenia bało-j 
tów na estradzie. Idzie to .bardzo 

powoli, bo według obliczenia pra-1 

sy rachowanie każdego balotu j 
, zajmuje najmniej półtorej minu- 

ty czasu. Prezeska sprawę tę 

. 
znów izbie przedstawia i po 

przeliczeniu dwunastu balotów 

izba zgadza się na to, by komisya 

. 
t w osobnej sali liczyła baloty. 

J Otrzymano li«t od niejakiego 

, Osuchowskiego, który żąda, by 

; Związek Polek wypłacił mu po- 
. śmiertne w sumie $500 ponieważ ! 
żona jogo je>t nieuleczalnie cho- 

. rą. \" sprawie tej zabiera głos 

prezeska Xeuman.n i oświadcza, 

. że na mocy starej ustawy konsty- 

L tucyjnej potrzeba pośmiertne wy- 

! płacić. Postanowiono pośmiertne 
. to wypłacić ale ratami, po kilka- 

, dziesiąt dolarów na miesiąc. Wy- 

płatą wsparcia tego zajmie się 
• zarząd i pieniądze otrzyma żona 

beneficvaryusza, a nie sam bene- 

. ficyaryusz. 
? Oijczytano potem długi list 

- Sióstr Xotre Dame, które żądają 
; moralnego poparcia dla swej wa- 

t żnej sprawy. Siostry polskie tego 

-j zakonu proszą swoją .Matkę Ge- 

-| neralną, by utworzyła 
dla nich 

- 

' 

polską prowincyę, z polskim do- 

j mcm i przełożoną. Izba poleciła 
- zarządowi wmieszać się do tej 
• sprawy i napisać list do Matki 

(teneralnej tego zakonu z prośbą 
: 15.000 członkiń Związku, by za- 

kon założył polski dom w Amery- 
; I ce dla Mostr narodowości - 

; skiei, należących do zakonu No- 

tre Dame. 

Przychodzi na stół najważniej- 

sza sprawa Sejmu -go. I/.ba za- 

czyna omawiać sprawę udziału 

Związku Polek w pracy patryotv- 
cznej w chwili obecnej». Prezeski 

Neumann, która sprawę porusza, 

pyta się: Co Związek Polek zrobi 

dla Ojczyzny? 
W sprawie tej głosy zabierają 

różne delegatki. Jedna robi 

wniosek, by z kasy wyasygnowa- 
no $1000, druga podwyższa tę 

sumę do $2,coo, a del. Wołowska 

robi wniosek następujący: Dać 
na ten cel wszystkie procenta z 

hipotek, nadwyżkę z organu u- 

rzędowego i dochód z ogłoszeń 
w organie. Del. Neumann o- 

świadcza, że Związek dał wydru- 
kować specyalne książeczki dla 

członkiń i członkinie powinny za- 

jąć się kolektowaniem regularne- 
go podatku na fundusz bojowy. 

Głos zabiera też sekretarka Na- 

pieralska. Przechodzi wreszcie 

wniosek Wołowskiej. Wołowska 

czyta pozycve 7. ksiąg finanso- 

wych i na fundusz bojowy z kasy 

Związku przeleje się: procenta z 

hipotek 5-,308.00. nadwyżkę 7. or- 
ganu S 1.272.21, dochód z ogło- 
szeń $681.Si, czyli razem·$4,262,- 

02, przedtem jednak któraś z de- 

legatek robi wniosek, by zrobić 

okrągłe $5,000 i wniosek ten je- 

dnogłośnie przechodzi. 
Burza oklasków na sali. Izba i 

publiczność klaska spazmatycz- 
nie. Różne delegatki oświadcza- 

ją, że grupy wkrótce nadeślą po 
$•100 i $200 na ten cel. Inne dele- 

gatki powiadają, że niektóre 

członkinie przyśłą po $100 na 

fundusz bojowy. 
Robią delegatki wniosek, bv w 

sali urządzić kolektę. Kolekta ta 

przechodzi i z ofiarami, które zło- 

żono na ręce pani Neuman w cza- 
sie sejmu przynosi razem $228. 
Następną sprawą jest notorycz-j 

na „bara" w domu Związku Po- j' 
lek. Ze sprawą tą uporano się j 
bardzo szybko. Jedna tylko del. j 
Łabucka chciała bronić bary, ale 
inna delegatka pytała się natych- 
miast czy delegatka ta zamierza ! 

bronić pijaństwa. Sypią się ostre 
słowa przeciw baraze. przeciw 
pijaństwu i jednogłośnie przecho- 
dzi wniosek, by od przyszłego li- 

pca. kiedy kontrakt z browarnią 

się kończ v. nary w san z.wi$zku 
Polek nie było. Jedna z delegatek 
zrobiła zarzut dcl. Tomaszew- 

skiej. lecz'ta zaraz dala ostrą od- 

powiedź na zarzut. 

Druga burza oklasków ze 

wszystkich stron posypała się 

kiedy bara została zniesiona. 
Postanowiono wypłacić $25, 

które wstrzymano w pewnym. 

wypadku śmierci. Przechodzi też I 
uchwała. bv zapłacić koszta po-j 

grzebti po śp. Weronice Poczekaj, j 

która umarła bez spadkobierców, i 

Rachunek ten wynosi przeszło! 
$60. Komitet finansowy przed-j 
kłada sejmowi wydatki i donosi, 

że niedobór wynosi $191.24. 

Mniejszość komitetu donosi, że, 

nie widziała rachunków. Kazano 

też omówić sprawę wynagrodze- 
nia d' sekretarki komisyi przed- 
sejmowej. Komisyi kazano pono- 
wnie przejrzeć rachunki. 
Sekretarka Xapieralska podno- 

si sprawę Ligi Imigracyjnej, 
która w jednym roku miała pod 
swoją opieką 1,346 Polek. Lidze j 
tej postanowiono płacić $25j 
wsparcia na rok. Reprezentantką 

1 

Związku Polek w tej Lidze ma 

być p. Xapieralska. 
Przechodzi następnie wniosek, 

by cent, który zostanie z organu, 

przelewano do osobnej kasy. Ut- 

worzono w ten,sposób wydział 

wsparć, z którego mogą korzy- 
stać tylko członkinie Związku 
Polek. 

Komisya finansowa wraca ze 

sprawozdaniem i podaje rachu- 

nek sejmowy w sumie $201.24.! 
Sekretarce komitetu przedsejmo- 
wego postanowiono wypłacić $10 
za jej pracę. Cały rachunek kaza- 

no zapłacić. 
Poruszono sprawę wymarszu 

do pomnika Kościuszki w niedzie 

!ę, o godzinie 3-eiej. Delegatki 
mają sic zebrać w Domu Związku 
Polek, skąd niszą do pomnika i 
Kościuszki o godzinie 3-eiej. Tyl- 
ko delegatki zamiejscowe chcą 

brać udział w tym wymarszu. 

Jedna z delegatek pyta się czyj 
można zniżyć podatek sejmowy! 
na centów. Otrzymuje odpo--! 
wiedź, że jelcze niewiadomo ile 

będą wynosiły wydatki kolejowe, 
niektórych zamiejscowych dele-l 

gatek. 

Przychodzi na stćł sprawa na-j 

stępncgo sejmu, gdzie się ma od- j 
być. W imieniu grup buftaloskich 
Polki do bawole^o grodu zapra- 
sza pani Dorasicwicz, która do- 

nosi, że ma list od burmistrza te- 

go miasta, w którym ten również.! 
sejm do Buf.alo zaprasza. Mno— 

stwo delegatek żąda jeszcze jed- 

nego sejmu w Chicago. Sprawa i- 

dzie pod głosowanie i Buffalo od- 

nosi zwycięstwo. Delegatki pod-i 
noszą liczne protesty, że za mia- 

stem Chicago była większość., 
Prezeska Sawicka oświadcza, że 

Buffalo przeszło. 
Jedna z delegatek robi wnio- 

sek. by założycielkom Związku 
Polek poświęcić osobną pamiąt- 

kową tablicę z okazyi 15-tej rocz- 

nicy założenia tej organizacyi. 
Wniosek nie przechodzi. 

Przechodzi następnie uchwała, 

by w przyszłości grupy wysyłały 

jedną delegatkę na każde 75 

członkiń. Przechodzi też wnio- 

sek, by grupom liczącym mniei 

niż 25 członkiń nie wolno było 
wysyłać delegatki n sejm. 
Wrócono znów do sprawozda- 

nia komitetu oświaty i postano- 
wiono co następuje: tworzyć 
komitety we wszystkich dzielni- 

cacli. Wydziałowi oświaty dać zu 

pełnie wolne pole do działania. 

Komitet ten ma zrobić wszystko 
co uważa za stosowne. 

Letnie kolonie, przeciw któ- 

rym przemawiały niektóre dele— 
gatki, zostawiono również wy- 

działowi do zadecydowania. / 

O godzinie I2tej na salę mar- 
szałkini Xagiel wprowadza ko- 

misy wyborczą z balotami. 
W imieniu komisyi rezultat 

głosowania czyta del'. Dymek. 
Balot podajemy poniżej, naz- 

wiska kandydatek wybranych po- 
rlane są tłustym drukiem: 

Prezeska. 

Anna Neuman. 
Wlce-PrezMka. 

A. Milasiewic® — 98. 

S. Szeszycka — 42 

5. Chmielińska — 96. 

Sekretarka Generalna. 

E. Napieralska — 164. 
I. Andrzejewska — 78. 

Kasjerka. 
L. Wołowska — 163. 

L. Kadow — 78. 

Lekarz Naczelny. 

Dr. M. O. Kaczorowska. 

Na Dyrektorki. 
Karolina Sowińska — 76 

Mar)» Wejna — 80 

Zt Sypniewska —- 60 
rekla Kar*e — 56 

Ińwfa Specjał — -4 

. S. Wawrzyńska — 39 

H. Kuflewpka — 76 

. Borie — 38 

W. Szostkowska — 31 

R. Petlak — 50 

5. Wiza — 46 

M. Meyer — 28 

W. Wojciechowska — 22 

T. Smoczyńska — 31 

. Lewaradowska — 20 

M. Zientek — 19 

U Bradel — 39 

M. Szymkowska — 26 

M. Śniegocka — 35 

J. Kuźmińska — 15 

M. Duraanowska — 36 

S. Maćkowiak — 22 

A. Ostrowska — 20 

N. Fijałkowska — 21 
. Skierzyńska — 21 

Wicepreroski na Stany. 
OHIO 

Dr. Konrad . Filipiak. 
MASSACH CSETT8 

Stefania Grabowska. 

CONNECTICUT 

Karolina Golczewnka — 1)3. 

Agnieszka Walczyńska — 75 
INDIANA 

S. Wawrzon —118 

J. Juszczak — 43 

A. Stanisławska — 34 

PENNSYLVANIE 

M. Strojna — 84 

M. Hipnerowska — 110 
. MICHIGAN 

F. Szymańska — 86 

Skwierczyriska — 08 

NEW YORK 

B. Dorasewicz 

WISOONStN 

Pctrykowska. 
Na Redaktorkę. 

H. Settmajer — 102 

S. Laudyn — 120. 

Na Bibliotekarkę. 

A. Grabowska — 75 

X. Śniegocka — 141. 
Na Adwokata. 

J. L. Lisak — 4 

Z. Kadow — 32 

J. Rybicki — 14 

L. Pinierski — 7 

A. Urbański - 4 

H. Fleming-Czachorska — 171 

R. Welzant — 7. 

Komisya rewizyj ksiąg. 
A. Klarkow«ka — 172 

M. Dorańska — 108 

A, Nowak — 83 

A. Tomaszewska — 62 

T. Kubińska — 22 

X. Ir!a — 41 

M. Rozynek — 55 

T. Kraińska — 2 u 

F. Garbarek — 22 

M. Szramkowska — 24 

G. Żółkowska — 21 

Komisya poprawek Konstytiicyi. 

S. Idzikowska — 1-15 

S. Kwiatkowska — 124 

H. Szymańska — 121 
W. Hartwick — 63 

M. Labucka — 74 

oni is va wyborow powiada tez 

że poleca wybranie del. Andrze- 

jewskiej na pierwszą pomocnicę 
sekretarki. Na sali powstaje stra- 
szna burza, dysonans sejmu lo- 

go. Polecenie to wywołało dużo 

rozgoryczenia i koniec sejmu 
wprost oszpecono. 

Większość delegatek jest zn 

tem, by sejm wybrał Andrzejew 
ską pierwszą pomocnicą. 
Wniosek ten podano pod głosy 

i przeszedł. W konstytucyi nie- 

ma żadnej wzmianki o tem, że 

pierwsza pomocnica ma być przez 
sejm wybrana, jest natomiast za- 

strzeżenie, że sekretarka general- 
na najmuje wszelką pomoc biu- 

rową. 

Wśród tej burzy, powołano na 

estradę wszystkie urzędniczki no- 
woobrane i o godzinie 12:20 ode-i 

brała od nich przysięgę prezeska | 

sejmu Sawicka. 

Po przysiędze przemawiały do j 
izby wszystkie wybrane urzędni- 

czki. Oklaskami przyjęto wszy-| 
I stkie, szczególnie zaj Neumano-- 

z, Diura meicoronjgiv-^łic5v. 

W cig.pi doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura wynosiła 73 stopni, 

najniższa 55 stopni. Normalna tempe- 

ratura wynosi w tym dniu 61 stopni, 

nadwyżka temperatury w tym roku 

755 stopni. 
Wschód słońca o godzinie 5 minut 

44 rano. 

Zachód słońca o godzinie 5 minut 

37 popołudniu. 

G od ł 'ratło 67 stopni wyżej 
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Pięknie dąiś wieczorem i jutro, u- 

miarkowana temperatura i łagodny 
wiatr najwięcej południowy. 

ivą, Napieralską, Wołowską, Cza-i 

:horską i Kaczorowską. 
Pani Laudyn z powodu wzru- 

szenia nie chciała przemawiać. 
Dr. Kaczorowska powiedziała je- 
dnak, że pani Laudyn przyrzekła 
Dfiarować połowę swej pierwszej 
pensyi na fundusz bojowy. Izba 

zmusiła p. Laudyn do krótkiej 

przemowy. 
Komitet rezolucyi czyta potem 

rezolucye następujące, które 

przez powstanie przyjęto: 
My Delegatki na -ty Sejm 

Związku Polek w Ameryce, ze- 

brane w Chicago 111., na sesyi 

Icońcowej w Domu Związku Po- 

lek w dniu 26-go września 1914 

roku, uchwalamy następującą re- 

zolucyę dodatkową: 
. .1). Tusząc, że głos naszej śro- 

dowej rezolucyi, nie przebrzmiał 
bez echa i dodatniego wpływu na 

podjęte już starania skonsolido- 
wania całego wychodztwa pol- 
skiego w Ameryce w pracy dla 

niepodległości Ojczyzny, apeluje- 

my jeszcze raz do całego ogółu 

polskiego, ażeby te zacne usiło- 

wania całą siłą dobrej woli po- 

parł i ofiarnem niesieniem czyn- 

nej pomocy Ojczyźnie żywotność 

sprawy Polskiej w obliczu świa- 
ta całego zadokumentował. 

2). Uznając nieodzowną konie- 
czność podniesienia stanowiska 

kobiety polskiej w Ameryce na 

poziom równorzędny z kobietami 

innych narodów kulturalnych zie- 

mię tę zamieszkujących — wzy- 
wamy wszystkie siostry Polki na 

wolnej ziemi Waszyngtona prze- 
bywające, aby w myśl zasady, 
„gromada to wielki człowiek", 

garnęły się ochoczo w szeregi je- 

dynej samodzielnej kobiecej or- 

ganizacyi polskiej na wychodź- 
twie, jaką jest nasz Związek Po- 

lek w Ameryce. 
..3). Świadome szczytnych obo- 

wiązków kobiety polskiej na wy- 
chodztwie i w tem silnem przeko- 
naniu, że naród jest takim, ja- 
kiemi są jego kobiety — zanosi- 

my gorącą prośbę do wszystkich 

naszych sióstr, by całą mocą swej 

polskiej duszy, strzegły dziatwę 

polską od wynarodowienia, bu- 

dząc od najwcześniejszych lat w 

młodocianych serduszkach głębo- 
ką miłość Ojczyzny, Jej przepięk- 

nych tradycyi i przecudnej mo- 

wy. 

4). Wdzięczne za żywe zainte- 

resowanie, jakie nam wszystkie 
bratnie organizacye, prasa polska 
i wogóle całe wychodztwo pol- 
skie z okazyi Sejmu io-go naszej 

organizacyi okazało — ślemy 

wszystkim, a zwłaszcza gościnne- 
mu obywatelstwu polskiemu 
miasta Chicago najserdeczniejsze 
dzięki, a wyrażając nadzieję, że 

przyszły Sejm, już jako córom 

Wolnej Polskit obesłać nam bę- 
dzie danem — kończymy nasze 

obrady, z głębi serca płynącym o- 

krzykiem : 
NIECH ŻYJE WOLNA I 

NIEPODLEGŁA POLSKA! 

NIECH ŻYJE ZWIĄZEK 

POLEK W AMERYCE! 

Komitet rezolucyi: 
HELENA SETMAJER, 
MICHALINA ŚWIETLIK, 
FRANCISZKA GARBAREK 

Kandydat progresyw 
ny na posła do 

legislatury. 
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dystryktu 27go ubiega Rię na ty~ 

kiecic progresywnym ob. Władysław 

Giełdziński, długoletni osadnik 

ze Stanisławowa, który otrzymał no- 

miuacyę w dniu 9-go września. 

W dystrykcie tym ubiega się o 

mandat posła do legislatury trzech 

Polaków i jeden Irlandczyk. Przy ze 

spolonych głosach polskich mogą być 

wybrani wszyscy trzej Polacy. Góru- 

jąc polskimi głosami w tym dystryk 
cie Polacy winni wytężyć swoje siły, 

aby swoich wysłać do Izby Stanowej. 
Wtem przekonaniu ob. Giełdziński 

rozwiesił w całym dystrykcie swojo 

podobizny po różnych interesach pol 
Rkich. Widocznie nie spodobało się 

to Irlandczykowi, bo rozpuścił pogło- 

skę w dystrykcie, że ob. Giełdziński 

należy do Ligi Prohibicyonistów, to „ 

znaczy, że jest za zamknięciem wy- * 

ezynków. Wobec tego ob. Giełdziński 

oświadcza, że pogłoska ta jest fał- 

szem i wymysłem jego nieprzyjaciół, 
że do podobnej Ligi nigdy nie nale- 

żał i nie należy i uprasza rodaków, 

którzy na podstawie tych pogłosek ^ 
usuwają, jego podobizny z okien, aby 
na nowo je wstawili. 
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sprawę pierwszej pomocnicy se- 

kretarki. Sprawa ta była bardzo 
niesmaczna. Okazuje się, że nie- 
ma żadnej zgody pomiędzy se- 

kretarką a pomocnicą. Sekretarka 

oświadcza, że związano jej ręce 
tym wyborem. Burza panuje na 
sali nawet wtenczaas, gdy na za- 
kończenie sejmu zaczęto śpiewać 
„Boże coś Polskę". Delegatki o- 

puściły salę o godzinie :3 rano, 

w niedzielę dnia 27go września. 

ZE STANISŁAWOWA. 
— Dzisiaj wieczorem o godzinie 8- 

mej w sali zwykłych posiedzeń, od- 

będzie się posiedzenie Stow. Alum- 

nów szkoły św. Stanisława Kostki 

Każdy i każda członkini, komu na ser- 

cu leży dobro Stow. Alumnów, powi- 

nien stawić się na to posiedzenie. 

Sprawy bfd$ dzisiaj nader ważne: bo·, 

d«ą zdawane różne raporta jak komf» 
f 
+ 

tetu dobrobytu, komitetu losowania i 
w 

komitetu przedstawień, dlatego ter J 

wszyscy powinni być obecni i stawić 

się jak najliczniej. 
Do dzieła, Alumni! 

Największy zjazd przedstawi- 
cieli przedsiębiorstw rzezalnia- 

nych odbędzie się w Chicago dn. 

iOgo października, gdy z górą 
1000 przedstawicieli zjedzie sil- 

na roczną konferencyę tśZ?,lTus 
na roczną konwencyę „American 
Meat Packers' Association". ?e- 

sye trwać będą trzy dni ; odbywać 

się będą w hotelu La Slle. }(a 

być rozpoczęta kampania w celu 

przekonania farmerów, aż hodo- , 

wla bydła jest obecnie najintrat- * 

niejszem interesem. 

GARY, IND. 

E. Murawski utrzymuje „Dzier 
nik Chicagoski" pnr. 1732 Con- 

necticut ul. 

11 FREE POLAND" 
(WOLNA POLSKA) 

NUMER 1-szy, TOM 1-izy — CENA 5c j) 
BROSZURKA FORMATU 9x12 CALI, O STRONACH, * 

W JĘZYKU ANGIELSKIM. 

Zawiera następujące artykuły. 

Comment, — The Czar's offer to the Poles 
— Poland, wiersz, — }{ 

Foreword, — The Attitude of the Poles toward the European 
War, — Freedom of Poland World's Need. - Allies Must (j 
guarantee Russia's Plede. 

— Prassian Gratitude —An Exam- 

ple of Prussian Journalism 
— Evidences of Polish Culture — 

Momentous Events in the History of Poland 
— The Polish 

Qvestion in the American Press —An appeal of American Citi- 
zens of Polish Descent to the People of the United States. 

BROSZURKA TA JEST NA SPRZEDAŻ W BIURZE 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO * 

1457 W. DIVISION ST., CHICAGO, ILL. 
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