
Największa i Najlepsza Polska Kolonia, 
obejmująoa rotory (4) gnoiciąw aa sobą ondj 

w środku wsobodniego Wisooosina, ulotooi prtei 

J. J. HOF LAND CO. z MILWAUKEE, WIS. 
DUŻĄ ILLUSTROWANĄ BROSZURĘ 

oplsoiąoą w*'Tstko oo sią tyczy naszych 100000 AKRÓW GRUNTU, dosyć 
Ba 2000 FARM w tej nasiej Kolonii, wydaliśmy obecnie i prześlemy takową 
BBZt ŁATNIB kkśdemo tądająoemu. 

K*tdT cboąoy osytaó o FARMACH, jak aią ZBOGAOlC i osiągnąć 
WYGO DY ŻYCIA nr»i FARMERKĘ, odbierze jeden egzemplarz tej 
BROSZURKI i DUŻĄ NOWĄ MAPĘ naszej Kolonii, jeieli napisze parą 
słów do nas po takowe. 

Piuoie poi takim adresem: 

J. J. Hof Land Co., 
119 West Water St., Milwaukee, Wis. 

Drukarnia Zgody 
•W Noble Str ... CHICAGO, IIŁ 

-WYKON YWA- 

^PRAOE DRTJKAPfiTyTTfli*°to 
Książki 1 Komtjtneye 

Karty wizytowe i biznesowe, zaproszenia, bilety, programy bało* 
we i koncertowe, zaproszenia ilubne i na zabawy familijne. Afi* 
we, plakaty, pamfiety i cyrkul&rze, tabele asygnacye i kwity ka 

sowę, nagłówki do listów kopert itp. 
WT Zwracamy na to utoaęĄ Rodakom, a mianowicie GrupomZwiądtowym. 

"W drukarni "Zarody” 
n 4o nabycia następujące kaiąikl: 

ElIBtNICKKA Dowieść, napisała 
Sofia Urbanowska, 2o0strofmio 76 o. 

PARMA WICIA, Obrazek galicyjski 
przeć M. Gachet — Poradowskę, 176 
stroanio 80 o. 

DWIE POWIEŚCI« I. Poddany. 
fT. Z srłodu się o ten ił, 44 stronnic dru- 
ku 10 o. 

BOtSNNA. Siostra Miłosierdzia zda- 
rsecia a naszych czasów, tomów 8 przez 
N.B. Jaskółkę z Cieplic, Doi. 1. Cent, 60. 

DWA IŁIJBY, powieść przez Pau 
lin^ x L. W Okońską. 70 stronnie 20 o. 

O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rotpra- 
wa podług Karola Libelta, 72 atron 10 e. 

RYS I ZNACZENIE KONSTY- 
TWCYI Sąe RAJA 1791, przez pan- 
ną Heleną Sawioką, wydał w stuletnią 
rocznioą Związek N. P. 40 atron. 6 o. 

KIIĄtKI KWITOWE, dla Towa- 
rzystw i Grup Z wiąz ko wy oh s rozkładem 
podatkowym na let 10 10 o. 

Adres: 

574 Noble St. 
, 25 O OD A“ 

CHICAGO, ILI 

K. STACHOWSKI, 
dawała] aa» nobla «L 

CHICAGO, ILLINOIS. 
Płtaaca Bud. PabUcanodd uerak 

akolyck ł arobraych aagarków, atotych 
tdonków, tlabnych obrącaak ltp. ttp 
DMwiiailnij1' ** ■*>»*•*•* podają caay m 

JKTSU? 1 

__ towaoa 90 lat tl«.M ■ 

Oaaiakla doM aacarki pocaąwaa y ill.M ■ 

*tou płarte*oaidTMoiid(*oi3j I i.n • 

ss^ssasrs&ralM-. * "• ■ 

Bprtngflełd od * IM » 

I»PIT Idrau 1 atokowc Od f l.M a 

wiwat wybór damaklcb 1 tadraaatów do aa- 
■arków grabo Moconyeh (BoUad Gołd Platad) rwa- 
raakowiM u 10 lat od |«.M i wyuj. 

Wielo przez to się zbogaoiło. — Wam nadarza «iq ta sama ipoaobnotd. Pla- 
oąe tylko 

3 doi. zadatku i po I doi. tygodniowo 
motecie zostać właścicielami własnego ogniska. 

Loty w Alpine Heights 
le*%ee przy kolei „Wabaah’' i 1BO ztóp nad jeziorem Michigan, teraz kopitf ■okeoie po 

9&*$100.oo, narożne $150.oo^^f 
Procentów się nie płaci! 

Wielka fr otnu JEkskursyn 
w kitdą NIEDZIELĘ o godzioio 1.46 po południu 

■ POLE STREET DEPOT. 
^ **-> — « 

W. w. WATSON & CO- 
226 Dearborn 8tr. CHICAGO, TT/l. 

C. ANTOSZEW8 KI, jen. tufont 
Potnob* poUkioh agootów. 

Józef Błoci szewski, 
T98-8O0 0. AmMimmS l«e. 

PomięAsj 17-tą I 18tą elloą. 

Twardy oh i Miękkich 

WegliiDrzewa 
poceaech Bader naktlowfjtk 

IuMM«la prayjmojo takie llatowai* 
aykoajwa w jak a^krótasyw o—ie 

W. 8ŁOMI&8KA, 
171 lilwaikM In* * OHIOAO 

Polecam Wielebnemu Duchowi* 
■twa jak i Ssanownym Towanntw 
Polaki m mój skład i praoownie róin 
go gatunku CHORĄGWI, BEAR? 
ODZNAKI, ROZETY,BKRŁA i PA* 
KI MARSZAŁKOWSKIE, itp. 
po Jak najtańszej eonie, 

i wykonuje takowe obetalunki jak aa 

punktualniej i najsumienniej, bo pru* 
o4umaicie lat praktyki, rł otyłam d* 
wody mej sryoanoioi. 

W. SŁOMIŃSKA, 
I7t Hllwsskee Aw«.,Chlengat li 

SKŁAD 
Maszyn do Szycia 

ROZMAITEGO GATUNKU 
p* nalniiaiych Miseb 

fePL Olej, igły i częiei maszyn a 
uwue u mnie na składzie. 

Reperacje wykonywam prędko, di 
brze i tanio. 

J, MARSON. 
W 636 NOBLE ULICA m 

pomiędzy Sloea I Bmdley.-oL « 4 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat j Notaryusz 
665 Noble str. 

Wyrabia wszelkie papiery sądowe 1 

notaryalne. 
Przegląda Abstrakty i egzaminuj* 

papiery przy kapnie lotów 1 w Jasnoto 
grantowej. 

Szezególnie zajmuje sią sprawami 8ą da Opiekuńczego w Cook Do. Uli nok. 

Milwauiee Ayejiue State Bm 
■» unii >yh|o (Mak* 

PAUL O. STENSLAND k CO 

Bank Stanowy 
Kapitał $ 250.000.00 

OKNERAUfl INTERES BANKOWY. 

Odbierają handlowe i zaoszczędzeń. 
Pieniądze, przechowują takowe. Place 
zwyczajny procent od pieniędzy do prze 
chowania złożonych. Sprzedawają aey 
gnacye % weksle na wszystkie punku 
Europy. Wypożyczają pieni ime no 

majątki i inne rzetelne poręczenia. 

B4i» tą itatewi a I 
OLKU 

DtpMltTt.lt, 
to Ml t 

U Kytkawać antu ja aa DarSao. taltrkr^u, 

"lim: Milwukaa Arnu Stata laik 
ommt MU w.oka. Aro U Carpaatar Bk., fniaii. Lu 

CBZĘDNlcTi 
rmO Pmaojn*. pmrtaaL Aadraw o. Uwm 
wteapnartoiit, Uuiuti^a 
ttu L. łonu, 

Jaka T. 
DTUITOUTl 

W Ułaat Johana, teaa IcLma, I 
U V*0?— ® Motito A. J 

Laaątąa, iahaF. Hsatekl PaaM 

Eugeniusz K. Pociej, 
POLAKI ADWOKAT 

i Doradzoa Prawny 

Notaryuaz Puliczny 
Pilni* broni intaraaa Rodaków we 

trasy alk ich sądach. Kupuj* dla ai«t 
ałaanoicn realna jak n.jUniaj s etnh 
■i tytułami i lokaja piaotądaa aa mizp 
»wyoh dobrych hypotakaoh 

lM«a II11? RUcj Black laaNtai. liii 
lam Itlfl urafitłlaia ml 

omcurati a«M 

Ufctawa 
Towarzystwa polskiego „Zgoda” 

w Rio do Janeiro. (Brazylia). 

TYTUŁ I. 
C*l i środki To%oar*y$twa. 

Art. 1. Celem Towarzystwa 
jest: 

a) jednoczyć Polaków rozpró- 
szonych; b) utrzymywać w nieb 
ducha narodowego; c) pomagać 
nowoprzybyłym w odnalezieniu 
pracy i materyalnie, jeżeli środki 
Towarzystwa n% to pozwolą; d) 
utrzymywać ciągłe stosunki z To- 
warzystwami polskiemi, mającemi 
ten sam charaktej; e) zjedna- 
nie sobie sympatyi i zawieranie 
stosunków z cudz< ziemcami; f) 
obrona godności narodowej wra 

zie nieprzewidzianych napaści. 
Art. 2. środkami do osiągnią 

cia po wyłazy ch celów są: 
a] obchodzenie pamiątkowych 

rocznic narodowych, urządzenie 
odcs) tów i cabaw, jak najczęstsze 
zbieranie się w lokalu Towarsy 
stwa dla wzajemnej wymiany 
myśli, założenie biblioteki, pre- 
nuim rata pism polskich i w ra- 

sie mołuosci i środków utrsymy 
wanie szkółki polskiej; b] wpi- 
sowe członków zwyczajnych; c] 
wkładki członków załoiycieli; d] 
wkładki członków zwyczajnych; 
•] opłata za dyplomy; f] ofiary 
członków honorowych; g] do- 
chody nieprzewidziane, jakoto: 
odsetki kwot lokowanych w bin- 
kach lub w kasie oszczęd iości. 
dary, dochody z zabaw, obcho- 
dów i t. p. 

Art. 3. Siedzibą Towarzystwa 
„Zgoda” jest Rio de Janeiro. 

Art. 4. Czas trwauia Towa- 
rzystwa „Zgoda” ustanawia się na 

lat 50. 
TYTUŁ U. 

Art. 5. Liczba członków To- 
warzystwa jest nieograniczoną. 

Art. 6. Osłonkami Towarzy- 
stwa są: 

a] ci, którzy wzięli udział w 

tego sałoitniu; b] kaidy Polak 
lub Polka bez różnicy wiary, zo- 

bowiązujący się do ścisłego wy- 
konania niniejszej ustawy; c] 
osoby innej narodowości sympa- 
tyzujące z celami Towarzystwa. 

Uwaga. Członek nie mają- 
cy ukończony 16 rok Życia nie 
ma prawa głosowania. 

Art. 7. Członkowie Towarzy- 
stwa dzielą się na: 

a] członków honorowych; bj 
członków załoiycieli; c] człon- 
ków zwyezajnycb. 

dzionkiem honorowym mote 

być mianowahy przez ogólne ze* 

branie, na przedstawienie zarzą- 
du, kaida osoba w szczególny 
sposób zasłuiona Polsce lub To- 
warzystwu, bez różnicy wiary i 
narodowości. Członkowie hono- 
rowi nie zobowiązani do iadaej 
opłaty na rzecz Towarzystwa, 
nie posiadają prawa glosowania 
i nie mogą naleitć do zarządu. 

Członkiem założycielem jest 
ten, kto zloty na cele Towarzy- 
stwa przynajmniej 50 milrs. je- 
dnorazowo. Cz]onkowie założy 
ciele nie są obowiązani do dal 
szych opłat, mają prawo głoso* 
wania i mogą zasiadać w tarza 
dzie. 

Członkiem zwyczajnym jest 
każda osoba przyjęta do Towa- 
rzystwa przez zarząd, płacąca wpi 
sowego 3 milrs. jednorazowe, i 

miesięcznej wkładki 1 milrs. 
Członkowie zwyczajni mają pra- 
wo głosowania i mogą być wy- 
bierani do zarządu. 

Art. 8. Osoba ebcąoa być 
przyjętą do grona członków To- 
warzystwa, musi być przedsta- 
wioną zarządowi ustnie lub pi- 
semnie, przynajmniej przez dwóch 
eałónków Towarzystwa. O przy 

jęciu lub nieprzyjęciu kandydata 
wyrokuje zarząd na najbliizzem 
swem zebraniu i w razie nieprzy- 
jęcia nie jest obowiązany wyja- 
śnić prz> czyny odmowy. 

Art. 9. Członek, który w prze 
cągu 3 miesięcy nie opłaca u- 

stanowionych wkładek, zostaje z 

liczby członków wykreślony bez 
uprzedniego zawiadomienia. Je- 
teli jednak usprawiedliwi się 
przed zarządem, ie zapłaci zwło 
ki w płaceniu i akładki zaległe, 
to por (-z taje członkiem Towarzy- 
stwa i nadal. 

Ai$, 10. Członek, który po- 
pełni jaki czyn nie honorowy lub 
karany krymiaalnie, zostaje wy- 
kluczony z Towarzystwa uchwałą 
narządu. 

Art. 11. Członek występujący 
dobrowolnie lub wykluczony z 

Towarzystwa nie ma prawa żą- 
dać zwrotu miesięcznych wkła- 
dek. 

Art. 12. Ctłouek chcący wy- 
stąp <5 s Towarzystwa obowią a 

ny jest zawiadomić o tem zarząd. 
Członek opuszczający Rio de Ja- 
neiro na czas pewien lub na 

zawsze nie traci praw swoich je- 
leli i nadal płacić będzie wkładki 
ustanowione. 

Art. 13. Obowiązkiem każde- 
go człjoka jest uczęszczanie na 

zebrania, płacenie regularne na 

znaczonych wkł .dek i popieranie 
wszelkiemi siłami celów Towa- 
rzystwa. ( 

TYTUŁ DL 
O zebraniach. 

Art. 14. W celu jak najwię- 
kszego zainteresoa a lia członków 
odbywać aię będą co miesiąc w 

kaidą pierwszą niedzielę miesiąca 
zebrania miesięczne. 

Art. 15. Oprócz zebrań mie- 
sięcznych odbywać się będą dwa 
razy do roku, w miesiącu lipcu 
i styczniu zebrania ogólne, na 

których zarząd przedstawi spra- 
wozdanie z przebiegu spraw To- 
warzystwa z* całe półrocze. Na 
zebraniu lipcnwem odbywać się 
będą wybory zarządu na rok na- 

stępny. Na ostatniem zebraniu 
miesięoznem przed zebraniem o- 

gól nem półrocznem, wybraną ma 

być komisya złożona z trzech 
członków nie należących do za- 

rządu, dla sprawdzenia książek i 

rachunków Towarzystwa i przed 
stawienia stanu takowych na o- 

gólnem zebraniu. 
Art 16. zebrania nadzwyczaj- 

ne mogą być zwołane przez za- 

rząd lub dziesięciu członków To- 
warzystwa, którzy obowiązani «ą 
w takim razie żądania swe stre- 
ścić pisemnie i złożyć takowe na 

ręce przewodniczącego przed zdo- 
łaniem zebrania. 

Art. 17. Zebrania nńesięczne. 
ogólne i nadzwyczajne ważne są 
jeżeli obecLą jest przynajmniej 
ł ozęść członków mieszkających 
w Rio de Janeiro. W razie nie 
zebrania się odpowiedniej liczby 
członków, zebranie zwołuje się 
ośm dni później i jest ważne bez 
względu na liczbę członków. 

Art. 18. Głoeowanie na zebra- 
niach odbywać się może imien- 
nie lub zapomooą kartek, stoso- 
wnie do zdania większości gło- 
sów. 

Art. 19. Zebrania ogólue, mie- 
sięczne lub nadzwyczajne zatwier 
dzają ostatecznie wnioski przed- 
stawione przed zarząd jako też 

przez ozłoaków Towarzystwa. 
Wnioski łądająoe zmiany ustaw 
częściowo lub całkowicie mogą 
być dyskutowane tylko w razie 
obecności najmniej f członków 
mieszkających w Rio de Janeiro. 

Art. 20. Na zebraniach prze- 
wodniczący daje głos mówcom w 

takim porządku w jakim «ę za. 

pisali i ma zupełne prawo głos 
idabrać jeieli mówca odbiega od 
przedmiotu lub używa wyrażeń 
u bb tających. 

TYTUŁ IY. 
Zartąd Towarzystwa. 

Art. 21. Zarząd Towarzystwa 
Zgoda'’ składa się: Z przewo- 

dniczącego, zastępcy przewodni* 
asąoego, sekretarza, zastępcy se- 

kretarza. kasy era, bibliotekarza i 
czterech radnych. Gdyby jednak 
liczba członków przewyższała stu, 
to liczba radnych podniesiony 
będzie do dziewięciu. 

Art. 22. Zarząd kieruje waz d* 
kiemi sprawami Towarzystwa i 
w tym celu powinien zbierać się 
raz na miesiąc. Dla możności 
tych zebrań potrzebną jest obe- 
cai śó przewodniczącego lub jego 
zastępcy i przynajmniej czterech 
innych członków zarządu. 

Art. 23. Obowiązki przewo- 
dniczącego są: 

•] przedstawiać Towarzystwo 
oa zewnątrz i podpisywać wraz 
z sekretarzem wszelkie akta, be* 
czego nie mają one wagi, i nie 
mogą zob. wiązywać Towarzy- 
stwa; b] zwoływać posiedzenie 
ogólne, miesięczne i zarządu; c] 
Kierować obradami; przyczem je- 
dnak nie głosuje, a w razie ró- 
wności głosów rozstrzyga. 

Zastępca przewodniczącego speł- 
nia wszystkie powytaze czynności 
w razie nieobecności przewodni- 
czącego. Obowiązany jest przy- 
tem pomagać mu w razie nawału 
pracy. 

Art. 24. Obowiązki sekretarza 
są: 

a] prowadzić dokładnie proto* 
koły zebrań ogólnych, miesię- 
cznych nadzwyczajnych i zarzą- 
du; b] prowadzić spis członków 
Towarzystwa z podaniem adre- 
sów; c] rozsyłać zaproszenia na 

zebrania; d] podpisywać wras z 

przewodniczącym wszelkie akta w 

imieniu Towarzystwa; e] utrzy- 
mywać korespondencję w poro- 
zumieniu z przewodniczącym; fj 
na posiedzeniach półrocznych zda- 
wać sprawę z działalności Towa- 
rzystwa. 

Zastępca sekretarza spełnia 
powyisze czynności w rasie nie- 
obecności sekretarza, jest ptży- 
tem oboziązauy, pomagać mu 
we wszystkich tych czynnościach 
w razie nawału pracy. 

Art. 25. Obowiązki kasyera 
są: 

a] przyjmować opłaty od człon- 
ków Towarzystwa, wydając sznu- 
rowe kwity ze swoim podpisem; 
b] wypłacać wszelkie wydatki za 

upoważnieniem przewodniczącego; 
c] przedstawiać na zebraniach 
stan kasy i liczbą imienną człon- 
ków zaległych w opłatach; d] 
prowadzić rachunki z taką śoisło- 
ścą. by w każdej chwili był 
gotów wykazać stan majątkowy 
Towarzystwa; e] być odpowie 
dziś lny m osobiście i swym ma- 

jątkiem za fundusze Towarzystwa 
jego pieczy powierzone. 

Art. 26. Obowiązki bibliote- 
karza są: 

a) przynajmniej dwa razy ty- 
godniowo, w oznaczonych godzi- 
nach, bywać w lokalu Towarzy- 
■twa, dla wydania książek człon- 
koni, b) prowadzić katalog ksią- żek własnością Towarzystwa bą- 
bącycb; c) prowadzić ścisłą kon- 
trolą książek wydawanych i 
zwracanych; d) na półrocznych 
ogólnych zebraniach zdawać spra- 
wą ze stanu biblioteki i Uofcj 
ksiąłek przeczytanych i zwróoo- 
nych, a także przedstawić imien- 
ny spis członków, którzy wziąte 
książki nie zwrócili; .) ntrgT. 
mywać w porządku dzienniki,1 
otrzymywane przez Towarzystwo, t 


