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].. Nazta1 tcrcn c}riałaniay ;iicdziba i :s:}.lrurść prat*c_a.

§I.
§lłp ;iest, drb:rwriną zanrd9§3-§p:łecrną 9!3aąir*, cjq

}.:iniiióv; i..]t}§i §ą!§iq lirłą Ęr}aicze5r''Ęą+rp}i}.3c &łlpsliatr
'.1 l tł t t.. r_r.;,ii]'ria."dĘ', l l ! !....P3CBra l ł_a{iłj.''lii r."'.'.t-;. § t..: J ś ł. r ,.i: ł-".; ,J.r .1;*.

:]3Ę1 et ..r",.1 ii';''.,t';,.d"ł*;...r;}jerłód.ztxr ttri'.'.i] ...i,i.",,;,.-.nn....

KBŁl dzlażą §a tefaeie Ę§j. l ł ł t.. t r .,.,i..., r

§iCdZibą k3la jeSt nieś t rl.t. r l ti.-l l ii"r'.li

§r,
KlŁ} }}§iada )srb3},i3ŚŹ pTavcrąl W B§iąE:(u z
sny najątęk nrchrEł i nicrucirrily, nab;ruać,
nabyrerĆ. upta§iqnią zaci.ągirĆ zrbriliązalia i
nr.jątlicrł 3raz przyv..aó i byĆ piuyllia§Jlnl

tan krł.l Drźc a:rsiodae, s}.a-
zbyriaó' i rbciążać Br l
rdprrni&ńaĆ uo, .rrie r,łŁasnJr:
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I1. Cclc ll:Ła

t, 4,

rcprczcntrxa:ic i ,ir.r,,fi*tE§?8ŚPan i całc3 ns:-
v; bcc uŁadz i instytu_cji, i]r:ucdelli§uy§t..:irr t; s,rr:ri;łch
c}ltyczących 1:r:rdui:cji, zarp;.tr.gciria i abytu,-

3r3,a[izrv;abie i r:Ęró rlzwija].ic róznych. f:nr i,;s;Ół-
"c]ziałelli a cjia p:rinicsieĘb. prrclukc ji r:lnc j
/ ze sprł y h rd 3 fic ó$j,i pl antat r rón l ĘeŁi r racyj nc, n.3.1i§ z]jf- 1 .. :

u §,3] s;l ri c§1!,"o§.ią Łąk i pl.§tlii sk iĘr. ,'inic j:r;::.nic i prlllc,r]zclic rózrych flrrr daiaŁr,]_,l).śc]-
:śv;i ltlfiej r kultur§.Lnc jl,/przysprsrbicn,ic rrirriczc
rrlc alcy1 prgac1.,,n!ri, ljy§iłuy rrl:ic ac1 nycieczlii c]r
rśrr&Icói,-; prstępu rrliricgc3i3 i lśxrditón- iiuitury,
śirictiic c i re sp:ły śttictiil_cił,tc, ilp?,;§uco . niaiic
cayteinicti,;a prasy i lcsią=clrl''lricrl r,;arric rrł:dzic zy
chłr.rsllic j c]r. su'(,;Ł iE_p"/
inic; rr;c.ąŁ li§iJÓł{]zil,łanie E rr3api.z: r;;ariu rtrrnychfrrrr spóŁdzic}cz:sci na tsi / gpółaz.llj ccE..::si;iĆl
slrołcl zieinic zrlri,l;i a, tcłsy §.§ńł.C żLa Leż,c i"!p.,.'
inicj:tc.,nic i :::3l*ti:} l;;|J}ió pr:clulc ji ułŁc::isŁót;
bud r,łlanych i in .,ych pj łcórielr u§Łu3lł,iycri1 iJJ..]]§tcty
n3łI3,i,jczc l lrrł:d aic j'slic, Iei]c rs,liic, 1t,.:.Źnic1 ż_ąi rri,;
uic jslric, rrl3ic ib"':,l \

1) j.l)C t,/ )r3,.:,,iz: ; ::-iu sp:rbu uic;p ac3) n: ;.si,
i-;§póŁ.Jrlcct il t,ł:.ci:ruń; l:sbytuc j rr'ri i :r5l::i::,,:1lr ii
SuŁe,}ajQccl3ii no. tc.T €.flc i€i.
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§5,
i:z}_:Cri.,§ lirŁ,tjl:rJłj-r:-ucłą_:-Jł§rtl1l:i:l:c*Jk_żąrs.ka:' .r:]że byó _irazrJ]" :pinllq
1 11i_,;*s:,kt;::lc c i'l§i, kbórc33 p:]ncal zll,ł:r]liła jc-sb-.z.lci-łl"r,anł zc tisią.
CzŻ:ai<Ćrl przyj:.uje Z"r,rząd K:Ła iuh rcb::lł.ie lgókrc c:łrnlró,,i. Iiiepr:y;ę_
;]iju na cx}:nlrł.p raysŁuguje i-,::ait: rdrpł*,:ia się d: woJn,efit zeb::c.:ie

l, .- / Ą
:,!. J l- L\|

§ r,.

Cz}, :ne]r liiŁa, lb:ł.liąaarry j est i
a/ rrać czJlĘn.;/ udzir.Ł n p],.aalc)r. krŁa,
's/ zca]_i:!to;eó. ceie i zadc;rra Jrr}.e :icre ś'l :ne gtł.turąn i nchvłąŁiraj. zcbia_rk:ł a.
c/:pŁecłĆ silŁaolrę cĘŁrn]rsiisilą v; u.;ysrlciści ustalrnej pnzez, rłaine zcb;lo.i-l:.c

§7,
f złrncli itrła Ti.a, iłIair3 i
al ! }_ Dłie]ti lnstnrlitarz:,,,;e j 1 §aB?.)]tlic]§ic j .krŁa :T&z Zniąz,ku I{óŁ..

?Ą l }a1 ^e-żF?.rLJ.!lll \JLJvu,

:i d3 i}}ir}cy vl r:r3rci- z:,;;eniu irrrdu_lc;i ::,:l_:.c j l
c/ a9 krraysti:iił, z uTządzen i pil,ci_r,;,;cj.i lrrŁa'
dl rłyt.ic::aq i byĆ iiybicranyn ą: władz .iilŁa i Związku llóŁa R:lnic rych

S ii.
OzŁrrre};, k:Ła treci swr je pr.wa czŁrlrkl,,ls.jc- wsiritck śnierai, rłystąpie;,_j. ,

tub iłYit] ;.-.zerria. Czł:lrc].i i|:Łe,i]3ze Ęrń ę kaźoe j chriiti vy'stąpić z r,ie;;:
p) urc3ul ru;g.iaj-u ri;szyst;iaŁl zlbrlriąi:a.i ,u;rbec }<głe.
i ćocyrji tystąlie rria xatiadaąia c;j-rgkg ?,;'ząó Frrł.ą
Iffiduczenie. oaŁsnlqa.ł .}crłe. Jr.a*.rtąluje vl i}Irylladlcacb, t
Cii zilegcurił z :płatą slcŁ;de}r cz}.:lri<rr,.,§;ich za r]iręs 5 rrte sięcy'
'r,/ azla-Łallia na sz:(?dę iirŁa'
c/ plpcŁaicnia czynó,*; }.air'l;iącyc!_.
iccyzję r r,;;riiluczetr.iu człrn}a ̂

lrCe 
ji:uja Z,axząd,. }Jykjucz3Ę§§u przysŁu-

§rjc pro.l: rc]urŁania się d: l;ainc3r zebrairia §rło,

fr. łfŁedze iillŁa,
§9.

Ii'łarlccei }crŁł sąl Tv'aine ZeŁrcrnic; Zarząd i- Krnisją Be§izJjna!
Zar,ząći i K:;risjii Ecuilyjna są uyb,lell.ąc §a prreciąg jeino3r rtku, i

$ 1:.

}Ta;;.;y'=sl:ą',;}aCEą 1llła jcst ll'c-lnc Z,cbrtrie. Zn:Łu;c je Zarząc},.
Zrjycza;]le liainc Zc'brłrj_c :*},;lua się ]]ax ną rlk.PrzątircJniczące3r
'iicjlnc3r Eobłaria uybicla 1,1a]_nc Zc:raaic. Plra tpi. Zarząd xr-;lŁuje
Z'f]}ą5.6gj i:icjatyrly i,"lł; na tpj-rsclr cr aiijnn:.ej jcgą trgccią czŁrnJiót 11;:
n ciągu rjv;Ócb ty3r,ini ld. cza§u złrzcnia ,i;cJr5c gr rtnils],:u, - }Taćier-,7,czaj*
;re'ila]-nc Zc i:ranie .
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