Reguły

dość

wszelkim innym
wymagoniom
Komisyi przyjmującej, a mianowicie:
b. Każdy kandydat na Kurs Kolegialny
obowiązany jest okazać świadectwo
od przełożonego lub profesora szkoły,
do której ostatnio uczęszczał, żc opuścił takową bez zarzutów i nagany oraz ma się powołać na
dwie osoby,
naj raczej na nauczyciela lub swego
pracodawcę, od któYych zasięgnąćby
można o nim informacyi. Świadectwo
i powołanie się na refereneye załączone być mają przy
aplikacyi.
c.
Kandydaci, którzy złożą egzamina
występne przed Komisyą egzaminacyjną otrzymają
kredyt z przedmiotów
wykazanych w ich świadectwie.
Tar. 10.
Po zadawalającem ukończeniu
Kursu Kolegialnego studenci uprawnieni będą do otrzymania stopnia baccalareackiego

Przepisy

i

KOMISYI SZKOLNICTWA
Z W. NAR. POL.

(Dokończenie).
Od 7:30 do 9:00 uczniowie przygotowują się do lekcyi na dzień następny.
o.
Czas od 9:30 do 10:00 ma być poświęi
cony różnym zajęciom domowym
przygotowaniem się do spoczynku.
uczniowie
p. O 10.00 gdzinie wszyscy
powinni być w łóżkach.
q. Niedziela i Czwartek są dniami krean.

cyjnymi.
Par. 8.
demicki :

Warunki

przyjęcia

kurs Aka-

na

Kandydaci liczący nie mniej jak dwanaście (12) lat, którzy okażą świadectwo ukończenia ośmiu klas (grades)

a.

tak zwanej

“Grammar School”

"Bachełor of Arts” lub “Bachelor of Science”.
Par. 11.
Żaden student nie otrzyma no-

ty postęęwwej
jakiegokolwiek bądź przedmiotu, jeśli przeciętna nota nie będzie wwnosiła siedemdziesiąt pięć (75) procent. Noty 95
z

lub

moszkoły mającej podobny kurs
gą się zapisać na Kurs Akademicki,
robiąc podanie (aplikacyę) w formie
przepisanej przez fakultet z dołączeniem zaświadczenia, że opuścili swą
szkołę bez żadnych zarzutów co do
ich moralności lub obyczajów.
Kandydaci, którzy nie uczęezczali do
żadnych szkół, mogą się zapisać na
—

b.

Kurs Akademicki

walniającego

do 100 procent wykazują stopień
celujący, noty 90 procent do 94 procent bardzo dobry 80 procent do 89 procent
dobry,
75 procent do 79 procent
dostateczny. Noty
procent

—

niższe niedostateczny.
Par. 12.
Świadectwa Szkolne posyłane

będą

przy egzaminie

z

Kolegium.
Rekt°r, Profesorowie, Nauczyciele

wymienionych
przedmiotów
być przyjęci warunkowo, a mianowicie, że przedmiot a, w których są
niedotsatecznie przygotowani uzupełnią przed końcem drugiego roku Kursu Akademickiego.
kandydaci, Którzy odpowiedzą
dostatecznie przy egzaminie z więcej
niż trzech przedmiotów mogą przysposobić się do pierwszej klasy, wstępując na kurs przygotowawczy. Po
ukończeniu
kursu
zadawalającym
przygotowawczego mogą być przyjęci do pierwszej klasy Kursu Akademickiego bez dalszych egzaminów,

Kandydaci

wyższym

postępem

czania

gialny:
a.

przyjęcia

na

w

NEW

YORK, N. Y.
Iow. tw. Klemensa. grupa *35 Z.N.P.
swa
roczne
posiedzenie dnia 20
13 r. Uchwalono wyasygnować
n.i
kasy Towurayet-wa trzy
dolnry
w
L>wnu Związkowym,
teboraiory in
■kładka na potrwltUn w Galiryl przy
Olała $3.70. Wybrano następujący zarząd
Ba rok 1912: Wu-lcnty Szlomhek, prezes;
U.
Otiernun
Aleksander
wiceprezes;
OOralewlcz. »c*>- prot ; W. Ciapirtskl, sekretarz finansowy; K. WrdHewskl, kaA. SklbiukJ
,J.
Tlottckl 1 Mareyer:
ka Ł Kotkowski, trustyst.
W. Gaptńskl, sokr. fln.

Odbytu

w

zastosowaniu do praw stanu

gażowani przez Rektora.
Par.3. Organizacya fakultetu

stępująca:

Kurs Ko-

grudnia
■

MD.
niniejszym. żo

ERIE, PA.
Niniejszym zawiadamiam,

że
grupa
Nr. 1149 Z N.P
wybrała na posiedzeniu
dala £1 -go grudnia nowy zarząd na rok
1*14:
Jan Lewandowski,
JAzef
prezes;
KaiWl. wiceprezes
Andrzej
Zieliński,
sekr
fin.; J. Ożenki, sekr fin.; Michał

Mika, kasjer.

GLEN

zawiadamiam, ta na roposiedzeniu Tow. Jul. Słowackiego gr. 1117 Z.N.P. został wybrany komitet na rok lsl4 Jak następuje: Prezes
I.eott Gajewski;
wlcerpreses Jfntit \\>grzynak; sekr. finansowy Jan M. Kraj;
Sekretarz protokAłowy: Jak6b RiczkowLudwik
ekl;
Wleczkowicz,
skarbnik;
tmirszałek: UocluJ Stawie,ki. odźwierny
Aleks. Gaser.kl.
Jan M. Kraj.

WAKEFIELO, MICH.
Kh. Józefa Poniatowskiego, grupa 1448 odbyło roczne posiedzenie dnie
21 grudnia, na klerem wybrano nowy
na
rok 1414: Ontonl Olejniczak
carze d
prezes; Michał KrwaJewukl. wiceprezes;
Michał Chlebowski, sekr. prot.; Francl•zek Kaniewski, sekr. finansowy; Stanisław Szyim-zak, kasyer; Jfrr.et Jatizik
marwz-ildk.
od*Władysław
Mlreekl,
ekterny; Antoni .fatczak, c.horą*y; Stanisław Mondrowskl 1 Michał Chlebowski
I Jan
Kaczorowski, opiekunowi#
choMarrych. Walenty Marczewski. Jan
mewsk I, Tomas* Pawlak
opiekunoZ hrattkern pozdrowieniom
wie kasy.
Franciszek Kaniewski
—

HUDSON. PA.
Ne posiedzeniu grupy 1«3S Z.N P. zoItal obrany nowy zarząd na rok 1914
Jak następuje: pcezes W. Krychwwiak;
PI emrk I
wiceprezes Józef
sekr
prot.
Paweł Kulesze wica, sekr
fln. Konstanty Kutnowski: kaayer Idzef Krzywicki;
Ideał Tterusklewlcz 1
opiekunowie k i«v
Aleksander Bogdan
Op. chorych Józef
Kroplelnlckt; marszałek .Tan żywica.
K. Kutrowakl.

P LA NTSVI LLE. CONN.
W dniu 21 gundnla nt rocznym posiedzeniu Towar7. vstwa Ankda Strbża gr.
*44 ©brała nowy zarząd na rok 1914
s
na stepujących
cztonkńw:
Prezes
Kajetan
Astramowicz.
JAłef
wiceprezes:
Oriwliorwski, sekr. finansowy: fttanmiaw
Zakrzewski; sekretarz protokńłowy: Jan
Tamowekl; kaeyer: Wincenty Asskliar,
marszałek
Andrzej
Maczała; Tkiietyel:
Anton) Plar.sk I Józef fzvmhnf opiekunowie chorych:
na
Ponn
Roiitlngtnn,
Michel Albryr-h 1 Jan Knap. na PlarrtsPonn
yllłe
Karol Matueewlcz I Antoni
na
Mfitdnle,
Dawtdzionak:
Conzt.: Jan
Magiera I Antoni Juchniewicz
Choratv JAzef PMIclk;
Wysłaniec
Andrzej
Trunce
T>o doktnzw przy
egzem :nacvl
nowvch członków
JAzef Folcik I M iAntoni
ksynifltan Rabeołd. OdźwWnl
Sudzanowicz I Frsoelezek Chaleoki,
Stanisław Zakrzewski.

tej Harmonii

(O STAIOWYOH ItOlAOH)

$25.00
lecz

nadeśle

kto

zaraz

$18.75
odwrotnie

to tnkowH

wyAlemy

ekaprenem.

On* rnlftona
er*s

na

krAtkl

Językn pol«klm
Z*«A*|r>la »r«it aa4afłal hfi »tł»j alabn rwaraarya w<*fama
lainlcnl* uwijaj firmy «|irlł»wfj ■ (Arą tt lal m Łmrr re.

MUZYCZNE I KSIE6 RNIA

Dyryglrnta
Apiawaaklrh,
•43 MllwaukM Avenu©

j.
k.
l.

o.

p.

fi J ZALEWSKIEGO

Orklntry I Kapali Polnklaj

w

Ckiragn

Chicago, Illinois

b.

c.

e.

r.
s.
t.
u.

Sprawozdanie
ze

nauk

stanu

na czas

u-

f.

na

i

i zdrowotności

w

Udzielanie

pozwolenia

na

za-

urządzanie

odchodów, przedstaprzez uczniów
wień i t. p. oraz kontrolowanie treści
i

na-

y.

z.

—

4*lyoinlowego połączony z przedstawia*
nlem "Sybiracy”. Dalsze swe pras od*
dawała dla urządzenia wieców ag.iacyjnych. tak sarno załozanla Koimt. Dziel.
Obrony NaroiiowaJ 1 czuwa nad nim aby
en istniał I awe zadania wypełniał. Dal*
•są rwą pracą prowadzi dla gromadąanla
fusUhwzdw na pobudowania domu polak lago. KIas kasy: dochód a roku 1912: było
w kasie 19.95; w roku 1913 do kasy wpłynęło $*3.11; dochodu razem 1103 06. Rozchód: Na urządzenia
obchodu
wydmo
MO.96; pozostaje w kasie $22 <rt; fundusz
domu polak lego $166.25.
Nowy zarząd gminy na rok 1916 obraJózef Mora/wskl.
ny Jest jak następuje;
prezes. Feliks Randziawekl, wica prezes;
prot ; A. Koalak, sekr.
A. Domin,
fln.; Ant. Oulanowskl. kasyer: dozorcy
Praztclazok
kasy:
84opletow«M, Kazimierz
I
I fłaumańskl, Józef Pawłowski, marszałek
> tiarha< kk Paweł.
Są wybrans komitety według regularni*
nu, do MOrych s każdej grupy g| hodzą
po Jadnysn lub dwóch delegatów. Do każdego korni teku w skład wchodzi prezes
gminy. Zawłedantia się Szan. Towarzr*
Mera które Już należą, I które sobie ty*
w
csą należeć d© Omlnr No. M Z. N. P
Kaadetan, aby aryaylały swyoh delegatów
na posiedzenia gminne, które się ad bywają regularni# w każdą ostatnią niedzielę
Kr. Rarszr-zwwSklego.
mieniąca w hall p
659 na AJtar ul. Usiedzenia etę rozpn

j

godz. 2giei po południu.
korespondencye w sprawach
gminnych nadsyłać należy: ćt. Darnin. 12
W. Cheotnut et., ITaaleton, Pa.

—

ARNOLD CITY, RA.
Na rorznem posiedzeniu
31
grudnia
1913 r. d<» nowego zarządu na rok 1914
set ill
obrani następujący nowi ot łun
komże na rok 1914: Wojdach Osik wici.
Michał
preres; Jan PsMe,
wiceprezes,
ftn,: Srmon
Prokop, sekr.
KołndzleJotck, seócr. protokółowy
Józef Wożniak,
kasvora;
kasyer, Jan Psbls. zastępca
Stanisław Rygiel, de!
do Gminy. Tmetyei: Jakóh Stępień. Mb hał Pnbls, Józef tlrądaiskl. Oglądacze chorych:
Michał l-ichmanek I,h>if Duda. Pf/ndeack
Baran, zastępca. Jógef Prsyhydcn marersbk: Jerłrze| Oslkowlcz
'yiżwlrmy
Z bralnleut pozdrowieniem
Szymon Kołodais|ozy«c. sakr,

programów takowych.
Reprezentacya i staranie się o rozgłos
szkoły i fakultetu na zewnątrz w-obec
społeczeństwa jak polskiego tak i arnerykańskiego.
Rektor nie jest obowiązanym wykładać w klasach więcej jak jedną godzinę dziennie, lecz może to czynić o ile
czas mu pozwoli.
Rektor jest ex officio członkiem Rady
{szkolnej i jest obowiązany referować
na posiedzeniach
tejże Rady we wszyBUFFALO, N. V.
Na posiedzeniu ilnta 14 grudnia 1918
tostal obrany zarząd Orupy 225 Z.N.P.
Szenepan feólclak. prezes. 'Józef OrezuaJ<.
wiceprezes; Jan Mróz. sekr.
fin.:
'twlłltw Przybycień. sekr. pręt.; Aupnl Gliński kasjer; Jan Ziomok. poił-1
< isyor.
Bolesław Robaczyńskł, choriły;
Antoni Arendt.
marszałek.
Wincenty
Kniclak, Walenty Bogdan. rewizorowi*
caay i ksliyZok; Wojciech Kwie, .ńnki do
;>rzyJmowanla nowych członków ; Szcz.
sólclak i Wojciech Krempa. delegaci do
Jan Bentkowski.
Cłrniny.
odł\rt«rnv.
Wincenty Bcrzezyńakl. doktór.
Jan Mróz, aekr. fln
MOUNDSVILLB, W.
Nowy Zarząd Grupy 1343

VA.
Mmindnlilli- Jest następujący: Staniała w
Jaś,
proaes:
Stanisław Katulwkl. wiceprezes;
łan Korosak. sekretarz finansowi■; Kr.
Frhańoizyk. sekr
Antoni
protokół,rwy.
Wnęk, kasjer. Piotr Wnęk odśwterny.
Jan Kornak, sekr. fln.
w

CHICAGO. ILL.
Tow. Wolność Ojczyzny pod op
św.
Stanisława B. i M. Krupa 1574 wybrało
następujących urzędników nu rok 1 «*14;
et*-fan Pcszcńskt. prezes;
Józef śliwa,
Wice-prezes;
Piotr Wlezień.
sekr.
fin.;
Józef Stnnkrrwskl. sekr. prot: Jan Cygan
kisi er. Jan Moskal, Antoni Płotkowski.
rada gospodarcza .Jan
Walenty Cygan
Wlezień. Józef Wróbel.
marszałkowie.
Walenty Gas. Stefan Peszyńsk!
ilelegacl do Gminy. Stefan Pe.<zvński. delegat obchodowy.
Na powodzian w Oallcyl akoiektowano
|4 0«.
Piotr Wlezień.
—■

—

EUREKA. CAL.
Na roczne m posiedzeniu, dnia 21-g«
grudnia 1913 roku. został obrani'
nowy
zarząd na rok 1914. Jak naetępuje: WaMichał Sokół, w|lenty Rurlag.i. prezes
Józef
sekr.
Burłaka.
ce-prezcz;
fln.;
Franciszek Obara, s.-kr.
proL;
Marcin
Mamort. kasyer. Józef Fik, odśwferny;
Józef Burłaga. sekr. fln

Kalendarz Związkowy
NA ROK 1914.
druku i obejmuje
dużego formatu.—
Kalendarz ten, obok doborowych ilustracyi oraz obfitego działu literackiego, zawiera tak cenne informacye
i
wskazówki zastosowane do
potrzeb naszego ludu w A-

wyszedł

z

192 stron

meryce, że stanowi

nieoce-

niony podręcznik domowy
we wszystkich sprawach.
Cena za egzemplarz wynosi 35 c., z przesyłką 35 c.
Dla kupców i agentów, zamawiających w większej ilo-

ści, odstępuje się odpowiedni rabat. Grupy związkowe,
które

dotąd kalendarza nie
zamówiły, niech się pospie
szą, bo zapas może się wkrótce wyczerpać. Adresować należy:

DZIENNIK
1406

ZWIĄZKOWY,

W. Division st.
Chicago, UL

całym

i

na

gman.

zakupy węgli, drzeartykułów spożywczych, mebli,
maszyn,
materyałów
piśmiennych,
chemikalii,
narzędzi,
przyrządów,
i
książek, map t. j>.
Ma prowadzić wszelkie księgi rachunkowe szkoły oraz
wszelką korespondencyę z urzędem jego połączoną, do

h.

i.

oraz

ze

Par. 1.

sprze-

daży produktów i inwentarza z farmy
szkolnej. Pieniądze te wnosi do rachunków dochodów i wystawia takowe pokwitowania dla stron, a
duplikaty tychże przesyła Skarbników i Komisyi Szkolnictwa, jednoczśnie rekwirując sumę równającą się pokwitowanej, na odpowiednie cele szkolne.
Zarządca przechowuje depozyta uczni
przepisane regulaminem szkoły oznacza i pokrywa z tych
pieniędzy szko
dy wyrządzone przez ucznia. Przechowuje także depozyta uczniów na drobne wydatki i wypłaca takowe za pokwitowaniem wystawionem
przez ucznia.
Wszelkie

pieniądze, które wpływają
Zarządcy do kasy szkolnej ma
deponować we wskazanym przez Komisyę Szkolnictwa banku na imię korna

ręce

OAKFIELD, N. V.
Orupe 13»i Tadeusza Kościuszki. obrate na pucli-dzemu Jula 14 grudn
następu l*c> cli
nu
nowyth urzeduikAw
roi i :• 14:
Prese-c Jak Ob Latko. Franciszek Stankiewicz. wn *;)reie»; Julian Cygan. sekr.
finansowy; Józef Hajda*.
*ekr. prol.;
JAzcf Mm;*. »H.<yłr. Franciszek Itozek:
Franciszkę Mikołajczyk. Jzn orkisz, trustysl. \VU<1} staw Kawała, marszuh k.
ROCHESTER. N. V.
Towarzystwo lir. Izydora, gr. 512 Z.
N.F
rrn7ne
odbyło
imtlalirnlr dnia
13-go stycznia 1914 roku. na ktArern oUrano nowy z.Hrz*d na rok 1J14: Włady•ław Nawrocki,
Kopreze«. Jtanedykt
walski, wiceprezes, Piotr Żebrowski, sekretarz protokAŁowy.
WaWładysław
sekT.
fln
lewski.
; JAzef Szatkowski, ka•yor; Michał
PiUlck lewica.
Karol Kirinelewlna 1 Stanisław Przybyła, trustysl .Andrzej Krawiec. cbTgzy.
Tomasz
Kołackt.
podciiorązy; Jan Formańczck.
marszałek. Jan Wilk, odźwierny; delegaci do Gminy Nr. 87: Władysław Wołowski.
w łndysław
Nawrock.
Tomasz
Kułacki. Zarazom grupa uchwaliła wypłacić 81 A. 00 na powodzian w Galicy!.
W. Walowakl, sekr. fln.
SCH EIMECTAOV, N. V.
Ninlcjszem zawiadamiam, lz

na

rocz-

posiedzeniu 14 grudnia z. r, T.>w.
P.
olnych eitrzelcAw pod op. iw. JndwlKi, gn»pv
1240 Z.N.P.
obrało
nana
•typujący zarząd
1914;
rok
Prezes
Franciszek
Zi Zet I flaki,
w lceprez.es
Gabryel Keguła: sakr. fln. Maryan Chojnacki. sekr.
prot.
Stanice wStę.-z\ rtski.
kasyer Stanisław Stanaudwcz: marszałek Stanisław Ema ro wraki.
Pelegscl do
Gminy Polskiej w Hchenertadw N Y.:
Marceli BylsAski. Franciszek Tadeuslak.
delegaci do K.O.N.: 8t. Stankiewicz.
St. Styczyński; Or-iekunowie kasy; Jftzef. Rorz\-mowsłcL Antoni Malewicz, Fr.
Tadeusiak.

Synowie Związkowców

lub

rzy są członkami Z. N. P.

płacić będą

rocznie

$100.00. Inni uczniowie opłacać będą $125.00
rocznie. Szkolne płatne jest w półrocznych

ratach z. góry t. j. w Wrześniu i w Lutyni każroku.
Par. 2.
Oprócz szkolnego każdy uczeń
złożyć musi przed rozpoczęciem roku szkolnego $10.00 depozytu, który zwrócony mu będzie w całości przy końcu roku
szkolnego, •>
ile nie będzie zużyty częściowo lub całkowicie na pokrycie szkód wyrządzonych
przez
ucznia w zakładzie lub poza zakładem i wszelkich zaległości. Szkody, których sprawca nic
będzie wynaleziony, pokryte będą w całości z
tego funduszu rozłożone pro rata na każdego
ucznia zakładu.
Par. 2.
Każdy liczeń opłacać będzie za
pranie i sporządzanie bielizny po dolarze miesięcznie, która to kwota ma być złożona z góry co pół roku przy opłacie szkolnego.
Par. 4.
Każdy uczeń opłaca należność
za książki szkolne dostarczone
przez, zakład
nic później, jak przed upływem półrocza, w
którem książki dostarczone mu zostałv.
Par. 5.
Rachunki za lekarstwa i lekarzy wysyłane będą rodzicom i opiekunom co
miesiąc, jeśliby uczeń popadł w chorobę i
płatne są po przedstawieniu rachunku.
Par. 7.
Lekcyc muzyki i inne lekcve
poza przepisami regulaminem szkolnym płatne będą w ratach miesięcznych niezwłocznie
po przedstawieniu rachunku za takowe.
Par. 8.
Należności za materyały szkolne
i laboratoryjne uiszczane być mają przed koń-

dego

cem

każdego półrocza szkolnego.

Rozebranej
Synowie
B.

Polski. ar.
wybrali na posłodzeniu
li jcrudnta następujący nowy Z.»Julian Bura.zi.wski. prezes
JAzef
Karwat.
wiceprezes;
Władysław
<iuilewakl. »fkr. prot.:
Antoni Zieliński,
sekr. f'n.; JAwf Krasu. al. kas><-r. Jan
kaplińskt, marszałek I; Krann«zok Bral
marszałek II.; Jan Kszolek.
Bolesław
Brzezicki.
Albert
Rnipa.z. opiekunówJe
k.iay; Władysław Walczak I J.«zef Karkut, opiekunowie chorych.
Z bratniem pozdrowieniom
J. Karkut. aekr. prot
“•

ilnla

Poradź się dobrego Adwokata!

i1

DUPONT, PA.
Ninlejszetn portale rto władomońri. ż«
nasza
CritiNt powołała do zarządu nasi WJjących
człon k A w: Bronisław Ta borowiki.
JAzef Olszewaki, wiceprezes.
K. terów łez,
‘Michał
prezes;
kasyer;
Andrzej Szubert. sekr. protokAłow>
Jan
Malinowski
sekretarz finansowy.
Z bratniem p"*»dmw ienlem
Jan Malinowski,

Kto lubi czytać Kto chce
niach

lu

nam

kraju.

v Jaśnienie
sprawy zawsze iz,
pohiejpi wielkim kosztom, a powoduje osiągnięcie sprawiedliwości
Piszcie wcześnie, a załączenie'$S
na koszta pocztowe i biurowe
zapewni niezwłoczną i dokładną poradę. Adresować należy:

Max

się kształć ć

przyślą

Korespondencyjne biuro porady
prawnej w Chicago. «lównv doradca: ^r.
Kaczmarek.
szeroko
7. Iih u v
adwokat polski, posiadający _M la U praktyki adwokackiej,
udziela
porad
we
listownych
wszelkich trudnościach, zatargach
pieniężnych 1 majątkowych, uszkodaenlach.
wprawach
patentowych.
rozwodowych.
oraz
w»
wszc'klch innych sprarwąch w kakdynt stanie Ameryki 1 w starym

Ch,f***

Kaczmarek,

Kto poszukuje jak'chko'wiek nowości

aw6j adraa.

•

dostania darmo

Ksi ążek
Katalog
Obrazów,
wydawnictw
Listów I t. p.

AMERYKAŃSKICH
Pordwnajelt

nais

I

EUROPEJSKICH

kata o|, * kot ilo?*ntl Innrt h
rifct) wiAct# znajduj** się

u na-

Największy wybór baniak

Maryan Chojnacki.

ka
aa

a^arni a przakoaaaia aia.
skUdsi#

po oanach

ta

najniższych

Wam katąr*k
Pamiotoirip* *# Ksl$*arslś Im:*>rtows w CMesgo dostarczy W
1
dmięiajcie. jakichkolwiek za ąitocio po ceni niskiej! b>łi;iy“Was szybko
Agentom odstępujemy stosowny rabat.

Księgarnia Polska Importowa
4629 So. Ashland Ave.

Chicago, III.

—

Opuścił prasę I jest

CHICAGO, ILL.
Grupa Tow Robotnicze polako

Narodowe pod oą>.
A w.
Michała Nr.
172
Z N.(P.
obrała
następujący nowy zarząd na rok 1914; Michał Grygiel, prezes,
Andrzej Rlnlarklewlca. wlceprezea. Kr.
Pas ot
aekr.
Adaaiewtcz.
tlnaneowy;
tendra, aekr. prot.; Htanlelaw Mężydlo,
kasyer; Wawrzyn Matualak, 1 Radny,
Wincenty Bogucki. 2 Radny. Ptanlelaw
Nowacki. 3 radni. Pranclazelc Nowacki,
marz za lek;
Jan TknntcaU
podmarzz.)lek; Stanisław iJzzik. chorąży; Antoni
Marceli
Cebulski. podchorąży;
Adasio-

wie*. podchorąży.

BAFFALO, N. V.
Mam zaazczyt
Rynowle Polaki,

zawladomlA
It
Tow.
3*0 Z N P.
na
*rr
wwem
r orz nem
odbytem
posiedzeniu
dnia 1 atycznla
«*>ralo nowy sarznd na
rok 1314: Bt. Płlarskl. prezes; Walenty
Jetewakl. wiceprezes; St. Achtyl. zskr.
ftn.; J. Kleslrt, aekr
prot.; Ijtnaey Oraftakl, haarer; Jan Pawlak, W ład
Kownlakl. Bt. Ptnizlrtakl
opiekunowie
Bt.
W’.
Wieczorek, dekaay:
Królczyk.
legaci do Domu Polskleeg; Pt. Achtyl,
wal
KwaAnlewaVI
de1ega< I do Omlnv
Trzebiatowski,
Augiiet
chorąży; Wal.
TOwaAolewakl, marzzałek: Marcin
Nowak. odźwierny.
Staniała* Achtyl.
—

•■kola Akuszeryl

ar.
O

B. Mail.

J

do

nabycia

KALENDARZ ZWIĄZKOWY
=====

NA ROK 1914

W Adm. Dzień.
l^TO

^

się

dotąd
zatem

=

Związkowego, 1406 W. Dmsion ul.

nie zamówił sobie Kalendarza Związkowego niech
pośpieszy. Mimo wielkiego nakładu może ich ca-

braknąć Należy pamiętać że najlepszym informatorem, najlepszym podręcznikiem i wskazicielem j<**t kalendarz Związkowy.
Zawiera w solne najniezbędniejsze informacye, z jakiemi
stykamy się

w

codziennym życia

Kalendar*

Związkowy

na

rok l'.łl4

jest

do

sprzedania

po

25 centów pojedyńczy egzemplarz, u 35 Centów z przeOsobom zamawiającym większo ilości dasyłką pocztową
jemy odpowiedni rabat. Zamówienia i należność za Kalendar*

Związkowy należy

Akeaaeyyl w Jąarfca Belsk ra potlił praw I mrtr
astaowesreb airary
Po bMsoeo waeaeeły t wam
taiMM
B»t eteaź

u-

czniowie, których opłaty szkolne ponoszą inni
krewni albo opiekunowie, członkowie Z. X. P.,
a także uczniowie płacący sami za siebie, któ-

CHICAGO. ILL.
Tow.

nam

BRADDOCK, PA.
Twr Praca. *r 530 Z N P
w
Brad0' k odoy ta swoje roczne posiedzenie w
dgiu |>-IPt łrudnla 1913 roku. na ktArem okmla nwy unąd z n.utfpujiryrh
'>*:
Martą] Maclonla, prezes;
®h
Roman
Pralna,
wiceprezes; Antoni
Kułakowski, sekr. f1nj Wojciech Oefcrt
“•krTotrun* Zem
Kasyor; Roman Szajna. chori»*y
Jozef r>ziok
odźwierny’ Michał Stolertski 1 JAzef Pnllwką, oplHtunowle kaev, Manie J Maci., n la
Konstanty Jędrzejewski
dele* icl do
Omlny No. 7d. Konstanty Walczak. Macioł Owoc; Patr. Pralna, op chorych.
Z
bratnlem poadpy w leniem.
Ant. Kułakowski, sekr.

pod kaucyą regularnej kompanii bondowej uznanej przez Komisyę Szkolnictwa
wysokości $15.000.00.
Zarządca ma prawo mieć w banku nie
minej jak $5.000.00 z której sumy może pokrywać bieżące wydatki nie przenoszące kwoty $500.00 na poszczególne nieprzewidziane
wydatki.
ROZDZIAŁ IX.
Opłaty Szkolne.

w

pomoc

Szkol-

Rady

—

obszarze

Ma uskuteczniać

szkolne i wszelkie inne

kładzie.
w.

chu

w

kontroli

nej lub Komitetu Rewizyi z łona Komisyi Szkolnictwa i pozostawać ma

zdolnionego
Jest na terytoryum szkoły urzędowym
następcą Kasycra Korporacyi Szkolnej. Ma prawo robić rekwizycye pieniędzy w sumach przez Radę Szkolną
lub Komisyę Szkolnictwa zaaprobowanych.
Ma wypłacać
pensye wszystkim bez
wyjątku osobom zależnym od szkoły.
Płaci również wszystkie rachunki na
zakupna szkolne za pomocą tak z w a-'
nego “Youchcr System”, t. j. przekazów
bankowych z dołączonym rachunkiem i pokwitowaniem.
g. Odbiera pieniądze od uczni za opłaty

Szkolnictwa

Komrsyi

biurze.

osobach ubuchaltera i sekretarza.

do zakładu.

v.

czasowo

czego ma mieć

czytanie tych
książek.
Przemawianie do młodzieży.
Kontakt z instytucyami naukoweini.
Statystyka szkolna.
Zapraszanie dostojnych ludzi, wielkich artystów’ lub sławnych uczonych

owych pism

prowadzone stale lub

wypfa-

Zarządca jest gospodarzem farmy na
szkolnym.
Zarządza calem
gospodarstwem tak ogrodoweni jak i
roi nem, końmi, bydłem, maszynami,
wozami, zakupnetn paszy, nasion i t.
p., oraz takiem spożytkowaniem
produktów. jakie w jego uznaniu i w porozumieniu z Radą Szkolną, będzie dla
Szkoły najkorzystniejszem.
Zarządca odpowiedzialnym jest za
stan budynków
oraz ich urządzenie,
czystość i komfort, za jakość i ilość
pożywienia, zdrowotność i porządek a
również za regularne funkeyonowanie
pralni, kąpieli i wogóle wszystkich potrzebnych i znajdujących się w zakładzie urządzeń.
Zarządca składa Komisyi Szkolnictwa
miesięczne sprawozdanie finansowe
na odpowiednich blankietach,
kopie
których przechowuje także w swem

Zarządca podlega

m.

najmować i uwalniać wszelką
służbę stałą i przygodną, która zostaje pod jego rozkazami.
M a doglądać prac i robót, jakie
<ą

wa,

Nadzór i odpowiedzialność za gabinety i bibliotekę.
Korespondencja z rodzicami i opie-

rozwalania uczniowi

na-

Ma

szkolnym
szkolnym.

d.

lub

grupy Z. N. P. nal>7.« d<> gminy No.
M w Hiisleton: Tow. Synowie Polski *r,
1152; Tow. Rycerzy Jana 111 Sobieskiego
gr. 41.2; Tow. Honorowa Straż Polska gr.
975; Tow. Sokół Polski
Tow.
gr. 1201:
Bratniej Pomocy Kazimierza Pułaskiego
gr. 12!'8; T«>w. Przemienienia Pańskiego
gr. 1317; Tow. Sw.
Kazimierza gr 966.
Wazystkie te Towarzystwa są założona 1
istniejące w mieście liazleton. tlmina Z.
N. P. 'urząd/ila 26 stycznia 1913
roku
wspaniały obchód 5delo letni Powstania

o

a.

w klasach i w
stancyach i
obszarze szkolnym.
Wnioski
dotyczące
wprowadzenia
zmian porządku domowego,
przepisów, karności lub ulepszeń w programie ogólnym.

wyjątkowych okolicznościach.
Wzywanie lekarzy do chorych

Obowiązki Zarządcy będą

stenui»<'#»

Inspekcya

kunami uczni.
Uwalnianie uczniów od nauki

«

Par. 2.

czniów.
q.

l.

Szkolnictw a.

Szkolnej kandydatów na profesorów, nauczycieli i
instruktorów, oraz zawieszanie tychże
w sprawowaniu obowiązków.
Ogłaszanie programów i katalogów
szkolnych.
Wybieranie i kompletowanie książek
i rekwizytów szkolnych w porozumieniu się z Radą Szkolną.
Przeznaczenie profesorów i instruktorów do ich obowiązków i nadzór nad

w

ce

■pooaynają
Wkselkte

nagród i dy-

nimi.

tylk->.

Katalog Harmonii, konrrrtyn, mm-rh harmonijne, b galo ilustrowany
w kdorarh (1o«’arrz»mr kardamii
kto na‘IH> dr na akapadycya.
Wlalkl katalog inatrumantów mu.yonych I prayborow, ukta do
surrzymr k a* Ja ni u kto oadaśle 12o na akapedycye. Oba katalogi w

rhdrow

i.

HAZLETON, PA.
Sprawozdanie roczne Gminy Z. N. P.
w
łiazletun. Pa., ora/ #yMr noNo. 28
wego zarządu na rok 1914
Następują-

*

Cena

WYDAWNICTWO

h.

ninem

ILL.
Na posiedzenia Tow. KPI ko Robotnicze
gr. 1Ó31 Z.N.3*., otlbyfem 7 grudnia 1 :* 18
r
wybrano nowy Zarząd na rok 1914.
W Wdowiarz, prezes
w.
Korbeokl. wiceprezes.
Jos.
Kr^sztołonadcz, sok rota ra
finansowy: A. LeAny, aekr. prot.; W.
Żyra, kasycr.
W. Wdowiarz, sekr. fłn.

zakładu.

Przedstawianie Radzie

CLIFF SI DE, N. J.

LYON, PA.

z

g.

Grupa 1Ś96 To*-. Gwiazd
Wolnokcl w
Oiffside. N. J. na poiinh^niu rooanem
ohrala następujący zarząd na rok 1914. a
mianowicie: Prezes Hol es ław Pajdowskl;
wicą prezes Bronisław Kankowski; sekr.
fłn. Mateusz Grądzie); sekr. prot.
Jozef
Wftjcickl, kasyer: Jan Cymennan.

A. J. Zieliński

konferencyach.
z
pojedynczymi

Wydawanie świadectw,
plomów.

k.

podarczych,
finansowych i materyalnych
Szkoły Związkowej oraz stróżem całego majątku ruchomego i nieruchomego Szkoły
\\ yższej
Z. N. P.. Zarządca jest ex officio
członkiem Rady Szkolnej z głosem doradczvm
we wszystkich
sprawach w kompetencye jego
W zakresie swych
wchodzących.
czynności
odpowiedzialnym jest tylko przed Komisyą

lub

f.

HURLEY, WIS.
Nowy zarząd grupy 43J na rok 1914:
lJipar.t
Pawlicki, prezes,
Aleksander
Skowroński,
Antami
wiceprezes.
Wysekr.
szynk,
Stanisław
fin.;
Sturgulewskl, irk r. proiokWmry, ukr. protokdluwy.
Bolesław Liogdzo,
k;tsver. JAzof Murawski, mitr-s salek
Czesi iw Wy.
szynk, chorąży; Julian Mat uszko, opiekun chorych na Hurley; Piotr Guian. ol
plekun chorych na cl He
Montreal:
Franciszek
Sobolewski, '.--Stanisław
Kowalkowski 1 Wacław Wy*z\ ńskl. opi«kunowle kasy.

n>

“Lutni*”, grupy 1244

CHICAGO,

Tow.

nie uczniów

roku szkolnego 1914-15. O promocvi stanowić ma jakość pracy i ilość lat służby

Ntnle.iaaeiii

N. Y.
AUBURN.
Dni* 21 grudnia 1918 r. odbyty aJą wykory -w grupie 1007. Nu?<vpu1ący zarząd
aorta! wybr.i-nv na r«>k 1914: Prezeska
Marcela
pornlcela fPelc; wlriprMłdi
t*ołęig-i. Marya Wojnar, ickt. finansowa; Julia Noga, sakr. prot.; Marya Jaaas. kazyerka.
Z szacunkiem
Domicela Pele.

będzie

Instruktor czyli zastępca nauczyciela po
rocznej służbie, na polecenie Rady Szkolnej zostać może nauczycielem z nominacyą na dwa lata.
Nauczyciel po dwóch
latach slu/by na polecenie Rady Szkolnej
zostać może Profesorem z nominacyą na
trzy lata. Unormowanie fakultetu według
powyższej gradacyi nastąpi z początkiem

poaieZ.
N.P. odoytem dna 14 grudnia b r. wybrany zostały nowy zarzud na rok 1914:
Jan Golcsewskl. prezes; Antoni .\l*rg:lewski; J6zef Czajkowski, sekr. fin ; Wt.
Porruaki. sekr. orot.; Piotr Ryd żeński,
kasjer; Antoni Cybulski, kontroler; Fr.
Roluff. marszałek; Jan Goiozewaki l Antani Margolewakl. delegaci do Gminy.
Jan Golczewskl, prez.

ftplewti

na

ą wszelkie

—

obszarze

ROZDZIAŁ VIII.

_iie ewentualnie wyklucza-

e.

x.

BALTIMORE,
Zawiudanuam

Penn-

mają być czynnikami decydującymi w wyborze członków fakultetu. (Członkowie fakultetu
mają być przedstawieni przez Rektora do zatwierdzenia Radzie Szkolnej, a następnie an-

Kandydaci do przyjęcia na Kurs Kolegialny, w klasie pierwszej (Freshman
Class) muszą mieć ukończony Kurs
Akademicki, t. j. "High School” albo
z
muszą złożyć egzamina
objętych
tym kursem przedmiotów lub wykazać takie wiadomości, jakie pokrywają wymagania szkoły o kursie czteroletnim. Muszą oni także uczynić za- J

Wybory Urzędników w
Grupach Związkowych.

Fakultet

ma

Par. 2.
Członkowie fakultetu mają hyc
ludźmi doskonale uzdolnionymi i wykalifikowanymi do swych specyalnych zadań. Osobisty charakter i reputacya fachowa t. j. rekord

zane.

Warunki

Narady wspólne

n.

sylvania.

naukach niż wymaganem
do
jest
wstąpienia, otrzymać mogą kredyt za
pracę nadetato-wą jeżeli pobierali nauki w szkole uznanej
przez fakultet.
Fakultet jednak wymagać może składanie egzaminu jeśli to uzna za wskaPar. 9.

Przewodniczenie

j.

Zarządca, jego Prawa i Obowiązki.
Par. 1.
Zarządca (General Manager)
jest gospodarzem i kierownikiem spraw gos-

razie potrzeby.

w

d.

i Instruk-

Kolegium Z. X. P.
przynajmniej z sześciu regularnych profesorów, którzy cały swój czas
poświęcać będą nauczaniu w klasach kolegialnych, skoro tylko takowe będą otwarte, oraz
Rektora i takich dodatkowych
nauczycieli i
instruktorów, jakich Rada Szkolna uzna za
nieodzownie potrzebnych mających odpowiedni stopień naukowy i publiczne prawo nau-

nie-

z

czasie lub

m.

torzy.
Par. 1.
składać się

a

c.

poracyi szkolnej

uskutecznia przez “V©ucher System”.

struktorowie uzdolnieni do muzyki i gimnastyki oraz Sekretarza Rektora, któremu pensvę wyznacza Ruda Szkolna.

na

Fakultet

trzech

wyżej

e.

może

sprawach w kompetencye jego
wchodzących.
Par. 5.
Oprócz regularnych profesorów
i nauczycieli w takiej liczbie jaka się okaże
potrzebną zatrudnieni będą w zakładzie in-

wybrany przez Komisyę
zamknięciu roku szkolnego.
Obowiązki jego są następujące:
a.
Główny nadzór nad intcllektualnem,
moralnem i fizycznem
wykształceniem i wychowaniem młodzieży.
b. Zwoływanie
konferencyi w każdym

ROZDZIAŁ VII.

mogą

a.

w

Rekuczni

Par. 13.
Wszelkie zmiany w programie
nauk zaprowadzone być mogą tylko poukóńczeniu roku szkolnego.

sylabizowania t. j. “spelling”, arytmetyki, historyi Stanów Zjednoczonych,
historyi polskiej, fizyologii i hygieny.
Kandydaci którzy odpowiedzą niedostatecznie

odczytane będą przez
obecności wszystkich

miesiąc
danej klasy przyczem Rektor udzielać
publicznych pochwał lub nagan.

cych przedmiotów: Angielskiej i Poi•kiej gramatyki i czytania, geografii,

c.

Rodzicom i

tora co

następują-

z

Radę Szkolną,

stkich

Szkolnictwa po

—

po złożeniu zada-

egzaminu

—

Nad fakultem stoi
Rektor wybierany po upływie roku szkolDo nauczania
nego 1914-15 na lat pięć.
w klasach
przygotowawczych Rektor deleguje nauczycieli z grona fakultetu.
Par. 4.
Głównym kierownikiem Szkoły
Z. N. P. będzie Rektor przedstawiony przez

danego nauczyciela.

adresować.

DZIENNIK

ZWIĄZKOWY,

1406 08 W. DIVISION
CHICAGO, ILL.

ULICA,

||

|!

j

!

I
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