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Z posiedzenia Zarządu Wy- 
działu Kobiet Z. N. P. 

odbtego w czwartek, dnia 3-go 
kwietnia 1913 roku. 

Posiedzenie dawnego Zarządu 
Wydziału Kobiet Z. N. P. otwo- 

rzyła prezeska, p. Marya Kufle- 
wska o godzinie 3-ciej po połu- 
dniu. 

Odczytano i przyjęto protokóły 
z posiedzeń Zarządu z dni: 5-go 
i 12-go marca r. b. 

Uchwalono wypłacić przedło- 
żone rachunki. 

Komitet Organizacyjny spra- 
wozdaje, że założoną została 
przy współudziale dyrektorek 
Zarządu Wydziału Kobiet Z. N. 
P. nowa grupa żeńska w Keno- 
sha, Wis. Przyjęto. 

Komitet Szkółek sprawozdaje, 
iż na Wojciechowie do Szkółki 
Sobotniej uczęszcza obecnie oko- 
ło 57 dzieci; na Trójcowie około 
60. Dalej zaznacza, iż należy 
kłaść dzieciom uczęszczającym 
do tychże szkółek nacisk na fakt, 
iż prowadzone one są przez Wy- 
dział Kobiet przy Związku Na- 
rodowym Polskim, albowiem 
wiele z dzieci albo nie wic, kto 

ouuuimc prowadzi, aioo 

6ą mylnie w tym względzie poin- 
formowane. Dalej sprawozdaje, 
że “Klub Polskich Dzieci” ze 

Szkółki Sobotniej w Avondalc ze- 

brał i ofiarował na Wyższy 
Szkołę Sobotnią $4.00; że w 

Szkółce Sobotniej w Avondale 
dziatki uczą się szczerze i ocho- 
czo ; że odbył się tam obchód 
dla dziatwy. Przyjęto. 

1 cnże Komitet sprawozdaje, 
iż na Town of Lakę istnieją w 

Szkółce Sobotniej dwa oddziały; 
w tych do I go uczęszcza dziatek 
zaledwie 10, do drugiego zaś tyl- 
ko 8; Komitet zaznacza, iż daw- 
niej do Szkółki tej uczęszczało 
więcej dziatwy, dziwi się temu i 
poleca gorąco agitacyę Wydziału 
w tym względzie. Dalej Komitet 
poleca, by żeńskie grupy związ- 
kowe w dzielnicy Town of Lakę 
zainteresowały się istniejącą 

tamże Szkółką i aby zechciały 
wydelegować ze swego łona od- 
powiednie komitety, któreby 
miały za cel zwiedzanie wspom- 
nianej Szkółki Sobotniej. Przy- 
jęto. 

Dalej Komitet poleca zwracać 
baczną uwagę na to, aby nauczy- 
cielki w Szkółkach Sobotnich li 
tylko polsku uczyły, aby nie 
wyrażały się po angielsku, t. j. 
w takich naprzyklad wypadkach, 
gdy wołają na któreś z dzieci, by 
nie wołały “Mary!” ale “Maniu!” 
i t. p. Przyjęto. 

Dalej Komitet sprawozdaje, iż 
na Bridgeporcie uczęszcza do 
Szkółki Sobotniej około 40 dzie- 
ci i, że nauka w' tej Szkółce idzie 
jak najlepszym trybem. Tutaj 
Komitet dodaje, iż na Town of 
Lakę odbył się niedawno obchód 
dla dziatwy i to z wielkiem po- 
wodzeniem. Przyjęto. 

Wyłania się dyskusya nad pe- 
w'ną sprawą, a mianowicie: do 
redakcyi “Zgody” żeńskiej nade- 
szło od jednej z sióstr związko- 
wych podziękowanie za otrzy- 
many bukiet kwiatów i upomi- 
nek, którego redaktorka nie za- 

mieściła w piśmie. Na interpela- 
cyę jednej z wydziałowych redak- 
torka odpowiada, iż podzięko- 
wania tego nie zamieściła dla te- 

go, żc uważała je za rzecz oso- 

bistą i z zasady umieszczanie w 

piśmie naszem podobnych rzeczy 
uważa za niewłaściwe. Po dłuż- 
szej dyskusyi nad tą kwestyą 
Zarząd uchwala, by podziękowa- 
nie rzeczonej pani zamieścić w 

“Zgodzie” i w przyszłości podo- 
bne rzeczy przyjmować do dru- 
ku. 

Na nowe sprawy: 
Dnia 30-go maja b. r. odbyć 

się ma na cmentarzu polskim po- 
łów na rzecz polskiego sierocińca 
w Norwood Parku i dyrektorka 
Chodzyńska, jako należąca do 
Komitetu Urządzającego prosi 
Szan. Zarząd Wydziału Kobiet 
Z. N. P. o wypożyczenie na ten 
cel posiadanych skarbonek. Za- 
rząd przychyla się do tej prośby. 

Dyrektorka Chodzyńska rezy- 
gnuje z urzędu i poleca na swe 

miejsce p. Łukasik. Ta przyjmu- 
je. 

Na wieczorku urządzonym 
przez grupę 633 Z. N. P. w sali 
Związku Polek w dniu 27-go 
marca 1). r. zebrano na Szkolę 
Związkową sumę $17.25. 

W tem miejscu nowoobrany 
Zarząd W ydziału Kobiet Z. N. P. 
zabiera swe miejsca i prowadzi 
dalej posiedzenie. 

Za bilety na Wieczorek Wy- 
działu Kobiet Z. N. P. wpłynęło 
jeszcze 50 centów. Na scsyi dnia 
drugiego Zjazdu Ósmego w Sa- 
li Związkowej wpłynęło na Szko- 
łę Związkową $2.27. 

Dyrektorka Zarządu Ccntral- 
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ncgo Z. N. P. W. Chodzyńska 
zabiera głos i życząc nowemu 

Zarządowi Wydziału Kobiet Z. 
N. P. wszelkiej pomyślności, ra- 

dzi zebranym paniom, by w pra- 
cy swej i na posiedzeniach swo- 

ich unikały w*szelkich osobistych 
wycieczek, aby na posiedzenia 
Zarządu stawiały się jak najre- 
gularniej i takoż owe otwierały. 

Proponuje się urządzenie po- 
łowu (Tag Day) w polskich 
dzielnicach na Szkołę Związko- 
wą. Wyłania się kwestya dnia 
tegoż. Jedna z dyrektorek zazna- 

cza, że porozumie się z Komite- 
tem Obchodów Narodowych i 
przekona, czy nie możnaby tego 
połowu uczynić w dzień Ob;l*odu 
50-tej rocznicy Powitania Sty- 
czniowego. Przyjęto. 

Miało nastąpić odczytanie 
protokółu ze Zjazdu ósmego 
Wydziału Kobiet Z N P., ale 
p nie waż tenże jesz:*.*; nie goto- 
wy, odłożono do przyszłego po- 
siedzenia, które się odbędzie w 

pierwszą środę maja b. r. 

Na tem posiedzenie o godz. 
5tej po południu odroczono. 

PODZIĘKOWANIE. 

Niniejszem składam serdeczne 
podziękowanie paniom Tow. 
“Promień Nadziei”, gr. 1242 Z. 
N. P., a mianowicie paniom: Iv. 
Bradel, M. Szymańskiej, E. Ko- 
walewskiej, B. Małkiewicz, W. 
Jurkowskiej, K. Staszewskiej, M. 
Wieczorkiewicz, J. Jakubowskiej, 
M. Niedzielskiej, A. Wilhelm, 
M. Kiędziorskiej, J. Patyk; które 
sprawiły mi niespodziankę, obda- 
rzając mię pięknym bukietem i 
miłym upominkiem, za które za- 

syłam szczere staropolskie Bóg 
zapłać. 

Z poważaniem 
Pelagia W. Stranc* 

KOBIETA W GOSPODAR- 
STWIE DOMOWEM. 

Każda kobieta przy zachodzie 
około wygód domu i kuchni po- 
winna przedewszystkiem dbać o 

swoje zdrowie i nie nadwyrężać 
się tam, gdzie nie potrzeba. 

W iększość naszych kobiet ma 

dziwny zwyczaj szybkiego biega- 
nia po kuchni przy przyrządza- 
niu posiłków, jako też wykony- 
wania wielu różnych czynności 
stojąc, co czyni je nerwowemi, a 

z czasem osłabia je bardzo. — 

Bezpotrzebnem lataniem nie zy- 
ska się na czasie, a dowodzi to 
nietaktu gospodyni. — Zaoszczę- 
dzenie biegania hałasu, zaosz- 

czędza zdrowie gospodyni. 

Każda gospodyni i»owinna 
dbać o wygląd mieszkania. Mie- 
szkanie mówi nam odrazu o roz- 

woju umysłowym i upodoba- 
niach gospodyni. Z czystości 
wnosimy o zamiłowaniu jej do 
pracy. Z ręcznych robót — o jej 
ręcznej umiejętności, z obrazów i 
książek o jej poziomie umysło- 
wym. 

BARIO DARIO 
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Szkółki sobotnie dla 
dziatwy. 

Utrzymuje je Wydział Kobiet 
Z. N. P. 

Szkółki Sobotnie Wydziału Ko- 
biet Z. N. P. prowadzone są w 

następujących dzielnicach: 
Trójcowo — hala parku Nr. I 

od godz. lej do 4-ej po poł. 
Avondale — hala Wachowskie- 

go, róg Milwaukee ave., i Gre- 
sham ul., od godz. 9-ej do 12-ej 
przed poł. 

Town of Lakę — hala parku 
Davis Sąuare, od godziny lej do 
godziny 3:30 po południu. 

Wojciechowo — hala Pułaskie- 
go. róg Ashland ave. i 18-tej ul., 
od godz. io—12 rano. 

Bridgeport — hala parku Mark 
White Sąuare od godz. 9:30 do 
11:30 w południe. 

Szkółki sobotnie mają wielkie 
znaczenie dla dziatwy naszej, to 
też spodziewać się należy, że ro- 

dzice zrozumią doniosłość spra- 
wy i tłumnie posyłać będą dzieci 
do szkółek. 

•Kto chce hyc dobrze oszuka- 
nym. niech wpoi w siebie przeko- 
nanie o wyższości swej nad inny- 
mi. 
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