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Do Szanownych Braci Związkowców. 
rr- 

Finansowa struna najwa- 
żniejszej z naszych instytu- 
cyi, a mianowicie Szkoły 
Wyższej w Cambridge 
Springs, potrzebuje znacz- 

nej naprawy, jeżeli dzieło to, 
którego Związek się podjął, 
ma być trwałem i zadanie 
swe spełniać należycie. 

Bardzo skrupulatne opra- 
cowanie budżetu rozchodów 
na drugie półrocze, t. j. na 

czas* od i-go lutego do i-go 
sierpnia, wykazuje jasno, że 

Szkoły nie można utrzymać 
z dochodów pewnych, t. zn. 

z przymusowego podatku, 
uchwalonego przez Sejm i z 

opłat szkolnych. Dochody te 

nic wystarczą nawet na po- 
krycie wszystkich wydat- 
ków koniecznie potrzebnych 
do prowadzenia Szkoły. Po 

obcięciu budżetu do mini- 
mum — po obcięciu takiem, 
na jakie w przyszłości nie 

będzie można się zgadzać, 
jeżeli ani nauka, ani gospo- 
darka w Szkole nie mają u- 

cierpieć, brak będzie jeszcze 
blisko 5.000 dolarów, ażeby 
budżet pokryć. PrzyTĆTO nitr 
da się spłacić ani centa z 

długów — nic mówiąc już o 

odkładaniu pewnej sumy do 
funduszu rezerwowego, któ- 
ryby odpowiadał wartości 
zabudowań, a który prze- 
cież stworzyć trzeba, jeżeli 
gospodarkę racyonalnie pro- 
wadzić chcemy. 

Związek, podejmując się 
tak wielkiego dzieła, jakiem 
iest stworzenie i utrzymanie 
szkoły, w której młodzież 
polska ma otrzymywać wyż- 
sze wykształcenie prawic że 
Inrmo, musi wynaleźć źró- 
dła dochodów potrzebnych 
do racyonalnej gospodarki. 

Sejm XX uchwalił poda- 
tek czteroccntowy na Szko- 
le—podatek bardzo niski na 

tak wielkie przedsięwzięcie. 
Niepodobna uwierzyć, aże- 
by nawet najbiedniejszy z 

draci Związkowych nie 
mógł płacić więcej jak czte- 

ry centy miesięcznie — zwa- 

żywszy o ilekroć większe 
podatki płacić musi rodak 
ugo w* Polsce powiedzmy 
na wojsko pruskie, moskie- 
wskie lub austryackie, zwa- 

żywszy dalej, jak wielkie po- 
datki on sam płacić potrafi 
na inne, nie zawsze pożyte- 
czne, sprawy. Lecz faktem 
test, że Sejm, przy uchwala- 
niu podatków na szkołę i in- 
ne ideowe cele, zawsze bę- 
dzie musiał myśleć o naju- 
boższych z nas — i zawsze 

będzie uchwalał minimalne 
tylko podatki, które nie wy- 
starczą na dobre i chlubne 
przeprowadzenie tego, cze- 

tro się podejmuje. Atoli cóż 
powiedzą tra to wszyscy ci. 
dla których los szczęścia do- 
hrotlrwszym był i którzy w 

dostatkach żyją? Czyż i oni 
mają się zadowolić tymi 
centowymi podatkami, któ- 
re najuboższy płaci? Chyba 
że nie! 

tych więc braci, któ- 
rzy bez uszczerbku mogą 
więcej — nieraz daleko wję- 

cej — płacić na cele ideowe 

Związku odzywamy się z u- 

silną prośbą o dobrowolne 
opodatkowanie się na Szko- 
łę Związkową — przypomi- 
nając, że oni szczególnie 
mają obowiązek dbać o mło- 
de nasze pokolenie i dopo- 
módz mu do zdobycia dla 
siebie i Ojczyzny lepszej 
przyszłości przez lepsze 
Przyf?otowanie się do życia. 
Dla wszystkich Związkow- 

ców dobrej woli, poczuwa- 
jących się do sprawiedliwe- 
go rozdziału obowiązków o- 

bywatdskich, powołujemy 
do życia Klub Przyjaciół 
Szkoły Związkowej, pro- 
sząc o przystąpienie do nie- 

RADA SZKOLNA Z.*N.P. 

Klub Przyjaciół Szkoły 
Związkowej. • 

1. 'Wychodząc ż założenia, że 
nie wszyscy członkowie Z. N. P. 
uważać mogą, że płacąc podatek 
■szkolny uchwalony przez. Sejm 
XX. a względnie uchwalany przez 
Sejmy przyszłe, dostateczną już 
dziesięcinę płacą na cel tak wiel- 
ki i drogi, jakim jest danie mło- 
dym pokoleniom wyższego wy- 
kształcenia, Rada Szkolna powo- 
łuje wszystkich członków dobrej 
woli a szczególnie tych. którzy 
dzięki dobrobytowi swemu zna- 

czne nawet ofiary ponosićby mo- 

gli bez wielkich wysiłków, do za- 

pisania się w poczet członków’ 
Klubu Przyjaciół Szkoły Związ- 
kowej. 

2. Klub P. Sz. iZw. składa się z 

tych członków Z. N. P., którzy 
dobrowolnie się opodatkowując 
na rzecz Szkoły na listę człon- 
ków Klubu się zapiszą. 

3- Celem Klubu jest: a) powię- 
kszenie dochodów pewnych 
Szkoły i ułatwienie przez to ra- 

cyonalnej gospodarki, dążyć ma- 

jącej do spłacenia długów i stwo- 
rzenia funduszu rezerwowego a 

możliwie i żelaznego; b) popie- 
ranie Szkoły przez budzenie o- 

fiarności wśród innych; c) bu- 
dzenie -wśród 'Polaków, a szcze- 

gólnie wśród Związkowców po- 
czucia, że obowiązkiem ich jest 
dać synom swym możliwie jąk- 
ną jlepszego wykształcenia i po- 
syłać ich po takowe nie gdziein- 
dziej jak tylko do Szkoły Związ- 
kowej. 

4. Organizacja >Kltibu jest na- 

stępująca: 
a) Punktem środkowym —nie- 

jako głównym zarządem Klubu 
je*t Rada Szkolna, sekretarzem 
zaś i kasy erem Zarządca Szkoły. 

M W poszczególnych miej- 
scowościach potworzyć się mngą 
lokalne Kluby bądś to przy da- 
nych grupach, lub gminach lub 
organizując się w jakikolwiek in- 

sposób najlepiej odpowiedni 
danym warunkom. 

“Zorganizowanie klubów- lokal- 
nych w poszczególnych okręgach 
mogliby wziąść Komisarze w swe 

ręce i ewentualnie połączyć po- 
szczególne kluby danego okręgu 
w jedną całość pod ich zwierzch- 
nictwem się znajdującą”. 

c) Listę całkowitą wszystkich 
członków Klubu utrzymywać i 
ogłaszać będzie raz na rok Za- 
rządca Szkoły, wydając książkę 
pamiątkową szkoły ze szczegóło- 
wcm sprawozdaniem. 

d) (Każdy członek zobowiązu- 
je się, wstępując do Klubu, pła- 
cić regularnie pewną sumę, któ- 
rą sam sobie wyznaczy i upoważ- 
ni Radę Szkolna do kolektowania 
tej sumy miesięcznie, kwartalnie 
lub rocznic bądź to przez sekre- 
tarza grupy, do której należy, 
bądź to przez zarząd Klubu lo- 
kalnego. jeżeli Klub taki się zor- 

ganizuje. 
e) Nazwisko nowo wstępują- 

cych członków ogłaszać będzie 
Rada Szkolna w Zgodzie z poda- 
niem podatku, jaki dany członek 
zadeklaruje. 

f) Kluby lokalne nie powinny 
zadowolić się zbieraniem podat- 
ków od swych członków, lecz 
pracę swą rozszerzyć przez urzą- 
dzanie wieców oświatowych, 
przez urządzanie przedstawień i 
zabaw na cele Szkoły i przez 
składkowanie i usystematyzowa- 
nie składkowauia na zabawach 
prywatnych i publicznych.”. 

W tych dniach roześle się do 
sekretarzy grup formularze poda- 
ne poniżej d<j zapisywania dekla- 
racyi wstępujących do Klubu 
członków — z prcfśbą o zdoby- 
wanie dla Klubu jak największej 
ilości członków. 

Każdy Związkowiec, któryby 
z własnej inicyatywy i dobrej 
woli chciał na rzecz Klubu agito- 
wać wśród Braci Związkowców 
otrzyma po zgłoszeniu się do Za- 
rządu Centralnego też same for- 
mularze. 

Po wypełnieniu takowych wy- 
słać je należy na ręce Zarządcy 
Szkoły, adresując “Polish Natio- 
nal Alliance College, Cambridge 
Springs, Pa.", lub do Zarządu 
Centralnego w Chicago. Formu- 
larz podany poniżej można wy- 
ciąć z Zgody i po w'ypełnieniu 
przesłać na wskazane miejsca. 

UWAGA: — W tych dniach 
roześle się do sekretarzy grup 
formularze podane poniżej do za- 

pisywania deklaracyi wstępują- 
cych do Klubu członków — z pro- 
śbą o zdobywanie dla Klubu jak 
największej ilości członków. 

Każdy Związkowiec, któryby z 

własnej inicyatywy i dobrej wo- 

li chciał na rzecz Klubu agitować 
wśród Braci Związkowców, otrzy- 
ma po zgłoszeniu się do Zarządu 
Centralnego też same formularze. 

Po wypełnieniu takowych wy- 
słać je należy na ręce Zarządcy 
Szkoły, adresując: "Polisb Na- 
tional Alliance College, Cambrid- 
ge Springs, Pa.”, lub do Zarządu 
Centralnego w Chicago. 

Formularz pr»dany poniżej mo- 

żna wyciąć ze “Zgody” i po wy- 
pełnieniu przesłać na wskazane 
miejsca. 

(Formularz) 

Klub Przyjaciół Szkoły Związkowej. 
Ja niżej podpinany członek Z. V. p Grupa. przystfpuJe do Klu- 

bu V. 8 Z. ł opodatkowuje ale na aume.płatna 

(m o*le< znte. kwartalnie, rooznle) 1 upoważniam Rade Szkolna do kolekto- 

wanta aumy tej odemnie, porze wazy od.. 
Rezerwuje "obłe prawo wystąpienia c Klubu każdego r zasil 

Podpia . 
Adres .... 

Nr. 

Budżet Sżketjf Związkowej ni czas od 1-(o Lutego 
da 1-go Sierpnia 1914 roku. 

Stosownie do uchlały powziętej na posiedzeniu Komisy! Szkolnictwa, 
odbytego dnia Ciso grudnia 1918 roku w Domu Związkowym w Chicago. 111'- 
uois. Rada Szkolna opracowała budist rozchodów i dochodów na czas od 
1-RO lutego do 1-go Sierpnia r. b. i podaje go niniej&zem do publicznej wia- 
domości Związkowców. 

Dla przejr?yafi>sci i ułatwienia kontroli podzielono budżet rozchodów na 
dwa główne działy, a mianowicie Dział Szkolniczy i Dział Gospodarczy i Za- 
rządczy, dzieląc pierwszy na trzy a drugi na cztery części te zaś na poszcre- 
gólne pozycye jak następuje; 

Dział Szkolniczy. 
I. Pensye Niacsyoiell, 

II. Nieruchomości (nowe przyrządy, urządzenia i pracownio, 
III. Wydatki bielące. 

Dział Gospodarczy i Zarządczy. 
IV. Pensje: 

a) Artminiztracya, 
h) Dom Balrołny 
c> Maszynerye. 
di Kur bufa 1 jadalnia. 
e> Pralnią, 
f) Farma, 
g) Rzemieślnicy. 

\. Nieruchomości. ruchomości i melioracje przewidziane. 
a> Administracja. 
b) Dom Szkolny i grunt służący celom szkolnym. 
c) Maszynerye, 
d) Kuchnia i jadalnia. 
e) Pralnia, 
f) Farma. 

VI. Wydatki bt*«ząre. , 
a) Administracja. • 

b) Dom Szkolny i grunt służący celom szkolnj ui. 
c) Maszy nerye, 
d) Kuchnia 1 jadalnia. 
e) Pralnia, 
f) Farma. 

VII Wydatki specjalne. 
a) Kabezpioctenie od ognia. 
b) Procent od długów i hypotek. 
c.) Spłaty, 
d) Posiedzenie Komisyi Szkolnictwa, 
o) Kobłi* prawnicze, 

^ 
t) Nieptr**widziane 1 niedobory. ■' 

Gospodarką finansową Szkoły usytematyzowano ostatecznie i to w na- 
ztępny sposób. X początkiem każdego miesiąca kasjer Związku prześle 
wszystkie fundusze, które wpłynęły na rzecz tizkoiy do banku »• Cambridge 
Springs. do dyspozycyi Zarządcy, który wydatki rohlć będzie ściśle według 
uchwalonego budżetu. Nie później jak ló-go każdego miesiąca Zarządca wy- 
śle szczegółowe sprawozdanie z dochodów I rozchodów na ręce prezesa Ra- 
dy Szkolnej, przewodniczącego komitetu budżetu 1 finansów orzz na ręce 
sekretarza generalnego, który spełniać będzie funkcję audytora Korporacji 
Szkolnej, stwierdzając ozy poszczególne wydatki były legalne, t. J. czy bj ł> 
przewidziane w budżecie. 

Gospodarka finansowa jest zatem ścisła i przejrzysta 1 podlega ciągłej 
kontroli Zarządu Centralnego. 

Przy opracowywaniu budżetu okazało się. że oszczędność Jak najdalej 
:dąra jes' koniecznie potrzebną. Z lego względu zawieszono niektóre daw- 
niejsze uchwały co do melloracyi. odkładając takowe na później 1 wogóle 
obcięto wszystkie wydatki <Jo absolutnego minimum. 

Budżet opracowany przez komitet budżetu 1 finansów i ostatecznie 
przyjęty przez Radę Szkolną na posiedzeniu z dn.a 13-go lu ego b. r. przed 
stawia się jak następuje: 

Dochody spodziewane. 
1. Z podatku członków Z. N. P. po 4 centy miesięcznie od 

103.000 rzlociiów po $4.1110 miesięcznie, czyli przez 6 mie- 
•l«cy .t.$24,720.00 

2. Opłaty do skolektowania od a'udentów za 2*g1e półrocze 
$4,406.45 z potrąceniom depozytów 1 kwot nadpłaconych 
($1,310.00 1 $240.95), które trzeba zwrócić z końcem roku — 

należność na czysto (netto) Jest 2,865.50 
5. Gotówka w Cambridge Springs NaH Bank dn. I go lutego 

1914 roku . i,e«5.32 
•4. W ręku kasyera <Kom. Szkol, reszta z funduszu na spłatę 

długu hypotecznego zebranego przez byłego Cenzora ▲. 
Schreibera 113.42 

6. Produkfa na składzie (zapas w dn. 1-go lutego) wartodć w 
przybliżeni .'. 600.00 

6. Opłaty za stołowanie od 4 profesorów po $15.00 miesię- 
cznie od kaddego (o tle profesorowi* będą się nadął etoło- 
Wł<l> . 310.00 

7. Ofiary apecyalne i składki publiczne (kwota nieokreślona?). 

Zatem przypuszczalny dochód na J-gle półrocze bez do- 
chodu ze składek wynosi RAZEM $30,224.24 

ROZCHODY NIEZBĘDNE. 
Dział Szkol mary. 

1. Tensye Nauczycieli: 
Prąf. 'Piątkowski, $160.00 przez 8 miesięcy. $900.00 

Piwowarski, $125.00 praes $ miesięcy. 750.00 
" Ostrowski, $100.00 przes « miesięcy 600.00 
" Dolewczyński, $100.00 przez sześć miesięcy.. 600.00 
" ć»rule. Ilon nn przez « młeslfcjy. 600.00 

łłayes. IKkt.no przez 5 miesięcy *00.00 
Kline, $80.00 przez 6 miesięcy 400.00 

" Smith, $75.00 przez 5 miesięcy $75 00 
Tratka. $75 00 przez 6 miesięcy. 450.00 

" Kschwał, $60.00 przez 6 miesięcy. 8*0.00 $5,($5 00 

II. Ruchomości. 

Gabinet fl*vrzny <r•rrąd/on* akładka zpecyalna) $1500 00 
Zbiorek mlneralnglrzny.10000 

R.blioteka I czytelnia 200.00 
r*mpa projekcyjna. 100.00 1300.00 

III. Wydatki ble*#ce. 
Przybory 1 druki (Katalog) .f400.00 
Rozmaitości . 200.00 $000.00 

Na Dział Stkolnlczy RAZEM . 07,033.00 
Dział Gospodarczy I Zarzgdczy. 

IV, Tonaye. 
a. Admialfttraryt 

Sioczyflakl. administrator, flOO.oo przez $ mieś. $000 00 
RiKdialer, $02.32 prze* 0 miealpcy .. *00.00 
Klerk. 03:.on prze z « mienlpry ./.....i... ?10 00 $1,310.00 

b. Dom Szkolny. 
Klucznik, (26.00 prze* 6 miesięcy.fióO.OO 
Służący. $26.00 przez 6 miesięcy. 150.00 
Służący, 62*00 prze* S miesięcy.—.... 150.00 
StrOi nocny, $25.00 przez $ miesięcy. 150.00 $600.00 

c. Maazynerye. 
OłOwny maszynista, $*3.S$ przez « miesięcy .. $600.00 
Maszynistę, $75.00 przez 6 miesięcy. 450.00 
Maszynista (2{3 pen.)*, $76.00 przez 6 miesięcy 300.00 
•Palacz, $60.00 przez $ mielący. 360.00 
Palacz, $60.00 praez C miesięcy. 360 00 $1.970.00 

•) 1|S pensyi w tnuttecie pralni, gdzie jest zatru- 
dniony dwa dni w Tygodniu. 

d. Kuchnia i Jadalnia. 

Kuchmistrz, $50.00 przez < miesięcy. $300.00 
Kucharczyk. $30.00 przez • miesięcy 180.00 
Obsługacz kuchenny, (rondle, kotły, piec) $25.00 

przez « miesięcy 150.00 
Jarzyn iarz, $20.00 przez $ miesięcy.120.00 
Obsługacz Jadalni. $20.00 przez 6 miesięcy .... 120.00 
Kawiarz, (kawa-nabiał), $27.50 przez 6 miesięcy 165.00 
Pomywaczka, $17.00 przez 6 miesięcy. 102.00 
Pomy wacika. $17.00 przez 6 miesięcy. 102.00 $1,239.00 

e Pralnia. 

Jabłońska, Ochmistrzyni, $30.00 przez 6 mieś... $180.00 
Maszynista, <1|3 pen.), $25.00 przez 6 miesięcy.. 150.00 
'Szwaczka. $18.00 przez 6 miesięcy. 108.00 
Praczka, $20.00 przez « miesięcy 120.00 
Praczka. $20.00 przez 6 miesięcy. 120.00 $«7S.OO 

r. Parma. 
Oospodarr, S4n.no przez 6 miesięcy $240.00 
Oprzątacz krów, $25.00 przez 8 miesięcy .... 150.00 
Człowiek do koni, $21.00 przez 8 miesięcy .... 126.00. 
Człowiek do koni, $21.00 przez 6 miesięcy .... 126.00 
Robotnik. $25.00 przez 6 miesięcy 150.00 
Oprzątacz trzody chlewnej, $20.00 przez 6 mieś. $120.00 
Dodatkowo od .Maja sześciu ludzi do roli po 

$25.00 przez 6 miesięcy 450.00 $1.362.62 

K. Rzemieślnicy. 
Majster ogólny, $75.00 przez 6 miesięcy.. $450.00 
(Murarz-mechanik, $36.00 przez 6 miesięcy _ 21o.OO 
Cieśla, $35.00 przez 6 miesięcy .. 21U.U0 
Robotnik, $25.0$ przez 6 miesięcy. lóO.Oo $1.020.00 

V. Nieruchomości, ruchomości 1 melioracye przewidziane 
a. Administracja (potrzeby administracyi). 
b. Dom Szkolny i grunta służące celom szkolnjm. 

Rasen do pływania (reper&cya) $325.00 
Niwelacja gruntu do gry w piłkę i ćwiczeń poch. 350.00 
Tama między stawami (materyah 60.00 
Most nUd parowem (materyał). 150.00 
Opłccenie stawu — dodatkowy materyał .... 15.00 $900.00 

U W AD-A: — Komisja Szkolnictwa Z. N. P. uchwaliła 
więcej melioracyj na ogólną sumę kilku t> sięcy 
dolarów, lecz dla braku funduszy melioracye te 
odłożono na przyszłość. 

c. \faszynerye. 
d. Kuchnia i jadalnia (naczynia), 
c. Pralnia (przyrządy). 
f. Farma. 

Spichrz (dod. materyał) .*.$100.00 
Karczowanie zarośli i pnt 200.00 
Drenowanie moczarów .. 300.00 
l’prawa (nawóz jednorazowo) miejsc nieurodz.. 400.00 $1,000.00 

UWAGA: — Pozyeya ta (f) Jest konieczną, aby nie- 
wstrzymać rozwoju gospodarstwa rolnego i za- 
pewnić w najbliższej przyszłości wykorzysianie 
farmy dla celów utrzymania szkoły. 

VI. Wydatki bieżące, 
a. Aiministrarya. 

Poczta, telefon l telegram $100.00 
Przybory kancelaryjne i druki. 30.00 
Nieprzewidziane .. 9160.00 

b. Dorn Szkolny. 
Węgle, przeciętnie 9Vfc tony dziennie po $2.29 

(z frachtem do miejsca) około $000.00 mie- 
sięcznie; preliminowano. 3.000.00 

lampki elektryczne 120.00 
'Miotły. szczotki, mydło 1 t. p. 120.00 
Sanltarya . 64.00 
R6żne przybory 120.00 
'Reperacye (materyały) 270.00 99.994 00 

c. 'Maszynerye. 
Oleje ł przybory 9220.00 
Reperacye ..... 200.00 9420.00 

i. Iluctinla 1 jadalnia 
Wiktuały spożywcze (na 19ó osób mniej wlącej) 7.5O0 00 
Proszek, mydło, atatki I t. p..*. 99.00 $7,599 00 

e. Pralnia. 

Mydło, krochmal 1 inne potrzeby .$120.00 9120.00 

f. Farma. 
Nasiona .*.$200.00 
Pasza dodatkowa dla Inwentarza 100.00 $300.00 

vn. Wydatki specyalae. 
a. Zabezpieczenie od ognia .1,991.29 
t>- Procent od długu I hypotek po $323.00 miesię- 

czni# — 7 miesięcy 2.276.00 
C. Spłsty ..’. 
d. Podrożę 1 dyety Komisy) Szkolnictwa 900 00 
e. Koszta prawnicze (proces o podatki, wyjąc-le 

chartem 1 t. p.; preliminowano 1.000.00 $6,759.26 
f. Nieprzewidziane i niedobory. 

Z*t«n na T>ilał Goftpodamcr 1 Zar**4«*y pr«- 
Hmlnowano RAZEM. 92M7I.2S 

(Dok. na «tr. 4«U 


