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ZE SEKBETA8YATU PftACY STANÓW ZJEDNOCZONYCH. 
Hiuro Im igr acyl. — Wydział luforraacyjny. 

WIADOMOŚCI 10LNICZE: 
laiarmacye dotyczące zasobów, prcdukcyi I charakterystycznych cech 

naturalnych Stanów Zachodnich [6rupa Północna], obejmu- 
jące Stany Montana, Wyoming, Idaho, Washington 

i Orogon i Torrytoryura Alaska. 

WYOMING. 
1 

Klimat. 

Warunki klimatyczne, deszczo- 

spad itd. są bardzo różne w róż- 

nych miejscowościach skutkiem 

zmian wysokości i ogólnycłh 
cech Stauu. 

W* północno - wschodnim i pół- 
nocno - środkowym Wyoming, 
wkluczając basen Big Horn. wy- 
sokość jest od 3,000 do 4,000 

stop. W południowej, środkowej 
i WMrhodniej części Stanu wyso- 
kość jest od 1,500 do 7,500 stóp. 
Masy gór tworzy prawie całą 

część północno - zachodnią, a 

grzbiety gór są także na połud- 
niowo wschodniej części. 

Deszczospad na ogół nie jest 
dostateczny dla celów rolnictwa 

bez irrygacyi. z wyjątkiem kilku 

powiatów w północno - wschod- 

niej części Stanu; normalny o- 

pad roczny wynosi 10 do 15 cali. 

Irrygacya jest używana wszędzie 
gdzie można dostać wody. Zim- 

na, orzeźwiająca atmosfera na 

większych wysokościach sprzyja 
bardzo dobremu zdrowiu i szyb- 
kiemu dojrzewaniu bardziej 

twardych płodów. Owoce i wsze- 

lakie jarzyny są hodowane po- 

myślnie w całym Stanie. 

Burze są bardzo rzadkie i tempe- 
ratura w zimie nigdy nie jest 
zbyt zimna, ani w lecie zbyt go- 
rąca. Słońce świeci prawie co- 

Jzień przez okrągły rok. 

Gleba 

Gleba jest tłusta, ciężka glina 
z różnymi spodnimi pokładami, 
okazała się bardzo urodzajną. Jest 
to następstwem obecności mate- 

ryi wulkanicznych i organicznych 
w glebie. Z wielkiem powodze- 

. niein uprawiają tam buraki cu- 

krowe, alfal(ę, owoce, jarzyny, 
wszystkie zboża i trawy. 

Irrygacya. 
Z 10,987 farm w- Stanie 6,297, 

czyli 57.3 procent, były podane w 

1°09 jako nawodniane. Obszar po 

dany jako nawodniany w 1909 

był 1,133,302 akrów czyli 90.2 pro 
cent ziemi uprawnej na farmach. 

Obszar, któremu przedsiębior- 
stwa istniejące w 1910 były w |ta- 

_ nie dostarczyć wody, wynosił 

^BS^lO akrów, a cały _ 
obszar 

objęty projektami wykończonymi 
lub w drodze do wykończenia w 

1910 był 2,22*,2S8 akrów. 

Wielką zaletą Stanu Wyoming 

r >ą jego nawodniane grunta; 
ma 

on prawie 10,000,000 akrów zie- 

mi, której można dostarczyć wo- 

dy. Irrygacyę praktykują w każ- 

dym powiecie i wyniki były bar-j 
dzo zadowalające. Farmer jest 

pewny powodzenia, bo i zbiory 

są znaczne i rynek zawsze goto- 

wy. 
Służba Reklamacyjna Stanów 

Zjednoczonych podaje następu- 

jące szczegóły o urządzeniu w 

Shoshone w powiecie Park (daw 
niej Bighorn): 
Obszar któremu służba jest go- 

tową dostarczyć wody w 1911 

jest o4,85*i akry. Obszar nawod- 

niony w 1911 — 14,580 akrów. 

Długość sezono irrygacyi, od 

l->-go kwietnia, do 15-go paź- 
dziernika — 180 dni. Charakter 

gleby lekkie piaszczyste i tłustsze 

gliny. Główne płocły, ojfalfa, zbo- 

że, jarzyny i owoce. Główne ryn- 

ki, Omaha, Nebr.; Kansas City, 

Mo.; Chicago, III.; Bilings, Mont. 

i miejscowe. Stan obecny grun- 
tów podlegających nawodnianiu, 

otwartych : 19,988 akrów, zapisa- 
nych na podstawie prawa o rek- 

lamacvi 12.0C4 akrów gruntów oi 

wartych do zapisania, 40£· akrów 
ziem stanowych 2,144 akrów ziem 

prywatnych. Granica obszaru 

farm publicznych 80 akrów, pry- 
watnych 160 akrów. Ilość wody : 

dwie stopy akrowe na akr na rok 

i na farmę.' Opłaty za urządzenie 
z akra ziemi podlegającej irryga- 
cyi: $45, $16 i $47 od pierwszych 
drugich i trzecich jednostek. O- 

płata rocznie za używanie wody 
— $1 od akra- 

Główne płody. 

Siano i pasza jest obszarem i 

wartością najważniejszym pł> 
dem w Stanie. Obszar jest prze- 
szło trzy razy większy jak wszy- 
stkich zbóż razem, a wartość jesl 
$6,071,000. Owies trzyma pierw- 
sze miejsce między zbożami z ob- 
szarem około dwóch-tr^ecich ca- 

łości z wartością $1,85*9,000. Psze- 
nica jest druga obszarem, a war- 

tość jej jest około $644,000. Psze- 

nica. jara stanowi przeszło trzy 
piątych całego plonu pszenicy 
Kukurydza z wartością $101,00C 
i jęczmień $130,000 razem mają 
obszar mniej niż o połowę mniej- 

szy od pszenicy. 
Siano i pasi-a składają się głów 

nie z alfalfy, dzikich, słonycli 

czyli preryowych traw i innycli 
traw uprawnych; te trzy klas v 

razem przedstawiają około dzie- 

więciu-dziesiątych obszaru i war- 

tości całego zbioru. Z innych 
plonów kartofle i nasienie alfal- 

fy są dość ważne. Wartość kar 

tofli jest około $524,000. 
Wartość przeciętna wszystkich 

zbóż z akra jest $14.68 ; owies, ję 
czmień i pszenica przenoszą tę 

przeciętną, a "kukurydza spad. 
poniżej. Siano i pasza mają war- 
tość $10.38 z akra, czyli okołc 

jednej-szóstej wartości kartofli 

($62.94). Suche gospodarstwo 
jest prowadzone skutecznie w 

Wyoming. Polega ono na trzyma 
niu wilgoci z dwóch lat dla jedne- 
go wielkiego zbioru. Farmer dzie- 

li swą ziemię na dwie części i 

każdą obsiewa co drugi rok, pod- 
czas gdy druga część leży odło- 

giem. W ten sposób przy suchej 

porze roku otrzymuje jeden do^· 

bry zbiór z połowy swego gruntu. 
Orać trzeba głęboko. Walcować 

grunt trzeba tegoż dnia po zao- 

raniu. W tak ugniecionym grun- 
cie przechowuje się wilgoć. 
Ogrody zaczynają dostarczać 

świeżych jarzyn dla domowego 

użytku. Jako wskazówka, czego 
tu można dokonać, niech służy 
fatk, że na wysokości 5,000 stóp 
i niżej uprawiają z powodzeniem 
orzechy ziemne, słodkie kartofle, 

pomidory i tytoń. Melony, arbu- 

zy i squash rosną znakomicie z 

wyjątkiem znacznych wysokości; 
ogrody wydają różne warzywa 

najlepszego gatunku na wysoko- 
ściach do 8,000 stóp. 
Między owocami gatunki twara 

sze, jak jabłka, rosną w całym 
Stanie.' Porzeczki, agrest, czerni- 

ce i poziomki można uprawiać 
wszędzie, gdzie jest grunt zdatny 
dla celów rolnictwa. W powa- 

tach Fremont i Park hodowcy 

bydła otrzymują dojrzałe brzos- 

kwinie bez innej ochrony, jak pa- 
górki i drzewa chroniące owoc 

od wiatrów. Częściami ogrodo- 

wymi Stanu są zwykle niżej po- 
łożone grunta i osłonięte doliny 
w powiatach Laramic, Johnsom. 

Sheridan, Fremont, Park i Big- 
horn. 

Hodowla inwentarza. 

Wartość różnego gatunku zwie- 

rząt domowych, drobiu i pszcioi 

podana w 1910 była: Bydło, $22, 
697,3878 ; konie i źrebięta, $12,4:26, 
838; muły i źrebięta, $£48,572, 

osły i burry, $27,690; Świnic 

| $301,716; owce i jagnięta, $20, 

666,228; kozy i koźlęta, ..16,128; 
inne zwierzęta, $6,380 ; drób, $15.'-ł, 

078; pszczoły, $20,493. Cała war- 

tość wszystkich zwierząt domo- 

wych, drobiu i pszczół byłi 
$65,605,510, wzrost o $26,460,000, 

czyli o 67.6 procent w okresie 10- 

cioletnim 1900—1910. 

Wszystkie klasy wzrosły, lec: 

w bardzo różnym stopniut Naj- 

większy zysk absolutny wyka- 

zały owce $13,356,000. Bydło 
wzrosło o $3,304,000, a konie o 

$9,202,000. Wartość świń wzrosła 

o $224,000 w ciągu dziesięciu iat, 
mułów o $197,000, a drobiu o 

$134,000. Owce przedstawiają o- 

becnie 45.2 procent całej warto- 

ści żywego inwentarza w porów- 
naniu do 41.7 procent w 1900. 

Liczba farm podających drób 

wzrosła w ostatniem dziesięcio- 
leciu z 3,660 do 7,415, czyli o 

102.6 procent; liczba przeciętna 
sztuk na farmę, podniosła się z 

41 do 46. Wszystkie gatunki dro- 
biu wykazują wzrost, lecz liczba 

innych gatunków niż kury jest 
stosunkowo mała. 

Jest jeszcze 40,000,000 akrów 

ziemi rządowej, na której farme- 
» rzy w Wyoming pasą swe bydło ; 

być może połowa bydła w Stanie 

chodzi pc tych gruntach przez 

cały rok, chociaż hodowcy jui 
zrozumieją dziś korzyść z kar- 

mienia zimowego i szybko po- 
większają produkcyę siana i ziar- 

na. Gospodarstwo mleczne :esł 

popłatną gałęzią chowu bydła. 
. Wyoming jest (przodującym 

Stanem pod względem wartości 
owiec, liczby i wartości jagniąt, 
ilości surowej wełny i przeciętnej 
wagi wełny. Jagnięta tuczą na al* 
falfie razem z ziarnem jakiegoś 
gatun'ku grochu; przez 100 ini 

zimowego tuczenia waga ich do- 
chodzi od 80 do £0 funtów. 

Ceny farm i zachęty dla osadni- 
ków. . 

Z prawie 40,000,000 akrów 

gruntowych rządowych otwartych 
dlo osadnictwa Stan Wyoming 
przedstawia wielkie sposobności 
d' ludzi, którzyby chcieli budo- 
wać sobie siedziby na ziemi naby- 
tej bardzo małym kosztem. Praw 

dcpodobnie 98 procent farme- 

rów w Wyoming są właściciela- 
mi swojej ziemi; dzierżawca je- 
szcze nie wystąpił na wido vni 
itj?o Stanu. Wszędzie, gdzL* tylko 
jest prowadzona irrygacya, są 

iejscowe towarzystwa lub or- 

grwiizacye, które pouczają nowe- 

go farmera i pomagają mu w pra- 
cy. 

Oprócz upoważnionych jrzed- 
S'.er iorstw irrygacyjnych i praw 
do w ody na sprzedaż, rząd Sta- 
nów Zjednoczonych ma kilki ob- 

szeinych projektów, gdzie trzyma 
pod wodą znaczne obszary uro- 

dzajnej ziemi. Osadnik może ob- 

;ąć tę ziemie," kupując tę wodę 
wprost od rządu na łatwych wa- 

runkach. Prawa do wody są naj- 
lepsze i farmer jest j.ewny ob- 

fitych zbiorów. Jest dziś przeszło 
1.000,000 akrów ziemi nawodnio- 

nej w Stanie otwartej na sprze- 
daż od $25 do $100 za akr. Te ce- 

ny zawierają już wieczne prawo 
do wody; w większości wypad- 
ków o-cdnik poprostu registruje 
się r.a te ziemię pod prawem Ca- 

rey A« t i płaci 50 centów za akr 

rządów i za ziemię. Stan jest pc - 

dzielony na sześć okręgów rzą- 
dowych. Cheyenne, Evanston, 

Lander, Sundance, Buffalo i 

Douglas. 
W okręgu Cheyenne (znaczy 

to, że się trzeba registrować w 

urzędzie gruntowym w Cheyen- 
ne) jest około 8,000,000 akrów 

ziemi otwartej dla osadników. W 

tej liczbie przeszło 1,000,000 a- 

krów podlega prawu rozszerzo- 

nemu, które pozwala jednej oso- 
bie zająć 320 akrów. Ziemie ot- 

warte w tym dystrykcie są na- 

wpó} suche pastwiska, lecz zna- 

czne obszary zajmują tam pod 
uprawę roli i metoda suchego go- 
spodarstwa daje znaczne korzy- 
ści. Niektóre z tych ziem można 

nawodniać budując rezerwoary i 

przechowując w nich wodę z za- 
lewów. 

W okręgu Evanston jest około 

7,000,000 akrów gruntowych ot- 

wartych w powiatach Uinta, 
Sweetwater, i Fremont. Są to 

przeważnie pastwiska, chociaż w 
wielu miejscach prowadzą już 
tam z dobrym skutkiem urozmai- 

coną hodowlę bydła. 
Okręg Lander ma 5,000,000 a- 

krów rządowych w powiatach 
Park, Bighorn i Fremont. Wiele 

z nich są dobre do nadwodniania, 
a reszta jest bardzo przydatna 
na pastwiska. 
Okręg Sundance ma około 

9,000,000 akrów gotowych dla o- 
sadnictwa w powiatach Weston 
i Crook. Jest tam dużo najlepszej 
ziemi pod suche gospodarstwo >v 
Stanie, bo wysokość jest stosun- 
kowo mała i opad wilgoci jest 
większy niż w innych częściach 
Stanu. Dużo jest lasu rozrzuco- 

nego po tych gruntach i o wodę 
jest łatwo. 

Okręg Buffa ma około 6,000,000 
akrów otwartych i obejmuje po- 

wiaty Johnson, Sheridan i część 
Bighorn. I tu jest dużo bardzo 

dobrej ziemi pod suchą urpawę, 
oraz ziemi, którą można nawod- 
niać. Ten okręg uchodził przez 

długie lata za jeden z najlepszych 
w Stanie pod pastwiska. Jest on 
dobrze zwilżany i ma dużo lasu. 

Okręg Douglas ma 6,000,000 

akrów pozostałych dla osadnictwa 
i obejmuje powiaty, Converse. 

Xatrona i część Fremont. Ziemia 

jest szczególnie dobra pod suchą 
uprawę i pod pastwiska. 

Stan ma dużo ziemi na sprze- 

daż po $10 za akr. Dolara za każ- 

dy akr należy złożyć przy aplika- 
kacyi o pozwolenie wybierania 
ziemi, a resztę płaci się w 10 rów- 

nych ratach z doliczeniem 4 pro- 
cent. 

Koszta gospodarcze. 
Prawie połowa farmerów w 

Wyoming najmuje robotnika; 
koszt przeciętny farmera najmu- 
jącego wynosi $1,133. W ciągu 
10 lat 1899 — 1909 cały wydatek 
na robotnika wzrósł o $3,55£,000, 
czyli o 136.1 procent. Około ćwier 
ci tej sumy jest w postaci miesz- 
kania i wiktu. Dwóch farmerów 
z każdych pięciu podają jakiś 
wydatek na pasze, a tylko trzech 
na tysiąc kupują nawóz. Cała su- 
ma wydana na nawóz spadła w 
10 latach o $7,398, czyli o 58.3 

procent; przeciętna na farmę ra- 
portującą wynosi $161. 
Jeden człowiek powinien być w 

stanie obrobić 160 akrów, jeżeli 
posiada właściwe urządzenia i ko- 
rzysta z ta'kich warunków, jakie 
się nadarzą. Mężczyzna lub chło- 

piec z czterema końmi i z potrój- 
ną broną może zabronować 30 do 
35 akrów dziennie. Farmer pro- 

wadzący suche gospodarstwo po- 
winien mieć 4—6 koni, jedną po- 
trójną bronę, dwa 12 lub 14 calo- 
we pługi i talerzową bronę. Po- 
leca się, aby talerze nie były więk 
sze jak 14 cali, bo małe talerze 

najlepiej pracują, a taka brona 

jest dobra dla zatrzymania wilgo- 
ci w ziemi. Potrzeba jednego lub 
dwóch dobrych kultywatorów. 
Dłubacz pracowy jest bardzo po- 

trzebny i może być typu trzewi- 

kowego. Gdzie gleba jest ciężka 

glina,, należy używać prasy o po- 
dwójnem kole. 
Po kilku farmerów powinno ł^" 
czyć się razem dla nabycia ma- 

szyn i pracować razem, aby pu- 
ścić w ruch swe gospodarstwo. 

Jest przeszło 600 dobrych 
szkół publicznych w Stanie W yo- 
ming. Słabo zaludnione miejsco- 
wości mają równie dobre dogod- 
ności szkolne jak i gęściej zalud- 

nione. Stan zazwyczaj zakłada 

szkołę, gdzie pięciu uczniów mo- 
że do niej uczęszczać. Nauczanie 

przumusowe jest nakazane przez 
prawo, lecz nigdy jeszcze nie by- 
ło potrzeby uciekać się do prz) - 

musu. 
/ 

Ktokolwiek życzy sobie dal- 

szych informacyi o zasobach Sta- 
nu Wyoming, o gruntach rolnych 
węglowych, naftowych, mineral- 

nych lub o sposobnościach bizne- 
sowych, może otrzymać pełne da- 
ne od : The Commissioner of Im- 

migration, Cheyene, Wyo. ; 

Polski Związek Akademicki 
w Stanach Zjednoczonych. 

Otrzymujemy następujący komuni- 

kat z prośbą o umieszczenie: 

,,Przedstawiciele młodzieży uni- 

wersyteckiej, zebr&ni na pierwszym 

zejździe w Detroit, Mich., zorgani- 

zowali Polski Związek Akademicki. 

Dla jakicb celów to uczynili najle- 

piej określa poniżej załączona kon- 

stytucya. 
Rozżarzeni uczucia obowiązków 

studenta polskiego względem swego 

narodu, który reprezentuje na wszech 

nicach amerykańskich; zapomoga fi- 

nansowa ala ubogich studentów; sy- 

stematyczna praca nad podniesieniem 

reszty młodzieży z niskiego poziomu 

oświatowego, na jaki go zepchała 

embryologiczna fala emigracyi, ku 

wzniesieniom zajmowanym przez po- 

tomków starszych osadników; nadto 

przekonanie ogółu polskiego w Ame- 

ryce, składającego się przeważnie z 

ubogiej klasy robotniczej, o potrze- 

bie i doniosłości oświaty, bez które' 

nigdy nie dojdziemy do przynależne- 

go nam miejsca w społeczeństwie a- 

merykańskiem: oto w krótkich sło- 

wach alpha i omega zadań Polskie- 

go Związku Akademickiego. 

Do urzeczywistnienia ich, koniecz- 

nem jest rozpoczęcie pracy po uni- 

wersytetach, przy których skupia się 

młodzież polska, a prowadzącą ku 

temu drogą jest tworzenie kółek 

studenckich. 

Szemat działalności zależy od za- 

pału i wytrwałości jednostek wcho- 

dzących w skład tych kółek. Jeśli za 

kardynalne podstawy weźmie się 

wzajemne dopomaganie 'w naukach, 

urządzanie odczytów .szerzenie przy- 

jaźni koleżańskiej, a za język towa- 

rzyski obierze język polski, a nadto 

przyłączenie się do Polskiego Związ- 

ku Akademickiego, to już wydajność 
ich będzie wielce owocną. 

Wszystkie czynniki działają na na- 

szą annihilacyę. Jedynie silnie zor- 

ganizowani, potrafmy oprzeć się hu-l 
raganowi, pragnącemu t serc naszych 
wydrzeć uczucie polskości, i stłumić 

ambicyę ku wyższym szczeblom. Pol- 
ski Związek Akademicki chcąc wy- 

wiązać się ze swego zadania i wyko- 
nać część pracy wspólnej, zwraca się 
do wszystkich kółek studenckich o 

nadsyłanie adresów. 

W miesiącu lutym wyjdzie z pod 
prasy organ . Z. ., pt. „Akade- 
mik'', w którym podane będą foto- 

grafie i krótkie opisy kółek, statysty- 
ka siły naszej uniwersyteckiej i sze- 

reg artykułów *onkur,yjnych 
Raze® 

więc młodzi przyjaciele, niech Ja* 

Lnlerze staniemy w -M·. g* 
na to, że w zrzeszeniu .He, 

w rozter 

ce zagłada. 
Polski Związek Akademicki. 

Karol Smoczyński, M. D·» 

prezes; 

865 FiUmore ave. 

Józef S- Kaswbowski, A. B., 

sekretarz prot., 
472 Sweet ave., 

Buffalo, . Y. 

KONSTYTUOWA. 
artykuł t. 

Nazwa i godło. 
1. Nazwa organizacyl jest -Fo18 

Związek Akademicki w Stanach Zjed- 

noczonych." . 
. 

2. Godłem P. Z. A. jest biały orzeł 

na amarantowem polu z literami u 

dołu P. Z· A. 

ARTYKUŁ . 

Cele. 

Celem PolsTiiego Zwl,zku Akade- 

mickiego w Stanach Zjednoczonych 

a) Utrzymanie polskości 
młodzieży polskiej, kształcącej s 

„a wyższych zakładach naukowych 

w Stanach Zjedn. 

b) Służenie Informacyami wszyst- 

kim pragnącym się kształcić. 

c) Zachęcanie młodzieży do pracy 

nad sobą i uświadamianie siebie i 

drugich craz szerzenie prawdziwej 

przyjaźni koleżeńskiej. 
d> Utrzymywanie łączności ze stu- 

dentami i kulturą polską w Europie. 

e) Wydawanie własnego organu. 

f) Informowanie Amerykanów o 

literaturze, hlstoryl, słowem o spra- 

wie polskiej pod względem politycz- 

nym, ekonomicznym i społecznym. 

g) Utrzymywanie kasy stypendyal- 

nej 1 agitacya wśród Polonii amery- 

kańskiej za organizowaniem towa- 

rzystw pomocy naukowej. 

artykuł 111. 

Środki. 

a> Jeżykiem towarzyskim 
studen- 

tów ma być wyłącznie polski 

b) Stwarzanie katedr Języ * 

sklego na uniwersytetach 
1 ró - 

rzędnych zakładach. 

C) utworzenie działu lnformacyj- 

nego w organie. 
_tv_ 

d) Wysyłanie co 3 miesiąc 

„ulu do pism polskich, zachęcające- 

go młodzież do kształcenia się. 

e)Urządzanie odczytów naukowych 

między sobą i wśród Polonii. 

f) Pomoc wzajemna w nauce. 

g) Wysyłanie rocznie przynajmn ej 

jednego artykułu do polskich orga- 

nów akademickich w Europie. 

artykuł IV. 

Władza. 

1. Najwyższa władza prawodawcza 
spoczywa w rękach Zjazdu Walnego, 

który ma się odbywać co rok w czasie 

i miejscu oznaczonem przez Zjazd 

poprzedni. 
2. Zjazd Walny ustanawia wszelkie 

prawa i przepisy do rządzenia orga- 

nizacyą potrzebne i ma władzę ape- 

lacyjną i ostateczną we wszelkich 

sprawach Związkowych. 
3. Zjazd uchwala wynagrodzenia 

urzędników Związku, wysokość kau- 

cyi skarbnika generalnego i sekreta- 

rza i obiera wszystkich urzędników. 
4. Zjazd Walny składa się z legal- 

nych delegatów i prezesa Zarządu 

Związku. 

a) Towarzystwa studentów wybie- 

rają jednego delegata na 10 opłaca- 

jących członków. 

b) W razie braku dostatecznej li- 

czby studentów do założenia Towa- 

rzystwa, każdy student może byó de- 

legatem, jeśli jest członkiem P. Z. A. 

6. Urzędnikami Zjazdu Walnegc 

są: przewodniczący, marszałek i se- 

kretarz. 

6. Stałe komitety Zjazdu składają 

się każdy z trzech członków, a to 
dla 

spraw: 1) Sprawozdanie mandatów; 

2) Sprawozdanie książek Zarządu i 

71 Snraw oświatowych. 
Zjazd Walny J«t 

towra"zystw studenckich 1 szkół wyż- 

S%CbDe,egaci maj, byi wybrani nie 
wcześniej lak - 6» dni P»ed 

dat, 

„dbyi ale raaiłCeg°mf 
" 

toi oSesla- 
ty mandatów zas 

muszą t>yc 

n. na ręce sekretarza 
Zarząd" 

Ku nie później jak na 20 
dni prz 

dT Delegaci przy otwarciu Zjazdu, 
nrezydyum Zjazdu, oraz nowo wy- 

brany główny Zarz»d składaj, 
nantę- 

PUT. Pmprzgy-kam słowem ho- 

noru, że bidę wiernie i 8"n"e"n'® 

spełniał obowiązki (wymień rodzą 

urzędu) na mnie nałożonego, tak 
mi 

Boże dopomóż . 

ARTYKUŁ V. 

Zarząd Związku. 

a) Władzą wykonawczą 1 admini- 

stracyjną Pol. Zw. A. jest ^arz^ 
Główny wybrany przez delegatów 

Zjeździe Walnym. 

b) W skład zarządu głównego 

wchodzą następujący urzędnicy: pre- 

zes, wiceprezes, sekretarz, kasyer i 

redaktor. 

c) Zarząd główny prowadzi l za- 

rządza sprawami związku · 1 przy- 

sługuje mu prawo inieyatywy we 

wszystkich sprawach które uzna za 

dobre i pożyteczne tak dla sprawy 

narodowej jak i dla dobr^^ozwoju 
związku. 

d) Zamd główny ma prawo wlęk- 

I szością głosów suspeudować 
członka 

zarządu głównego za przekroczeni· 
ustaw i reguł związku l wybrać na 

jego mlejece Innego. 

e) Zarząd główny ma prawo su·- 

pendować większością głoeów każde- 

go członka jak i poszczególne oddzia- 

ły za niestosowanie się do uetaw 

związku. 
ARTYKUŁ VI. 

Obowiązki wszystkich urzędników 

sę wedle określonych przyjętych re- 

guł parlamentarnych z następujący- | 
mi dodatkami: j 

a) Prezes ma kontrolę nad działem 

redakcyjnym tj. w razie ostateczne- 

go zadecydowania co do właściwości 

artykułów w pismach P. Z. A. 

b) Sekretarz utrzymuje książki 

kasy stypendyalnej. -m 

c) Kasyer utrzymuje kasę stypen- 

dyalną. 
d) Redaktor co trzy miesiące obo- 

v iflzanv wviiv1n.fi. wsrvstk'^h 

pism polskich w St. Zjedn. artykuły 

"'clięcające młodzież do kształceniu 

się. 
Wysyłanie przynajmniej raz w ro- 

ku artykułu do polskich organów a- 

! kademlcklch w Europie. 

ARTYKUŁ VII. 

Kółka młodzieży. 

1. P. Z. A. składa się z kółek mło- 

dzieży i poszczególnych członków, 

jeżeli nie ma dostatecznej liczby do 

założenia kółka. 

2. Do założenia kółka młodzleiy 

potrzeba przynajmniej 3-ch człon* 

ków. 

3. Każde kółko ma zupełną auto· 

nomię od P. Z. A. 
ARTYKUŁ VIII. · 

Przyjmowanie i obowiązki członków. 
Do P. Z. A. mogą być przyjęel tyl- 

ko studenci kolleglów, uniwersyte- 

tów lub w ogóle szkół wyższych, któ- 

re wymagają do przyjęcia świadect- 

wa ukończenia High School lub im 

równych. 
2. Opłata członka wynoal 50c ro- 

cznie. 

3. Członkiem honorowym może by<5 
tylko osoba ze stopniem uniwersy- 

teckim, która odznaczyła się wybitną 
pracą dla P. Zf A. 

ARTYKUŁ IX. 

1. Każdy członek P. Z. A. otrzy- 

muje bezpłatnie „Akademika"', (or- 

gan). 
Wszelkie artykuły redakcyjne mu- 

szą być bezpartyjne 1 nleuwłaczające 
żadnej religii. 

3. Artykuły poszczególnych człon- 
ków muszą być podpisane przez auto- 
rów. 

ARTYKUŁ X. 

Żadna część zasadniczych ustaw 

nie może być zmieniona w Inny spo- 
sób jak tylko na Zjeździe Walnym. 

3« FOR- )s10- 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
J ola Viy^kich Czytelników 

i 'Dziennika Chicagoskiego". 

PYTANIE: ̂ placzego ludzie płacą za zegarek 4 razy lub i wię- 
cej, niż on jest waff? ODPOWIEDŹ: Dla tego, źe nikt nie zna praw- 
dziwej fabrycznej $eay i nie wie, gdzie takowy kupić po fabrycznej 
cenie. PYTANIE:^ Dlaczego biorą handlarze za zegarek 

4 razy tyle 
niż on jest wart? OUPOWIEDŹ: Dlatego, że handlarz kupuje ze- 

garki od drugich, i sprzedaje tylko po jednym lub po 
kilka zegarków 

na tydzień, a z tego musi opłacić sklep i zrobić utrzymanie, a fabry- 
kant wyrabia sam zegarki i sprzedaje setki i tysiące zegarków dzień- . 

nie. A naprzykład niech fabrykant sprzeda choć tylko 100 zegarków 
dziennie i zarobi zarobi na każdym tylko po 25 centów, to już ma 
«•zvstecro zarobku dziennie $25. 

Jeżeli chcesz kupić dobry segarek, łańcuszeK 
i wisioreK pu iaui-yczut-j e-euie, w «.u «(.iudowu» 

» 

dxi>z dużo dużo pieniędzy na tern. Zegarki, łańcuszki i wisiorki nasze są bardzo wspaniało, najnowszego stylu 

i najlepszego «ratunku. fsWycaMe fwaraatewaa· aa 2 lat, I4k zlotem oepeiauM (14k G«M Filledt. Zegarki nasze są kryte 

o trzech mocnych kopertach artystycznie grawirowanych. Zegarki 
te posiadają najlepsze mechanizmy, starannie 

uregulowane i wypróbowane co dotrzymania czasu. 
J^ejaiaM ckm atojadaa Waeaztf* i ****> ran· Mi Marta, 110.50, przyjrzyj się powyżej umieszczonym foto 

yrmiiou» rrgATMów. teócus-.kńw i wtsi-rkdw. i w toi* te. które rt się najlepiej rodobaią. i prayśHj nam razem z f2 dolarami zadatku, a mv 

po otrzymaniu natychmiast ci wyjtemy zegarek, łańcuszek 
i wisiorek przx cienie wybrany w pięknym aksamitnym pudelku, a »dy prz»- 

t:iov> el do mieszkania. to 7:ur.m /.apłncis*. obejrzrsz 
wszystko dobrze, » Jeżeli będziesz zadowołany z teirarka. iadcuszKa i wisiorka, to za- 

płacisz puio»iłh V .i0 i koszta pr&esyłkt wynoanoe 
kitkana4cie ceBtó*; a Jeżeli nie btji/iesz rado vro tony to nie przvjtnuj. u my d natych- 

miast a wrócimy twoje * za latku. Musimy aadmfeoid « kupując od 
na» /erarek. łsńcusiek i wisiorek, to absolutnte nic nie roxvkujewz, 

ptmiewaaaagarkt. łaócua*Mi J wiaiorwi bu«u są fabrycznie trwurantonane 
na tO lat. i w przeciągu teco całe20 ozasu. trdyby zecarek zei>sui 

słtj. M> my ci rrc-peruiemy tupetoie dwa*, lub 
wrmienimy na m* z naiiesłaD.em nam tvlko 25c na koszta przesviki Ifttarxa. 

Hm W# rtaa min iUts*k ** Miiuki I ataiarta. te aiaai hrike ».0. * zadatki aiach przydla tytko t.MI przy adbiorzi nprki dopłaci 5.00. 

NATIONAL COMMERCIAL CO. D«p. 283. 505 E. 5th St.. NEW YORK, 
IM. Y. 

Listy z Podróży 
u 

' 

i 

po ziemiach polskich 
i do Ziemi Świętej 

w roku 1908 

I Ks. Fr. Gordona, C. R. 

Poprawiona odbitka s 
Dsieonlit· ChteftffMldefo 
1 wzOogąoon· łlmraml l· 
Ilu«trs«7uBtl. 

TOM L obejmuje podróż a Chi- 

cago aż do Jaffy i zawióra 244 o- 

pisów 1 102 illustraoye. Pomiędzy 
Innemi znajdują się tam opisy Ber- 
lina, Warsaawy, Częstochowy, 
Krakowa, Poznania, (łoiezna, Byd- 
goszczy, Polak logo Koronowa, 
Wiednia, Kahlenbergu, Rzymu, 
Neapolu, Aleksandry!, Kairu, itdL 
Stron 222. 

TOM II. obejmuje podróż od 

przybycia do Jaffy aft do wyjazdu 
z Jerozolimy i zawiera razeia 115 
opisów i 60 iliuetracył. Ne szcze- 
gólną uwagę zasługuj· opla Jero- 
zolimy i miejsc tfwlqfkych w Jero- 
zolimie, it^. Stron 217. 

TOM III. obelmuje podróż od 
wyjazdu z Jerozolimy at do po- 
wrotu do Chicago i zawiera 87 o· 

pisów 1 66 iliuetracył. Pomiędzy 
Innymi znajdują się tam opisy 
Nazaretu, Damaszku, Basi bak, 
Beyrout, Konstantynopola, itd. 

Stron 168. 

Wszystkie trzy tomy oprawne w 

jedną książkę kosztują 

tylko $1 
z spłatą przesyłki pocztą 91.19. 

Nabyć można w admlnistracyl 

Dziennika Chicagoskiego 
1455-1457 West Dirisioo ulica 

CHICAGO, ILL 

^ KUCHARKA 
Polska i Amerykańska 
zawierająca kilka set przepisów 
kucbur-tkich dla mlodvch mężatek, 
kucharek 1 gospodyń na tania 1 

em. czne przyrządzenie potraw, s 

izczególnie: zup, susów, jarzyn, 

potraw mlęenyoh, postnych z o· 

względnieniem potraw polek lob, a 
mianowlci·: barszczu, bigosu, ara- 

zów, flaków i pieczywa amerykań- 
skiego jako to: cakes, bisdtUt% 
mufllos, pies i t. d. 

Cena JJOc , 

9ZIEHNIK CHICMKf ? 

14S71. BMh A . . 


