
(Nadesłane). 

„Skandaliczne po- 

stępowanie agen- 
tów realnościo- 

wych." 
Taki tytuł zauważyłem na ostatniej 

stronie czwartkowego ..Dziennika Chi- 

cagoskiego" a zaintrygowany nim. 

przeczytałem artykuł <lo końca — 

I po przeczytaniu go miałem już 

chwycić za słuchawkę telefonu i ob- 

jawić swe niezadowolenie redakcyi 

Dziennika··, gdy pomyślałem sobie, 

ze może by lepiej i korzystniej dla 

sprawy było. gdyby w tej materyi cos 

więcej napisać — tak aby z tego by- 

ła jakaś korzyść dla czytelników i 

satysiakcya £la uczciwych agentów 

realnościowy cb. 

Proszę zatem Szanowną Redakcyę 
0 umieszczenie mego głosu na szpal- 

tach poczytnego „Dziennika 
' choćoy 

tylko w imię łacińskiego przysłowia 
„Audiatur et altéra pars". 
Otóż mojem zdaniem artykuł tego 

rodzaju jak omawiany, wyrządza 

krzywdę ludziom, agentom realno- 

éciowym. którzy uczciwie interes 

prowadzą i w uczciwy sposób pracu- 

ją na utrzymanie siebie i rodziny. 

Mówiąc o oszustach najlepiej by 

było wymienić ich po nazwisku, a to 

z tego powodu, że oszustwa te popei- 

niai» po większej części nie agenci 

realnościowi, ale JwjnUi partacze i 

próżniacy, którzy się agentury imają 

w nadziei szybkiego wzbogacenia się 

1 dlatego, że się im nie chce praco- 

wać w innym zawodzie, więcej ich 

Edolnościom odpowiednim. 

Agentów, zwłaszcza realnościowych 

mamy w ostatnich czasach w pol- 

skich dzielnicach niemal tylu ilu w 

porze dziennej spotykamy ludzi na 

ulicy. 
, . 

Dziś niemal każdy bierze się 

modnej w polskich dzielnicach ,,Chi- 

cagowa" roboty agenta realnoseio· 

wego. 

Większość z tych .Agentów 
' 
ne zna- 

ju czytaty ani pisaty — ale te przy- 

godne azenty mają swoich kumotrów, 

„pół bratów" i „Pół siostry" a te zno- 

wu kumotrów, którzy to mają zamiar 

kupać haus i tak, aby ich Jakie inne 

„agienty" nie naciągnęły — oni 

ci przyrodni agienci orzynają swoich 

kumotrów, pół braci i pół siostry, 

ale to tak, że ci po jednem, lu 

dwóch takich po kumotersku zrobio- 

nych interesach pozostaną bez 

surduta i grozi im utrata koezall. 

Tego rodzaju agentów, zwłaszcza 

na Kantowie i Młodziankowie mamy 

całe falangi. Robią oni „biznes·' po 

bratersku i kumotersku, czasem^ 
z 

„laisnesem" często bez Jaisnesu a 

adwokaci załatwiają im kontrakty. 

Przyk.adów na oczyszczenie kumo- 

trów i innych przyjaciół po znajomo- 

ści i kumotersku mamy dosyć, a 

nazwiska niektórych takich agentów 

można znaleźć w rekordach sądo- 

wych przy Chicago ave. 

Prócz takich kumoterskich agen- 

tów. są inni. którzy powąchawszy cos 

niecoś z realnośoiowej roboty, skoro 

się tylko dowiedzą, że „lalsnes 
' 

na 

sprzedawa-nie ..hausów" kosztuje tyl· 

ko $25.00 i dostać go może każdy, 

kto te $25.00 zapłaci — idą i oni sa- 

mi lub z przyjacielem salunistą do 

„City Hall" i tam kupują „laisnes 

no i powiesiwszy go na ścianie, lub 

też wetknąwszy w kieszeń, chodzą do 

swoich znajomych i namawiają Jed- 

nych do kupna, drugich do sprzedazy 

lub zamiany domów. 

Po większej części się zdarza, te 

taki nowo „laisnesowan> agent ma 

do rozporządzenia ludzi i te same do- 

my, które miał właściciel biura, dla 

którego poprzednio pracował. 
Skoro „properciarz" znany 

mu i nowemu agentowi sprzeda dom 

przez jednego z nich, obydwa 

roszczą soDie prawo ao kouiisu«csu 

choć prawo n>a tylko jeden. 

Nie dawniej jak przed tygodniem 

przyszedł do mego biura niejaki J. 

Wójcik, który sprzedał dom. a sprze- 

daży tej dokonał jeden z agentów 

przy Chicago ave. Indywiduum, któ- 

re pracowało dla tegoż agenta, zro- 

biło się w międzyczasie samo „laisne- 

sowanym" agentem, o dowiedziawszy 

się. że Wójcik sprzedał dom i 

przez jego pracodawcę, dalejże do 

adwokata, a adwokat wystał groźny 
* 

list do sprzedającego, grożąc mu, że; 

musi zapłacić jego klientowi komiso- 

we. 

Zaco i na co? Chyba tylko dlatego, 

ze jest głupi i pogróżek adwokata się 

boi. Czas by zatem było i to wielki 

aby faktycznie miarodajne czynniki 

raczyły coś w tej materyi robić i za- 

pobiedz wyzyskowi i naciąganiu, a 

zarazem psuciu interesu i konkuro- 

waniu z firmami, za które są odpo- 

wiedzialni ludzie uczciwi i światli. 

Nie wiem. czy żądanie obywatel- 

stwa od agentów zniesie naciąganie 

i oszustwa, «le jestem pewny, że 

zmniejszy ilości „kumoterskich" oko- 

licznościowo „laisnesowanych" agen-j 
tów. którzy faktycznie tak są mą-j 
dr*y. że nie potrafią się nawet po-i 

starać o papiery obywatelskie, a nie^ 
wiedzą także o tern, (bo nie czytają 

i często i czytać nie umieją) żie 

„Dziennik Chicagoski" dopomaga 

dostawaniu obywatelstwa. 

Prosiłbym zatem o jedno Szanowną 

Sprawozdanie 
Szkoły św. Wojciecha w Schenectady, 

N. Y„ za rok szkolny 1913-14. 
(Własna korespoiideocya „Dziennika Chicagoskiego.") 
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" 
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Dnia 19 czerwca ukończono lek- 

cye w szkole św. Wojciecha w Sche- 

nectady, . Y. Następnego dnia o 3 

po południu urządziły dzieci szkolne 

dla dzieci szkolnych przedstawienie, 
które 21 czerwca, o 7:30 wieczorem 

powtórzyły dla starszych. Za pienią- 
dze zebrane na owych przedstawie- 
niach, urządził zarząd szkolny dnia 

22-go czerwca całodzienną „majów- 

kę" w pięknym parku poza miastem, 
że dzieci bawiły gię wesoło i jadły 
z apetytem — chyba nikt nie wątpi 
Resztę dni od 22—28 czerwca po- 

święcono na przygotowanie do Sa- 

kramentów św. i do „popisu". W 

sobotę o 9 rano przystąpiły do Ko- 

munii św. z małymi wyjątkami klasy 
lb i la — razem 106 dzieci. W nie- 

dzielę o 8 rano otrzymały uroczyście 

Komunięxśw. dzieci, które ukończyły 

szkołę parafialną (6 klasę), w licz- 

bie 38. Chwi tę i dzieci i rodzice 

na długo zapamiętają. Po zebrane w 

hali szkolnej dzieci wyszła procesya 

i wprowadziła je uroczyście do ko- 

ścioła. Piękne przemówienie okolicz- 
ilościowe wygłos» wiei. ks. j. wieie- 

biński. Po Mszy św. i Komunii św. 

otrzymały wyżej wspomniane dzieci 

„pamiątki pierwszej Komunii św." 

Tego samego dnia o godzinie 3 po 

południu na hali szkolnej odbyły się 

„popisy". 

Halę zapełniły dzieci 1 ich rodzi 

ce. Na scenie zasiedli nauczyciele i 

nauczycielki w liczbie 10. Wiel. ks. 

J. Wielebiński rozpoczął tę uroczy- 

stość modlitwą, a nauczyciel p. Fr. 

Belniak zagaił krótkiem przemówie- 
niem. Powołano następnie na scenę 

uczniów i uczennice w liczbie 42. 

które ukończyły swoje klasy celująco 

i dla których zarząd szkolny prze- 

znaczył nagrody. 

^olejno wystąpiły na scenę oba 

chóry szkolne i odśpiewały 4 pieśni, 
a mianowicie: 3 polskie i 1 angiel- 

ską (amerykański hymn narodo- 

wy). 
Miłe piosenki, odśpiewane dobrze, 

nagrodzili obecni hucznymi oklaska- 

mi. Po śpiewach nastąpiły deklama- 

cye i odczyty w języku polskim, an- 

gielskim, niemieckim i francuskim 
— jak następuje: 

PROGRAM. 

„Mowa ojczysta" —- dekiamacya 
— W. Zytkowski, kl. 1. 

Wiersz angielski — Kotkowski, 

kl. 1. 

„Modlitwa dziecka" — dekiama- 

cya — M. Krajewska, kl. 1. 

Wiersz angielski — Kusek, kl. 

I. 

„Song of Clover" śpiew — M. 

Grześkowiak, kl. I. 

Wiersz angielski — H. Parzych, 

kl. I. 

„Piosenka o Karpatach" — de- 

kiamacya — F. Dajewska, kl. I. 

„Krakowiak" — dekiamacya — 

M. Łukaszewski, kl. II. 

Wiersz angielski — J. Sobieski, 

kl. II. 

„Mój braciszek'* — dekiamacya 
— H. Gąsowska, kl. II. 

„Bitwa pod Raszynem4' — dekia- 

macya — L. Konieczny, kl. III. 

Wiersz angielski — J. Jaroszew- 

ski, kl. III. 

„ Z daleka" — dekiamacya — 

A. Majewski, kl. III. 

Wiersz angielski — Kietliński, 

kl. III. 

„Sierota" — dekiamacya — H. 

Motała, kl. III. 

„Samo - Sierra" — dekiamacya— 

B. Gucz, kl. IV. 

„O Polsce" —odczyt z geografii— 
K. Budziński, kl. IV. 
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dzigolska, kl. V. 

„Stary rybak" — deklamacya — 

J. Czaplicki, kl. V. 

„Indian Character" — odczyt z 

bistoryi — G. Jegier, kl. V. 

„Grunwald" — odczyt z historyi 

agentów realnościowych, traktowała 

sprawę bez rękawiczek, piętnując pc 
nazwisku tych, którzy na to zaelugu- 

ją. Cl właśnie, do których ei? 

czwartkowy art/Ml odnosi, uprawia 

ją ten proceder, jako nie agenci, a 

to.z tego powodu, że słowo „agent" 

w ciemnych warstwach Polonii jest 

źle słyszane i przyjmowane a właś- 

nie pod ich firmą kumotrzy i okoli 

cznościowi laisnesowani agenci oazu 

stwa i naciągania, uprawiają. 

Ja ze swej strony do „bilu" o ile 

by takowy był «kiedyś wniesiony w 

legislaturze stanowej, czy to przez 

posła Alberta Hoetenkowskiego, czy 

przez innego z posłów, dołączyłbym 

jeszcze i to, aby każdy agent realna 

śctowy, o ile prowadii interes pod 

: własną firmą, wyfcazał się znajomo 

iścią w zakresie tranzakcyi i€aUx> 

éciowyeh. Jeżeli lekarz, adwokat itd 

muszą się wykazać znajomością za 

wodową 1 wykształceniem odpowie· 
dniem chcąc praktykować, a także 

szewc, czy inny rzemieślnik musi 

znać swój fach, to dlaczego agentowi 

realnościowemu, ma wystarczyć tyl- 

ko ..laisness" i spryt do naciągania 
naiwnych. 

Stanisław Jakie!, 

ag«fit reałnościowy 

Polski — F. Tędzigolska, kl. V. 

„Młynarz, syn jego i osieł" — de 

kłamacya — J. Topolski, kl. VI. 

,,Pied Piper of Hamlin" — St. Li- 

siecka, kl. VI. 

„Wyprawa wiedeńska'» — odczyl 
— St. Krajewski, kl. VI. 

Urywki poezyi z 15, 16, 17, 1S 

wieku — J. Woźnicki, kl. VII. 

„Hervé Riel" — deklamacya — 

L. Rutkowki, kl. VII. 

„Działalność Kościuszki w Ame- 

ryce" — odczyt — A. Parzych, kl 

VII. 

„Pijaństwo" — deklamacya — 

P. Batkiewicz, kl. VIII. 

„Columbus" — odczyt — H. Kru- 

szewska, kl. VIII. 

„Ks. P. Skarga" — odczyt z lit.— 

A. Welcyng, kl. VIII. 

„Egzekucye w Omsku" — odczyt 
z historyi — B. Turska, kl. VIII. 

„Les Chants des Oiseaux" — de- 

klamacya — P. Lisiecki, kl. VIII. 

„Mickiewicz" — . Krajewska, kl. 

VIII. 

„Die Rache" v. L. Uhland — Kol- 

kowski, kl. VIII. 

Po deklamacyach, śpiewach i od- 

czytach rozdano nagrody dzieciom 

następującym: 
· 

Za religię: — W. Karkowski, I 

kl.; H. Parzych, I. kl.; E. Tański, I 

kl.; K. Ruszkowska, II kl.; J. Święrz 
kowska II kl.; W. Świergiel, III kl.; 
A. Konior III kl.; Cz. Janiszewska, 

IV kl.; Fr. Markowska, V kl.; A. 

Welcyng, VIII. 

Za Jęzjic polski: «W. Toniecki, I. 

kl.; M. Krajewska. I kl.; H. Gronow- 

ska, II kl ; T. Kania, II kl.; L. Ko- 

UlcUZliy, 111 ., Xi. *uwiuva, 111 ., 

Kl. Budzińska, IV kl.; J. Czaplicki, 

V kl.; A. Parzych, VII kl.; P. Bat- 

kiewicz, VIII kl. 

ZA język angielski: Cz. Gaszewski 

I kl.; W. Żytkoweki, I kl.; A. Ku- 

sek II kl.; J. Bruźdzlńska II kl.; 

J. Trzciński, III kl.; A. Majewska 

III kl.; B. Gucz, IV kl.; Fr. Tdzi- 

golska V kl.; W. Zaremba VI kl.; 

Cz. Pietraszewski, VII kl.; H. Kru- 

szewska VIII kl. 

Za geografię Polski: W. Stankie- 

wicz, IV kl. 

Za historyę Polski: W. Gąsowski, 

VII kl.; Br. Turska, VIII kl. 

Za historyę Stanów Zjednoczo- 

nych: G. Jegier, 6 kl; W. Grześko- 

wiak, VII. 

Za arytmetykę: P. Lisiecki, VII kl. 

Za nauki przyrodnicze: W. Grześ- 

kowiak, VII kl. 

Za Łacinę: A. Parzych, VII kl.; 

za język niemiecki: A. Parzych VII 

kl, H. Kruszewski VIII kl., za język 
francuski, B. Budziński VII kl., za 

robótki, L. Majewska, VI kl.; za gim 

nastykę J. Tański VII. 

Za pilność otrzymało pochwałę 94 

dzieci, za regularne uczęszczanie do 

szkoły w ciągu roku 17. 

Po końcowem przemówieniu Wiel. 
ks. J. Wielebińskiego odśpiewano 

,, coś Polskę". 

Podręczniki używane w 1913-14 

roku w szkole św. Wojciecha do 

przedmiotów w Języku polskim były 

następujące: 
1 kl. Elementarz: Promyk. 
2 kl. Pierwsza książka do czyta- 

nia. Boguckiej, Niewiad. 

3 kl. Druga książka do czytania. 

Boguckiej, Niewiad. 

4 kl. Wypisy na kl.'I. Boguckiej, 
Niewiad. 

5 kl. Wypisy na kl. II. Bogucka, 

Niewiad. 

6 kl. Wypisy na kl. III. Bogucka, 
Niewiad. 

7 kl. Nasi pisarze. — Bogucka, 
Niewiad. 

8 kl. Nasi pisarze. — Bogucka, 
Niewiad. 

Gramatyka języka polskiego w kl. 
S, O, l/41BI4<lUUWSK.a, wie WiaUOUlSAa, 

Warnkówna, w 7 i 8 Jeske. 

Ćwiczenia popraw, pisania w kl. 

3, 4, 5 i 6 Bogucka, Niewiadomska, 
Warnkówna. 

Historya Polski w kl. 5 i 6 Ge- 

berta, w kl. 7 Raver, w kl. 8 Lima- 

nowski (porozbiorowa). 

Religia: kl. 3, 4, 5, katechizm 

Deharba większy i historya biblijna 

Schustera, kl. 6 liturgika Jougana, 
kl. 7 i 8 historya Kościoła sw. Jou- 

gana. 

Łacina: Steiner i Scheindler. 

Niemicki język: podręcznik szkól 

ludowych galicyjskich. 
Francuski język: podręcznik szkói 

realnych galicyjskich. 

Podręczniki angielskie jak w szkcć 

łach publicznych. 
Raz tygodniowo w kl. 2, 3, 4, i 5 

pisały dzieci dyktanda szkolne, w 

kl. 6 1 7 opowiadania, w kl. 8 za- 

dania 1 listy. 
Przez cały rok szkolny korzyrtały 

dzieci z biblioteki liczącej 1,5»0 to- 

mów, 

Prxy szkole św. Wojciecha istnieję 
dwa towarzystwa: „Bratnia Pomoc" 

która utrzymuje i powiększa biblio- 

tekę, kupuje podręczniki i przybory 
szkolne dła dzieci ubogich rodziców, 
ojftaca za nich szkołę, opłaca lekarza 

i aptekę w Tazie choroby członka, — 

jakoteż ,„Sokół" tow. gimnastyczno- 

eportowe. 
Szkoła éwict uroczyście 4 nasze 

wstanie Kościuszki, listopadowe i 

styczniowe) t'święta amrykaiskie 
* 
razem ze szkołami publicznemi. 

Z końcem roku opuściło kilkoro 

dzieci szkołę, uczyniwszy zadość wy- 

maganiom pr\wa szkolnego i otrzy- 

mawszy „Labor Certlficate"; kilka 

dzieci zostało usuniętych z'a złe spra- 
wowanie się lub lenistwo, kilka o- 

trzymało prawo wstępu do High 

School po złożeniu egzaminu przed 

komisyę t. zw. Regent, z których 

paru idzie do pracy a paru zostaje 

w kollegium. Grono nauczycieli skła- 

dało się w roku sprawodawczym z 

12 nauczycieli: 2 księży, 4' nauczy- 

cieli polskich, jednego nauczyciela 

amerykańskiego i b nauczyielek A- 

merykanek. 
Przedmioty udzielane w języku 

polskim były: 
Religia i język polski we wszyst- 

kich klasach, arytmetyka 1 geografia' 
w klasach wyższych, historya Polski, 

literatura i nauki przyrodnicze w 

klasach wyższych. 

Przedmioty angielskie we wszy- 

stkich klasach te same iak w szko- 

{łach publicznych. 
Ilość dzieci w poszczególnych kla- 

sach: 

Kl. I. a i b. — 149 przeszło do II 

— 100, zostało w I. — 31 usunięto 

w ciągu roku 18. 

Kl. II a i b. — 165, przeszło do III 
— 114 zostało w II — 36 usunięto 

w ci?gu roku *15. 

Kl. III a I b — 130 przeszło do 

IV — 79 zostało w III — 36 usu- 
v 

nięto w ciągu roku 15. 

Kl. IV — 75 przeszło do V — 

46, zostało w IV — 22, usunięto w 

ciągu roku 7. 

Kl. V. — 57 przeszło do VI — 

28 zostało w V — 22 usunięto w 

ciągu roku 7. 

Ki. VI — 33 przeszło do kl. wstęp- 

In ej kollegium 15, zostało w VI — 

16 usunięto w ciągu roku 2. 

Kl. VII — 21 przeszło do kl. I, 

kollegium, 11, zostało w kl .wstęp- 

nej Kol. 8, usunięto w ciągu roku 

2 

VIII — 11 przeszło do kl. II kol. 

9, został w kl. 1 kol. 1, usunięto w 

ciągu roku 1. 

Razem 641; przeszło do klas wyż- 

szych 402, zostało w klasach 172, 

usunięto w ciągu roku 67. 

Sprawozdanie szkoły św. Woj. ..2 

Umarło w ciągu roku 3. 

Od przyszłego roku szkolnego szko 

la parafialna św. Wojciecha będzie 

się kończyła na kl. VI i zostaje ot- 

warte Kollegium św. Wojciecha, któ- 

re kiedyś ma się składać z klasy 

CenyT argowe 
Zboża. 
PSZENICA. 

Chicago — od .. ... .78 do .90 
Kansas City — od ... .70 

tt .S0 

it. Loule — od 

Mlnneapolls — od .. .81 ̂  „ 88$ 
Wlnnipeg— od ..... .8<">£ n .88 

KUKURYDZA 

Chicago — od ....... .69 do .7b| 
Kansas City — od ... .70 M ~80 

It. Louis — od .71 „ .79J 
>„.· · '.»i> #. v.; *i !· ·* 

OWIES 

Chicago — od 3f£ do .3SJ 
Kansas City — od<-.,32£ „ .38 

Omaha — od 
34 „ .35^ 

ŻYTO. 

Chicago — od 
- »ó9 

JĘCZMIEŃ. 
Chicago — o .49 „ .57 

Milwaukee — od .... .49 „ .<301 

Mlnneapolls — od .. ,41 „ 
.50 

BVDLO. 

Chicago. 

Woły — od .. ·" 

Kro"^y — od ... 

Cielęta — od ... 

świnie ·— od 

Owce — od .. · · 

. 7.75do 9.90 

. 
(5.00 ,, 9.40 

7.R0 „11.00 
. 7.75 „ .6.90 

. 8.00 „ 9.C0 

NABIAŁ. 

Chicago. 

Masło śmietankowe 
* , 

- 6£ do 

Masło .firsts" 
»' 

Masło \ eeco-ds . .^5 ». 

Mafiło „packing stock" 
,, 

Ser szwajcarski .. « 
· ·'w9 »» 

Ser Llmburger 
»» 

Ser cejiełkowy .. .... .H v 

Jaja — extra .».···· 
·22 „ 

Jaja „.irsts 
9 

...... m m #1?^ n 
Inne gatunki jaj 15 „ 

WARZYWA. 

Chicago. 

Kalafior pudło ...- ,50 do 
Rzodkiewki. 100 pęk j (łO 
Kapusta, pudło— . J.25 

Szparagi,2 tuz 1.50 

Ogórki, pudło — 35 

Marchew, kosz .75 

Pomidory, 6 kosze— .25 
Cebula, pudlo 2.00 

Sałata, kubeł— 2U 

Fasola, kosz 25 

Kartofle, busz. .85 
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Chicago. 

Śliwki pndło — 1.00 do 

Pomarańcze, pndło — 2 50 ,, 

Cytryny, pudło — .. 4.00 „ 
Jabłka, beczka — ... 3 00 

drób żywy. 
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Jody ki od.... ...» · J S do 

Gęsi 10 „ 

Kaczki....: .12 „ 

śury.. .15 „ 
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wstępnej i 5 klas normąln|ch. y 

roku przyszłym zostaną otwarte trz 

klasy: wstępna, pierwsza i drugi 

Przedmioty polskie będą wykladan 

podług programu gimnazyów s.arc 

krajskicb, a angielskie podług pro 

gramu VII i VIII kl. (grades) 6zkó 

publicznych i caiej High School i 

stanie New York przyjętego. 
Warunki przyjęcia do Kollegiur 

są następujące: 
Do klasy wstępnej:—· 

a) Religia: wiadomość o wierze 

przykazaniach 1 środkach łaski, ktć 

rych uczeń nabrać powinien w szkol· 

parafialnej 
b) Język polski: czytanie płynn' 

i wyraźne, opowiadanie przeczytane 

go ustępu, pisanie dyktanda, znajo 

mość części mowy, 

c) Przedmioty wykładane po an 

gielsku: język angielski, arytmety 

ka, geografia, historya Stanów Zjed 

noczonych w zakresie sześciu kia 

(grades) szkół publicznych. 
Do klasy pierwszej:— 
a) Religia: Kurs wstępnej klas: 

w szerszym zakresie. 

b) Język polski: gramatyka 

wszystkie części mowy, rozbiór zdai 

rozwiniętychr; piśmienne ©pracowa 

nie przeczytanego uetępu. 

c) Przedmioty wykładane po an 

gielsku: język angielski, arytmetyka 

geografia, historya Stanów Zjedno- 
czonych w zakresie siedmiu kia: 

(grades) szkół publicznych. 
d) Łacina: deklinacye rzeczowni 

ków. 

Do klasy drugiej:— 
Świadectwo ukończenia klas: 

pierwszej jednego z Kollegiów pol 

gkich w Ameryce. 
O ile kandydat wykaże się zadawał 

niającem świadectwem, będzie zwol 

niony od egzaminu. 

Opłata szkolna wraz z utrzyma- 

niem w internacie wynosi $185.0( 

aa rok i winna być uiszczona półro 
cznie z góry. 
Rok szkolny rozpoczyna się i 

września, 1914. 

Pożadanem jest także, by kandy 

dat wykazał się metryka urodzenii 

[ zaświadczeniem swego Proboszcza 

KOL LEGI U M ŚW. WOJCIECHA 

SCHENECTADY, . Y. 

Wiele przyczyn, a szczególnie wy 

padki ostatniego stulecia złożyły si< 

a to, że Polonia amerykańska jesl 

Laka, jaka 1est. Pocieha i cała na- 

dzieja naszą, żp nie jesteśmy upo· 

Śledzeni przez naturę, a tylko losj 

jakby sprzysięgły się przeciwko nam 

Wskutek tych losów przeciwnyct 
wielu zginęło i ginie pomiędzy na 

mi —. szczególnie dla oświaty. 

W starym kraju rządy zaborcz* 

utrudniają Polakowi wykształcenie 

a. w wychowaniu <Saż? do tego by v 

Polaku podkopać wiarę i zabić pol 

Bkość. Tutaj 
* 

grożą nam te same 

jeżeli nie większe, nlebezpieczeń 
stwa, bo zło, które leży w nas sa 

mych: chęć clagnięcia korzyści i 

dziecka jak najwcześniej, uważani* 

fabryki za szczyt marzeń i pewien ro 

dzaj vlekceważenia nauki. Rezulta- 

1 tern tego głośne narzekanie: brak 

y nam ludzi, ile rasy zabieramy się do 

i. prac poza fabryka. 

Brak nam ludzi odpowiednio wy- 
- kształconych, a możemy len mleć, 
- kształcąc młodzież nas**. Polak *7- 

ł kształcony w ducha religijno - naro- 

r A>wym ocaleje dla spolecseństw* 

polskiego, a pokierowany odpowied- 
l nio może dorównać j dorówna in- 

nym. 

W 1903 roku w Scaenectady, N. 

, Y., została założona parafia Św. WoJ- 
- ciecha a przy niej szkoła, w której 
3 dzieci w pierwszym roku były po- 

dzielone na klasy podług wzrostu, 

gdyż taki podział okazał się możeb- 
- nym. 

Nasze czasopisma polskie wiedza, 

że rok rocznie zarząd tej stkoły twra- 

. cał się do nich w rubrykach „Ogłe- 

. ezenie" o siły nauczyielskle. X trze- 

. 
ba przyznać, że redakeye wzięły w 

3 tem udział więcej nit sympatyczny: 

nie tylko przyałano oferty zgałszajf- 

cych się kandydatów, ale opinie 

, dodatnie lub ujemne, o ile d*oa re- 

dakeya była w etanie informować 
. zarząd szkoły. 

j 
Szkoła św. Wojciecha prowadzona 

. przez odpowiednich świeckich nau- 

czycieli polskich i amerykańskich 9- 

. siągnęła to, że uczniowi· jej od kil- 

ku 'lat zdają egzamin czwartej 

[ klasy kolegiów. Wielu z uczniów tej 

. szkoły, jest dzisiaj na uniwersyte- 

tach, inni w Kolleglach lub w ee- 

mlnaryach. Dla parafii św. Wojcie- 
cha, która włożyła w tę sprawę wie- 

le grosza 1 wysiłków, stało się to **- 

p chętą — postanowiono Iść dalej. Pp 

. dziesięciu latach borykania się, dzl- 
siaj nareszcie możemy podzielić się 

wiadomością, że parafia św. Woj- 

ciecha rozpoczęła dzieło wielkiej do- 

niosłosci. 

W dniu 19-ym października . f 

( 
została dopełniona ceremonia poświę 
cenią kamienia węgielnego pod Kol- 

legium św. Wojciecha. Kurs nauk 

w Kollegium rozpocznie aię 8go 

września, 19X4-16 roku szkolnego. 

Na tysiące Polaków zamieszkałych 
w Stanie New York 1 w Stanach No- 

wej Anglii niema wyższego zakładu 

naukowego polskiego. Ten brak wyż- 
szej uczelni rodzinnej na tak wiel- 

kiej przestrzeni zaspokoi Kollegium 
św. Wojciecha. 

Nie chcemy karmić nikogo szum- 

nymi frazesami i pustemi obiecan- 

kami. Owocne rezultaty dziesięciolet 

. niej pracy na polu kształcenia mło·» 

dzieży są nam bodźcem i zachętą do 

obfyogo dfieła, a dla rodzlcdw t 

pragnącej kształcić się młodzieży, 

gwaraacyą, że zakład nasz co aaj- 

mnłej dorówna Istniejącym już Kol· 

legiom polskim. „Wiara, oświata 1 

wychowanie w duchu narodowym — 

fundament narodu". Taki cel poeta· 

wiło aoble nowe KoUegium. Dla o« 

sięgnięcia tego ułożonym Jest odpo- 

wiednio program kształcenia i kie- 

runek wychowania młodzieży pol- 
skiej. 
Po dokładnem rozpatrzeniu spra- 

wy i wiełoletniem doświadczeniu 

przyszliśmy do przekonania ,ie dla 

dobra kształcącej się młodzieży o- 

prócz pięciu lat normalnych, potrzeb- 
ną Jest przy KoUegium klasa przy- 

gotowawcza. 
Student jednak przyjęty będzie do 

klasy do której zda egzamin. Z po- 

czątkiem przyszłego roku szkolne- 

go otworzona zostanie klasa wstęp· 

na, pierwsza i druga. Po bliższe in- 

formacye kandydaci zechcą zgłaszać 
się do zarządu szkolnego, możliwie 
jak najwcześniej —- ze względu aa 

umieszczenie, pod adresem: 

Rev. Joseph Gogolewski, 
8t. Adalbert'· College, 
127 Crane Street, 

Schenectady, . Y, 

Federacya malarzy w Holandyi po- 

zyskała 3,114 członków między r. 

1911 i 1913 1 otrzymała podwyżki w 

pensyach w sumie $46,200 dla 3,000 

członków; niezorganizowani w tych 

miejscach, gdzie walki o płacę się 
toczyły, otrzymali podwyżkę w pła— 
cchh w umie około $100,000. 

Ś4> + * 

Farmer nie podlega ustawie kom- 

pensacyjnej dla robotników w Stanie 
Illinois podług decyzyi wydanej przez 
przemsyłowe biuro stanowe.' 

+ 

Najwyższy sąd w Kalifornii uzna! 

prawność ustawy, która ogranicza 

procent do 2 od sta na miesiąc w tym 
Stanie. Decyzya ta jest ciosem dla 

agentów, którzy pożyczają pieniądz· 
nana ruchomości. 

+ 

140 towarzystw kooperacyjnych w 

cześi północnej brytyjskiej unii koo- 
peracyjnej miało $10,000,000 zysku 
w ostatnich 12 miesiącach. 

Centralna unia pracy w Washing- 

ton, D. C., zaprotestowała przeciw 

ztrudnianiu nieunistów i cudzoziem- 

ców w postawieniu pomnika Lineola- 

na, projektowanego w jednym z kra· 

Jowycb parków. 

DOKTOR WISSIG se starego kraj· 
Leorj wszystkie ohorobf mqioryzn 1Mfet In w/f'Qds Jak rastarułe I zaniedbana on· tą 

Wyleczył jni tyiiące chorych. Lcczy wiuliit choroby i oładka, płuc, nerek i pechem 
takie zatrucie krwi. choroby tkdrM, rany· reumatyzm, Ml iłowy, ból w krzyżach, kaaccl. 

Ml gardła ora* wazyatkie tajne choroby mfścsysn lab kobiet. Jeteli inai ni· mo|U «w 

wyleczyć, przyjdicie ta « przekonacie et{ aami co on mo.te dla waa uczynić. 

I 
Daje «woje włuai lekarstwo, oru 

leczy najnowwfmi elektrycznymi 
przyrządami. 

GwMaj kiirtw· od 10 do 12 l od 3 do I 

4 popołud.; od"6do8 wieczorem; I I 
v niedzielę od 10 do 2 popołud. j I 

I Pamiętajcie adret: 1759 W. 18ta ul., TÓg Wood ul. J 
(Nad akładem obuwU.) Telefon Canal iW63 L 

Wzdłuż Ca° 

łej Linii 
znajdziesz kręcących z NAVY długo cię- 

: tego, słodkie i wonne Burley papierosy. 
Prawdziwie zdrowy człowiek, używa zdro· 

j wą przyjemność, a tę znajduje 
w czystych 

j świeżych, łagodnych papierosach z NAW, 
i które możesz eały dzień palić. 

GAIL & 
' 

NAVY 
Long Cuf Tobaooo 

. - · ... 

„Najlepatty łyłoA w najlepszem opakowaniu." 

NAVY jest dojrzałym Kentucky Burley 
i starannie dojrzały i przysposobiony do wy- 
śmienitej łagodności i słodyczy i miłego 

zapachu jakiego nie znajdziesz w iduym 
innym tytoniu. 
NAVY dostaje się do twego użytku, ezyety, 

słodki, świeży i wonny, ponieważ jest schowany 
w doskonałe NAVY paczki o poczwórnem opa- 

! kowaniu w gruby Manila, cynowy papier, nie- 

przemakalną ,,Glas3inę" i w ,,Litbo" papier. 
Przekonasz się jak łatwo skręcać z tego jedwabi- 

stego, długo krajanego Burleyu okrągłe doskonałe 

papierosy. Przekonasz się również, że NAVY jest 
dobry do palenia w fajce i słodki zadowalniający w 

żuciu. NAVY jest jednym z prawdziwie roapomte- 
chnionych tytoni. 

I\ A Tl II A Spytaj twego dostawcę 9 paczkę 
bi- 

I 1 Ifl I 1 bułek darmo, którą dodajemy do ka- 
UniUUV żdąj 5c paczki NAVY. 31» 

V THI AMERICAN TOBACCO COMPANY 


