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Zawiadomienie dla grup Zw. N. P.

Niniejszem podaje Się do wiadomości wszystkich członków i członkiń Związku Narodowego Polskiego, że podatW roku 1915-tym, a więc sieki na
wywołać zamieszani# w wrogach dem lct temu powołano do życia
w
naszych.
Cambridge, Springs Pa., SzkoAssesment 176 za członków
Pieniądz* jakie opłacany po łę Rzemieślniczą, w której tak
I 32
Małoletnich za
cencie
na
jednym
miesięczni*
młodzież jak i starsi narodowości
muszą być odesłane do kasy Związku przed 1 Września 1922
Pundusz Narodowy, będą użyte polskiej kształcić się
mogą na faU tylko f(a takie oprawy, na jakie
Każdy przeto członek i członkini Z. N. P„ podatki swojo
chowych rzemieślników techniczobowiązany
Jest opłacić na regułamem posiedzeniu grupy
KoXXIII
t
Sejm
polec# je użyć
nych, których w społeczeństwie
w miesiącu Sierpniu, w przeciwnym razie naraża się na sumisja Kontroli nad tymże Fundu- polsko amerykańskim jest barpendowanie i utratę wszelkich praw i przywilejów do sumy
szem uchwali wypłacić.
dzo mało.
pośmiertnej.
Bądźcie pewni Szanowni BraStosownie do praw 1 pi
Początki tej ze wszech stron
i.eptsśw Zw. Nor. FoL podatki
cia, że Zarząd Centralny nie robi
mają być odsyłane na ręce kasjera Zwtąsfltu w 24 godzin po
pożytecznej
Instytucji
do«s>c
były
nic takiego, czego miałby się
odbytem posiedzeniu grupy.
trudne. Warsztaty i laboratoria
wstydzić, lub to ukrywać, ale mieściły
JAN 9. ZAW1UŃ8KI,
na początek w bardzo
się
wiernie strzeże grosza wdów i
Sefkr. Gen.
małych budynkach. Brak ten jesierot i uczciwie goepodarzy, a.
dnak już w drugim roku istnienia
z tej
gospodarki daje Wam co szkoły usunięto, zaś w roku 1918
miesiąc wierne sprawozdanie w z
zachętą rządu Stanów Zjedno“Zgodzie” i ogólne sprawoadanie
czonych zbudowany był dwu pięzda Wam z każdego centa dochotrowy budynek działu automobidu i rozchodu na przyszłym Sejlowego wielkości y> stóp przez raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 13-fO Sierpnia, 1922
mie.
do 19-go Sierpnia 1922 wtpeanie
roo stóp. I.ecz mimo tego dla liZ bratniem pozdrowieniem.
cznie zgłaszającej
aię liczby stuData śaSorai
dentów,
warsztaty szczególnie
JAN S. ZA WILIŃSKI.
4«l
fWUkarw Bera Wa.
| Dwblńakl AMreej
Sekretarz Jen. metalowe okazały się riasnę. to
Wl—arek Tar we
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760
Tadek Katarzyna
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ralnego Z. N. P. Tana S. Zawilin- staje powiększony tak, ze będzie MO
TMoa X T.
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004
le nOwpa. un
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razy większy.
\vo4ci. powinna wszyotkich radoU41
4 MM. 1**2
oifc—a ni.
W arsztaty Instytutu 44 obecnie
wo! nić. Piszący niniejsze słowa
406
14 Sep. U23
UMdd Madej ..
Taeiaet, UL
podzielone na cztery działy, a mia- 1*01
Sarnaki Jdzcf .........^.
1* Upaa
1M2
Uewln. JH.
był obecny na wszystkich posie- nowicie: I. dział
61
Gbarzeweka JnIJa
• alarpi. 1523
konstrukcji au.-»TBrooklyn. W. T.
dzeniach Zarządu Centralnego Z.
OmiSl Prane. ........
SI bum ltl*
tomobilów, troków i traktorów, ltl
Brooklyn. W. 7.
N. P. i nigdy nie słyszał, aby coś
Jeekdmek Karol .....mm.
New Salom. Meas
15 etaera. 1IU
a.
dział konstrukcji drzewnych. •40
podobnego, jak ucjtnsknit pie40
Madrone J ulja .».......
• aUrpa. 1922
Newmrk. N. J.
dział elektro-techniczny, 4. dział
100
L/okaaze w Icz Stanisława...
14 sep. 1*12
Nentfcoka, Pa
niędzy dla p. I. J. Paderewskiego 3.
konstrukcji nia-zyn i narzędzi o- 404
16 eUrpn. 1922
Turomtłkl Bernard .......
Plymootk. Pa.
na jakąś agitację było uchwalane
i sam Paderewski o to się do brabiarczych.
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rządu Centr., czy jest prawdą, że
Każdy z tych poszczególnych
nie zgłaszał. Nietylko
laboratorjum Ho prób wytrzymaZarząd Centr. wyasygnował aj Związku
działów
posiada własne wyposaale nawet 25 centów na
łości materjałów i przyrządy do
tysięcy dolarów na zwalczanie $25,000.
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z nich
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zdanie urzędników 'za ostatnie półwice-Sprawozdanie prezesa,
prezesa, sekretarza, kasjera i rewizotwardości stali i harrów przyjęto bez Interpelacji.
Spra-

każdy
kooperupodobny cel Zarząd Centralny Z.
próbowania
N. P. nie uchwalił, bo chyba sani je z drugimi. Dział konstrukcji
towania tejże. Ten dział — jak
gazeta “Nowy świat** podaje z
automobilów ma do rozporządzeobecnie,
dnia 9-go sierpnia, w No. atą-tym, wie. co robi i wie cohy go czeka- nia II. automobili
jest najbardziej aporóżnej marki,
ło. gdyby podobny nietakt bez
pularyzowany i najwięcej nań
który to wycinek w załączeniu
sześć
motorów
i
jegazolinowych
i woli ogółu związkowego
przesyłam do przeczytania. Nie wiedzy
den traktor naftowy. Jest również uczęszcza.
popełnił.
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swego widzimisię,
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w
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W
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senas” Bronisław Kułakowski, niezbędne do reperacji automobiwidząc podobne wybryki Z. C.
lów narzędzia. Są tam także ma- wzięcia licznego udziału w nauce,
“Kułak
By zaspokoić bardzo wielu wzbu- znany pod przydomkiem
do wulkanizowania gum, która prawie nic nie kosztują, a
żarłok”, wydawca pisemka "No- szyny
rzonych zwtąrkowc&w, proszą dać
do
spajania żelaza, do ładowania znaczne w życiu przynosi korzyŚwiat”, sromotnie wyrzucoodpowiedź w organie "Zgoda" i wy
i są też maszyny obra- ści.
baterji,
ny za gałgaństwa z pism związkoto w drugim tygodniu
Ini. J. S. Kooaccke,
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zamieszczone, żeby przed posie- wych, jako
mobilowe
i
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dyrektor Instytutu Rziemieśl.
są
dopasoswoim czasie. Wierzcie bracia
dzeniem Gminy mogli ewiązkoGórna
wywane.
ęzęść'
budynku
swojemu Zarządowi, który został
wey wyczytać tą odpowiedź i wymieści dział elektro-magnetyrrny
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r. dziedziny
automobilowej. Poza
na sejmie, a me jakimś figuChicopee. Mass.
że w mojej pracy. Posiedzenie go
rom
i pod ciemnej gwiazdy o tym przyjmuje się do reperacji
Gminy odbądzie się 37-go sierpautomobile prywatne.
Protokuł > połrocrnago ZJanfu dolonia. Proszą mej prośbie zadość u- nieokreślonej przeszłości.
i wyrobów
z centów z Was zbieD/iał
konstrukcji
gotdw Gm. *2 ZNP.. odbyt ago dnia
Związek
czynić, niech wszyscy sami odpo80 llpca 1*22 w Chloopa* raiła,
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narodowe
tam
daje
wiedź, czyli wytłómaczenie wy- ranych
Mata.
ofiary, gdzie uzna za stosowne, patrzotiy w potrzebne narzędzia,
czytają.
otworayl
prozoo Oa. 12 a*.
Zjazd
a
ale na jakąś politykę Paderewoprócz tego posiada dwanaście
Z bratniem pozdrowieniem,
M. r. Tryba n godtlnlo 10:80 pr*od
i
dwadziemaszyn
obrabiarczych
skiego. Dmowskiego, Brylów, Wiprtłudnlom. Po aomianowaotu komtPIOTR IWASZKIEWICZ, tosów Daszyńskich, M Oraczew- ścia warsztatów ręcznych.
sji Mandatdw, 1 porządku dtlennngo
Dział elektro-techniczny, to je
Prezes Gm. No. I. Z. N. P. skich czy nawet Piłsudskich nie
prem irujf odracza aa 18 minut. Po
den z największych działów przy- upływlo togo cza tu prozo* powołują
da ani złamanego centa.
Dobrze bracia zwięrkowcy z
To chyba Wam wystarczy!... szłości. Do tej chwili rozpnrzą doloaatdw atir zajęli twoja mlojtca.
Gminy No. I. i Gminy eR-mej udza on urządzeniem telefonicz- Za komltjo porządku dalanflngo daja
ceynili, że odnieśli się z zapytanem. elektrycznemi motorami i zprawozrtanlo dolegał J. Dobok. 8prawotdanio przyjęło Za komlają Man
niem wprost dó Zarządu Central ZGON KONSULA WŁODKA
generatorami, maszynami parodatOw* da Ja tpraaozdanio Pt. Michał
Z.
N.
a
nie
dali
P.,
nego
posłuchu
wymi. pompani elektrycznemi, etyk. Sprawozdaj* ta Jaat roproaonw
IW Mona<-hjtrm.
Bswarjr
fałszywym, nikczemnym wprost
urządzeniem radiofonii, instru- towanych grup 10 w Hrabio 12 doloplotkom. Na zapytanie bsita Sam- zmarł generalny konsnł polski j. mentami do telegrafji, lampami gatOw. sprawozdania prtTjfto. N'aato
bory Z Gminy sR-tej, tak sekre- Włodek po dokonanej na nim o rozmaitego gatunku, potrzebnemi pola prozo* odohrał prayalęgę ad no
tarz jeneralny Z. «N. P., który jest peracji.
instrumentami
ak- wych dotngatAw.

kandydatury Piłsudskiego, jak

to

rocze.

Del. T. 8.
wozdanie kom. rozwoju.
Furtek daje sprawozdanie^ te w czasie
konteetn zorganlsbwel 3 Kropy
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mierniczymi,
eo
cesorją potrzebną do zakładania
ośwretlań don\owyrh. Kompletne
BURZA GRADOWA.
Ob. Jan Sambora. Sekr. Gm. a8
urządzone laboratorjum fizyczne
AV Blachowni Kolegjum 7.. N. P. służą do uCzęstochowa,
Związku Ner. Pol.,
pod Częstochową spadł grąd wiel- żytku studentów kursu elektro803 Corsan »t.,
kości orzecha, który wyrządził ol- technicznego. .Spodziewa nem jest
West Haźleton, Pa.
brzymie straty. W fabryce "Bla- także, że w najbliższej przyszłoSZAN. PANIE!
chownia" wybite zostały wszyst- ści Instytut zacznie budować moW odpowiedzi na list Pański ni- kie
szyby. W polt* zboże.zniszczo- tory elektryczne.
niejszem mogą Szanownego Pana ne. Ziarna powylatywały z kłoDział konstrukcji maszyn i naoraz wszystkich członków
Gminy sów.
rzędzi fabrycznych, posiada doa8 solennie zapewnić, że Zarząd
Mieszkańcy okoliczni nie pa- tychczas przeszło 70 maszyn, to
Centralny żadnych pieniędzy na miętają podobnego opadu i strat, imadeł, znaczny zapas narzędzi
politykę I. J. Paderewskiego nie które.zostały im wyrządzona.
pomocniczych. Dział ten posiada
—

samotności, kto duto zarabia, ale
ten, który dużo oszczędza. NajJ?r»»pom.
pewniej *xe i najlepszą oazczędnoRaportu z grupy 395 Z. N. ścią Jezt opłacanie, co miesiąc pow Nortb Top-aiwaińlda, N. lisy ubezpieczeniowej na
tycie w
nic maimy, ale wiemy, że Związku Narodowym Polskim. Żaden bank, tadne przedsiębiorstwo
grupa była nader czynną nie
gwarantuje takich zysków.
0,iarną w ciągu *wego 25- Jak Z. NPw i■wym Wydziale
U''tniego istnienia, (irupa ta berpieczeń
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Polska Szkoła Rzemieślnicza

iłową 'prowadzić będą dalej.
Cześć Wam drodzy Rracia
i •serdeczna podzięka za to.
coście dla Pcdslri i Związku
Narodowego Polskiego uczynili. Cześć Wam. żeście
tu utrzymali dudha' narodowego i nie pozwoliliście nam
zginąć w obcym morau. Cały naród pol«/ki mwsi uznać
i jirż uznaje
waszą pracę,
która się okazała owocna, a
każdy dziś n/na je Związek
Naro<dowv Polski, rako największą, najbardziej -solidną odpowiedzialny ca wszystko,
organizację ipol«ką fu na wy- pisze odpowiedział:

Sioo.oo, a członkowie teoż Pnhv. zaktrpifi
4ych bonrl o\ /a
smnę $2.300. Crłon""
Tow. obecnie posiada
o. w irm 87 mężczyzn i 72
kobiety; w kasie posiada
'40705. Do Wydziału Mąło'etuieh przv tej grupie pr*y*to
sporą gromadkę dzieci.
Iłowem, gnrpa ta na polu chndźtwie.
Cześć Wam
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"ide
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szu.

srebrne jubileusze. Prosimy
przeto. abv nam nadsyłano
raport a z ich działalfro«ci w

posyłał i posyłać ais będzio. Za
rząd Carftraloj pod iM|łfd«m polityki w Pałac* był, jost i będzie
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Wydz.

pracę.
ton. Pa. uchwalono zapytać się,
Obecnie zaczęły się lata. w
czy Zarząd Centralny wyasygnoktórych wiele grup związko- wał daną sumę i z jakiego fundu-

ćwierćwieczu. byśmy mogli
wydelegowane jostał to opublikować i' podzięko-

Y.. Towarzystwo to zaio>om* zostało dnia to-^olipca
'S-»7 go roku. Założyciela rrfi
ifgozbyli: \\r. Kurrmsłki, Fr.
Badowski, I. Wieczorek, J.
Pawlak. Igu. Cernński, W.
lei/ewęłki, f. Jerzrwyki. W.
Yatuszak. f. Miłun, T. Nieiuelski, \V. Szmańda. A.
'raiem, A. Adamczak, W.
'loch, A. Graczyk. J. Pysz*/vtWki i T.. Adamczak. To-

PA.

goHiwie o rozwój Związku. Ponieważ niektóre piama polRaport z działalności tej, aki* w Ameryce doniosły, że Zapnrpy zapewne nadeśle nam' rząd Związku wyasygnował >5
jej seÓcretarz. a tymcza-sein o- tysięcy dolarów na ręce mistrza
graniczymy *się na przesła- Paderewskiego na 1 propagandę
niu iei życzeń i podziękowaprzedwyborczą w Polsce, na ponia
za dobrą, patrjotyczną siedzeniu
Gminy No. *8 wHazle-

mówca i repre- wać ‘ka/dej grupie z osobna
entam 7.. N. P.
szanowny za wszystko, co dla dolski i
Komisarz Okręgu 5-go S. K. Związku dobrego
zrobiła
Kowalski.
i Dwadzieścia pięć lat w wieŻałujemy mocno. że z po- iczności. iest to kropla wody
i w oceanie, lub ziarnko piawodu odległości, kosztów
braku czasu. nie możemy sku na pustyni; ale 25 lat w
być osofbiście na tjrh pię- życiu poszczegafinych naroknych uroczystościach i zło- dów lub organizacji, to do$ć
'yć 6-woje życzenia grupom długi przeciąg czasti, w któwiele zmian.
iiHulaftkdm oraz *pn*dzi^lco- rym zaszło
uać im za dtityciliczasawą Przed 25-ciu lałty Polska jęToiną pracę na niwie naro- czała <w kajdanach niewoli i
inwej i związkowej, więc niejeden z członków Z. N.
boi iaż przez łafrny “Zgrtdy” P. nie wierzył, że się doczeprzesyłamy im pozdrowie- ka tej Polski woflhei, złączonia. życzenia i pi^dziekę za nej i samorządnej z własnym
w^/yMjkb dobre, co d*la Oi- rząidem i wojddem i że stanie Ona w pierwszym rzęr/yzny i Związkiu czaiły.
dzie silnych państw.
Wiełu
O ile sir
z
‘dowiadujemy
ze związfkowcółw nie d*ocze-l
raportu
nadesłanego nam kało
tej wićfkiej chwili drier*i /c/ Tirw. Svtio\\ ie Polski.
I
bo legli w zimnej mo-j
jowej,
jar.
Z. NT. P. w Buffalo.
inko

HAZLETON.

Nie szczędziła ona grosza na DO ZARZĄDU CENTRALNEGO ZWIĄZKU NAR. POL
cele narodowe, oświatowe i
W CHICAGO, ILL.
społeczne, oraz •starała się

'druga będzie wych

•beliodzić taką samą uroczytość dnia .V)?0 września r.
tez w Domu Polskim. Na
hic te uroczystości inbileuzowe

jei założycielami byli

Rochester. N. Y. chcrwiak i

dwie grupy
z U ego
w ią/kowe
Okręgu
heli o{|z iły srebrne jubileuc. czyli 25 lat istnienia. Jedną / mch Towarzystwo św.
Michała Archanioła, grupa
o; ta Z.
P. w North Tonawanda. N. Y., a druga
I nv. Synowie Polski, grupa
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