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Kontesł 
werbunkowy 

Z dniem i-go marca r. b. 
rozpoczął się kontest wer- 

bunkowy urządzony stara- 
niem organizatora Z. N. P. i 
komitetu rozwoju Związku, 
celem zdobycia jaknajwie- 
ccj nowych członków dla 
n.i'/.ci organizacji. Sprawa 
ta itak nader ważna była 

er oko omawiali a na posie- 
dzeniu Zarządu Centralnego 
Z. N. P., na którem był rów- 
nież Sz. cenzor Michał F. 
IMenski. 

Miedzy innymi Komin et 

Rozwoju Związku dał nastę- 
pujące 'polecenia, które przy- 
ięto. 

Xa sugestję grupy 694 Z. 
X. P. ustanowienia Kontc- 
'towego godła dla grupy 
najliczniejszej w Związku. 
Komitet poleca: 

a) Ustanowienie srtanda- [ 
ru (proporca) rozmiaru 
mniejwięccj 36x52 z herbem : 

Związku i odpowiednim na-i 

pisem. 
b) sztandar taki otrzymać 

ma grupa, która po skończo- 
nym konteście będzie liczyła 
najwięcej członków i pozo- 1 
> tanie u niej tafle dhugo, jak 
długo grapa ta będzie naj- 
liczniejszą. 

c) Obliczenia kontestowe 
pomiędzy najliczniejszymi I 

grapami odbywać się mają 1 

co 6 miesięcy i po tym cza- 
'ie sztandar ten przesłany 1 

będzie do tej grupy, która go 
zdobędzie. 

d) Sztandar jest własno- 
ścią Związku i żadna grupa 

1 

nie może go zdobyć ma wła-1 
sność. Natomiast do sztan- 
daru mają być dołączone od- 
powiednie $zarfy z napisem: 
Od Zarządu Centralnego w 

uznaniu za ipracę dła gru- 
py. jalko najliczniejszej 
w Z. N. P. w rofktł.” 

c) Szarfa ta zostaje wła- 
snością grupy i zostaje w 

danej grupie, chociażby sani 
sztandar przeszedł do innej 
grupy. 

f) Sztandar taki wraz z 

odpowiednim opakowaniem 
ma nie przenosić suany $zoo. 

A wifc szlachetna walka 
kontestowa już się rozpo- 
częła i potrwa całe cztery 
miesiące. 

Wierzymy, i jesteśmy pc- 
"ni, że w walce tej wezmą 
udział wszystkie grupy tak 
męskie jak i żeńskie, aby 
/<l<być jak najwięcej nowych 
r/łorrków dla organizacji, a 

przyttem zdobyć cenne na- 

grody w różnych przodmio- 
i«*ch i w gotówce i zapisać 
ię w historji Związku na li- 

>ty honorową. 
Kontest sam rozbudził 

" ieflćie zainteresowanie w 

dym Związku, lak, że orga- 
nizator zażądał dodatkowej 
pomocy w swv«m biurze 
przynajmniej na czas Ikonte- 
>f|i. bo roboty jest co nie» 
miara i całą kampanję trze- 
bi prowadzić umiejętnie, a 

korzystnie. 
1 iokawi jesteśmy. Wtóra 

>"ipa związkowa zdobędzie 
palmę pierwszeństwa i o- 

]r/j ma proporzec za najwię- 
v/ą liczbę członków. 

Ostrzy sobie na to zęby 
;nrpa 694 w Chicago, dość 
1'czna już obecnie, ale jesz- 
c/e nie najliczniejsza w Źwią 
'ku, gdyż jest szóstą z rzę- 

Niebywała SposobnośćZa robienia Pieniędzy 
$60,000 DLA WASZYCH GLONKÓW ZA DARMO! 

Jeieli jeztei bez pracy, a chcesz 

uczciwie zarobió kilkazet dolarów, 
idi od domu do domu i zdobywaj człon- 

ków do Związku Narodowego Polzkiego. 
Kon test potrwa do 30go czerwca,— Za kaidego 

członka dwa dolary, prócz nagród jak następuje: 
za 250 członków motorcykiel, wartości $200.00 
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gramofon z 12 rekordami—$150.00. 
kompletna zastawa stołowa: srebrny ser- 

wis, brębna zastawa do kawy i porcelana, 
razem wartości $75.00. 
umeblowanie do Jadalni: stół i 6 krzeseł, 
wartości $65.00. 
maszyna do szycśa — $60.00. 
podwójny srebrny serwis stołowy—$40.00. 
zegarek z herbem Z.N.P. lub bicykl warto- 

tośoi $30.00. 
_ 

* 

aparat fotograficzny łub srebrny serwis 
do kawy, wart $25.00. 
H poroeH 
Iowa, warta $20.00. 
komplet cyrkli dla młodzieży lub pióro wy- 
tryskowe z herbem Z.N.P.—->$12.00. 
złoty pierścień z herbem Z. N. P. — $10.00. 
medal pamiątkowy. 

IPoiwiąć co dzień jedną godziną i 
\zdokądi dwóch członków do Związkup 

wrobisz w czasie kontestu około $700.00 
Niech Ci w pracy pomogą: żona i dorosłe 

dzieci—ale zdobądź pierwszą lub drugą nagrodą. 
Zamiast nagrody moiesz otrzymać gotówką, czyli: 

Sa członków 
260 

50 

•łtfpne nagrodu ru«m 
.. .$500.*200.$700.0€ 
... 350. 150. 500.00 
... 300. 75. 275.00 
.. 170. 65. 235.00 
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loal a*kr*Un« Wjrdi. MaloUinloh! 

60. 210.00 
40. 170.00 
30. 130.00 
25. 105.00 
20. 80.00 
12. 52.00 
10. 40.00 

medal pamiątkowy. 
Jtdyst uuu *d 

Pióro wytryskowe z herbem Z. N. P. 
Zloty pierścień r herbem Z. N. P. 
Medal pamiątkowy 1. klasy. 
Medal |Mtmk)tkowy II. klasy. 
Medal jKUlliiytkowy HI. klasy. 

Nie czekaj Czy członkowie 
i nie namyślaj się długo, a bierz 

pieniądze czy nagrody, ja- 
kie ci daje Związek za 

trochę pracy. 

Bądź pierwszym w 

Konteście! 

1880-1922 
Czterdzieści dwa lata 

egzystencji 

lub członkinie Twej grupy wszyscy 
już zapisali dzieci do Związku i 

ubezpieczyli je w swojej wła- 
snej organizacji? 

Odwiedź ich domy i 

Wypełnij 
Dwa najlepsze pisną Dziennik Związkowy-Zgoda Aplikacje 

Przeszło 140,000 członków—mążczyzn, kobiet I dzieci 

Majątek Związku Nar. Pol. wynosi przeszło $6,500,000.00 
Rezerwa w funduszu pośmiertnym dochodzi do $5,500,000.00 

Po4mlerne wypłacone przez Związek spadkobiercom $12,000,000.00 
Na cele walki o wolność Niepodległej Polski $1,300,000.00 

Na cele oświatowe I szkolnictwa $1,1000,000.00 
Na cele społeczne I humanitarne $600,000.00 

Kolegium I Szkoła Rzemieślnicza— 
Dom Emigracyjny. 

chi. Prawdopodobnie grupy 
liczniejsze od niej w innych 
miastach nic będą chciał) 
się dać irfbicdz i rozpoczną a- 

gttację werbunkową na wiel- 
ką skalę, aby nic dać sobie 
wydrzeć palmy pierwszeń- 
stwa. 

Pracą kontestowa już jest 
w biegu w całej pełni i nie- 
chaj każdy związkowiec i 
zwią/kow\zyni dołożą ręki 
do tej pracy, aby potroić na- 

i szc szeregi. a przytem zdo- 
być nagrody, na które Z. N. 

i P. wyznaczył $(>0,000. 
Do roboty więc żwawo i 

energicznie dla dbbra całego 
zespołu związkowego. 

Dziennik Związkowy tyłka 
IMO rocznie. 

Prcm|e wartości $I.M za 

rtazDf prenumeratę. 

Notatki organiza- 
cyjne. 

\thsz kontest werbunkowy już 
w biegu. Zainteresowanie konto 
stem ogólne — zatem nadzieja, iż 
nie będzie ani jednego członka, 
któryby w konteście tym nie 

I wziął udziału i chociaż jednego 
kandydata nie wprowadził do 

| swojej grupy. 
• • • 

Ale oprócz kont ostu ogólnego, 
ogłoszonego przez Zarząd Cen- 
tralny, jest cały szereg kontestów 

lokalnych, ogłoszonych przez po- j 
szczególne gininy i grupy. 

• • • 

i Oprócz kontestu, ogłoszonego 
przez grupę 694 o pierwszeństwo 
w Związku, gmina 91 w Chicago 
ogłosiła oddzielny kontest mię- 
dzygminowy, czyli wzywa wszyst- 
kie gininy w okręku XV do współ- 
aawodnietwa i składa $50.00 dla 

gminy zwycięskiej. 

Bardzo wicie zaś gmin ogłosiło 
konteaty z nagrodami pieniężny- 
mi dla awych grup, czyli, która 
grupa w danej gminie zdobędzie 
najwięcej członków, ta otrzyma 
nagrodę gminy. O ile wiemy, — 

gmin takich j<**»t już kilkanaście. 
• • • 

•fest już również kilkanaście 
grup, które na własną rękę ogło- 
siły kontesty dla awych członków 
i same od aiebie płacą oddzielną 
premię dla erłonków, którzy do 
grupy wprowadzą wyznaczoną 
liczbę członków. Słowem ruch o 

gólny, który tak grupom, jak i 
Związkowi tylko na korzyść wyjść 
może. 

• • • 

W zestawieniu wszystkie tc 

kontesty dajn obszerne pole do 
pracy i do uzyskania znacznych 
Minn pieniędzy dla tych członków 
organizatorów', którzy pieniądze 
te zdobyć będą chcieli. Warto 
więc — odłoży wazy wazyatko in 
ne na bok — zabrać aię do roboty. 

przejść o<l domu do domu i zapi- 
sywać członków do Związku. 

• • • 

Powtarzamy — jest jeden ogól- 
ny kontest Związkowy, w którym 
udział wziąć powinien każdy 
Związkowiec 1 Związkowcu* ni. 
W kont oście tym cało wstępne od 
kandydata otrzymuje ten, kto 
członka zdobędzie, a oprócz tego 
nagrodę, jak ogłoszono. 

• • • 

Pozatem jest komtest o pierw- 
szeństwo w Związku, ogłoszony 
przez grupę fi9| w Chicago, 111. 
z nagrodą ♦óO.OO. Do kontestu te- 

go wezwane są wszystkie grupy, 
których ambicją jest być najwię- 
kszą grupą w Związku. Grupa 
<»J*4 jest siódmą z rzędu grupą w 

Związku co do liczby członków. 
• • • 

Dalej: Gmina 91 w Chicago 
wzywa do kontestu o $T>0.00 na 

grody wszystkie gmmy okręgu 
XV. Gmin w okręgu jest 19. Któ- 
ra gmina czuje się ua siłach ma 

przyjąć wyzwanie i udowodnić, 
że więcej członków zdobędzie w 

tych czterech miesiącach, aniżeli 
gmina 91 sza. 

• • • 

Dalej: Poszczególne gminy wy- 
dały kontesty dla swych grup. 
Która grupa w czasie ogólnego 
•kontestu zdobędzie największą 
liczbę członków otrzyma nagrodę 
gminy — pierwszą, drugą lub 
trzecią, bo wszędzie ustanowiono 
po trzy nagrody. 

• • • 

W końcu: kontesty urządzają 
grupy dla swych członków. Który 
z członków zdobędzie największą 
liczbę nowych członków do awej 
grupy, ten otrzyma nagrodę gru- 
py- 

• • • 

Nagrody więo można zdobyć: 
członek od grupy; grupa od gmi- 
ny; gnu nu ml innej gminy (jak 
np. w okręgu XV) — a wszyaey 
bez wyjątku od Związku, względ 
nic od Zarządu Centralnego, 

gdy jeszcze nie urządził i daje 
sposobność zarobienia pieniędzy 
jak nigdy przedtem. Zarobić więc 
można znaczne samy za trochę 
pracy lekkiej, w godzinach wol- 
nych od zwykłych zajęć. 

• e # 

Każdy więc salonek Z wiązką 
obecnie w czasie kooteata powi- 
nien zawsze przy sobie mieć apli- 
kacje hrb chociażby podhsńe • 
przyjęcie na członka i korzystać 
s każdej sposobności, by całonkn 
zdobyć. Brak aplikacji w kieszeni 
może eię akurat pozbawić ki&n 
członków przy nadareonej apoao- 
bnoóci. O tem nie wolno zaporni* 
nać. 

• e o ~ 

Ale, jeżeli się już zdobywa star- 
szych, nie wełno zapominać i 4 
dzieciach. Beżem z rodzicami za- 

pisywać trzeba i dzieci. Sekreta 
rze Wydziału Małoletnich i orga- 
nizatorzy mają obecnie jedyną 
sposobność i zdobyć nagrody 1 
wykazać eię awą pracą. 

e e e 

Walka więc na całej lżnji. Kt# 
za cztery miesiące będzie zwy- 
cięzcą t Ilu ich będzie f 

• V • 

Związkowcy! Wezwani jesteś- 
cie do walki o palmę pierwszeń- 
stwa I 

Odpowiedzcie godnie wezwą- 

aint 

>rr 

Przed 3-ma tygodniami, dnia 
10 po lutego b. r. Tow. Tysiąc 
Walecznych, gr. 877 Z. N. P., 
przyjęło w m greno nowe człon- 
kinie i członków. 

Ręcz całkiem codzienna, gdyby 
nie wypadek, o którym ołów kil* 
ka rzee wypada, a mianowicie: 

Między innymi w dniu wyżej 
wymienionym, w grono neon 

wstąpiła młoda, 2?4etnia Józefa 
Osioł, czerstwa i zdrowa, s naj- 
lepszymi chęciami do prsey dla 
Tow. i %. N. P. 

Los jednak chciał inaemej, za* 

chorowała na zapalenie płne, * po 
5 dniowej chorobie zmarła dnią 
1 marca b. r. 

Co jej spadkobiercy skmayzla* 
11 w tak krótkim ezasief 

Towarzystwo dało karawan^ 
wieniec, oraz 6 członkiń ł C eafam* 
ków do ekaportaeji ciała. 

Związek (Nar. Pol. wypłaci po* 
wną częóć pośmiertnego, jcky 
konstytucja Z. N. P. pozwala. 

Czy tale jest w ttoct.j wistekri, 
motacie aię przekonać u Bftg 
zmarłej, 1004 W. Brie ni. 

Pogrzebem zajmował się znany 
związkowiec ob. Si. Schlieben, 
członek Tow. Tjsiąe Walecznych. 

Wypadek ten niechaj będzie 
przykładem dla wszystkich nie* 
ubezpieczonych. Wstępując w 

szeregi Tow. i Z. N. P. znajdzie- 
cie pomoc, radę i obsługę, jakiej 
nigdzie w obconarodowej organi- 
zacji nie daję. 

Każdy i każda dbając o zwą ro 

dzinę, winni bez zwłoki natych 
miast ubezpieczyć aię w Z. N. P.. 
który obecnie ma 3 rodzaje ubcz 
pieczeń bardzo dogodnych. 

Ody się zgłosi do Was organi- 
zator Z. N. P.f a tym jest każdy 
zwiąakowice i związkowczyni, me 

żałujcie kilku centów, zapiszcie 
się do Z. N. P., zaraz dziś, nic od* 
Władając do jutra. 

Kto nie ma znajomości między 
Związkowcami, może się zgłosić 
na posiedzenie Tow. Tysiąc Wal., 
gr, 877, w każdy drugi piątek 
miesiąca, w aali Atłas, 1436 Em- 
ma ul., Chicago, II)., s będzis 
prayjęty z otwartymi rękami. 


