
Wielka polityka. 
Pomimo sooiątego dwudziestoletnie 

go przęśl adowenie se strony lodzi, dla 
kżóryok sprawy narodowe, to płassosyk 
ułatwiający wyzyskiwanie loda, Zwią 
■ek Narodowy rozwija aią stopniowo i 

aajmają obecnie stanowisko takie, że u- 

•Bowaoia najserdeczniejszy oh a nie pro- 
■■owych jego opiekunów prowadzone z 

gorliwością wartą lepszej sprawy, smódz 
go nie mogą. 

Przy ciągłym wzroście liezby osłon- 
kśw tej inatytoeyi, przy coraz bardziej 
raenącym jej napływie, coraz natarczy- 
wiej domaga aią odpowiedzi pytanie: 
osy ma ona ograniozać sią na wypłacie 
pośmiertnego i urządzania obchodów 
metod jwyoh, osy tei powinna rozszerzyć 
makres swej działalnośoi? Pytanie to 

jest wielkiej wagi, dowodem tego liozne 
artykuły w dsiennikaoh, odezwy, tndsież 
dyskusje prowadzone pomiądzy róinemi 
grapami a takie złośliwe uwagi wylej 
wspomnianych prsyjaoiół, tak obawia 
jąeyoh sią „wielkiej polityki” związko- 
wej. 

Pomówimy słów kilka o tej polityoe. 
Ostatnie nieazcząśllwe powstanie na- 

sze z r. 1808, o którem jeszcze dotych- 
czas bwtorja nie wydała sądu sprawie- 
dliwej, wykazało nam dobitnie trzy 
raecsy, a mianowicie: 

1. Zs brak naleiytej organizacji roz- 

bija najlepsze ohąsi 
2. Ze nie powinniśmy liozyć na ob- 

cych lecz jedynie na samyoh siebie i 
2. Ze nie dopniemy zamierzonego 

cela dopóty lad nie przyjmie odziała 
w waloe narodowej. 

„Wielka polityka” towarzystwa De- 
mokratycznego w Paryża, „wielka po- 
lityka” nieudatnyoh tak oząeto przywód- 
ców powstania i nareszcie „wielka po- 
lityka” Białych i Czerwonych wtedy, 
gdy trzeba było myśleć o zaspokojenia 
potrzeb tysiąoy młodzieży, walcząoej 
po lasaoh z niesłychanym heroizmem — 

przyczyniły aią wieloe do u palka pow- 
ctania, a jednać „wielka polityka”, ma- 

jąc na oelu zapełnienie braków, wyka- 
■anych przez to powstanie, jest obowiąz- 
kiem, świątym obowiązkiem każdego 
Polaka, a tembardziej tak poważnej in- 
stytucji jaką jest obecnie Związek Na- 
radowy Polaki. 

win mamy więc w miarę motaośoi 
rozszerzyć zakres naszych działań. Za- 
wrzeć stałe stosunki ze starym krajem, 
śledzić gorliwie jego rueh umysłowy i 
dopomagać mu o wiele siły starosą; po- 
łączyć kassę skarbu narodowego,istnie- 
jącą pod opieką Związku z kaszą, znaj- 
dująoą się obecnie pod zarządem muze- 

um narodowego w Rspperswylu; wybu- 
dować gmach włarny, by urządzić w 

mim prawdziwą szkołą polską, nie ogra- 
niozająoą sią na przygotowywaniu dzie 
«i do spowiadał, wreszcie karoić bez 
względnie dgutyoia tych, którzy za- 

kładają naprźykład, za pieniądze ludu 
polskiego, miss je w Bzłgarji, zamiast 
wspierać usiłowania Szlęzaków, tak oięt- 
ko waloząoyoh z niemczyzną. 

Oto „wielka polityka" instytuoji ta- 
kich jak Związek Narodowy Polski, oto 
droga którą nieohaj kroosy, nie iró 
■soząe się o to, te osobistości, nosząoe 
krsyi na piersiach a zawiść w sercu, na 

swą postępowanie takie „bawieniem się 
w wielką politykę." 

Rozmawiałem niedawno z pewnym 
gorąoym wielbicielem tyoh nowotytnyoh 
Krzyżaków. Ma się rozumieć, te mowa 

była o Związku. Argumentacja mojego 
przeciwnika nie mogła jakoś trafić do 
mego przekonania, zniecierpliwiony 
więc zawołał: — Co mi tam po waszym 
Związku! U nas przynajmniej p o t y- 
wić się motna! 

O to wasza wielka polityka. 
Głupstwo Ojezyzna, głupstwo wiara, 

madsieja i miłość, aby tylko brzuszek 
był pełny i dolary brzęczały w kiesze- 
ni. 

Humor imerykaśgkl. 

W menaiarji przed klatką tygrysa. 
— Wiesz, ton tygrys poiarł dziawią- 

«n ludsi, tanim go schwytano. 
— Hm, to muii być aamioa! 

__ 
(Pook.) 

— Tom, oo sa krtyosąoy garnitur 
■ui na sobie? 

— Nio dziwnego, Billy,okradłam go 
fjłucbeina! 

(Chio. Daily Nawa.) 
W sklepie. 
— Czy U walizka jut I prawdziwej 

sAtóry krokodyla? 
— Tak, prostą pani, sam go zabiłam. 
— Kopiłabym, ale skóra jest troohą 

wytarta. 
— To nio, proszą pani. Ody strżali- 

łam do niago, spadł s drzewa i potłukł 
•obie gnbiaL (Kx?btnge.) 

Kongres katolicki. 
Ze wasystkioh dotychczas odbytych 

koogiwOw, kongres katolioki cieszy się 
uajwiększem powodieniem, Codziennie 
tysiące publiczności zapełnia gmach 
muzeum astak pięknych, pragnąc przy- 
słuchać aią rozprawom. Pomiędzy wie- 
loma mowami wyrsecsoaemi wczoraj, 
•zosególae zajęcie wzbudziła mowa p. 
M. T. El der z Nowega Orleanu o a tra- 
tach ponosz onych przez katolicyzm w 
Stanach Zjednoczony oh. Straty te tłu- 
maozy mówca brakiem zajęoia się kato- 
lickimi rolnikami przez duchowieństwo 
katolickie. Rolnier ci oddalani o i ko* 
śaiołów, pozbawieni poeług religijny oh 
•tają aią pastwą sekt najrozmaitszych. 
Takim sposobem utracił katolicyzm w 
Stanach Zjednoozonyoh blisko dwadtie 
4cia miljonów ludu. 

Na 70,000,000 ludnoioi Stany Zje- 
dnooaooe liczą 9,000,000 katolików. Z 
tej liosby utraci kościół wielu, jełeli nie 
będą przedsięwzięte środki saradoze. Za 
środki takie p. M, T. El der u wata: 

Popieranie kolonisaoyi. 
Budowę kościołów i szkół oraz spro- 

wadzanie do kolooji większej liosby 
kaięiy. 

Wykład rolnictwa w szkołach katoli 
okioh. 

Katoliokie ozaaopiama rolnicze. 
Katoliokie biura wywiadowcze we 

wssystkioh portach, do Których przyby- 
wają wyohodf jy. 

Towarzystwa robotnioze mająca na 
cola nabywanie mały oh firm. O dosyty, 
mowy, traktaty dla młodzi ety katolio 
kiej zachęcające ją do tej osynnośoi. 

Ofiarowywanie nagród za najlepsze 
prace o tyciu wiejskiem, rolnictwie eto. 

Zaopatrzenie katoliekich bibliotek w 
dzieła o rolnictwie, leśnictwie, eutomo- 
logji łtp. 

Jedynie 
rpr»wdxiwy importowany' 

KOTWICZMY 
Pain Expcller 

Jeet 1 bidzie 

REUMATYZM 
Kłucie, Influenzę, ból krzyta^ 

r kolki w boku, ból piersi, łuna-' 
^nle, neuralglę, wywichnięcie Itp. 

|dxlMi kapował, poałaraj ti«oJ 
•PRZYJACISL CHORYCH"— 

| wydaną przez dołwiadcaonych lekarzy, a 
którą aa jpuMMMly aa darmo. 

F. Ad. Richter & Co., 
17 Warren ul., 

NEW YORK. 
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medali 
^zdobyło to lekarstwo na wy- 
stawach. Domy w Europie: 

Bndoiatadt, Londyn, Wiedeń, Praca, Bot-1 
tardam, Altona, Kuremberz, Kooatatn 
UpakSBc lOOc butelka. Na apraedatat 

lab w lnajch 

MACIEJ GETKA 
? 

rc^ „aj 
SKŁAD MEBLI 
Pleedw kuekenayeh 

i parlorowyeh, 
oni wtzelkieh naczyń kuchennych. 
Par lor Seta od 26 dolarów począwszy, 

HACIBJT OITKi 

/, Krakowski, 
154 W. Dhrlslti il. rog Hilt m. 

CHICAGO, — — — ILLINOIS. 
PoUca taakawym w.*l*dOTn Ba. Kodaków awój 

V*IIOIA USSU 
w/boraa Wina, Wódki, C/taranwaaa 8*M* rtw 

Ąntoni Listewnik, 
589 Dickson Str. Chicago, IU 

SALOON POLSKI 
KsopstnosT w wasolkia gatunki wódki, 
likierów 1 doborowych cygar. 

K.arOl Stein, 
npmrNn w pokojach 

Elektry em»« Hiwaekł, 
Alsnsewc BsAiikl • Barki 

da siAwleals. 
Waaalklagn rodni* katar?* I 4 rwo n ki naprawi*. 

i&włnt* pmyjm ;)• taka* imawala 
609 NOBLE Su, CHICAGO, ILI 

E. KRUPKA* 
2 Augusta, Car CurricrSt. Chicago, Ul 

polna awój 
BALOON 

mpatmay w doborowa wlaawMkL cygar* I utną 
•wian I dobra piwo. Skora I saj| nałóga. 

HALA do halrtw. wwal I mityngów, 

Jóx«f Mztf rm«r dk €•, 
SSe Noble Ml. ChiemęoJU 

Skład najlepszego gatunku 
twardych I Miękkich 

WĘGU om DRZEWA 
' po oenaok moftliwie najtańszych. 

Uwaga. 
Ekskureye do Wasi Hiamoid, urzą- <ł*»M prsos O. H. Brooks Ł Co. da 

«**■ upałów nie bądą sią odbywaj, po- niewei kompanie kolejowe nie eą weta- 
nie ćastarszyć dosyć wagonów. Nato- 
miaat iycrąoy sobie kupić loty, mota 
ałf iglosić po bilety do naaayoh agen- 
tów: A. J. Kowalski. 619 Noble ot., 
J. Nalepi6.ki, 881 W. 17 st^ J. Ada- 
mowski, 625 Noble st* Jos. Majohrsak 8787 Haston At#. Seutk Cbiesgo, J. 
Mańkowski 677 W. 20 st* A X? Cen- 
talia 48 Chapin st, J. Mntkowski róg Ingraham i Noble st, Julian Piotrassn 
8117 Laurel st., B. Pieniński 744 W. 
19 st., Max Barański 687 NobU st. róg 
Brsdley. 

^ 

»aw. Welaemy Alejek „lita” 
odbywa swe posiedaenia w ksidy piątek 
o godzinie 8ej wieozorem, w hau pod No. 708 Milwaukee Arenue gdzie tet 
kaidego miesiąca odbywa sią jeden od- 
osyt, Sekretarzem jest Stanisław Bom- 
bińakL 

Muehoty wylecsoae. 
Sury lekarz doktor, przestawsr? 

P«f»k*Jkowed, a mając doręczony przez 
Misjonarzy Wschodnich Indii, formu- 
larz prostego leczenia warzywami, w 
krótkim czasie zupełnie leczy suchoty, 
zapalenie krtani, katary, dyohawioe i 
inne gardłowe i płucne ohoroby, oraz 

zupełne i prędkie wyleczenie nerwo- 

wych słabości i nerwowych chorób, po 
wypróbowaniu ty oh leozniczyoh środ- 
ków w tysiąoznyoh wypadsaob wziął 
sobie sa obowiązek ogłosić to swym 
oierpiąoym ziomkom. Będąc przejęty 
chęcią ullenia cierpiącej ludzkości, Ja 
przeszłą ya darmo kaftdemu kto iąda 
recept w Niemieckim, Franouzkim lab 
Angielskim języku z wskazówkami jak 
ulywaó. 

Adresować z dołączeniem marki 
imienia gazety. W. A. Noyts, 
820 Powera Blaek. Rochester, N. T 

J. F. SMULSKI, 
POLSKI 

Adwokat 1 Notarynaz 
666 Noble str. 

Wyrabia wszelkie papiery sądowe i 
notaryalne. 

Przegląda Abstrakty 1 egzaminuje 
papiery przy kupnie lotów i własności 
gruntowej. 

Szczególnie zajmuje się sprawami Są- 
du Opiekuńosego w Cook Co. Illinois. 

Nie ma lepszego miejsca nad 
Hammond. 

« 

NAJLEPSZE CENTRUM 
KOLEJOWE, FABRYCZNE I PRZEMYSŁOWE. 

Mośe znajdziecie w Chicago przedmieście mające jakieś zalety, lecz iesteśmv newni Aa nie ma tych wszystkich co HAMMOSD. ^ J 7 pewni, te Ładne 

Hammond dzid posiada 14,000 lndnodci i dzień za dniem liazba się powiększa. 
Hammond jest miastem w kaidem znaczenia słowa, bo ma sury. wodę z Lakę Michigan zrównane ulioe, światło elektryczne i elektryczną kolej uliczną dochodzącą do kaddei fabryki w OaJ lamet gdzie 100.000 robotników pracuje 

^ J ^K1 w 

codo tokrtóuSSrd,”* 7 k°lei ł*I“ny0h 1 W kr6t““ "“*• b*faie dra«iem PO CJłiioago 

**“•■*! “* komunikacye przez rzekę Oalumet ze wszystkiemi jeziorami, i największe okzaty wkrótce dochodzić będą mogły wprost do Hammond z ładunkami drzewa, Żelaza i węgli. 
' 7 

.. 

Hammond posiada niektóro z największych fabryk jakie się znajdują w Chicago lub oko- lioy, i więoej zawsze budują. Porównajcie Hammond z innemi miejaoowodoiami, a zobaczycie te ie*4 
o 10 rasy lepsze do kupowania realności. * 9 

Gdy kupicie loty w HAMMOND, pleoicie pieniądie u pomadioM o 4 bloki odAwutrum bime. 
sowego i w nauepesem przedmieściu Chicagoskiem. * 

ŁATWE WYPŁATY! ŁATWE WYPfcATYt 

LOTT po 250 do 400 dolarów. 
$5.00 do $10.00 miesięcznie. 

Wolne Ekskursye co Niedzielę z dworca na POLK ulicy o godzinie 10:30 rano. Kupujcie teraz a dostaniecie dobie miejsce. 

O. H. BROOKS&CO., 
803 TACOMA BUILDING 

AGENCI: 
CHICAGO, TTiT., 

A. X. CENTELLA, 43 Cbapn Str. AUGUST KOWALSKI, 617 Noble Str JOSEPH MRUKOWSKI, Ingr«h»m & Noble Str. JOS. NAPIERALSKI 681 W. 17 Str JOHN BARANDOW3KI 1261 N. A.hl.od .Teene. WALENTY JARECKI 22nd Str 

FLATĄU& HEYMAN( 678 W. 18 St .od 890 32 St KOZŁOWSKI BROS, Paulin MAX BaRANSIaI, 637 Noble Str. J. ADAMOWSKI, 626 Noble Str 
_BOLESŁAW PROMINSKI. 744 W. 19th Str. 

Btr. 

na rogu Milwaukee Ave., Division Str. i Ashland Ave. 
Aieby uzyskać miejsce dla towaru zimowego, ofiarujemy Sz. Publiczności jako bargaiu 

800 Ubrań męzkich w kroju marynarek i surdutów (frocks) w kolorach jasnych i ciemnych 
wartujących od 10 do 15 dolarów po tylko 

$6,98 $6,98 $6.98 
500 Ubrań dla dzieci z jednem lub dwoma rzędami guzików warte od 3 do 5 doi 

$£2.08 82.08 82.08 83.08 
900 par spodni, doskonale zrobionych z najlepszych krajowych i zagranicznych materyi w 

różnych kolorach po tylko J 

$2.98 $2.98 $2.98 $2.98 
, J.®?4 to ostatnia nasza wyprzedaż w tym sezonie — a tem samem największy bargain iaki kiedykolwiek w Chicago był ofiarowany. J 6 J 

Panowie, KAROL MACHKK. i JAN RÓŻAŃSKI, do nałóg Szanownej Polskiej PnhHnmoóoL 

KtO 808181 ZTOBTiwofefckt*. 
wnyoh lob prtyjaoidł i Ba- 

ropy do Ameryki AprowadsM linią okrą- 
lową prtM Hamburg, Bremen, Ant- 
warplą, Rotterdam, A na ster dam, 
Ssoeeein, do New York a, Philadelphii, 
Baltimore, Montreal 1L d., nieoh ci* 
iffłoei de głównego agenta na wujit- 
kie linie okrątowe: 

H. 9. C. SCHMIDT, 
Winonm, 

MAX A. DRZYMAŁA 
(DREZMAL) 

POLSKI ADWOKAT 
Praktykiye w wscystkicn s%daol 
i poleca Rodakom swoje uałur 

“lkich sprawach prawnych 
a, m aifaopouTAE nooa 

CHICAGO. 
1286 N, Halatad «t, 

llSRiiiflfl Str. 

Antoni Groenwald, 
6®8 Holt a?e. • Ckleiga || 

PI KBWBZOBZĘD19Y 

8ALOON 
Doborowe Wli», Wódki I Cygan 
*«w»«« lwl«i« I D*kr« Piw* 

Skon I nu Im ukp. 
Hala do cabaw 1 poaUdaad do dyn**} 
oyi dla Towanyatw Polakiok. 

J*ol«k I Hf a la r jl. 
NiDięjMMB offłMMm Sun. Polakiaj u ilicznośoi, 11 eo tylko rospooznfom 
na .woją r*k* iako malara m atareffo 

■*% *Miow»oU 
kościołów i domów, tapetowania pokoi Iwaayako oo wohodai w aakraa malar- •ki. Mam •adaioj', ift Saanowni Ro 
daoy raosą mnin popraw aWą bratnraką tyoaliwodoią. 

JOZEF WINKIEL, « Slonn 8tr, Oblano, 111. 


