
—— r- 

PRZENIESIENI W OBCE 
STRONY. 

'"Wielkopolanin" przytacza 
dwa listy charakterystyczne 
dwóch pruskich urzędników, 
przeniesionych "dla dobra służ- 
by", a raczej w celach germaniza- 
cyjnych w obce dla nich strony. 

I. List urzędnika Polaka. 
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Bardzo dziękuję za łaskawą pa- 
mięć; bardzo mnie to ucieszyło, 
żeście Państwo o nas na wygna- 
niu nie zapomnieli. Piszę — na 

wygnaniu — i wciąż o tern pisać 
będę — na wygnaniu — bo im 

dłużej tu jesteśmy, tem więcej 
to wygnanie odczuwamy. Trudno 
mi to opisać, jak tutaj cierpimy. 
Żona już zapewne suchot dostała, 
gdyż tak nędznie wygląda, że 

tylko skóra i kości, a tu tyle dro- 

bnych dzieci, dla których opieki 
matczynej potrzeba. Myślałem, 
że się ztąd wyniosę i byłem pew- 
ny, że nas znów przesadzą, ale 

omyliłem się. A więc cóż tu robić, 
jifź pisałem, błagałem, prosiłem, 
biegałem od Anasza do Kaifasza, 
lecz wszystko nic; każą nam tu 

siedzieć i na tem rzecz skończo- 
na. 

Kochany Panie Redaktorze! 

My tu narzekamy, jaka to nie- 

sprawiedliwość względem nas się 
stała, że nas tu przesadzono aż 

tak daleko, ale i ci, którzy na na- 

sze miejsce zostali przesadzeni, 
też lamentują. Otóż co w naszej 
maszynistowskiej gazecie pisze 
jeden z nkh, wyciąłem i przysy- 
łam Panu do przeczytania. Gdy- 
bym ja tak dobrze umiał po nie- 

miecku się wypisać, to ja bym do 

tej samej gazety napisał, a mogli- 
by wszyscy czytać i dowiedzieć 
się, że my tu jeszcze wiele gorzej 
mamy, bo na nas ttł palcami wy- 

tykają, a oni pod tym względem 
mają spokój i nikt chyba na nich 
nie wyzywa "verfluchte Deu- 

tsche", i nie poniewierają tak ni- 

mi, jak nami. — Dużo by o tem 

pisać, ale ja nie jestem w stanic, 
gdyż moja głowa nie do tego, a 

to wszystko jest tym denuncyan- I 

tom do podziękowania, którzy nie 

dla honoru, lecz dla osobistego 
zysku niemiecki patryotyzm u- 

prawiają i wrzeszczą przeciw 
wielkopolskiej agitacyi, której nic 

ma, i z którą ja nigdy nie miałem 
do czynienia, bo cały występek 
w tem, Ż£ w rodznie mojej mó- 
wiło się zawsze, jak Pan Bóg 
przykazał, po polsku to jest w ję- i 

zyku ojczystym. 
Omylili się jednak ci, którzy 

nas chcieli przez przesadzenie u- 

karać, bo właśnie przez ten czyn 

pobudzili w nas ducha obrony 

sprawy ojczystej, a na dzielnego 
ducha nie ma żadnej przemocy, 
żadnego gwałtu. 

II. List urzędnika Niemca. 

Gdy przesiedlenia (urzędników 
niemieckich) do prowincyi wscho- 
dnich (czyli polskich) się odby- 
wały, wybierano tylko urzędni- 
ków niekaranych, którzy pomimo 
widoków na "ostmarkenzulagi" 
tylko niechętnie opuszczali miej- 
sce rodzinne; atoli świadomość, 
że przesiedlanie ich ma na celu 

wzmocnienie niemczyzny, poko- 
nywała wszelkie inne wątpliwo- 
ści. 

Od tego czasu upłynęły już la- 

ta. a nie pojawił się dotąd żaden 

artykuł, w którymby była opisa- j 
na dola i niedola przeniesionych 
na wschód maszynistów (kierow- 
ników lokomotywy). Możnaby 
ztąd wnosić, że są oni ze swego 

położenia zupełnie zadowoleni. 

Tymczasem tak nie jest. Miano- 

i wicie położenie maszynistów 
przeniesionych do górnośląskiego 
obwodu przemysłowego, nie jest 
wcale korzystne. Mieszkania i ar- 

tykuły spożywcze są w stosunku 
do innych okolic Niemiec, znacz- 

nie droższe. Zarobek zaś pobocz- 
ny, zwykle maszynistom wyma- 
wiany, przechodzi wszelkie poję- 
cie; tak jest niski. Jako dodatek 
do zarobku otrzymaliśmy przy 
ranżerowaniu wagonów 7 fen. na 

godzinę z powodu powtórnych 
podań ze strony mojej i jednego 
z moich kolegów. 

W pierwszym roku mojego tu 

pobytu miałem 320 marek mniej 
dochodu. Dwa razy już wypłaco- 
no remuneracye (nadzwyczajne 
dodatki) na gwiazdkę (Boże Na- 

rodzenie), lecz z nas trzech tu 

dotąd przeniesionych maszyni- 
stów nie otrzymał żaden nic. Pro- 
śba o udzielenie zapomogi nie zo- 

stała uwzględniona. Przeciwnie 
zaś trzej inni koledzy tutejsi o- 

trzymali zapomogi. 
Nietylko, że się ma stratę w do- 

chodzie pieniężnym, ale prócz te- 

go trzeba ponosić jeszcze inne 
znaczne wydatki z powodu dale- 

kiego przesiedlenia. Tak np. mu- 

siałem 144 marek obrócić na po- 
dróż mojej żony, która tęskniła 
za swoimi krewnymi w stronach 
rodzimych. Drogie to odwiedzi- 

ny! Wszystko to ponosić trzeba 

z szczupłych dochodów, bo osz- 

czędności z dawniejszych lat da- 

wno się już wydało "w interesie 

służby." 
Mojej starej i ubogiej matki, 

pozostałej w stronach rodzin- 

nych, nie byłem w stanie wspie- 
rać, tak, iż musiała się chcąc nie 

chcąc, przenieść do mnie. — Sta- 
rałem się o wolny bilet podróży 
dla niej, lecz prośba moja została 
odrzucona z tem uzasadnieniem, 
że moja matka nie należy już do 

mojej rodziny! Zatem byłem zmu- 

szony pieniędzy na podróż poży- 
czyć. Kiedy pieniądze te będę 
mógł oddać z powrotem, t® jest 
dla mnie samego w tych ciężkich 
warunkach zagadką. 

Gdy sobie w końcu wspomnę, 
że innych kolegów przenieść nie 

chciano, i że oni teraz na niwie 

ojczystej w otoczeniu swych kre- 

wnych prowadzą życie wygodne 
i przyjemne, a w razie choroby 
lub innych wypadków mogą li- 

czyć na pomoc krewnych, pod- 
czas gdy inni liczyć mogą tylko 
na zapłaconą pomoc obcą, to zda- 

je mi się zaprawdę, że ci, których 
w interesie służby przesadzono, 
są owymi najwięcej karanymi. 

Jeden z maszynistów. 
Z powyższych wywodów prze- 

konywamy się, że system pruski 
germanizacyjny dopieka nie tyl- 
ko Polakom, ale i Niemcom, i że 

nie tylko pierwsi, ale i drudzy są 

z niego w wysokim stopniu nie- 

zadowoleni. Każdy czuje się ob- 

cym w nowych stronach, a nie 

obeznany z warunkami miejsco- 
wymi i oddalony od swoich, po- 
nosi wielkie straty materyalne, 
które go rozgoryczają zamiast 

podnosić patryotyzm niemiecki. 

System chybia więc celu i osięga 
skutki przciwne zamierzonym. 
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Zawiadomienie. 
Niniejszem zawiadamiam mo- 

ich przyjaciół i pacyentów, iż 

przeprowadziłem swój ofis i mie- 

szkanie pn. 514 Milwaukee ave. 

Dr. I. Scher. ign 
Ch~ > 

Wielkie otwarcie. 

Jan Czekaj zaprasza wszystkich 
swoich znajomych na Wielkie 
Otwarcie nowego salonu pn. 48 
Augusta str. 

MiCKEL & PITZELE 
WIOSENNE l LETNIE UPRANIA. 

wasz ŁATWY w 

KREDYT MM KUPOWANIU, 

DOBRY. W PŁACENIU. 

MIOK.BL. cto PITZELE, 
SIBDM WIELKICH SKŁADÓW: 

717-751 Milwaukee Ave., r$; Noble al. 
163-1660 Milwaukee Av»nne., blisko 

AriniUge Ave. 
4894 A»hhod Are., bltx*o 48mej nlicy., 
co tylko przeprowadzony z pn. 4723-4727 

AshJ ind Alt., blUko 47mej ul. 

298 £. Divi8irn ul., blizko Clybourn Ave. 

278-'-78 E. Sorth Ave., blizko Larrabe* ul. 

707-769 S. Hahted ul., blizko 19tej ul. 

&U3>?445 Wentworth Arenue, 
blizko 25tej ulicy 

Mezkie '12 i $14 Ubrania po $10. 
Znowu Wiecej Niebieskich Serży 
■ a a 

Dla Chłopców. 
Otrzymaliśmy wczoraj 1000 Niebieskich serżowych ubrań, pierwszy zapas po 

Wielkanocy, który wyłożony będzie na sprzedaż jutro rano. 

Obecnie widocznym jest wielki brak Niebieskich serżowych materyi na ubra- 

nia, więc jestto rzadka sposobność, taka która nie może byd ofiarowana przez 

jakikolwiek Inny skład odzieży w Chicago. 

Jeżeli byliście w naszym w składżle w ciągu paru ubiegłych tygodui I chcieliś- 

cie kupid takie ubranie, a teraz czekacie na to ogłoszenie, wtouczaa radzimy 
wam przybyć natychmiast ponieważ ilość jest bard/o ograniczona, zważając na 

ostatni wielki odbyt tych ubrań. — 

16 Uncyowa czysto-wełniana serżowa materya używana do ubrań dla Chłop- 
ców, szyte w należyty 6posób, mocne a jednak pięknie wyglądające. 

2 Sztukowe ubrania, 
wielkości 8 do 10..., 

3 Sztukowe ubrania, 
wielkości 8 do 16.... 

$3.00 

$3.50 

947, 949 & 951 MILWAUKEE AVE< 

Jutro m< żerny wam zaoszczędzić od $2 do $4.00 na ubraniu—mówimy $2 do $4.00 
ponieważ wiele składów przy sprzedawaniu swych ubrań podaje ceny podług 
wzoru i fasonu, a nie podług rzeczywistej wartości, czyli innemi słowy, jeżeli pe- 
wirii icolor jest popularny i powszechnie przez wszystkich żądany, to musi przy- 
nieść parę dolarów więcej, chociaż nie jest lepszy pod względem materyału 1 wy- 
kończenia. Wiecie dobrze że to się zdarza bardzo często, dlatego mówimy że je- 
tt« ś:ny w stanie zaoszczędzić wam od $2.00 do £4.00. 

Z-ioszcż-.ędzamy wam $2.00 od naszej regularnej, a $4.00 na niektórych ubraniach 
«>d ceny żądanej przez naszych konkurentów. Te ubrania są całkiem czysto-weł- 
niune worited, piękne i modne efekto, pojedyócze i dubeltowe w piersiach, frouty 
formę swą zatrzymujące, ręcznie wykładane 1 sztallrowane ramiona, wielkości 84 
do 5U—także dla otyłych i szczupłych mężczyzn. 

Specyalnie $10.00 

Nepotyzm uniwersytecki. 
Przed kilku laty dużego haia- 

su narobiła w Niemczech broszu- 

ra, piętnująca nepotyzm w kolach 

profesorów uniwersyteckich. 
Mianowicie na uniwersytetach 
mniejszych dzieje się tak, że nikt 

prawie nie zrobi karyery profe- 
sorskiej, kto nie jest spowinowai- 
cony z członkami senatu akade- 

mickiego. Alłodzi docenci, którzy 
nie pobierają żadnej pensyi i 

przymierają głodem, muszą ko- 

niecznie żenić się z córkami pro- 

fesorów, jeżeli sami chcą. otrzy- 
mać tytuły profesorów i połączo- 
ne z nimi dochody. Szwagier, 
zięć, syn, krewniak awansuje, u- 

czony jednak, który się nie sko- 

ligacił z wszechwładnymi profe- 
sorami, albo przepada przy habi- 

litacyi albo zdobywa wprawdz.e | 

stanowisko docenta, lecz tytułu i 
pensyi profesora nie otrzyma ni- 

gdy. W ten sposób potworzyły 
się w Niemczech istne dynastye ! 

profesorów uniwersyteckich, któ- 
re bronią energicznie monopolu 
rodzinnego. 

Humory styka sądowa. 
Zabawna sc.ena rozegrała się 

niedawno przed paryską izbą kar- 

ną. Adwokat, broniący fałszerza 

wina, w zapale oratorskim zawo- 

łał: "Nie, mój klient nie fałszował 
wina, jego wino jest prawdziwe. 
Ten oto rachunek dowodzi, ze 

świeże winogrona posłużyły .do 
wyrobu wina. Ten rachunek jest 
niejako dokumentem narodzin 
wina " "A czy ma pan też 

przy sobie akt chrztu?" — spytał 
prezes sądu, śród wybuchów 
śmiechu obecnej w sali publiczno- 
ści. 

o 

Mowy tuneL 

Z Zurychu donoszą, że w dniu 

27ym kwietnia po południu, roz- 

poczęło się wiercenie ostatnich 
stu metrów tunelu kolei na 

Jungfrau. Ukończenie tunelu 

spodziewane jest w końcu maja. 
o 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
Jest Jedynym dziennikiem póleklm vt 

Ameryce który podaj* codziennie «w> 

ją cyrkulacyę. 

Ika wyprzedaż po cenach zniżonych! 
DAMSKIE UBRANIA, SUKNIE i SURDUTY. 

Fabrykanta cały okazowy zapas kupiony 
za SOc na Dolarze. 

To wielkie zakupno obejmuje cały okazowy zapas ubrań, sukien i surdutów od jednego z najwię- 
kszych i najodpowiedzialniejszych fabrykantów ubiorów w mieście. Pragniemy także na to 

zwrócić uwagę, że wzory fabrykanta są towary najlepiej zrobione—są poddane najakuratniejsze- 
mu obejrzeniu. Ten fabrykant musiał swój zapas natychmiast sprzedać, a nasz agent będący na 

miejscu zakupił go po 50c na dolarze. 

Całe tozakupno będzie wyłożone na sprzedaż jutro-wszystKo 
musi iść natychmiast tak jak je wykupiliśmy za połowę ceny— 
stanowczo i absolutnie najlepszą sposobność do otrzymania tanich 
ofert jakich od wielu lat w Chicago nie widziano. 

Ten zapas jest za wielkim i za obfitym aby go szczegółowo o- 

pisać można. Składa się z 

Damskich ubrań, sukien i surdutów jakoteź 
surdutów i ubrań dla dziewcząt. 

W czasie tej sprzedaży możecie sobie znacznie pieniędzy oszczę- 
dzić na wszystkich waszych zakupnach. Możecie także otworzyć 
Konto Kredytowe i za towary, które kupicie'po jednym dolarze ty- 
godniowo spłacać. Jest to największy skład ubrań w Chicago. Jest 
to najhojniejszy kredytowy skład ubrań w tym kraju. Ubierzemy 
całą familię od głowy do stóp. My dajemy hojny kredyt i mamy 

wzgląd na naszych kostumerów przy płaceniu. 

Niebywałe 
oferty. Terms a WEEH 

Departament dla Mężczyzn i Chłopców. 
Galanteryjne towary, koszule, kapelusze i wszystk;e małe rzeczy, 
które do skompletowania męzkiej lub chłopięcej garderoby są po- 
trzebne — wiele specyalnych przedmiotów, lecz za licznych, aby je 
tu wyliczyć można. 
wo tanich ofert. 

Jutro będzie w całym składzie dzień wyjątko- 

Snecvalnie? Czarne Glay'lybetowe ybrania miiZk'e' $9 98 
k/JpVVJr WJIIIlWt największa oferta na męzkie ubrania tego sezonu ^' # 

Te ubrania są zrobione podług najnowszych mód wiosennych, długich i pełnych i mają akura- 

tny wygląd ubrań przez krawców zrobionych. Są najlepszą podszewką podszyte O 

i są eleganckie ubrania Oznaczyliśmy takowe wyjątkowo nizką ceną, tylko (j 

913 MILWAUKEE AVE. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku CKicagoskim. 


