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NIEMIEC O HAKATYŹMIE. 

Niejednokrotnie już uczciwa, 
bezstronna a niezależna. prasa 
niemiecka piętnowała właściwą 
nazwą t. zw. "politykę kresów 

wschodnich", nie będącą niczem 

innem, tylko nieustającą hecą an- 

typolską, z której jedyną ko- 

rzyść, zwłaszcza materyalną, 
wyciągnąć potrafią członkowie 
bractwa trzech liter. 

Tym razem zabrał w tej\kwe- 
styi głos poważny publicysta 
niemiecki p. Eugeniusz Buchholz 
w piśmie "Allgemeine Rund- 

schau," wychodzącem w Mona- 
chium. Artykuł jego nader wy- 

czerpujący i głęboko w rzecz 

sięgający, a nosi tytuł: "Niebez- 

pieczeństwa polityki kresów 

wschodnich." Autor mówi tam- 

co następuje: 
Polityka pruska, skierowana 

przeciw Polakom, którą, dla na- 

dania jej pięknie brzmiącej na- 

zwy, ochrzcono "polityką kre- 
sów wschodnich," zbankrutowa- 
ła od dawna, co nie podlega już 
najmniejszej kwestyi. Pomimo 
to uprawia się ją dalej, ponieważ 
do tego wielkiego błędu nikt się 
przyznać nie chce. Kresowcy 
wschodni, czyli hakatyści, nie u- 

ważają jeszcze sprawy swej za 

straconą. Niezrównani są w wy- 
szukiwaniu środków i środecz- 
ków, aby dowodzić, że niemczy- 
źnie grozi niebezpieczeństwo w 

prowincyach wschodnich. 
* W gruncie rzeczy owe hakaty- 
styczne "sposoby obrony" są to 

środki naigrawające się ze spra- 
wiedliwości, przepisów państwo- 
wych i cywilizacyi. Sprzeciwiają- 
ce się duchowi konstytucyi u- 

stawy o kolonizacyi i ogranicze- 
niu swobody osadnictwa, z 450 

milionami marek, obudziła i w in- 

nych sferach pożądliwość. Obe- 
cnie postawiono żądanie 59 — 

100 milionów marek w celu roz- 

szerzenia tej polityki na mający 
być nowo utworzony okręg re- 

gencyjny olsztyński (Mazury 
wschodnio pruskie), na co mniej 
ekonomiczne i kulturalne intere- 

sy wpłynęły, (bo do popierania 
podobnych celów nie ma w Pru- 
sach zbyt wielkiej pochopności), 
jak raczej polityczne cele. Po- 
śród polsko protestanckich Ma- 

zurów chcą hakatyści wznieąg 
"wał graniczny" przeciw słowiań- 
szczyźnie I lojalną ludność ma- 

zurską "obronić" przeciw grożą- 
cej jej narodowo polskiej propa- 
gandzie. Obawiać się jednak 
słusznie należy, że wyłączenie od 

kolonizacyi zasiedziałej ludności 

wręcz przeciwny tylko skutek 
wywrzeć może. 

Cała polityka germanizacyjna 
okazała się fałszywą. Szkoła nie 
ma na celu nauki i wychowania, 
ale służy panującemu systemowi 
germanizacyjnemu. Do czego 
to prowadzi, sprawa wrzesińska 
przed laty dowiodła przed Euro- 

pą całą. 
Biedni nauczyciele w okolicach 

polskich zużywają całe swe siły, 
aby tylko zadość uczynić syste- 
mowi germanizacyjnemu. Ele- 
menta niezdatne, albo "podejrza- 
ne" wysyła rząd na wschód, albo 

też, jak to niedawno w Poznań- 
skiem wydarzyło się, przesadza 
za karę. Karyerowiczów i ulu- 
bieńców proteguje się, podczas 
ędy spokojni, a sumienni praco- 

wnicy pozostają bez uznania. Na- 

próżno starało się centrum, aby 
dodatki dla kresów wschodnich 
w okolicach z ludnością mieszaną 
otrzymywali wszyscy nauczycie- 
le w formie podwyższenia ogól- 
nego pensyi. Rząd nie chce wy- 

puścić z rąk tego politycznego 
środka. Strata moralna, którą 
stan urzędniczy ponosi, wskutek 

przyznawania lub nieprzyznawa- 
nia dodatku dla kresów wschod- 
nich, jest straszną, nie do oblicze- 
nia. Coraz więcej zanika dawna 
uczciwość urzędników pruskich, 
obowiązkowość ustępuje ubiega- 
niu się o gratyfikacye, a chci- 
wość, zazdrość wkrada się coraz 

szerzej w świat urzędniczy, w 

ten zaś sposób rząd sieje nieza- 
dowolenie w koła, które mają 
być jego podporą. 

Czysto niemieckie okolice, we- 

dle wzruszających skarg urzęd- 
ników, żadnych dodatków dla 
kresów wschodnich nie pobiera- 
jących, mają być "zagrożone" a- 

gitacyą polską; opowiadają sobie 
nawet, że urzędnicy Gdańska 
stosowali przy ostatnich wjbo- 
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rach do parlamentu na Polaka, a- 

by spowodować rząd przez zwię- 
ltezenie się głosów polskich u- 

dzielenia im dodatków dla kresów 
wschodnich. 

Są to wszystko wykrętne sztu- 

czki skierowane na korzyść kie- 

szeni urzędników. 
Podobnie mają się rzeczy w 

stosunkach handlowych i ekono- 

micznych. Polak, przyzwyczajo- 
ny od dzieciństwa do przeciwno- 
ści, przechodzi twardą szkołę ży- 
cia, na niczyje względy liczyć nie 
może, tylko na własne siły. Ele- 
ment niemiecki doznaje ze stfo- 
ny urzędników, wojska i wiel- 
kich władz jaknajwiększego po- 

parcia. Wysokie stypendya i 

wsparcia otrzymują uczniowie, 
przemysłowcy i kupcy, lekarze i 

adwokaci. Sławiona tak bardzo 

wszędzie energia niemiecka kru- 

szy się przy takim systemie. Nie- 
miecka inteligencya i wytrwa- 
łość nie mają możności do roz- 

winięcia się na tym sztucznie 

przygotowanym gruncie. Do te- 

go dochodzi jeszcze, że polski 
przemysłowiec włada obu języ- 
kami. Niemiec przy obecnym roz- 

dziale narodowości nie ma spo- 
sobności nauczenia się po polsku, 
a polityka przeszkadza mu w za- 

sadzie do nauczenia się "zakaza- 
nego" iezyka. 

Bojkot istnieje po obu stro- 

nach. "Kupujcie tylko u Pola- 

ków," wołają z jednej strony — 

"Wspierajcie jedynie Niemców," 
grzmi z drugiej. Rozdzierające 
skargi wschodniokresowców na 

bojkot polski i na polski fana- 

tyzm niczem nie są usprawiedli- 
wione, zwłaszcza w ustach ludzi, 
którzy stale jedynie denuncyują 
i o nowe prawa wyjątkowe wo- 

łają. 
Pruska polityka antypolska 

przynosi więc szkody* niemałe, a 

największą bez zaprzeczenia jest 
zaostrzenie się narodowych prze- 
ciwieństw i uniemożliwienie 
wszelkich stosunków towarzy- 
skich. 

Niemczyzna nie odnosi z poli- 
tyki antypolskiej nietylko żadne- 

go zysku, ale ponosi wprost stra- 

ty. Polacy łączą się coraz ściślej. 
Odepchnięci od karyery urzędni- 
czej, poświęcają się coraz więcej 
handlowi i przemysłowi, wypy- 

chając niemieckich przemysłow- 
ców i kupców. Niezgoda pomię- 
dzy Niemcami, a mianowicie nie- 

zgoda na polu wyznaniowem, u- 

trudnia niezmiernie połączenie. 
Rząd, prowadząc wojnę z Pola- 

kami, piętnuje ich na męczenni- 
ków. Wskutek tego moralność 
ludności polskiej podnosi się, mi- 
mo złego wpływu całego systemu 
szkolnego. Powstał silny miejski 
i wiejski stan średni, pijaństwo 
pomiędzy ludnością wiejską u- 

staje, dobrobyt i intensywne go- 

spodarstwo podnosi się, a owej 
"gospodarki polskiej", zwanej 
"polnische Wirtschaft", już nie 

widać. Wszystko to jest wyni- 
kiem Systemu prześladowania, co 

się ze strony halcatystów nazywa 

"polityką obrony z jasno wytknię- 
tym celem." 

Dla państwa ta antypolska po- 

lityka chowa w swem łonie nie- 

bezpieczeństwa, których lekce- 

ważyć nie należy. Niechęć, a na- 

wet nienawiść przeciw niemczy- 
źnie, albo raczej przeciw "prusa- 
czyźnie," ogarnęła szerokie koła 

polskie, podczas gdy dawniej za- 

uważyć to było można jedynie u 

szlachty i inteligencyi. Narodowy 
ruch polski w ostatnich lat dzie- 

siątkach ogarnął także uchodzącą 
za zniemczoną ludność górno- 
szlązką i wszędzie zmógł się zna- 

cznie. Polityka osadnicza wypar- 
ła wprawdzie w niektórych oko- 
licach polskość, i co w owych 
stronach jest identycznem, kato- 

licyzm, ale w ogólnym rezultacie 
nie zdziałała nic, z wyjątkiem, ze- 

nie tylko polscy, ale w daleko 

znaczniejszym stopniu niemieccy 
zachwiani w interesach właści- 
ciele ziemscy za majątki swe 

wielkie sumy pobrali. 
Polityka antypolska zrobiła 

fiasko na wszystkich polach. 
Szkoła, kościół, władze i polity- 
ka ogłodzenia tak samo mało 

przyczyniły się do germanizacyi, 
jak ostre występowanie przeciw- 
ko polskiej prasie i politycznym 
przestępstwom. 

Jeżeli więc we współczesnem 
państwie poczucie sprawiedliwo- 
ści tak mało znajduje uwzględ- 
nienia, to przynajmniej interes 

własny, samozachowawczy po- 

pęd, powinien powstrzymać je od 
tworzenia coraz to nowych praw 
wyjątkowych. Niestety zdaje się, 
że na tej pochyłej drodze niema 

opamiętania. Narodowa i ekono- 
miczna walka ze starą, zasiedzia- 

łą wielomilionową ludnością zao- 

strza się coraz więcej, zaciera re- 

sztę sympatyi dla kultury nie- 

mieckiej, i to w czasach bardzo 

groźnych, w których złączenie 
wszelkich chrześciańskich ele- 
mentów powinno być głównem 
zadaniem i celem. I dziwią się je- 
szcze polskiej "bezczelności," jak 
gdyby prawa wyjątkowe i upo- 
śledzenie na wszelkich polach by- 
ły zdolne wychować lepiej uspo- 
sobionych obywateli. 

Tak mówi o hakatyzmie rozu- 

mny, bezstronny, a rzeczywiście 
z humanitarnego i kulturalnego 
stanowiska zapatrujący się Nie- 
miec. Zanotować głos ten z uzna- 

niem jest naszym obowiązkiem. 
Ale nie należy oddawać się złu- 

dzeniom, aby on wywarł naj- 
mniejszy wpływ na władzę, zo- 

stającą coraz bardziej pod wpły- 
wem podszeptów półoficyalnego 
hakatyzmu. 
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"PATRYOTA". 

Narodową, naszą cechą 
Z ojca, dziada i pradziada 
Było zawsze oratorstwo 
I milorda w gębie swada! 

Szlachcic, ledwie) z bitwy wróci; 
Ledwie plaster z blizny zdejmie 
Już gardłuje, już się kłóci 

W trybunale albo w sejmie. 
Z biegiem czasu i wydarzeń, 
Choć nie stało krewkich dłonJL 
Ale gęba nie upadła 
Zbyt dalejco od jabłoni. 
Nie upadła zbyt daleko, 
Temperament jest lechicki! 
A przykładem te]go świetnym 
Pan Agupit Miłośnicki! 

Czy proszony, n3eproszony; 
Dzionek świta, noc zapada, —- 

Gada, gada; gada; gada.. 
Teatr, rzeźnia, miejskie spraw} 

Szkoła, sztuka; bruk kostkowy --j 

Pan Agapit pół Chicago, 
Zasypuje swecni słowy. 
Wszystko umie, wszystko zbadał, 
Wszędzie z buzię, jest na czele.... 

Wszystko jedno, byle gadał — 

Elektryczność czy kąpiele! 
Jest rozprawa: "Kwaśne mleko" — 

Pan Agapit się podnosi; 
"Zamki z lodu" ktoś zakłada — 

Pan Agapit o głos prosi. 
W towarzystwie "Biczów z piasku" 
Codzień nowe wnioski czyta; 

Wszystkie "trusty", "syndykaty" 
Znają pana Agapita; 
Niech się stworzy jaka spółka 
Ogrzewania "dróg publicznych" — 

Pan Agapit staje pierwszy 
I zagłusza mówców licznych, 
Wszystko jedno: zwyżka, zniżka, 
Wywóz, przywóz ̂ z zagranicy — 

Gdy sposobność się nadarza, 
Pan Agapit na mównicy! 
Dziś wychwala, co się wznosi, 
Jufro gani, co upada — 

Ale zawsze o głos prosi, 
Ale ciągle w kółko gada. 
Mćiwi długo, lecz nie nuży— 
Gdyż zalejię mowy mają — 

Że słuchacze, słysząc dźwięki 
Treści zgoła nie słuchają! 
To też wdzięcznej potomności 
Skreśli kiedyś mu ołówek: 

"śpij sn<^m vwiecznym tale spokojnie, 
Jak my podczas twoich mówek!" 

El. 
n 

DOBRE MIEJSCE 
do kupowania złotych obrączek 
ślubnych, zegarków, zegarów itd. 

jest pn. 675 Milwaukee ave. — 

Kracker i Kosiński. x 

— o 

TO 1 OWO. 
— "Norddeutsche Allg. Ztg." pole- 

mizuje z "Kuryerem Warszawskim" 

i "Rusłą," powtarzając artykuł z 

"Darmstaedter Ztg". Wypiera się za- 

miaru odzyskania Księstwa Warsza- 

wskiego i zarzuca awym gazetom, że 

pragną podszczuwać Rosyę na Niem- 

cy. 
— Z Lugdunu donoszą, że podczas 

manewrów kawałeryi wpadły na siebie 
dwa szwadrony, przyczean zginął pod- 
oficer, 20tu zaś żołnierzy odniosło o- 

kaleczenia; 20 koni jest zabitych. 
— Ceisarska akademia w Petersbur- 

gu nauk .wydelegowała na czas let- 

nicłi miesięcy do Królestwa Polskie- 

go prof. uniwersytetu moskiewskiego 
Wiktora Porzezińskiego celem stu- 

dyów nad polską gwarą ludową. 

Dr. T. Drozdowicz,. 
LEKARZ i CHIRURG. 

EUMzkŁnlo: 530 MHWlll68 AT| CeatS? 
Godziny oflsowo: 

019 do IX rano I od 6 do 8 :S0 wiMzomfc 

Specjalista na choroby skórne, w#m< 
rjozne 1 moczo-płelowc* 

TEL. MONROE £480. 

A. RONOWSKA, Akuszerka 
627 Milwaukee Ayenne. 

U W AGA! Jestem napo wrót z 

Iowa. 

•ZAPROSZENIE N» PIELGRZYMKĘ"''. 
" C"' Swiatego Wzgórza "SES4 
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NA ŚWIĘTO 
MATKI BOSKIEJ KARMELSKIEJ 

(czyli Matki Boskiej Szkaplerznej) 

16go LIPCA, 190S. 
Aby licznym osobom, które w tym roku wycieczkę do sławnego miejsca "Świętego Wzgórza" 

podjąć zamyślają, dać sposobność do odwiedzenia go tanim kosztem, opuszcza pociąg z pielgrzyma- 
mi miasto Chicago, w Sobotę, 15go Lipca, 19D5, koleją Chicago, Milwaukee and St. Paul, przy rogu 
Canal i Adams ul., o godzinie lszej po południu. 

Ten pociąg jedzie wprost bez zatrzymywania lub przesiadania się do Ritchfield, Wis., i przy- 
bywa tam o godzinie 5tej po połuduiu, zkąd kompania Omnibusowa przewiezie pielgrzymów ao 

owiętego Wzgórza. ą 
16go Lipca, 1905, przypada Święto Matki Boskiej Szkaplerznej, i tegoż dnia nastąpi po- 

wrót. Pociąg opuści Ritchfield o godzinie 6tej wieczorem. 
Cena jazdy tam i z powrotem wynosi $4.00 razem z Omnibusem, który dostawia kompania 

Omnibusowa. 
# # # 

* 

Po bliższe szczegóły prosimy się zwrócić do niżej podpisanych, gdzie także bilety dostać 
można, jakoteż na dworcu jednę godzinę przed odjazdem pociągu. Na pociągu towarzyszyć będzie 
DielcrzYmom nan N. P% Miller. 

W parafii św. Alfonsa: 
Mrs. A. Nahl, 841 Lincoln Ave. 

W parafii św. Augustyna: 
Louis Haugh, 5034 Lafłin St. 

W parafii św. Antoniego: 
Jos. Maurer, 328—24th St- 

W parafii św. Henryka: 
Nic. Kartheiser, 3543 RidgeAve. 

W parafii św. Marcina: 
Mrs. Jos. Ziegler, 5714 LaSalle St 

W parafii św. Michała: 
J. P. Daleiden, 299 E. North Ave. 

W parafii św. Michała: 
F. X. Liebl, 255 Cleyeland Ave. 

W parafii św. Pawła: 
Thos. Weber, 189 W. 22nd Place. 

W parafii św. Piotra: 
Elizabeth Brooker, 59 Polk Si 

W parafii Nieustającej Pomocy: 
Ant. Steidl, 902—31st St. 

W parafii św. Jana, Joliet: 
Mrs. J. Korzilins, 405J Hickory Si 

W parafii św. Józefa, Wilmette, 111.: 
N. P. Miller. 

oraz w ADM. DZIENNIKA CHIGAGOSKIEGO, 141—143 W. Division Street, CHICAGO, ILL\ 
\ 

NA PAMIĄTKĘ "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO DNIA W ŻYCIU," 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Książka, która na całe życie stanowić będzie klejnot drogi, z której serce 

dziewicy, serce kobiety, zaczerpnąć może niejedną pociechę i osłodę, a umysł 
niejedną naukę. 

Aft 

' Królowa 
NIEBIOS 

CZYLI 

Legendy o Matce Boskiej 
Na Ziemi—W Niebie—i—Z Nieba, 
spisane przez poetę I powleścio-pi- 

earza M. Gawalewicza 1 ozdo- 
Jk bione 20 ślłczneml llu- 

stracyaml artysty ma- 

larra. Piotr* 
Stachlewlcza. 

Książka to większego formatu, 9$x6£ cali, pięknie oprawiona; rfocori# 

brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 
37 przecudnych legend o życiu, chwale i łaskach Aajświetszei Pa- 

nienki , Dziewic Królowej, stanowią treść tego wspaniałego działa, Niezró* 

wnauego jąko Dąr Pamiątkowy. 

CENA $3.75. -y 

NABYĆ MOŻNA W ADMINI8THACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO,141—143 W. DlWsion St„ CHICAGO. 

Polski zakład daje j 
najlepszą gwaran- i 
cyę dobrego 1 | 
trwałego wykoó-' 

czenia prao artystycznie bo ma 17' lat 

praktyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stosowany. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają napz Interes od wszystkich in- 
nych zakiadóu), prędklem fotografowa- 
niem w natłoku dni iwiątecznychi we- 

selnych. Ceny 1 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

i— 

FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & CO., 
589 Milwaukee Ay. 

Wasze Oczy 
mogą być wyleczon® 
bez noża przez Car- 
tera Metodę Absor- 
bującą, którą od osta- 
tnich lOciu lat się 
posługuje 

Dr. F. 0. Carter,. 
Specjalista Ocz i Uszu. 

MW 5TATR II drogie piętro —1 dnwl n» 
I0i OlAiC UL., północ od tklada "The F*lr". 

GODZINY;—każdego dui^od 9 rano do 5 po poł, 
We Wtorki i P'*tki H do 7:30 wlecz, 
W Niedziele cU 11 raoo do 1 po poł 

Niechcemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni, 

Jedno-centowa kart* pocztowa, 1 wasz* 

imią i nazwisko i adres wyraźni# na niej 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku rasiąpu- 
jacego kawq(Dey'a 8w)»sCoffee8urro|jate). 
Mnóstwo famlllj uśywają ro zamiast ka- 
wy, gdyt priy jefo pomocy Jedni funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy funtr ka- 

ab«x togo wynalazku, lecz co najwai- 
aze, bardzo doImsit smak, zapach i 

zdrowotność kawy. 

Steele-Wedeles Co. Dej Co. 
Jedyni Agenal, Fakrykamd, 

Chicago, Illinois. Clerelnud, Ohio. 


