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O PRUSKO-NIEMIECKIEJ 
KULTURZE. 

Uwagi i wspomienia. 

Xa całym obszarze świata nie 
ma ani jednego cywilizowanego 
ludu tak nielubionego, a nawet 

w wielu krajach tak znienawidzo- 
nego, jak są Niemcy. Straszna 
bowiem zarozumiałość, egoizm 
posunięty do ostatnich granic, 
serwilizm i płaszczenie się przed 
przełożonymi, lekcewarzenie po- 
gardliwe ludzi, nienależących do 

szczepu germańskiego, niezmier- 
na zachłanność, nieludzkie ob- 
chodzenie się z podwładnymi, 
nietylko obcej, ale i własnej na- 

rodowości, oto są cechy charakte- 
rystyczne Niemca, zwłaszcza od- 
łamu prusko-krzyżackiego. 

Byłem na jednem zebraniu 

przywódzców rewolucyjnych z 

r. 1848 w Londynie. Gościnny 
gospodarz nie szczędził ani tru- 

du, ani kosztów, aby tylko u- 

przyjemnić wieczór zebranym u 

niego znajomym i przyjaciołom. 
W czasie wieczerzy mowa toczy- 
ła się o politycznym stanie Euro- 

py, przyczem Saffi, jeden z try- 
umwirów rzymskich z r. 1848, 
wystąpił z mówką, w której mię- 
dzy innemi dotknął charakteru 

niemieckiego narodu i jego re- 

prezentantów wofriomyślnych. 
Znany rewolucyonista niemiecki, 
Blumm, odpowiedział w obronie 

swego narodu i po długiem prze- 
mówieniu zakończył frazesem, iż 

nie pojmuje, "za co Niemców 
wszędzie nie lubią"? 

Na to odpowiedział mu Louis 
Blanc: niech nam pan powie, za 

co was można pokochać, za jaki 
szlachetny rys charakteru, za ja- 
kie zasługi dla spraw ludzkich i 

dla interesu innych narodowości, 
które, tak jak Niemcy, mają pra- 

wo do życia, do istnienia i do 

rozwoju swojej narodowości, ję- 
zyka i kultury? 

Dopiero obecny przy wiecze- 

rzy Mazzini, człowiek niezmier- 

nie delikatny i taktowny, obawia- 

jąc się,aby rozmowa nie zeszła na 

tory drażliwe, przerwał tę rozmo- 

wę zwrotem do Saffiego i z żar- 

tobliwą uwagą: "mój kochany 
Saffi, nie rozumiem twej niena- 

wiści do Niemców, bo w tobie 

płynie także krew nieniecka". 
Saffi był bardzo pięknym męż- 

czyzną o długch jasnych włosach 
i błękitnych oczach. 

— Jakto, nie rozumiem — za- 

wołał oburzony Saffi. 
Bo jesteś blondynem— odrzekł, 

uśmiechając się Mazzini. 
— Jeżeli tak myślisz, to jesteś 

w błędzie, bo i moi przodkowie, 
jak ja, nie lubili Niemców, a jeże- 
li jestem blondynem, to chyba 
może być dlatego, źe moja bab- 

ka mogła się zapomnieć z jakim 
Polakiem. 

Śmiech ogólny pokrył te słowa 

Saffiego, który wolał cisnąć bło- 

tem na cześć swej babki, aniżeli 

przyznać się do pokrewieństwa z 

Niemcami. 
Ludziom innej narodowości 

trudno bardzo znaleźć coś wspól- 
nego z Niemcami, coby ich z ni- 

mi związać mogło. Gdym miesz- 

kał za granicą, stykając się z wy- 
chodźcami różnych narodów, u- 

derzyło mnie, że na obczyźnie 
nikt z wychodźców nie łączył się 
z Niemcami, chociaż to był kwiat 

niby inteligencyi i napostępowsi 
ze swego narodu; ale niedługo 
trwało zdziwienie, gdy się do- 
wiedziałem, że szpiegowie rzą- 
dów francuskiego, pruskiego i , 

austryackiego rekrutowali się 
przeważnie w tej śmietance nie- 

mieckiej. Oni to donosili o wszy- 

stkiem, co się działo wśród emi- 

gracyi różnych narodów i co mo- 

gli się dowiedzieć o ich zamia- 
rach. I nie byłyby to domysły 
tylko, ale najohydr.iejsza rzeczyr 
wistość, bo spory wśród człon- 
ków emigracyi niemieckiej, do- j 
chodzące da najśkandaliczniej- 
szych zajść, prbwadżfty do rewe- 

lacyi, które nie zostawiały wąt- 
pliwości, kto denuncyował. 

Dla kawałka chleba, o który 
tak było łatwo temu, Vo chciał 
pracować, sprzedano sprawę u- 

ważaną przedtem za świętą i 
wzajemnie czerniono się do ta- 

kiego stopnia, że nikt z Wygnań- 
ców nie odważał się ręki wycią- 
gnąć do nich z obawy, aby nie 

dotknąć jakiegoś straszliwego i 

brudu i skandalu. Na jednem z j 
publicznych zebrań Koszut po- | 
wiedział: "w tem zebraniu na- j 
szem cała Europa jest reprezen- 

towaną, nawet Niemców między 
nami niema". Zwrot ten został j 
powitany śmiechem ogólnym. 

Cała *polityka pruska była prze- 
ważnie fałszywą i podstępny, 
mianowicie kramarstwo, rozwi- 

nięte do potęg\ sztuki przez ta- 

kich mistrzów jak Bismark i je- 
go uczniowie, egoizm państwowy 
i indywidualny, przewrotność w 

postępowaniu, kłamstwo w sto- 

sunkach, zapomnienie o wszel- 
kich ludzkich prawach i uczu- 

ciach, kiedy tylko występowały 
na scenę interesy materyalne nie7 
mieckie — oto charakterystyka 
postępowania Niemców półno- 
cnych, a w części i południowych. 

Niedawno czytaliśmy, że Ja- 
pończycy odesłali- przez ambasa- 

dę francuską rosyjskiemu rządo- 
wi zegarki, kosztowności, a na- 

wet pieniądze, znalezione przy 
zabitych Rosyanch na polu bitwy. 
To mi przypomniało wojnę pru- 
sko francuską z r. 1870, w której 
brałem udział. Na wojnie tej nie- 

raz zabierano, co się nawinęło 
pod rękę. 

Jeżeli wglądniemy w postępo- 
wanie Niemców z podbitymi na- 

rodami, obaczymy zupełny brak 

ludzkich uczuć, srogość i okru- 
cieństwo. Wiadomości, dochodzą- 
ce do Europy z Mozambiku i z 

zachodniej Afryki o okrucień- 
stwach kolonistów niemieckich 
w postępowaniu z tubylcami, 
przechodzą wiarę. Dla zdobycia 
większych dochodów używa się 
tam wyrafinowanych męczarni, 
przed któremi ustępuje nawet 

chińska wynalazczość. 
Zresztą nietylko Murzyni wy- 

próbowali na sobie piękność i 
wzniosłość niemieckiej kultury. 
W czasie wojny francusko-pru- 
skiej Niemcy pojmanych w od- 
działach powstańczych Francu- 
zów palili nieraz żywcem i żeby 
dać im odczuć lepiej okropność 
tej męki, wkładali nogi związa- 
nego więźnia do ognia, aby się 
dłużę i męczył. 

Dziś widzimy, jak wielcy i ma- 

li różni sztreberzy niemieccy łżą 
bezczelnie wobec parlamentu i 

fałszują historyę, a ten im daje 
oklaski, jakim mękom moralnym 
poddają część narodu polskiego, 
która tniała nieszczęście dostać 

się w ich ręce, jak prześladują lu- 

dność, która miała piękną i sła- 

wną przeszłość i jednem zgrze- 
szyła tylko wobec całej ludzkości, 
że na swych piersiach odegrzała 
krzyżacką żmiję, jak martwią ro- 

dziców, a dręczą dzieci, aby wbić 
w ich głowy i serca miłość do 

niemieckiego Vaterlandu. 
J. S. S. 

Ministr Witte i Braniccy. 
O Wittem otrzymuje "Gazeta 

Narodowa'' od jednego z przyja- 
cióf kilka szczegółów, które nas 

specyalnie mogą interesować. Oj- 
ciec najbitniejszego dyplomaty 
rosyjskiego był kolonistą nie- 
mieckim. Znał tsię dobrze na go- 

spodarstwie i z czasem został ad- 
mistratorem dóbr hr. Branickich 
w Białejcerkwi, na Ukrainie. Syn 
administratora, $. J Wi.tte, zdra- 
dzał od dzieciństwa nadzwyczaj- 
ne zdolności. Hr. Ks. Branicki 
zajął się chłopakiem bardzo gor- 
liwie i gdy młody Witte ukoń- 
czył studya z odznaczeniem, wy- 
sko rządowe. Młodzieniec zacho- 
robił mu bardzo korzystne stano- 

wisko rządowe. Młodzieniec za- 

chował wdzięczność dozgonną 
wzglę-dem rodziny Branickich pa- 
miętał on dobrze-co zawdzięcza 
Polakom i żywo z nami sympaty- 
zuje ;nie kryje się on z tem, że pra- 

gnie, aby Polacy w Rosyi w ca- 

łej pełni odzyskali należne im 

prawa. Poglądy Wittego podzie- 
la książę Swiatopełk Mirski 
wnuk żołnierza polskiego z roku 

1830, a dziś przyszły "mąż opa- 

trznościowy'' Rosyi postępowej. 
o 

Emigrant do Ameryki. 
Ze Stryja donoszą, że tam pod- 

czas nieobecności dr. Szeparowi- 
cza skradziono mu z mieszkania 
6 banknotów iooo-koronowych, 
Podejrzenie padło na jego kuzy- 
na, St. Dzikowskiego, któty 
przybył z Sanockiego, ofiarowu- 

jąc się objąć pieczę nad dęmem 
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w czasie nieobecności dr. Szepa-' 
rowicza. Po powrocie nie zastał 
dr.. Szeparowicz ani kuzynka, ani 

pi-niędzy. W kasetce znajdowa- 
ły się nadto brylanty i precyoza 
wartości 4000 koron, z których 
również nie pozostało ani śladu, 
natomiast książeczki kasy 0- 

szczędności pozostały. Zachodzi 

podejrzenie, że kuzynek zabrał 

pieniądze i klejnoty i uciekł do ' 

Ameryki przez Hamburg. 
* o : — 

Generał zamiast ciotki. 

Jeden z dzi^\nników angielskich 
opowiada następujące, prawdzi- 
we, rzekomo, zdarzenie: Ciotka 

pewnego bogatego Amerykanina 
zmarła w Australii. Kochający 
siostrzeniec, pragnąc, aby zwłoki 
jej spoczęły na ziemi rodzimej, 
zażądał telegraficznie przysłania 
ciała do Stanów Zjednoczonych. 
Gdy jednak trumna nadeszła, 
znaleziono w niej, zamiast ciotki, 
zabalsamowane zwłoki mężczy- 
zny w stroju generalskim. Obu- 

rzony siostrzeniec zatelegrafo- 
wał natychmiast do Australii i 
wnet otrzymał ztamtąd odpo- 
wiedź następującą: "Generała 

proszę zatrzymać. Zaszła pomył- 
ka. Ciotkę pochowano tutaj z ho- 

norami wojskowemi". 
—! o 

"Pan Tadeusz" jako opera. 
W Lipsku opuścił w tych 

dniach prasę wyciąg fortepiano- 
wy nowej opery polskiej "Pan 
Tadeusz", skomponowanej przez 
Tomasza Wydźgę. Kompozytor 
dorobił do swej opery libretto z 

dzieła Mickiewiczowskiego. Ope- 
ra ma 4 akty. Po uwerturze roz- 

poczyna się akcya przed zam- 

kiem Horeszków. Motywem głó- 
wnym libretta jest przeprowadze- 
nie zatargu między Horeszkami 
a Soplicami. Sceny grzybobrania, | 
polowanie, bitwa, spowiedź Ro- 

baka, są illustrowane muzyką. W 

harmonizacyi opery dopomagał 
kompozytorowi p. Jan Gall. 

o 

Czarownik LandarcL 

Z Lyonu donoszą o śmierci Fi- 
lipa Landard, słynnego czarowni- 

ka, który nietylko obdzierał z 

pieniędzy łatwowiernych, ale o- 

degrał jak się zdaje, także pew- 

ną polityczną role. Rozpoczął on 

swoją karyerę od tego, że leczył 
chorych za pomocą nakładania 

rąk na ich głowę. Przy ul. Tete 

d'Or w Lyonie miał urządzony 
gabinet czarny, pełny kościotru- 

pów, wypchanych pitworów, zro- 

| bionyęh sztucznie, a będących 
produktem jego wyobraźni, mi- 

sternych dźwięków i dziwnych 
I ślwiateł. Do takiego gabinetu 

wprowadzano chorego. Filip 
Landard z dużą siwą brodą, u- 

brany poważnie w jakąś togę 
czarną, wzrostu bardzo słuszne- 

go, przemawiał do chorego w 

sposób ogromnie ponury i powa- 
żny. Potem zimne, niemal lodo- 
wate swe ręce kładł na jego gło- 
wę. Chory doznawał takiego 
wstrząśnienia, że naprawdę z 

wielu mniejszych chorób mógł 
się uleczyć. Po latach sława cza- 

rodzieja tak się rozniosła po świe- 

cie, że w końcu zaproszono go na 

dwór petersburski. Bawił on tam 

■krótko, przeciągał rękami swemi 

po głowach cara i carycy i prze- 

powiedział im, że po szeregu kil- 

ku córek narodzi im się teraz na- 

stępca tronu. Traf zrządził, że w 

zeszłym roku naprawdę przyszło 
na świat dziecię płci męskiej. 
Stąd wiara w czarownika urosła 
na dworze petersburskim w spo- 
sób niesłychany. Owóż przed pa- j 
ru tygodniami udał się car z pro- 

śbą do czarownika, żeby mu 

przepowiedział przyszłe dzieje 
wojny. Filip Landard odpisał ca- 

rowi, że zwycięstwom japońskim 
już nadszedł koniec i że teraz 

Rosya będzie biła Japończyków 
na łeb na szyję. Szczegół charak- 

terystyczny: po tę odpowiedź 
czarownika jeździł do Lyonu je- 
den z generałów rosyjskich, ad- 

jutant cara. Odpowiedź ta wię- 
cej pono, niż twierdzenie Linie- 
wicza upewniła cara, że Rosya 
zacznie odnosić zwycięstwa. 

Znany autor dramatyczny Al- 

bin Palaoregue, iutor tylu do- 

skonałych' fars ogłasza dziś w 

dziennikach, że wierzy śłwięcie w 

nadludzkie pr_;**^iioty czarowni- 
ka Filipa. Utrzymuje onj że cza- 

równik ten mając zaledwie lat 13, 
już cudownie leczył ludzi od roz- 

maitych chorób. Przypuszczać 
należy, pisze Valabregue, że je- 
go organizm wytwarzał jakiś 

| prąd elektryczny, który udzielał 
się chorym i wywoływał silne w 

ich organizmie wstrząśnienia, 
wszyscy bowiem utrzymywali, 
że doznawali takiego wstrząśnie- 
nia. Valabregue twierdzi, że cza- 

1 równik przepowiedział na rok 

1906 straszne przesilenia religij- 
ne we Francyi. 
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TO I OWO. 

— Dnia '30 lipca upłynęło 100 lat od 

chwili, gdy na mocy rozporządzenia 
cesarza Franciszka usunięto z armii 

austryackiej warkocze, czyli t. zw. 

harcapy. 
— Hr. Michał Tyszkiewicz z Andru- 

szówki, w kijowskiej gubernii, otrzy- 

mał od Piusa X krzyż komandorski 
orderu Grzegorza Welkiego. Hr. Tysz- 
kiewicz żonatym jest z panią. Chelmi- 
cką z W. Ks. Poznańskiego i ofiaro- 

wał przed laty, fundusz 14,000 rubli 

na Dom zdrowia dla chorych artystów 
we Włoszech. 

— Mieszkańcy Islandyi posługują 
się przy wyrobie chleba suszonym 
sztokfiszem, startym na proch, który 
mieszają z mąką. 

O 

Młody człowiek szukający posady: 
— Raczy szanowny pan dobrodziej 

darowa6, jeżeli mu przeszkodzić się 
ośmieliłem. Podobno pan szuka sub- 

jekta, pozwalam sobie tedy na uniżo- 

ne zapytanie, czyby szanowny pan dla 

mojej skromnej osoby nie mógł zna- 

leźć uprzejmego pomieszczenia? 
Kupiec: — Nie, Pan jest za grze- 

czny. Ja muszę mieć takiego, co Jest 
ordynarny i bezwzględny. 

Młody człowiek: — Tak, to niech 

cię wszyscy dyabli, ty stary ośle! 

Kupiec (z uśmiechem zadowole- 

nia): O. teraz to chce mi się przypo- 
chlebić! 

Najlepsze szczero złote ślubne 

obrączki w wielkim wyborze, złote 
i srebrne zegarki, łańcuszki, kolczy. 
ki, broszki i fc. p. znajdziecie w 

6klad:'.ie K. Stachowski & Co., 
533 Noble Str., naprzeciwko pleba- 
nii św. Trójcy. 

" Aby zrobić miejsce da pieca do ogrzewania, która r 

1 nadejdą w pierwszych dniach Września, urządzam 

I Wielką Wyprzedaż Mebli 
w tym miesiącu. Ceny są tak nizkie, ta potrze* 
ba tylko rzeczy widzieć aby Jfi kupić. 
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Su/ orna cnnnnhnnci* uo *» »»»• P"». OWieina SpOoOUnOSC nlądze.—Sprzedują ica got6wfcf lub a« k«r 
dla nowożeńoów *łoUIW*wyputr. 

Otokllklietl|. 
Garnitury parlorowe, elegancko wylelelone. w ramach na m»- aa RA 
hoó w> końc/onych, 8 sztukowe, warte |12.U), et ... .... wOiU U 
Żelazne łóika, bardzo mocne, po 11.19 
Moterace jakiejkolwiek wielkości, po tt .91 
Sprą«yny do łfiiek * kręconego drutu, s trwałą ale apręłyatą AA E f| 
podporą, wuru$8.60, po OZiOU 
Małe komody, z twardego drzewa, utywane do mycia alą w ay- aia *j r 
pin Inlach, po .UJUi / O 
Toalety (dreneera) cy«to dębowe z ładnem luatrem 1 trzema aa r n 
fiznflidaml, warte 112.00, po oDiOU 
Stołki do kuchni, z twardego drzewa, po 60e 
Stołki do frontowego pokoju, trzciną wyplatane, batdzo trwale, g | Q g 
Kolebacze od 11.00 1 wyżpj 

Setki Innych rzeczy na które ta nie mam ml»Jaca do wyliczeni* 
po cenach stoaunkowo tanich, 

i TM AMERICAN FURNITURE STORĘ 
1075-1077 MilrcaulŁOO Avo 

A. F. LAKÓWKA, WUlcieUl, 

Czy Wasz 
Dach Ciecze? 

Jeżeli tak, to prosimy udać ilę do polskiej firmy 

Progress Rooflng CoM™:l?™.DL» 
O. 8. GROCHOWSKI, Zaraądca, 

Pokrjrwitny daohy rozmtltemlm»tery»Umf, i»ko to: 
fcwlrem, na nządzlał, i t. p. Takie ponrywaml dachy 
metalem 1 zakładamy rynny. 

DR. M. P. KOSSAKOWSKI, 
Mieszka i ordynuje w swoim ofisle pod numerem 

607 NOBLE ULICA, w domu p. J. Szymczaka. 
H Telefon Monroe 613. 

Dr. b. klarkowski, 
HS W. BLACIiHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

Godziny oUbowo: do 10 runo, od 2 do 4 

po południu i od 7 do 0 wieczorem. 
Telofon Monrno 18HO. 

W Szpitalu l Klinice lllmoij, róf HU. 
sted i Washington Blvd. w 8rody l flo- 
ł otv od 2 do 8 ro południn. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYAL1STA, który gwaranta]* wyleceyd ejjort o#«y, aat- 
sawion« ocxj i schorz iłe puwlekl, głuchoty, trudny ałuch, aantn w u- 

erach. ka'ar noaa 1 rardlc i_wydaUTlnjr a tiiaa, bee wajlędu na tu komo 
Hą cła udało wyleozyć. DOPASOWUJ KM* uhulahi, bhucjih okj w.-umWj. w 

iUfllkŁ: 261 LINCOLN AYE.a^olMwj^Od^l^^j^J-^poiMti^t-lwto 

Br. Tekla. M. Maturzyńska, 
Plemza Polska DEITTSTKi v Cblcajć. 

Milwaukee róg Alhla*d Atm. 
CONTINKHTAL BLDO. 

raltMB etą 8>anown«j PoUkhJ Publiczności. Wn»V- 
i kie prac* wykonują podług najaowaaefo t/atean 1 gw*» 
^nntają tacowe. 
* Oodafny olitn od • rano da • wfteeaoraji. 

W WIDZIELI to gotełąi *4 h HMiIł 

DENTYSTA, 
tfntional Błock.róg Milwaukee Are. I 

Dirtsion ni. Wchód od 192 W. DiyWoft »L 
Wszelką roboty wykonuje podłMMjBOWMW iyłt*- 
mu. Gwnrantuja utowolitit. D«oy umiarkowane. 

GODZINY od 0«j rano do 8«J wleciowm, 
W Nledxi«lą do i«J po południ*. 

Najpiękniejszy Dar Pamiątkowy. 

WSPANIAŁY BUKIET 
NAJCUDNIEJSZYCH KWIATÓW UCZUCIA 

RELIGIJNEGO I POEZYI LUDU POLSKIEGO. 

ARCYDZIEŁO LEGENDOWE; 

Królowa Niebios 
czyu 

LEGENDY O MATCE BOSKIEJ 
NA ZIEMI—W NIEBIE—l-Z NIEBA, 

spisane przez jjoetę i powieścio-pisarza M. Gawalewicza 
i ozdobione 20 ślicznemi illustracyami artysty 

malarza, Piotra Stachiewicza. 

Książka -większego formatu, bo 9JxG£ cali, pięknie oprawiona; złocone 

brzegi. Druk wyraźny, ozdobny, na wytwornym papierze. 

li 37 Przecudnych legend o życiu, chwale i łaskaoh Najświętszej Panienki 

stanowią treść tego wspaniałego dzieła, niezrównanego jako dar pamiątkowy. 
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