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UWAGI. 

Ameryka - Narodowoś- 
ciowym Konglome- 

ratem. 

W miesięczniku , .Atlantic 

Monthly** czytaliśmy niedawno 

artykuł niejakiego profesora W. 
Z. Ripley'a, skreślony na temat 

rozlicznych ras, narodowości, lu- 

dów i plemion, zamieszkujących 
rozległe Stanów Zjednoczonych 
ziemie. W artykule tym zestawia 

autor, znany poważny statystyk, 
że w ubiegłym roku przybyło do 
Stanów Zjednoczonych prawie 
tyle immigrantów. ile właśnie lu- 
dności posiadają Stany Maine i 

Nem Hampshire — razem wzię- 
te... Odnośnie do pochodzenia 
swej ludności, są Stany Zjedno- 
czone konglomeratem tak różno- 

rodnych ludów i narodów,że żad- 

nego innego państwa na świecie 

porównać nie można pod wzglę- 
dem tym z tutejszą rzeczą pospo- 
litą. 

* 

Od przeszło 30ciu lat — wię- 

cej, niż siódma część całej ludno- 
ści omawianego państwa, pocho- 
dzi z poza granic, a procent na- 

pływowych mieszkańców jest w 

niektórych Stanach i miastach 

wysoki. I tak np. : w Stanach 

Minnesota i New York stanowią 

przybysze czwartą część ogółu 

obywateli, w Massachusetts trze- 

cią część, a w North Dakota, na- 

wet połowę całej ludności. Dalej 

np. ludność Bostonu jest aż w 

70ciu procentach złożona z immi- 

grantów, wliczając już w tę licz- 

bę i dzieci przybyszów, w New 

Yorku jest obcokrajowców aż 80, 

a w Milwaukee nawet 86 pro- 

cent. 
+ 

Miasto Chicago nie ustępuje 
też wspomnianym wyżej na pun- 

kcie wielkiej różnorodności ple- 

miennej swoich mieszkańców ; 

dowodzi tego szczegół choćby 
ten tylko, że wychodzą tu gazety 
w dziesięciu rozmaitych języ- 

kach, a słowo Boże głosi się i na- 

bożeństwa wyznań i religii roz- 

maitych odprawia się w 20tu ję- 

zykach. Chicago jest dalej dru- 

giem największem po Pradze cze- 

skiem miastem na świecie, trze- 

ciem największem szwedzkiem 

po Stockholmie i Goteborgu, 
trzeciem największem polskiem 
po Warszawie i Łodzi, piątem 
największem niemieckiem po 

Berlinie, Monachium i Hambur- 

gu, oraz po Nowym Yorku, któ- 

ry jest... czwartem największem 
miastem niemieckiem na świe-- 

cie,... itp. 

I jeszcze parę zajmujących 
szczegółów z omawianego arty- 
kułu: w Bostonie więc mieszka 

rodowitych Irlandczyków prze- 

szło dwie trzecie całej ludności 

Dublina, stolicy Irlandyi, a gdy 
się do ich liczby doliczy i dzieci 

i wogóle małoletnich, to w rezul- 

tacie otrzymamy New York jako 
największe na świecie miasto ir- 

landzkie. Dalej: New York liczy 

więcej mieszkańców włoskich niż 

Rzym, stolica Włoch, ma także 

zaszczyt N. York, że liczy naj- 

więcej żydów i jest także ich 

największem miastem, posiada 
ich bowiem aż 800,000: wreszcie 

Pittsburgh np. jest większem 
miastem serbskim, aniżeli stolica 

Serbii — Białogród. Wiele in- 

nych jeszcze zajmujących szcze- 

gółów i przykładów zawiera ar- 

tykuł prof. Ripley'a, nic przyta- 

czamy ich tu i wyliczyliśmy tyl- 
ko najcharakterystyczniejsze dla 
stwierdzenia, a raczej zillustro- 

wania znanego zresztą powsze- 

chnie faktu o amerykańskiej na- 

szej mieszaninie narodowościo- 

wej. 
+ 4· 

Regulacya przepisów 
dla Kinoteatrów. 

Miasto Cicago od dłuższego już 
czasu baczną zwraca uwagę na 

uregulowanie przepisów, doty- 

czących teatrzyków pięciocento- 
wych, które po spopularyzowa- 
niu kinematografu jak grzyby po 
deszczu wyrosły i rozpowszech- 

niły się po całym kraju tutejszym. 
Teatrzykom tym, dającym tanią 

rozrywkę niezamożnym war- 

stwom pracowiczego ludu, oraz 

dziatwie, nie można nic zarzucić, 

jeśli tylko przedstawienia ich nie 

są niemoralne, jeśli nie gorszą 

młodzieży, licznie na nie uczęsz-. 
czającej, oraz — jeśli publiczno- 
ści owej dają gwarancv bezpie- 
cze!stwa życia i zdrowia. 

+ 

Teatrzyki owe — prawdziwe i 

w całem tego słowa znaczeniu I 

„teatry ludu i młodzieży" — oraz 

tych wogóle, którzy nie mogą 

sobie pozwolić ani nawet na 25- 

centową „jaskółkę" po poważ- 
nych teatrach, lub też — tych, 
którzy poza żądzą uśmiania się i 

ubawienia chwilowego nie pra- 

gną niczego więcej, — teatrzyki 
owe mogłyby nawet spełniać na- 

der łatwo a skutecznie, misyę e- 

dukacyjną, mogłyby popularyzo- 
wać wiedzę i jej działy, jak histo- 

ryę, literaturę, nauki przyrodni- 
cze i inne, gdyby nie chętka zys- 
ku i szybkiego wzbogacenia się, 
która każe przedsiębiorcom o- 

wych niklowych bud kinemato- 

graficznych dawać zamiast po- 

ważniejszych choćby trochę, w 

części — widowisk, przeróżne 
bezwartościowe błazenady i 

nonsensy, co jest jeszcze ewentu- 

alnością lepszą, gdy się zważy, że 

po teatrach tych nierzadko spo- 

tyka się obrazki wysoce niemo- 
ralne i gorszące 

— popularyzują- 
ce w dosłownem wyrazów tych 
brzmieniu występek, zbrodnię i 

brud wszelaki życiowy wielko- 

miejskich nor i rynsztoków. 
+ 

Taż sama chętka zysków każe 

wspomnianym przedsiębiorcom 
urządzać owe „teatry" tak prymi- 
tywnie, jak się tylko da, stąd — 

przy zaniedbaniu kardynalnych 
nieraz środków bezpieczeństwa 
— liczne katastrofy po owych lo- 
kalach, ostatnimi czasy nawet co- 

raz liczniejsze. I do tyc to właś- 

nie dwu względów: do jakości 

moralnej obrazów przedstawia- 

nych i do zabezpieczenia zupeł- 
nego publiczności w omawianych 

teatrzykach wglądają władze 

miast tutejszych coraz energicz- 
niej, nasze zaś miasto nie pozo- 

staje na tem polu w tyle za inne- 

mi, a Rada Miejska wydała już 

dawniej dość surowy regulamin 
dla wszystkich teatrów kinema- 

tograficznych, ustanowiła nawet 

egzamin dla operatorów maszyn 
kinematograficznych i komisyę 
dla cenzury film a policya czu- 
wa, by nie przedstawiano obraz- 

ków nieprzyzwoitych, obrażają- 
cych poczucie publicznej morał- 

ności, co wszystko z pewnością z 
czasem przyczyni się do podnie- 
sienia i jakości przedstawień 
tych, tak bardzo popularnych i 

wykluczy obawę katastrof, któ- 

ryc corocznie bywa po kilkadzie- 

siąt — większych i mniejszych, 
z rezultatami wcale nie wesoły- 
mi. .. 

Piszemy o sprawie tej, bo i na- 

si rodacy, starsi i młodsi, niema- 

ły stanowią procent wśród „ni- 

klowej publiczności", przeto in- 

teresuje nas cała ta kwestya! 
— > 

NOTATECZKI. 
I rzecz największa. staje słę nikłą, 

Gdy w niej wieczności iskra nie tle* 

je; 

Najmniejszy przedmiot zaś potężnie- 

je, 
Jeśli go tchnienie piękna przeniklo.. 

o 
' 

4 

Miłość bywa środkiem znieczulają- 

cym cierpienia życia, napełnionego 

pracą i dążeniem do lepszych celów 

osobistych i społecznych . 

Józef Kotarbiński. 

v ^ 

Wiara nie odrzuca prawd naukowych 

ale niezgodnych z nią uznać nie mo- 

że, bo inaczej sprzeciwiałaby się włas- 

nej swojej istocie. 

Roman Plenkiewicz. 

o- 
' 

O 

Ziarno wiedzy, twór jednostki dziel- 

nej, 

Bierz ducha świata, ten, nieśmiertel- 

ny, 

Co grzebie mędrce, a- w następcac.i 

budzi 

Z człowieka mędrca coraz mędrszych 

ludzi. 
Józef Szujski. 

» 

życie umysłowie i usposobienie do 

niego zależy na zaparciu się ciała w 

pewnym stopniu, na rozwinięciu w 

sobie duszy, usamowolnieniu jej, wy- 

kształceniu, na zastosowaniu swych 

obyczajów do teoryi duchowej życia, 

do' pracy. 
J. I. Kraszewski. 

Zaiste, miłe Bogu jest aniołów pienie, 

Ale daleko milsze człowieka milcze- 

nie. 

•o· 

Chcesz cało przejść pomiędzy świa- 

towym rozruchem, 

Bądź dla zwierząt człowiekiem, a dla 

ludzi duchem. 

* O 

Mąż jest — kto idzie, gdzie rozum 

hetmani, 

Kto fałsz i prawdę rozpoznawa lo- 

tnie, 

Kto z dróg występków, dróg cnoty 

dochodzi 

I kto następność z początków obli- 

czy; 

Taikiego człeka mężem zwać się go- 

dzi. 

Jan Kochanowski, 
o o 

Kawalerze i.... chłopie bezdzietny 
— ciesz się, że nie mieszkasz we 

Francyi, bo tam, który do 45 r. życia 

niema 3 dzieci, musi płacić 90 fran. 

rocznie podatku za to, że jest takim 

niedołęgą. (Ojciec, który ma jedno 

dziecko, płaci za te, które mu braku- 

ją. 60 franków rocznie.) 

Wychodzi z druku książka Wrgo. 

ks. F. Ładonia, przeznaczona dla 

nauczycielek i nauczycieli, którzy 

wykładają katechizm. (Jest napisana 

tak pięknie, doetępnie i ciekawie, że 

uH , i·* 

powinna się znaleźć nietylko w każ- 

dej szkąle, ale w każdej polskiej ka- 

tolickiej rodzinie.) 

^ <· · 

Dziś po sejmie pierwszym Polskiej 

Rady Narodowej, możemy śmiało po- 

wiedzieć, że wrogowie nas pokonać 

nie potrafią, że tak duchowieństwo 

polskie świeckie jak i zakonne, z or- 

ganizacyami polskieml katolickiemi i 

polskim ludem w Ameryce pracować 

będzie dla dobra Ojczyzny naszej, or- 

ganizując komitety dzielnicowe Pol. 

Rady Narodowej i w miarę sił i moż- 

ności spełniając jej cel i zadanie. 

„Gw. Wsch." 

<, O 

„Odrodzenie" wola: 
— Kto jednak dzisiaj z nas poważ- 

nie myśli o ratowaniu duszy narodu, 

0 zapewnieniu mu tej siły moralnej, 

zwalczającej wszelkie zapory i prze- 

szkody, stające na drodze do wolno- 

ści zupełnej? O wszystkiem myślimy, 

tylko nie o tem, co najważniejsze 1 

najpewniejsze. Zakładamy rozmaite 

komitety, komisye, rady i skarby, a 

robotę najważniejszą na poprawę 

dusz naszych zostawiamy na uboczu 

I lub powierzamy kilku zaledwie jed- 

nostkom. Dlaczego? Dlatego, że pra- 

ca n>ad pozbyciem eię wad i nałogów 

naszych, przez które upadła Ojczyz- 

na nasza, wymaga istotnej ofiary nad 

sobą, podczas gdy inna praca takich 

ofiar nie wymaga- i rzuca się więcej 

w oczy świata, łechcąc w ten sposób 

naszą próżność i chęć popisu. 1 có2 

dziwnego, że nic się nam nie wie- 

dzie, że wszystko się psuje i rozpada, 

bo pozbawione trwałych i silnych 

podstaw? 
Cieczmy się naprzód sami w duchu 

1 w ciele, pozbądźmy się wad naszych 

narodowych, a wtenczas będziemy 

skutecznie radzić nad zdobyciem wol- 

ności zewnętrznej, bo pamiętajmy n>a 

słowa wieszcza, że: 

Cierpi człowiek, bo służy sam sobie 

za kata: 

Sam sobie robi koło i sam s'? w 

nie wplata. (Mick.) 

O 

Często daje się widzieć godła naro- 

dowe na towarach jak np. chlebie, 

cygarach itp., a nawet flaszkach z 
fał- 

szowaną wódką. Kościuszko, Puław- 

ski, Sobieski, Poniatowski 
— to są 1- 

miona. pod któremi uprawia się han- 

del, które mają zastąpić uczciwość 
i 

prawdę „Jeszcze Polska nie 

zgina" — widzimy często wyryte 

pod orłem białym (przypominającego 
gęś), w karczmach nawet żydow- 

skich. 

Takie nadużycia każdy potępić mu- 

si. Dobrym Polakiem jest ten kupiec, 

który rzetelnością, umiejętnością i za- 

pobiegliwością zdobywa zaufanie ro- 

ct&ków, powiększa swój majątek. 

i A > 

Gdy mały Janek, który codziennie 

odmawiał pacierze głośno, skończył 

swoje modlitwy wieczorne, zapytała 

matka: 
— A czemu ty dzisiaj nie prosiłeś 

Bozi o szczęście i zdrowie dla cioci 

Zosi? 

— Bo ona.... wczoraj się zaręczy- 

ła! — odpowiedział Janek z tryum- 

fem. 

Dusza i ciało — to tylko dwa skrzy- 

dła, 

Któremi Czasu i Przestrzeni sidła 

Duch mój rozcina, w postępowym 
lo- 

cie! 

Gdy się zużyją przez chwil i prób 

krocie 

Odpadać muszą — lecz on nie umie- 

ra — 

Choć to eię śmiercią nazywa u ludzi! 

On zwiędłe zrzuca a świeże przybie- 
ra — 

... ..uudtidi 

I w nie otułon, znów na jaw się bu- 

dzi — 

A to się zowie: narodzin godzina! 

I duch mój, wziąwszy skrzydła nie- 

zmęczone, 

Niemi znów leci — lecz już w wyż- 

szą stronę! 

Tak coraz wyżej ku Panu się wspina, 

Ciała i dusze własne po za sobą 

Sypie jak liście zżókłe i strząśnięte, 

Wciąga do siebie siły im odjęte — 

On sam wciąż żyje ich zgonów żało- 

bą! 
Z. Krasiński. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 
scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington ij 
La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

ul. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

CZY? O język państwowy. 
W arsenale środków, jakiemi 

posługują się nacyonaliści rosyj- 
scy, jednym z najczęściej w o- 

statnich czasach używanym, jest 
powoływanie się na ustanowiony 
przez ustawy zasadnicze „język 
państwowy". Dwa wyrazy te tę 
dziś hasło, jednoczące nacyonali- 
stów wszelkich odcieni. W imię 

praw „języka państwowego" pra- 
wica Rady państwa odrzuciła ję- 
zyk polski w samorządzie w 

Królestwie Polskiem. Praw „ję- 
zyka państwowego" bronili pos- 
łowie do Dumy, gdy uważali za 

zupełnie "legalne i naturalne nie- 

dopuszczenie na szyldach wędli- 
niarni, piekarni itp. w Mińsku na- 

pisów polskich na równi z rosyj- 
skiemi. 

Czy mieli racyę? Czy ustawy 
zasadnicze dają im faktycznie 
podstawę do takiej obrony praw 
języka państwowego? Na pyta- 
nie to odpowiada w Rusk. Wied. 
w długim artykule wybitny pra- 
wnik rosyjski, Kokoszkin. Stwier 
dza on na wstępie, że wielu ludzi, 

słysząc tak często dokoła siebie 

powtarzane ulubione hasło na- 

cyonalistów, nabrało przekona- 

nia, iż ustawodawstwo rosyjskie 
wprowadza istotnie jeden dla ca- 

łego państwa „język państwowy" 
i że wobec tego żądanie wyłącz- 
nego używania jego we wszyst- 
kich instytucyach państwowych 
(do których teorya współczucia 
zalicza również organy samorzą- 

du miejscowegoć, oraz w utrzy- 

mywanych kosztem państwa za- 
kładach naukowych, ma, jeżeli nie 
z punktu widzenia celowości po- 
litycznej, to w każdym razie z 

punktu widzenia prawa obowią- 

zującego zupełne uzasadnienie. 

„Pogląd podobny jest jednak— 
wywodzi autor — wynikiem 
wielkiego nieporozumienia. Obo- 

wiązujące u nas ustawy nie usta- 

nowiają jednego dla całego pań- 
stwa „języka państwowego" i sa- 

ma nazwa ta nieznana jest na- 

szym ustawom konstytucyjnym, 
aczkolwiek sprawę języka one 

poruszają. Dość przyjrzeć się art. 
3-mu ustaw zasadniczych, po- 

święconemu tej sprawie. Nie 

wspomina on ani słowem o ję- 

zyku* państwowym i mówi jedy- 
nie o języku ogólnopaństwo— 
wym, co wcale nie jest jedno i to 

samo. Termin „język państwo- 
wy" tłómaczony być może w du- 

chu dopuszczenia jednego tylko 
języki urzędowego we wszyst- 
kich instytucyach państwowych. 
Określenie „ogólnopaństwowy" 
tłómaczenie takie wysrucza ; 

przeciwnie, pozwala ono przypu- 
szczać, że na równi z językiem 
urzędowym, wspólnym dla wszy- 
stkich dzielnic państwa, istnieją 

miejscowe języki urzędowe dla 

poszczególnych części teryto- 

ryum państwowego. 
„Terminologii art. 3-go ustaw 

zasadniczych, odpowiada zupeł- 
nie jej treść. Uznając język ro- 

syjski za „ogólnopaństwowy", 
wskazuje ona równocześnie 

wprost na normowane specyalne- 
mi ustawami „używanie języków 
i narzeczy miejscowych w in- 

stytucyach państwowych i pu- 

blicznych." Sens art. 3go ustaw 

zasadniczych uwypukli się jesi- 
cze jaśniej, jeżeli zwrócimy uwa- 

gę na uderzające podobieństwo 
jej pod względem redakcyi i ter- 

minologii z uchwałą językową 
zjazdu ziemców w 1905 r. W u- 

chwale tej znajdujemy to samo 

przeciwstawienie języka ogólno- 
państwowego miejscowym i to 

samo wskazanie na używanie ję- 

zyków miejscowych w instytu- 
cyach państwowych i publicz- 

nych i to samo powołanie się na 

specyalne ustawy, które mają 
normować to używanie." 
Autor zaznacza w końcu arty- 

kułu, że wyraz „ogólnopaństwo- 
wy" ma znaczenie ściśle określo- 
ne i że nie wolno go samowolnie 

zamieniać innem, odcinając pier- 
wszą jego część. Nacyonaliści 
mogą nie zgadzać się na termi- 

nologię ustaw zasadniczych, po- 
prawiać ją jednak w drodze ope- 
racyi chirurgicznej nie mają pra- 
wa. 

Wywody Kokoszkina, aczkol- 
wiek bardzo ciekawe, mają, oczy- 

wiście, znaczenie czysto akade- 

mickie. W praktyce ważnem jest 
to, jak dane prawo tłómaczyć 

należy, lecz, jak je tłómaczą ci, 

do których tłómaczenie to z pra- 
wa należy.* 

SO. CHICAGO. 

Generalnym agentem „Dzien- 
nika Chicagoskiego" na całą oko- 

licę jest K. Grembowicz, 8248 

Bond ave., blisko 83-ciej ul. Kto- 
kolwiek sobie życzy zamówić 

„Dziennik Chicagoski", niech się 
zgłosi pod powyższy adres. 

Dźwigać g 
żelazne tragarze 

—wywijać miotem, wynosić tony stali wy-t 
i 

soko w powietrze podobnym pracom podo- 
łać może tylko mężczyzna: — By sobie 

u- J 
przyjemnie tę pracę i mieć przez cały 

dzień 

przyjemne, zdrowotne palenie, używaj je- 
' 

dynie do tego nadający się smaczny, 
świe- I 

ży, dojrzały tytoń NAVY z którego 
możesz 'l 

robić ochładzające papierosy J 

GAIL 
' 

NAVY 
' 

Long Cut Tobacco >, ( 

„Najlepszy tytoń w nąjlepezem opakowaniu" 
i 

NAVY jest to czysty, złotawy, brunat- 

ny, dojrzały tytoń z Burley, troskliwie / 

przechowywany powyż. trzy lata, wyrabia- 
' 

ny z rozkosznego Burleyu przyjemny i \ 
wonny. Żaden inny tytoń nie ma tak cudo- 

/ 

wneio zapachu i aromy jak NAVY. | J 

2% Łatwo jest się nauczyć skrę- 
cać papierosy z tego jed- 

w a b i stego tytoniu. 
Tytoń ani się nie 

wysypuje ani 

wysuwa. 

AVY jest to 

tytoń wszech- 
światowy, z niego 
robi się doskonałe 

papierosy i jest sma- 
czny i aromatyczny 

z fajki, jak również przy* 
jemny i trwały w żuciu. 

DARMO książeczka bibułek 
z 5c paczką. 
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