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NIE OLA SŁAWY I DLA ZYSKU. 
Ileż to już razy słaliśmy tą 

drogą serdeczny apel do 

Szanownych Braci i Sióstr 

Związkowych, wzywając 
ich do wytężonej dla naszej 
wspólnej i kochanej organi- 
zacyi pracy, dowodząc im, 
ze im silniejszym, im licze- 
bnie jszym, jest Związek Na- 

rodowy Polski, tem silniej- 
sze i pewniejsze stanowisko 

poszczególnych członków, 
którzy te, najpotężniejszą 
dziś orgairizacyę polską 
tworzą. 

Dziś, gdy niejedni chcą 
nam rzucić płonącą żagiew 
pod nogi i poróżnić braci 

Związkowców między sobą, 
ufni w to, że w czasach kłót- 
ni i wojny domowej nawet 

najurodzajniejsze jiola leżą 
odłogiem, bo brać miasto 
imać się pługa, orać ziemię 
i zasiewać w niej użyteczne 
ziarno, czas i energię traci 
na swarach, oraz na serca 

wspólnego rozłące, tem u- 

sitniej chcemy zaapelować 
do Braci i Sióstr związko- 
wych by krzykaczom zaw- 

sze w gębie, a nie w pracy 
mocnym, nie dali się spro- 
wadzać z dobrej i uczciwej 
drogi pracy, ale by tem e- 

nergioaniej zabrali się do 

pracy nad wznoszeniem 

gmachu pięknej świątnicy 
związkowej. 

A pracy tej przed nami 
huk. Tyle pracy, ilu ludzi, 
tyle wysiłków, ile tylko wo- 

li i szczerej do pracy ocho- 

ty. 
Patrzymy z żalem na te 

luzem jeszcze chodzące jed- 
nostki, które dziś stoją na 

uboczu, w opłotkach radzą 
nad swoim losem, bośmy je- 
szcze do nich nie doszli, 
bośmy im jeszcze prawdzi- 
wej nie wskazali drogi. A 
ilu ich jest? 

Więcej — stokroć więcej 
niż nas — drodzy Bracia i 

Siostry związkowe, co po- 
znawszy piękny sztandar 

związkowy’, stanęliśmy przy 
nim, twardo ujęliśmy za je- 
go drzewce i niesiemy go 
wysoko ku radości ioo ty- 
sięcy zrzeszonych już pod 
nim, a ku smutkowi różnych 
wrogów, którzy chcieliby 
nam go wyrwać z rąk i po- 
ka lać może... 

A więc pierwszym na dziś 
obowiązkiem każdego pra- 
wego. Związkowca jest iść 
do tych, co jeszcze luzem 
chodzą, lub kwapią się do 
óbeonarodowych zrzeszeń, 
iść i tak długo przekony- 
wać go i namawiać, stawia- 
jąc mu nietylko realne przed 
oczy korzyści, ale i jego na- 

rodorwe obowiązki, aż go 
przeciągniemy, uświadomi- 
my i w nasze zapiszemy sze- 

regl. 
Tak — praca to trudna i 

żmudna, dużo ofiar i zaso- 
bów sił wymagająca, ale 
prana chlubna, ho do odro- 
dzenia podstaw i do uobv- 

watelnieni^i narodowego naj 
szerszych zmierzająca ma*. 

j bowiem nowy i świa- 
domy rwych celów członek 

Związku Narodowego Pol- 
skiego jest tą cegiełką, jaką 
budowniczy mądry według 
określonego z góry planu 
rzuca na fundamenty trwa- 
łe i powoli, mozolnie, ale 
wytrwale. buduje gmach, 
który przetrwa pokolenia. 

Jak jnazwalibyśmy tego 
budowniczego, który pa- 
trząc na stosy cegieł w bez- 
ładzie leżące i widząc w my- 
śli ogrom tego gmachu, ja- 
ki wznieść zamierza, cofnął 
się przed rozpoczęciem 
dzieła i od budowy odstą- 
pił ?ł 

Nie zrażajmy się tem, że 

mamy przed sobą taką masę 
niewypalonych jeszcze ce- 

gieł, które wznieść na jeden 
wspólny gmach musimy, 
nie wahajmy się zakasać rę- 
kawów i stanąć do pracy 
wspólnej, pamiętając o tem, 
że jeśli każdy z nrfs, ale to li- 
teralnie każdy — jedną ce- 

giełkę na wspólny gmach w 

ciągu roku dorzuci, to w je- 
dnym roku będziemy ich 
mieli z górą 100 tysięcy, a 

wtedy Związek •liczyć bę- 
dzie przeszło 200 tysięcy 
członków. Czy ktoś może 
się uchylić od tego dzieła 1 

powiedzieć, że 011 nic jest w 

stanie w ciągu jednego roku 
przekonać swego znajome- 
go, czy przyjaciela, aby do 
Związku się zapisał? 

Chodzi tylko o to, by u- 

niieć pracowaćf bo Związ- 
kowców o brak chęci do 
pracy posądzać nic można. 
Jak zaś pracować, wyświe- 
tlimy to w następnym nu- 

merze “Zgody”, dodając 
dziś jedynie to, żc praca 
jest tem intenzywniejszą i 
w pluń bogatszą, o ile ona z 

dobrej woli i ochoczego po- 
chodzi serca. Jeśli za dewi- 
zę weźmiemy sobie tak 
szczytne hasło: Nie dla zy- 
sku i dla sławy, ale dla oj- 
czyzn}’ sprawy i w myśl nie- 
go nad poAviększeniem sze- 

regów Związkowych praco- 
wać będziemy, to po roku 
takiej pracy mierzyć będzie- 
my, ile da się jeszcze zrobić 
na przyszłość, bo wiele, bar- 
dzo wiele orki już odłożyliś- 
my na zagonach Z. N. P. 

COYNE, PA. 

Szanowny Druhu: Posyłam za poda- 
tek od Kniazia 28 w G*yn« Pa., w ato- 
mie $7.10 oraz $1.00 na Wyższa Szko- 
łę Zw.. M6r« były ekolokłowane na 
Imieninach córki dha Bolesława 8ier- 
blóskicro przez dha Franciszka Nie- 

sierowskicjco które prosię wręciyf do 
głównego z.arzędu Szkoły Związkowej. 

KreAlę się sokołem czołem! 
Władysław Maksymowicz. 

P. C. *4. 

AMBWIDOE. PA. 

Posyłam kilka dolarów, kwłre były 
zebrane pa szkolę Z. N. P. i tak: Xa 
chrzcinach u ob Zygmunta Bronowl- 
rza ffi 70. na Jednem z posłedieó m. 

182 Z. 8. P. «r. Ił 03 Z. N P. zostało 
uchwalone, aby każdy osłonek złożył 
dolara, tymczasem złożyli: ZyK. Bro- 
nowie! $1, .Tan fłtitowskł $1, Włady- 
sław Kowalski $1, Stanisław Wróblew- 
skl $1, dttanisława Wróblewska $1. — 

Posyłam także $2. które mi dał do 
prtesfania p. Wojoieeb Nowdt, któ- 
re otrzymał s pewnej wygranej na ko- 
rzyóc szkoły •srlęikmwej. Wszystkim o- 

flarodawoom składam staropolskie 
Bóg zapiać. 

Btanisław Wróblewski. 

NIEDOLA LUDU POL- 
SKIEGO^ DANII. 

Wychoditwo ludu wiejskiego 
jest dziś u nas zjawiskiem, bu- 
dząccm wicie obaw w społeczeń- 
stwie. Powstrzymać tego rozpę- 

du, niemal żywiołowego, obe- 
cnie nie zdoła wstrzymać żadna 
siła. Trzebahy raczej pilnie ob- 
serwować wzmagającą się talę e- 

migracyi, badać, dlaczego ci lu- 
dzie wychodzą ze wsi,'po co uda- 
ją się tak daleko i co z dalekich, 
nieznanych krain przynoszz. Ze- 
branie jak najwięcej danych kon- 
kretnych może we właściwcm 
świetle i znaczeniu postawić tę 
znamienną dnia dzisiejszego 
sprawę i pouczyć, w jaki sposób 
ma ją traktować społeczeństwo. 

W tym celu podajemy tu garść 
uwag o robotnikach naszych w 

Danii. 
Ho Danii co rok przychodni lu- 

du naszego około 15,000 osób. Są 
to przeważnie dziewczęta z Ga- 
licy i. z Płockiego. z okolic Piotr- 
kowa, z Kieleckiego i Sandomier- 
skiego. Sezon trwa od połowy 
marca do dnia 1 grudnia. Robot- 
nicy ci zajęcia inają w polu przy 
uprawie buraków i w domu przy 
dojeniu krów. Zarabiają dzien- 
nie 75 kopiejek, a przy pracy od 
sztuki rubla dziennie i więcej. 
Cospodarz przytem obowiązany 
jest dać sucłfe rriie?żkarne7 zło- 
żone ze wspólnej kuchni 1 stoło- 
wni, oraz. oraz osobnych cel sy- 
pialnych dla mężczyzn i kobiet. 

Każda osoba dostaje osobne łó- 
żko z siennikiem, poduszką i cie- 
płą kołdrą. Światła, opału i na- 

czyń dostarcza pracodawca. Na 
każdą osobę wydają litr mlrka 
zbieranego i kiło ziemniaków. 
Jc/eli robotnik zachoruje, wła- 
ściciel majątku obowiązany jest 
wc/wać lekarza i dostarczyć le- 
karstw, w razie dłuższej choro- 
by — opłaca koszta szpitalne. 

W razie zatargu pracodawcy z 

pracującym, gdy sprawa dojdzie 
do sądu, tłómacza nigdy nie o- 

płaca robotnik, lecz albo praco- 
dawca, jeżeli on winien, albo ko- 
szta ponosi rząd, gdy wina jest 
po stronie robotnika. Przejazd 
w jedną i drugą stronę do grani- 
cy rosyjskiej opłaca pracodawca. 
Pozatem pracodawca obowiązko- 
wo musi ubezpieczyć każdego ro- 

botnika na wypadek śmierci, ka- 
lectwa, lub niezdolności do pra- 
cy. 

Naogół w Danii przebywający 
robotnicy są traktowani przez 
rząd sprawiedliwie i uczciwie. 

W jednej bodaj Danii istnieje 
speryalne pradowastwo o robot- 
nikach sezonowych. Przez prawo 
jest wskazany i opracowany kon- 
trakt sezonowy pomiędzy praco- 
dawcą Duńczykiem, a robotni- 
kiem obcokrajowcem. 

Wychodźcy nasi są rozrzuce- 

ni w kilkudziesięciu majątkach, 
grupujących się około czterech 
głównie miast: Maribo. Roskille, 
Odense i Slagelse; oprócz tego 
Polacy pracują w fabrykach w 

Kopenhadz.e i w kopalniach na 

wyspie Rosnholm, Roadzieleni 
wskutek obowiązkowej pracy 
przez cały tydzień, zbierają się ł 

łączą wspólnie w niedzielę, gdy 
się zejdą w niedzielę dla wy- 
słuchania Mszy św. 

Opieki ze strony kraju rodzin- 
nego fud ten roboczy nie ma ża- 

dnej. Przybywają przecie* naj- 
częściej zwerbowani na granicy 
przez pośredników, żydów, lub 

Niemców, którzy ich doprowa- 
dzają do Danii i pośredniczą w 

zawarciu kontraktu. 

Niekiedy się zdarza, że spryt- 
niejszy robotnik, który hył już 
w Danii, sa mw drugim roku or- 

ganizuje i prowadzi gromadę. 

Nie trzeba doawać, że ci pośre- 
dnicy wszyscy wyzyskują ciem- 
ną rzeszę roboczą, nie znającą a- 

ni języka ani iwprunlców miej- 
scowych. Przed kdku laty na wy- 
spie Bornholmpoirednik Pru- 
sak tak bardoz dął się we znaki 
naszym wychodźcom, że ct, wy- 
prowadzeni z cierpliwości, pe- 
wnego razu rzuefli się na niego 
i zamordowali go[ Wywołało to 

zabójstawo wielki* oburzenie na 

Polaków, tembardziej. że dziew- 
czyna Polka, któr^ się podała za 

tłómacza, nie zn^ąc dobrze je- 
żyka duńskiego, aeznania świad- 
ków i oskarżonego, składała na 

ich niekorzyść. 
Niekiedy pośrednik taki. naj- 

częściej "nasz najserdeczniej- 
szy". żyd. zakontraktowaną1 
gromadę namawia o zerwania u- j 
mowy i dopomaga do zawarcia 
kontraktu w innem miejscu. 
Pośrednik zarabia na tej opera- 
cyi podwójnie, a ciemni robotni- 

c_\ tr««ą c/ęśr zarobku. której im 

pierwszy pracodawca jako karę 
i za zerwanie kontraktu, mc za- 

| płacił. 
Gdy by lud ten szukał pośredni- 

ctwa czy warszawskiego Tow. 
opieki nad wychodźcami, czy 

l krakowskiego T. P. emigr., czuł- 

j by. że za nim stoi instytucya, 
która ma obowiązek go bronić. 
Przytem P. T. emigr. jest w kon- 
trakcie z duńskiem Tow. rolni- 
ezem, które zajrttuje się sprowa- 
dzaniem rohOChików zagranicz- 
nych. a wiec i na miejscu w Da- 
nii znaleźliby życzliwą pomoc w 

zainteresowrfanem Towarzystwie. 
Opieka religijna nad wychodź- 

cami w Danii jest również mała. 

Pierwszym, który pomyślał w 

Danii o zaspokojeniu potrzeb re-« 

ligijnych naszych 'wychodźców, 
był ks. Edward Ortwed. Jeszcze 
jako student uniwersytetu w 

iKopenhadzc zaczął studyować z 

własnego popędu język polski, i 

po kilku latach pod wpływem li- 

teratury i historyi polskiej, zmie- 
nił swe poglądy religijne; z pro- 
testanta został katolikiem, pocią- 
gnął za sobą całą rodzinęn, wre- 

szcie został kapłanem i misoyna- 
rzem Polaków. Widzieliśmy go 
kilkakrotnie wr kraju naszym, 
zbierjącego fundusze na rzecz 

potrzeb religijnych Polaków w 

Danii. Za zebrane pieniądze za- 

łożył w Maribo szkołę dla pol- 
skich dzieci i dom ludowy*, szpi- 
tal, cmentarz, i nareszcie duży, 
piękny, murowany kościół. On 
to się wystarał, że w katoKckiem 

Oldrup wykałdano dla pięciu 
polskich uczniów język polski. 
Niedawno wydał słowniczek pol- 
sko-duński z praktycznemu roz- 

mówkami. Niestety dziś, po kil- 
kunastu latach życzliwej pracy 
dla Polaków, zsunął się z tego 
terenu działalności, wskutek in- 

tryg tychże Połaków, zerwał zu- 

pełnie z Polakami, mięsaka przy 
małęj kapliczce w Holte, służy 
tamtejszej małej gromadce kato- 
lików duńskich, a poza tern ma 

ważne stanowisko tłómacza kró- 

lewskiego do "języków słowian-1 
skich. 

Są ludzie tak akronana, że do- 

piero zazdrość bliźnich zwraca 

ich uwagę na ich własne przy- 
mioty. 

• * • 

Zazdrośnik nigdy dosyć nie ma, 
zkwsze u sąsiada coś upatrzy, na 

ciem jemu zbywa. 
0 0 0 

Ludnie dobrzy sądzą, zaczyna- 
jąc od dobrej strony. 

0*0 

Najszczersza miłość — to mi- 
łość własna. 

0*0 

Bóg nie pomaga człowiekowi, 
który sam nie chce pracować. 

V 

Nowe sposoby germanlzacyl. 
W ostatnim numerze “Die Ost- 

niark'’, miesięcznika bractwa ha- 
katystycznego, opowiada pewien" 
współpracownik, w jaki to sposób 
przyjaciel jego. nauczyciel szkoły 
elementarnej w obwodzie bydgo- 
skim. podbił dla niemczyzny o- 

porną dotąd wieś polską. 
Po wstępie, na -temat ‘‘idea- 

łów” ożywiających autora arty- 
kułu w "Ostmark'’ i owego nau- 

czyciela. streszczających się w 

tak “chlnbncm” wczuciu się w 

powołanie nauczyciela, że zapra- 
gnęli “śladem krzyżaków działać 
jako krzewieick i pionierzy ger- 
manizmu w marchii wschodniej” 
— opowiada autor, że mimo ta- 

kich zasad, przyjaciel jego nie 
mógł jakoś urzeczywistnić swo- 

ich marzeń, gdyż choć przez 
skrzętne zabiegi zdołał zjednać 
.sobie serca dzieci szkolnych, nic 
m<>gł trafić do s,crc zakamienia- 

łych w polskości rodziców'. Jak 
mnr stanęła między nim a nimi, 
Polakami. opoka niepokonanej 
nieufności. 

Aż oto naraz, po długiem, pół- 
rocznem milczeniu, odebrał au- 

tor od owego nauczyciela list 

stwierdzający, że oto stał się cud. 
— Opoka nieufności, dotąd nie- 
przezwyciężona. istnieć przestała, 
odtąd rodzice pefiskich dzieci wi- 

tają go z. cała ż.yczliwością, mó- 

wią z nim chętnie, jednem sło- 
wem pełni są irwielbienia dla pa- 
na nauczyciela, krzewiciela nowo- 

czesnego krzyżactwa. 
Jakżeż się to stało? Jakiż to 

środek czarodziejski wynalazł na 

Polaków pionier “uciśnionej’’ 
niemczyzny ? 

Oto }>o>tano\vił urządzić na 

gwiazdkę siłami dzieci szkolnych 
zabawę / przedstawieniem, śpie- 
wami i dcklamacyą, sprowadził w 

tym celu z pprarinika dla niemiec- 
kich scen ludowych jednoaktów- 
ki dla dzieci p. t.: "Frau Hołlc’’ i 
“Sterntalcr”, sprosił na próby 
dzieci i — o dziwo! — prócz 
dwóch chłopców, zatwardziałych 
Polaków, wszystkie przyszły. Z 

radością niebywałą wyuczyły się 
ról na ów' ‘‘Volk>unterhaltungsa- 
bund’\ śpiewów, deklamacyi, a 

gdy nadszedł dzień przedstawie- 
nia, same ściągały do karcimy 
swych rodziców polskich, i odtąd 
dzieło “kultury”, zapoczątkowane 
takiemi czarodziejstwami jak la- 

tarką oświetloną księżycem pa- 
pierowym i gwiazdkami z pozła- 
canego papieru itp. — ■wrieńczo- 
ne zostało cudowwym akutkiem, 
wieś polska została dla niemczy- 
zny zdobyta. 

Tyle co <io treści artykułu w 

Ostmarku. 
Nie będziemy sif tero szerzej 

zajmowali, czy wywody Ostmar- 
ku i owego przyjaciela bohatera 
i pogromy polskości opierają sif 
na prawdzie, lub też są tylko, co 

aż nadto prawdopodobne, wysnu- 
tym z fantazyi tworem, zmierza- 

jącym do rozpowszechnienia 
pewnych sposobów i środków, ja- 
kiem! niemczyznę wśród nas na- 

leży zasiewać, a tern samem poW 
.skość i kulturę naszą zwalczać. 

(Dziwnym zbiegiem okoliczności 
relacya owego bohatera nauczy- 
ciela o przedstawieniu gwiawłko- 
wftin zeszłorocznem — potrzebo- 
wała aż ii miesięcy czasu do aja- 
wienia się w "Ostmarce” na kil- 
ka tygodni przed — nową gwiaz- 
dką. Aż nadto praejrzyste). 

Pomijamy okoliczności. że 

szczególni musieli to być Polacy 
i szcaególne dzieci polskie, pro- 
mieniejące na przedstawieniu nie- 
mieckie!) bejek w rodzaju: “Frau 
Holle* i "Sterntaler” 

Stwierdzamy tylko, ie dążności 
zmiereająre do oddziaływania na 

mniej uświadomionych polskich 
mieszkańców wsi ujawniają się 

coraz częściej, by za pomocą wy- 
żej opisanego typu “Elternaben- 
dów” i tym podobnych sztuczek 
germanizowac. Przez młode, nie 
podejrzewające podstępu dusae 
dziecięce, pragnie się trafić do ro- 

dziców i powoli stopniowo omo- 

tać ich siecią pajęczą, cicho, o- 

strożnie coraz głębiej zapuszczać 
pług niemiecki w glebę polskiego 
ducha. 

A nadewssystko matka Polka 
powołaną jest do stróżowania du- 
szy swego dziecka. Niech wpoi w 

młode dsiecię zasady ł przekona- 
nia. jak na Polkę przystało, niech 
nauczy kochać, co nasze, co poi* 
skie, — a nie znęcą go ani zaba- 
wami, ani księżycem z pozłacane- 
go papieru, ani nawet fałszywemi 
cay rzeczywistemi — talarami. 

KSI&KA 0 BISMARCKU. 
Obok księgi ekskanclerza Rue- 

lowa o “polityce Niemiec” naj- 
większą ciekawość budzi na ryn- 
ku księgarskim w chwili obecnej 
dwutomowy pamiętnik p. t. 

“Katącę Bismarck 1840—1894 r.*\ 
napisany pT/ez Hermana Hoff- 
mana. 

Książki o Bismarcku powstała 
w ciekawy sposób, dający jej war- 

tość źródłową. Mianowicie 
Hoffman był pew nego rodzaju 
“ambasadorem” dziennika "Ham- 
burger Nachrichten” przy Bis- 
marcku, od chwiłi dymisył 
wszechpotężnego dawniej kancle- 
rza. Bismarck w ciągłem obcowa- 
niu 7. Hoffmannem nie zawsze 

zajmował się dawaniem instruk- 
cyi jego dziennikowi i dyktowa- 
niem artykułów, rozmawiał chęt- 
nie i dużo o najciekawszych zda- 
rzeniach swoich rządów, wypo- 
wiadał swoje zdanie o ludziach 
współczesnych, a Hoffmann to 

wszystko spisywał. Tak powsta- 
ła obecna książka. 

Oczywiście wszystkiego, co 

pamiętnik Hoffmanna zawiera, 
nie można uważać za prawdę, bo 
aczkolwiek Rismarck rzucił kie- 
dyś słynne zdanie, że najlepszym 
środkiem do okłamania ludzi jest 
powiedzieć prawdę, bo nikt w nią 
nic uwieray, to jednak kłamał 
bardzo caęsto, kłamał takie przed 
Hoffmannem lub szczycił się 
przed nim dawnemi kłamstwami. 
Ale właśnie te jego kłamstwa są 
niezmiernie charakterystyczne 
nietylko dla duszy żelaznego 
księcia, lecz dla całej polityki nie- 

mieckiej. 
i iaK np. o cesarzu rrvacryKu, 

ojcu Wilhelma II. Bismarck wy- 
^ rażał się przed Hoffmannem bar- 
dzo życzliwie, wbrew temu, co 

dotychczas było wiadome o ich 

wzajemnych stosunkach — i na- 

wet wyraził żal, że Fryderykowi 
nie było dane dłużej panować, 
fdyż, zdaniem Bismarcka, nie był 
to człowiek “liberalny”, lecz ow- 

szem na wskroś konserwatywny, 
który tak daleko jak “żaden mózg 
z Hohenzollernów, posuwał swe 

poczucie monarsze”. Owóż z tem 

oświadczeniem stoi w jaskrawej 
sprzeczności stwierdzony pisem- 
nie przez operatora Rergmanna 
fakt, że Bismarck, dowiedziawszy 
się od niego, iż «rfla cesarza Fry- 
deryka nie ma ratunku, nie taił 

swej radości, że postępy raka, 
które dusiły chorego, pozwalają 
jemu swobodniej oddychać... 

W innym znów ustępie pamię- 
tnika hoffmannowskiego Bis- 
marck przedstawia sam siebie ja- 
ko kłamcę i to w jednej z naj- 
ważniejszych chwti dziejowych. 
Jest to ustęp, dotyocący słynnej 
“depszy omskiej”, które ogłosze- 
nie spowodowało wybuch wojny 
francusko-niemieckiej. Bismarc- 
kowi zarzucono, że sfałseował 
tekst owej depeszy Abekena, któ- 
ry mu z Hms przesłał tekst pole- 
cenia Napoleona III, ale bisiory- 

cy niemieccy spisali tomy, dowo- 
żą*-, że Bis marcie jest czysty jatc 
łza w tej sprawie i żc ogłosił de-; 
peszę w takiem brzmieniu, jak 
nadeszła. 

A oto sam Bismarck opowiadał-, 
tę chwilę w ocaiwanej książce: 

* 

“Moltke 1 Roon hyli u mnie n 

obiedzie, kiedy nadeszła sław 
depeaza Abekena o zdarzeniach 
w Ems. Odczytałem depeszę głoA- 
ino obu jenerałom, a w tej chwfc:, 
li ci dwaj starzy “krwi chciwi’* 
puścili na obrus widelec i nół^ « 
minami zniechęcone mi. Ewenttsj 
alność pokojowych rokowań aj 
Prancyą odjęła im odrazu apetytu 

Zapytałem wtedy obu, czy hsto»] 
tnie ich armia jest gotowa i czj^ 
jej są do tego stopnia pewni, a»j 
b}^mv mogli bezwzględnie liczyć 
na pokonanie Francyi? 

Jeden i drugi odpowiedzieli, 
tak, w sposób jaknajformalnie^, 
szy, poczem usunąłem się na bon 
z depeszą Abekena i usiadłem^ 
prey małym stoliku w kącie sal^ 
jadalnej. A atc wykreślając i nio^ 
zmieniając ani słowa z depeszy^ 
uporządkowałem jej treść w tern 
sposób, h otrnymała formę, w] 
jakiej ją potem ogłosiła cała pia^ 
sa europejska. I kiedy nas tępoto) 
odczytałem moją nową rećałoy^ 
dwom jenerałom, oni natych- 
miast. promieniejąc z radości,* 
podjęli napowrót nóż i widelec-; 
tak, że obiad przerwany skoń- 
czył się w sposb najprzyjemnej- 
tay w świecie. Oto jak dzięki 
mnie, sielanka, zmieniła się w 

surmę bojową. 
Znaczna część wynurzeń Bis« 

maroka w książę e Hoffmana, po- 
święcona jest obecnemu oesarzo- 

wi Wilhelmowi II, ktry go usu- 

nął oJ władzy. Ale mimo to Bis- 
marck wywodzi swoje skargi na 

niego bardao oględnie. Do ostat- 

niej bowiem chwili miał nadzłe-, 
ję, źe go cesarz powoła napo-, 
•wrót i bał się jakiemś niebaoe- 
•nem słówkiem, któreby się do-, 
stał* do publicznej wiadomości 
zamknąć sobie drogę. Nie tak za-' 
chował się tam, gdzie się już nic^ •bał niczego, nie szczędząc np„! 
przytyków cesarzowej Auguście, 
żonie Wilhelma starego, której z\ 

całej duszy nienawdził za krzy-j 
żowanie swych planów przez, 
wpływ, jaki miała na męża, boj 
jak się wyraził, ‘Stworzyła mt»j 
więcej kłopotu, nii wszystkiej 
mocastwa zagraniczne i nii^ 
•wszelkie wrogie stronnictwa r»j 
wewnątrz, a walka, Juką maałafc 
prowadzić przeciw niej, nużjskk' 
go głębiej, niż wszystkie jego 
bojo." 

W sfosunku więc do cesarza, 
Wilhelma II rozpływał «ię w wy- 
liczaniu doznanych drobnych 
przyszłości. Dowiadujemy się 
wp., że kiedy był kanclerzem je- 
szcze, cesarz z powodu, że Bis- 
marck był przeciwny oddaniu 

wizyty w Petersburgu. raz w cią- 
gu drogi z dworca do domu ka- 
zał mu na środku wlicy wyałąśd 
ze swego powozu. Bardzo też ta- 

bodł© Bismarcka, *« następca jo- 
go kanclerz Capriył, kazał mu 

•zaanz po dyrrisyi wyprowadzić 
oię z urzędowego mieaskama. 
•Ale najdotkliwsaem dła niego 
było to, że kiedy w roltu tRo* 
pojechał do Wiednia, witany po 
drodze owacyjnie, oa ślub swego 

syna, ambasador niemiecku we 

Wiedniu nie stawił się na wese- 

le i że nowożeńców nla przyjął 
ee«arz austryacki, w ezam Bis- 
marck upatrywał wpływ ceaam 

Wilhelma II. 

Wiele nowego iwa sawiaaa ‘"Pa- 
miętnik” Hoffmana, ałe utwier- 
dza nas w przekonania, ta w 

"geniuszu połftyoanym" Biamar- 
eka wybitną rolę odgrywała im> 

bieya osobista 1 te okłamywani^ 
Europy było jagw żywiołem. 


