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O 16-letnim jubileuszu hr. A. 

Gołuchowskiego, austro węgier- 
skiego ministra spraw zewnętrz- 
nych, tak pisze lwowski "Prze- 

gląd": 
Po dziesięciu latach pracy na 

stanowisku ministra spraw zagra- 

nicznych już być jubilatem? już 
zbierać dowody uznania od swo- 

ich i obcych? już otrzymywać 
hołdy wdzięczności, słyszeć wy- 
razy szczerego zdumienia, że wy- 

trwał, nie zużył się, ani się nie 

przeżył? Czyż to nie pięknie! 
Tylko lat dziesięć pracuje hr. 

Agenor Gołuchowski, znakomity 
syn znakomitego ojca, ale w tym 
stosunkowo krótkim czasie doko- 
nał więcej, niżby inny na jego 
miejscu zdołał w ciągu długiego 
życia i przy warunkach o wiele 

pomyślniejszych. Trudno sobie 

wyobrazić warsztat trudniejszy, 
niż ten, przy którym on stoi. We- 

wnątrz monarchii nieprzerwany 
rozgardyasz, tak wielki i gwałto- 
wny, że trzeszczą od niego wszy- 
stkie wiązania starej, historycznej 
budowli, a wiadomo, że od we- 

wnętrznego stanu państwa zale- 

ży jego znaczenie na zewnątrz. 
Jednocześnie na międzynarodowej 
widowni raz po raz wybuchają 
sprawy bardzo niebezpieczne, 
grunt ustawicznie drży i chwieje 
się, powstają w nim rozpadliny, 
w które przy lada nieostrożności 
może się zapaść przyszłość mo- 

narchii. Każdy minister spraw za- 

granicznych może żądać, aby 
wszystkie sprawy wewnętrzne, 
wszystkie militarne, były ściśle 

dostrajane do wymagań zewnę- 

trznych, i nigdzie żaden nie do- 

znaje odmowy. Ale austro-węgier- 
skiemu ministrowi tego nie wolno. 

Zazdrośnie usuwają się od takie- 

go wpływu i Węgry i Przedlita- 
wia,a w niej jeszcze niemal wszy- 
stkie kraje koronne. Podcięte ma 

skrzydła, spętane ręce każdy au- 

stro węgierski minister spraw 
zagranicznych; hr. Gołuchowski i 

jest skrępowany bardziej od j 
swych poprzedników, bo jego rzą- 

dy przypadły na czasy niepamię- 
tnych walk wewnętrznych. A 

jednak pomimo tych wszystkich 
nadzwyczajnych trudności kieru- 

je on tak zręcznie i godnie poli- 
tyką monarchii, że nie naraził jej 
na żadne wstrząśnienie, straty, u- 

chybicnie, podniósł jej powagę, 
wpływ wzmocnił i rozszerzył, so- 

bie zdobył powszechny szacunek 
i zupehią wiarę w każde swe sło- 

wo. 

Dziesięć lat temu, kiedy, po hr., 

Kalnokym stanął u steru spraw 

zagranicznych, zastał monarchię 
na pasku polityki berlińskiej, któ- 
ra od Rosyi asekurowała się Au- 
stryą, a na Austryę miała rease- 

kuracyę w Rosyi. W takich wa- 

runkach należenie do trójprzy- 
mierza było niewolą; dawało cię- 
żary, odmawiało zysków. Z Ro- 

syą stosunki opierały się na grun- 
cie wzajemnej podejrzliwości, nie- 

kiedy tak zaostrzonej, że się w | 

powietrzu czuło dym prochowy, ! 

a tak jawnej, że dwór petersbur- 
ski czasami zapominał o roczni- 
cach austro węgierskiej dyna- 
styi. Z Rumunią był zatarg. Wy- 
kładnikiem stosunku z Włochami 

była namiętna agitacya irryden- 
ty. Znaczenie na bałkańskim pół- 
wyspie tak upadło, że różni agi- 
tatorzy już kwestyonowali prawo 

monarchii do Bośni i Hercogo- 
winy. Z Francyą trwała oziębłość, 
jak między ludźmi, którzy z gó- 
ry wiedzieli, że niczego wzajem- 
nie nie mogą się od siebie spo- 
dziewać. Nawet daleka Anglia 
odzywała się do Austryi imper- 
tynenckiemi słowami Gladstona: 

Hands off! 
We dwa lata po objęciu przez 

hr. Gołuchowskiego już się wszę- 

dzie zaznaczyła widoczna zmia- 
na w znaczeniu monarchii. Sto- 

sunki jej z zachodnią Europą sta- 

ły się bliskie i przyjacielskie, a 

z Rumunią nawet tak ścisłe, że 

poczęto mówić o istnieniu tajne- 
go przymierza. W r. 189/ym na- 

stąpiła podróż Cesarza z hr. Go- 
łuchowskim do Petersburga, skąd 
wspólnie wydano odezwę do rzą- 

dów państewek bałkańskich.Była 
to imponująca rianifestacya zgo- 

dy tych mocarstw na punkcie 
spraw europejskiego wschodu — 

data ogromnie ważna i czyn do- 

nośny. Od tej chwili kwestye tu- 

reckie przestamy grozić wojną, ir- 

rydenta musiała upaść, trój przy- 
mierze stało się sojuszem rów- 

nych. Z tego wypadku petersbur- 
skiego rozwinęły się wszystkie in- 

ne, żywotne dla monarchii habs- 

buskiej, więc ugoda w Muerzste- 

gu, i układ z Włochami o nada- 

dryatyckich prowincyach Turcyi, 
i reformy w Macedonii, i zwrot w 

Serbii, która przedtem popisywa- 
ła się dążeniemi szkcdliwemi dla 

Austryi, i pokojowa, zupełnie po- 

prawna postawa Bułgaryi. Z ka- 

żdym rokiem była coraz większa 
pewność, że Austrya nie będzie 
narażona na żadną wojnę dla o- 

calenia swych żywotnych inte- 

resów. Broniła ich mądra, spo- 

kojna, pełna godności i powagi, a 

nigdy się niechwaląca polityka 
hr. Gołuchowskiego. 

Tego on dokonał zaledwie w 

ciągu lat dziesięciu, pomimo że 

nie mógł się oprzeć na wewnętrz- 
nej sile monarchii, na jej sile fi- 

zycznej, rozchwianej w tym cza- 

sie nadzwyczajnie. Zasłużył tedy 
jak rzadko kto na uczczenie ta- 

kiej pracy i na szczere, a gorące 
życzenie, aby mógł jeszcze długo 
oddawać państwu takie usługi; 
zasłużył z polskiej strony na ser- 

deczną wdzięczność, jako dobry 
syn naszej ziemi, jako świadec- 
two przed całym światem pol- 
skiej prawości i politycznego ta- 

lentu. 
r. — 

UWAGL 
W obec tego, co się obecnie 

dzieje w Rosyi, a co musi szcze- 

gólniej interesować także nas, Po- 

laków, trudno prawie mówić, my- 

śleć i pisać o czem innem. 
* 

Wczorajsze dzienniki przepeł- 
nione były różnemi nowemi wie- 

ściami, dowodzącemi, jakie no- 

we czarne chmury zawisły nad 

krajem tym tak dzisiaj upoko- 
rzonym; dzisiejsze przynoszą no- 

we pogłoski lub stwierdzone wia- 
domości najświeższe: tu zaś po- 

damy streszczenie głosów gazet 
wczorajszych. 

* 

Kiedy ponury grzmot "rewolu- 

cyi w Petersburgu" d. 22 stycz- 
nia b. r. zapowiadał jakąś wielką 
wewnętrzną burzę w Rosyi, wy- 

kazywaliśmy, że przy carze już 
stoi tylko wojsko i flota, podów- 
czas jeszcze potężna, ale nie da 

się przewidzieć, jak długo mu o- 

ne wierne pozostaną, tern bar- 

dziej, iż już i w wojsku tu i ow- 

dzie pojawiało usi*&<ibienie 

buntownicze, kiedy mu. kazano 
strzelać do bezbronnego ludu. Od 

owego czasu przeszło kilka mie- 

sięcy: burza mniej okazała się 
groźną, aniżeli się zapowiadała i 

udało się ją po części zażegnać 
różnymi ukazami carskimi zapo- 
wiadającymi liczne istotnie re- 

formy. $ie ustała ona jednak zu- 

pełnie ; w ponurych chmurach 

grzmot głuchy ciągle jeszcze się 
rozlega; wybuch ciągle jeszcze 
grozi. 

ilr 

% 

Tymczasem jednak stanowisko 

rządu pogorszyło się znowu zna- 

cznie. Potężna podówczas flot* 

dzisiaj już nie istnieje: cios, któ- 

ry jej zadał admirał Togo, ode- 
brać musiał Rosyi nadzieję na 

lat kilkadziesiąt, by mogła stać 

się potęgą na morzu. Co do woj- 
ska zaś, to taka już powstała de- 

moralizacya nawet pomiędzy 
wojskiem w polu stojącem i do 

niedawna jeszcze do bitwy się 
rwącem, że sam naczelny wódz 

tego wojska, gen. Leniewicz, naj- 
bardziej zdeterminowany do- 

tychczas ze wszystkich rosyj- 
skich generałów, uznał za potrze- 
bne donieść carowi, że na bitwę 
ważyć się z tem wojskiem nie- 

podobna ! 
* 

Car zwołał radę ministeryalną, 
ażeby naradzić się, co należy u- 

czynić w obec tych nowych wy- 

darzeń. Chociaż rezultat narady 
jeszcze niewiadomy, to przecież 
tyle podobno stwierdzono, że z 

wyjątkiem ministra wojny i mi- 

nistra marynarki, wszyscy inni 

ministrowie, nie wyjmując Ale- 

xiejewa, radzili starać się o za- 

warcie pokoju. Nawet omawiano 

potrzebę prawdopodobną zapła- 
cenia wysokiego odszkodowania 

wojennego, ale nie widziano w 

tem żadnej trudności, gdyż 'fi- 

nansiści gotowi są dopomódz Ro- 

syi na wypadek zawarcia pokoju, 
a zamykają dla niej swe kiesze- 

nie, gdy chodzi o dalsze prowa- 
dzenie wojny. 

Inaczej jednakowoż brzmi i 

głosy gazet petersburskich. 
Wyrażają one wprawdzie jed- 

nozgodnie i z otwartością do- 

tychczas niepraktykowaną pra- 

wie, oburzenie na system rządo- 
wy i czynownictwo; domagają 
się natychmiastowej zmiany tęgo 
systemu, bez czekania rezultatu 
obrad komisyi Bułygina; dowo- 

dzą, że nie naród i nie kraj 
znały porażki, tylko system ha- 
niebny : — ale nie radzą zawierać 
pokoju, oprócz gazet "Nowosti" 
i "Gazety Giełdowej." 

Najbardziej rozpowszechniona 
w Rosyi gazeta "Ruś" tak się 
wyraża: 

"Śmierć pół miliona ludzi i 

•straty wynoszące miliardy: oto 

cena, którą płacimy za odrzucę- 
nie cywilizacyi zachodniej. Se- 

bastopol doprowadził do zniesie- 
nia poddaństwa: niechajże Port 

Artura, Mukden i wyspy Tsu u- 

wolnią Rosyą od niewolnictwa i 

czynownictwa. Ci, którzy dopro- 
wadzili do zhańbienia w Rosyi, 
powinni w własnej hańbie być 
pogrzebani." 

Jeszcze dosadniej wyraża się 
"Słowo": 

"ieraz juz aosyc. z.e związa- 

nemi oczyma dał się prowadzić 
naród rosyjski przez 200 lat ku 

przepaści zguby. Teraz zerwaną 

jest zasłona z oczu 130,000,000 
Rosyan. Naród nie da się wep- 

chnąć do przepaści. Powiedzmy 
jasno: Czynownictwo dokonało 
swego dzieła i ukoronowało je 
poniżeniem i zhańbieniem naro- 

du. Niechże teraz naród usłucha 
słów tych mężów, którzy milcząc 
cierpieli, a w dniach radości go 

wspierali. Obecnie naród potrze- 
buje reprezentacyi tak niezbęd- 
nie, jak powietrza do oddycha- 
nia. Jeżeli czynownictwo stanie 
znowu pomiędzy narodem, a ca- 

rem, to niechże się strzeże. Nie- 

chaj przypomni sobie dzieje Ro- 

syi, dzieje Soboru Ziemskiego 
1649 roku." 

Dalej jeszcze powiada "Sło- 
wo" : 

"Japończycy nie walczyli z na- 

rodem rosyjskim, tylko z rosyj- 
sjciem czynownictwem, które siły 
umysłowe narodu poświęcało dla 

rojów intrygantów;' i podłych 
dworaków. Jedyną naszą pocie- 

chą w tej gorzkiej chwili jest 
świadomość, że nie naród, tylko 
rząd doznał porażki. Ale teraz 

dosyć 1" 
W podobny sposób wyraża się 

"Nasza Zyźń" i "Syn Otecze- 
stwa." 

"Nowoje Wremia" broni wpra- 
wdzie patryotyzmu narodu, wy- 
kazując, że do Rożestwieńskiego 
zgłosiło się ochotniczych oficerów 

więcej, aniżeli potrzebował. Ale 

dodaje również radę, by natych- 
miast powołano reprezentacyę na- 

rodową. "Zwłoka byłaby zgub- 
ną" — kończy to pismo: — 

"wszelka ińteligencya i zdolność 
całej Rosyi jest potrzebną, by 
skutecznie przetrwać to przesi- 
lenie." 

"Listok" zauważa: "Wojna ta 

potwierdza naukę, że oświata, 
rząd dobry i wolność, zawsze od- 
noszą zwycięztwo nad ciemnotą, 
złą gospodarką i despotyzmem." 

"Świet" zaś domaga się dalsze* 

go prowadzenia wojny w takich 
słowach: "Nie powinniśmy cof- 
nąć się anj na cal, tylko walczyć 
a skoro nie możemy na wodzie, 
to na lądzie. Pokój zepchnąłby 
Rosyę do mocarstw drugiego rzę- 
du." 

* 

Wynikałoby z tego, cośmy wy- 
żej przytoczyli, że opinia publi- 
czna kół inteligentniejszych w 

Rosyi, nawet po ostatniej klęsce 
domaga się dalszego prowadzenia 
wojny, chociaż równocześnie na- 

lega jak najusilniej, by natych- 
miast zmieniono system rządowy. 
Uzasadnił również domaganie się 
dalszego prowadzenia wojny hi\ 

Cassini, rosyjski ambasador w 

Waszyngtonie, który się tak wy- 
raził w obcc reprezentantów pra- 

sy: "Gdyby bitwa av cieśninie 

koreańskiej zakończyła się mniej- 
więcej równemi stratami, to mo- 

żnaby myśleć o zawarciu pokoju. 
Ale w obec jej wyniku, Rosya 
teraz pokoju domagać się nie po- 

trzebuje. Mamy wielką armię w 

polu, która ustawicznie się po- 
większa. Rosyi nie zagraża naj- 
ście Japończyków. Jej zasoby 
bynajmniej przez wojnę nie s:\ 

wyczerpane. Nic mając floty, ma 

wprawdzie teraz ręce nieco zwią- 
zane, ale znaczy to tylko, że nie- 

co więcej czasu będzie potrzeba, 
aby Japończyków pobić na lądzie. 
Mniemanie, jakoby Rosya była 
zmuszoną prosić o pokój w tych 
warunkach lub poddać się Japo- 
nii, jest śmieszną. Przy swoich 

zasobach Rosya może prowadzić 
wojnę jeszcze przez lata. Nie po- 
wiadam, by rząd istotnie miał | 
powziąć to postanowienie, ale 

według mojego osobistego zapa- 
trywania, Rosya w tej chwili nie 
może myśleć o proponowaniu 
przeciwnikowi zawarcia pokoju." 

* 

Ze wszystkich tych głosów wy- 

nika, że w kołach miarodajnych 
rosyjskich jeszcze usposobienie 
pokojowe nie panuje. Prasa żąda 
tylko zmiany formy rządu, ale 

dalszego prowadzenia wojny, — 

a jeżeli ministrowie są za zawar- 

ciem pokoju, to tylko dowód, że 

rząd taki, jak jest obecny, czuje, 
iż nadal poradzić sobie nie po- 
trafi. 

* 

Ale lud, wyczerpany do ostate- 

czności, zrozpaczony ofiarami, ja- 
kie mu każą ponosić,nie rozumie- 

jący po co właściwie wojna się 
prowadzi z jakimś dalekim ludem 

mongolskim, a przytem jeszcze 
ciągle podburzany przez rozmai- 
te żywioły rewolucyjne podno- 
szące teraz głowę bardziej niż 

kiedykolwiek, — prawdopodob- 
nie już przekonać się nie da, że 

wojnę należy, że wojnę można 

dalej prowadzić. Usposobienie 
wojska prostego jest podobne i 

widocznie duch' buntu w niem 

się obudził. Czy w obec tego rząd 
może usłuchać rady prasy, ażeby 
reprezentacyę narodową powołać 
do wspólnego rządzenia krajem, 
ale i dalszego prowadzenia wojny, 
okazuje się rzeczą wątpliwą: bo 

powołana do narady, prawdopo- 
dobnie oświadczyłaby się stano- 

wczo za zawarciem pokoju za 

wszelką cenę. — Tego rząd się 
obawia i dlatego się waha. 

Jakikolwiek będzie rezultat te- 

go wahania-się, które musi za- 

kończyć się wkrótce, — nie ma 

wątpliwości, że Rosya przełomo- 
wą teraz przebywa chwilę, że dl.i 

niej nowa epoka dziejowa się 
rozpoczyna. Że nie pozostanie o- 

na bez wpływu na dzieje naszej 

Ojczyzny (bo przecież wszyscy 
wierzymy, że dzieje te bynajmniej 
nie są zakończone), wydaje sij 
również rzeczą, pewną. Dożyliśmy 
czasów niezmiernie zajmujących. 

o 

Najlepsze miejsce do kupowa* 
nia tapet, farb, olejów itp. jest u 

KASPRA BUTKIEWICZA, 
705 Noble ulica. Ceny bardzo 

przystępne. a 

o 

Nowe drogi Sokolstwa polskiego, 
Pod tym tytułem zamieszczony 

jest w ostatnim numerze "Soko- 

ła," organie Związku Sokołów 

polskich artykuł, z którego na- 

stępujący wyjmujemy ustęp: 
"Skoro władze pruskie koniecz- 

nie uważają nasze towarzystwa 
zo polityczne, więc też korzystaj- 
my z wszelkich praw, jakie towa- 

rzystwom politycznym przysłu- 
gują i rozwińmy w naszych to- 

warzystwach działalność narodo- 
wo polityczną, tem bardziej, że 

nam naszą działalność pod wzglę- 
dem krzepienia ciała coraz więcej 
utrudniają. Ta myśl kierowała, 

delegatami towarzystw sokol- 

skich, gdy na zjeździe tegorocz- 
nym (26 marca) w Poznaniu u- 

chwalili rezolucyę, która nawo- 

łuje do budzenia oświaty naro- 

dowej, tak wśród członków to- 

warzystw jak wśród ludu. 

"Sokolstwa polskiego obowiąz- 
kiem teraz będzie zamienić słowa 

rezolucyi w męzki czyn miano- 
wicie : 

1) przez wspólne czytanie i u- 

czenie się literatury polskiej na 

zebraniach i w domu; 
2) przez odczyty treści ogólno- 

kształcącej na zebraniach; 
3) przez zakładanie bibliotek 

dla dorosłych rodaków i roda- 

czek; 
4) przez rozdawanie wydaw- 

nictw ludowych z okazyi wycie- 
czek, jak elementarzy, historyi 
polskiej itd.; 

5) przez zakładanie bibliote- 

czek dla dzieci, w których c: 

niedzielę dzieci książeczki zamie- 

niać powinny; 
6) przez wspólną naukę czyta- 

nia i pisania polskiego dla człon- 

ków." 
Szczęść Boże na tej nowej dro- 

dze l 
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Wszystkie niekompletne 
wielkości męzkich najpię- 
kniejszych $12.50, $15.00 i 

$18.00 ubrań sprzeda- 
ne będą jutro tylko 
PO 

Oto cała historya w powyższym nagłówku. Nasze szybkie sprzedaże w ubiegłych 

paru dniach pozostawiły nam resztki pierwotnych zapasów i mnóstwo niekompletnych wielkości 

—męzkie Jjiajgigkniejsze pojedyncze i dwu-rzędowe ubrania, w kolorze niebieskim, siwym, bru- 

natnym i czarnym. Jedyny sposób postępowania w takim wypadku jest zapomnieć o zyskach 

w tę Sobotę, a ludzie dokonają reszty. Więc jeżeli mamy to czego chcecie, (a my wiemy że 

mamy chętnie oddamy wam to za $10. Jeżeli ta oferta nie wyprzątnie cały zapas wcześnie 

jutro rano, to my ludzi nie znamy —a pewni jesteśmy że ich dobrze znamy. 

Nasze Nowe "Outing" Ubrania 
są we wszystkich niebieskich, siwych i brunatnych odcieniach które zażądać możecie, i w odcieniach 

których nigdy się nie spodziewaliście. Niebieskie serżowe dwu-rzędowe ubrania okażą się bardzo 

popularnemi, a my posiadamy olbrzymie zapasy tychże, Zatrzymają swą formę i są zupełnie gwa- 

rantowane pod każdym względem. Żądamy umiarkowane /J% pmm rv -4 p 

ceny, takie które jesteście w stanie płacić ^ J J. ^ 

Nizkie Trzewiki po Nizkich Cenach. 
Każdy powinien nosić nizkie trzewiki teraz, na początku Czerwca. Ponieważ jutro będzie pierwsza 

Sobota w Czerwcu bieżącego roku, dlatego przygotowani będziemy na tłumy publiczności z powię- 

kszonym orsząkiem klerków. Jutro sprzedawać będziemy pyszne nizkie trzewiki które zaoszczędzą 

wam 60 centów na każdej $2.40 parze.* * 
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