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POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ. 
Chicago, 3 czerwca. 

^ Stronnictwa niemieckie, nieży- 
czliwe dla hr. Buelowa za jego 
traktaty handlowe, korzystne dla 
ziemian, a niewygodne da konsu- 

mentów, postanowiły zaatakować 
j[o w św^p otwartym garlamen- 
cie na punkcie sprawy marokkań- 
skiej. Atak może być przykry, 
bo niezaprzeczenie barokowy 
kanclerz przegrał tę sprawę, a 

była ona pierwsza, w której — 

jak utrzymuje wódz postępow- 
ców Bartha — cesarz Wilhelm 
nie zga-dzał.się z kanclerzem, o- 

pierał mu się, nie chciał jechać 
do Tangeru, w końcu jednak u- 

stąpił i teraz jest tak niezadowo- 

lony z tego, iż na krótko .przestał 
być sam swoim kanclerzem, że 

gotów jest nawet dać dymisy? 
hr. Buelowowi. Kto go tedy zaa- 

takuje w parlamencie, ten cesa- 

rzowi sprawi przyjemność i oba- 

leniem Buelowa zapłaci mu za 

traktaty. Tak w Niemczech mó- 

wią, dowodząc, że będzie przesi- 
lenie kanclerskie. Jednak nie są- 

dzimy, żeby cesarz Wilhelm 
chciał takim sposobem zaznaczyć 
przed całym światem, że istotnie 

Niemcy, to mocarstwo nadpanów 
i nadludzi, dostało po palcach. 
Zresztą wiele jeszcze zależy od 

rezultatów podróży niemieckiego 
posła w Marokku hr. Tathenba- 
cha do świętej stolicy Fezu,gdzie 

polecono mu uzyskać od sułtana 

odrębne umowy z Niemcami. Je- 
żeli on będzie miał powodzenie, 
to naprawi omyłkę Buelowa. 

A omyłka niezaprzeczenie była 
wielka. Przyzwyczajony do sta- 

wiania siły nad prawem, rząd 
berliński zapomniał, że w każdej 
sprawie dyplomatycznej trzeba 

być bardzo ostrożnym, jeżeli sie I 

nie chce koniec końców wycią- 
gnąć miecza, bo gdy się stawia 

jakąś rzecz ostro, buńczucznie, 

jak to zrobiły Niemcy w sprawie 
marokkańskiej, to są tylko dwa 

wyjścia: albo podkasać poły i 

zmykać wśród szyderskiego śmie- 
chu politycznej publiczności, al- 
bo też podpisać manifest o mobi- 

lizacyi armii. Byłoby jednak sza- 

leństwem iść do Marokka przez 
PaA'ż, więc po cóż hr. Buełow 

zaczął tak ostro? Dwukrotny po- 
byt króla Edwarda w Paryżu miał 

ten skutek, że posłowie Francyi, 
Anglii, Hiszpanii i Portugalii u- 

dali się do Fezu i przekonali suł- 
tana o 

ref* 
koniecznc 

:ofm, opra 
irżyjęcia pła- 
tnego w Pa- 

ryżu. Dla ukarania Niemiec zro- 

bili nawet więcej, bo dodatkowo 
zażądali od sułtana, zgody na za- 

łożenie banku marokkańskiego, 
który bidzie w rekach francuz- 
kich, wprowadzi do kraju obowią- 
zkową walutę -unii monetarnej ła- 

cińskiej i będzie gromadził w 

swym skarbcu dochody z ceł i 

podatków. Po takiej nauczce je- 
szcze hr. Buelow sądził, że prze- 
cież wola Niemiec znaczy w Eu- 

ropie ogromnie dużo, więc polecił 
swej dyplomacyi zaprosić wszy- 
stkie mocarstwa na konferencye 
marokkańską. Ona miała ułożyć 

reformy dla sułtanatu, — ona, 

a wiec cala Europa, nie zaś jed- 
na Francya. Jednak i w tern mu- 

siał cofnąć się hr. Buelow, bo sii 

okazało, że nikt zgoła nie przyjął 
berlińskiego wniosku. Nie przy- 

jęła go Anglia, bo za oddanie 
Marokka w sferę wpływów fran- 

cuzkich sama otrzymała od Fran- 

cyi zrzeczenie się wszelkich pre- 

tensyi do Egiptu. Za Anglią mu- 

siały pójść Portugalia i Hiszpa- 
nia, którym zresztą poręczono ca- 

łość ich interesów. Włochy o- 

trzymały od Francy i zapewnie- 
nie, że Trypolitania będzie nale- 

żała do nich. Rosya przed kilku 

laty uznała pretensye francuzkie 

do Marokka, spodziewając się, że 

w ten sposób stworzy kość nie- 

zgody miedzy Anglią a republi- 
ką. Wreszcie Austrya cala swą 

postawą dala do zrozumienia, że 

ta sprawa nic jej nie obchodzi. 
Okazało się tedy, że właściwie 
nikt nie chce konferencyi europej- 
skiej i że Niemcy są odosobnione, 
a Francya ma za sobą niemal 

wszystkich. Oczywiście, stwier- 
dzić ten fakt, to bynajmniej nie 

jest dyplomatyczną zręcznością. 
Pozostawało hr. Buelowowi zro- 

bić jeszcze jedną omyłkę: urzę- 

dowo zaprosić gabinety na kon- 

ferencyę. Naturalnie, niktby nie 

odmówił, ale na niej Niemcy by- 
łyby przegłosowane. Na akcie 

ich odosobnienia wszystkie mo- 

carstwa przyłożyłyby swe pie- 
częcie. Ale tego ostatniego błędu 
już nie pozwolono zrobić kancle- 

rzowi. 

I tak Delcasse pokonał Buelo- 

wa. Cesarz napróżno jeździł do 

Tangeru i tam nie uznawał ni- 

czyich specyalnych wpływów, a 

sułtanowi dawał do zrozumienia, 
że najlepiej oprzeć mu się o Nie- 

mcy. Sułtan pojął, że pomorscy 
grenadierzy nie przyjdą go rato- 

wać od francuzkich żuawów. Nie 

powtórzyła się historya z Trans- 

waalem. 
Dziś razem z Barthem utrzy- 

mują niemieckie dzienniki, że ce- 

sarz Wilhelm nie zgadzał się z 

Buelowem, ale w końcu mu u- 

stąpił. Może one w ten sposób u- 

łatwiają cesarzowi danie kancle- 

rzowi dymisyi. Gdyby jej pragnę- 

ły tylko stronnictwa opozycyjne, 
znaczyłoby to, że nie stanie się 
podług ich życzenia. Ale głów- 
ny organ jtinkrów ''Hamburger 
Nachrichten" siarczyście napada 
na Buelowa, nie zostawiając na 

nim suchej nitki. On skompromi- 
tował Niemcy, naraził je na śmie- 

szność, którą można usunąć tyl- 
ko wojną i o co? — o Marokko! 
— wszakże to byłoby szalcń- 

stwem i klęską ekonomiczną; on 

odosobnił Niemcy i jeszcze się z 

tcm popisał przed całym światem. 
Takich zarzutów długa litania. A 

kiedy tak junkrowie prawią, to 

znać czują, że hr. Buelow stał 

się pochyłem -drzewem, na które 

kozy skaczą. 
Może jednak hr. Buelow wy- 

myśli jakiś piernik antypolski, 
nakarmi nim swych Pappenhei- 
merów i tak się uratuje. Ale wi- 

dać już, że Europa ma dość nie- 

mieckiego burmistrzowania. 

-- ■ o 
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UWAGI. 
Na smutnej karcie dziejów 

przesilenia w państwie rosyjskiem 
mniej przerażające epizody sta- 

nowią klęski na wojnie na morzu 

i lądzie, aniżeli wydarzenia świad- 
czące o zgniliźnie toczącej kraj 
cały, stojący u przełomu wiodą- 
cego go do odrodzenia, albo do 
— rozkładu... 

Nie będzie to karta zabarwiona 

głównie czystą purpurą krwi o- 

fiarnej narodu rozpaczliwie bro- 

niącego swego honoru i zdobna 
w złote żyłki czynów heroicznych 
i dowodów ofiarności patryoty- 
cznej: będzie to karta, może pur- 
purowa, ale wstrętnemi plamami 
czarnemi przebrzydłych szczegó- 
łów pokryta, której odczytywanie 
u potomnych wstręt i obrzydze- 
nie wzbudzać będzie... 

* 

Oto bankrutujące bezwstydne 
czynownictwo, usiłujące byt swój 
ratować kosztem kraju i narodu; 
oto członkowie rodu dynastyi pa- 

nującej, przedstawiciele idei de- 

spotyzmu, radzący, i doprowa- 
dzający do tego, by kartaczami 

odpowiadano na pokorne niemal 

prośby ludu, by z poniżenia by- 
dlęcego do godności ludzkiej go 

podniesiono; oto różne żywioły 
anarchistyczno nihilistyczne. 
dążące do wytworzenia najzupeł- 
niejszego bezładu w kraju; oto 

niesumienni dostawcy i pomię- 
dzy najodpowiedzialniejszymi u- 

rzędnikami defraudanci darów i 

sum wysyłanych dla chorych i 

ranionych na polu bitwy; oto do- 

wódzcy kłócący sią i zanoszący 
na siebie wzajemne skargi i tak 

obraźliwi, że na polu bitwy opu- 
szczają wojsko, by wyjechać do 

Petersburga ze skargą na wo- 

dzów naczelnych... 

Kto zaś wyliczy szczegóły, kto 
nawet zna lub domyśleć się mo- 

że wszystkich ich tajników? 
Po klęsce podobnej, jakiej Ro- 

syanie doznali w morzu japou- 
skiem, zazwyczaj dla narodu o- 

krytego żałobą i smutkiem stano- 

wią niejaką pociechę nadchodzą- 
ce później opowiadania o aktach 

niezwykłej odwagi lub szczegól- 
nego bohaterstwa czy to ze stro- 

ny głównodowodzących, czy in- 

nych jednostek, czy wreszcie ca- 

łych oddziałów wojsk, albo ich 

cząstek. 
Tu tym razem szczególniejszą 

sensacyę stanowią innego rodzaju 
epizody i sprawiają uciechę stron- 

nictwom rosyjskim szydzącym i 

cieszącym się z klęsk strasznych 
swego kraju. 

Oto niektóre z nich: 

Jak już wiadomo, naczelnik 

wojsk w Mandżuryi, Leniewicz, 
doniósł carowi, że bunt pojawia 
się w wojsku i że trudno ważyć 
się z takiem wojskiem na bitwę. 
Wedle nowszych wiadomości, ka- 

zał on rozstrzelać 25 oficerów i 

powywieszać 300 szeregowców 
za podnoszenie buntu! 

Wedle depesz wprost z Peters- 

burga nadsyłanych, w czasie bi- 

twy w Morzu Japońskiem majt- 
kowie admirałaNebogatowa zbun- 

towali sie i albo Nebogatowa i in- 

nych oficerów powrzucali w mo- 

rze, albo wedle innej wersy i zwią- 
zali ich w ich kabinach, poczem 

wywiesili białe flagi, aby życie 
ratować. Dodają też, że już w 

czasie, kiedy eskadra Nebogato- 
wa znajdowała się w Morzu 

Czerwonem, bunt powstawał, a 

Nebogatow kazał 8 ludzi powie- 
sić! 

Rożestwicński, jak się zdaje, 
nie szukał bitwy i zamiast okrą- 
żać wyspy japońskie, starał sie, 
korzystając z mgły, prześliznąć 
się przez cieśninę koreańską tyl- 
ko dlatego, że zabrakłoby mu wę- 

gli v czasie długiej podróży i że 

obawiał się szerzenia się buntu 

pomiędzy marynarzami. 
Opowiadają też, że na okręcie 

"Oreł" przy rozpoczęciu bitwy 
300 ludzi zostało zabitych lub ra- 

nionych, a ażeby jęki i krzyki u- 

mierających lub ciężko rannych 
nie przeszkadzały w bitwie, po- 

stanowiono umierających powrzu- 
cać w morze. Tak uczyniono ze 

140 ciężko ranionymi, a innych 
poprzywiązano do masztów, aby 

I nie przeszkadzali! jj 
i * 

Odwróćmy oczy od tych stra- 

sznych, wstrętem przejmujących 
szczegółów; w naszych "Echach 
z pola wojny" podawaliśmy ana- 

logicznych różnych epizo.dów 
mnóstwo w ciągu ubiegłych kil- 

1 kunastu miesięcy... 
Takimi żywiołami rządzi "sa- 

mowładny" dotychczas car. Smu- 
tne samowładztwo! Carem w 

chwili tak ważnej przełomowej 
jest człowiek chwiejny, bezrad- 

ny, szukający rady to tu, to ow- 

dzie, a potem wydający manifes- 
ty na to, by po ich "wytłumacze- 
niu" i "objaśnieniu" rzeczy daw- 

nym szły torem, — prawdopodob- 
nie przeciwnik absolutyzmu, a 

przecież kurczowo go się trzyma- 
jący, bo oszołomiony wydarze- 
niami,nie może znaleźć drogi wyj- 
ścia, tak jak pijany zdążający do 

domu, trzyma się płotu, ciiociaż 
chciałby odejść od niego: — co 

większa, i w tem chyba najwięk- 
sza jest "ironia losu", człowiek, 
który takim miłośnikiem jest po- 

koju, że za jego inieyatywą od- 

była się konfereneya w Hadze 

mająca na celu całemu światu za- 

pewnić pokój powszechny i od- 

dawanie pod sądy polubowne 
wszelkich sporów międzynaro- 
dowych ! 

"Ironia losu"? "Przypadek"?— 
Ha, są ludzie, którzy "przypad- 
kowi'' przypisują powstanie i i- 

stnienie światów... 
)fc 

Czyż nie ma w tein olbrzymiem 
państwie nic, na czemby dzisiaj 
mogło spocząć oko znużone tak 

ponurymi i wstrętnymi obrazami? 
Tak źle może znowu nie jest. I 

w tcm leży jeszcze nadzieja, że 
obecne przesilenie kraju nie do- 

prowadzi może do zupełnego roz- 

kładu, tylko do jakiegoś odrodze- 

nia. .. 
* 

Jest lud nienajgorszy, są ziem- 

scy obywatele patryctyczni, są i 
uczeni i pisarze i dziennikarze, 
wprawdzie przygnicccni, ale u- 

czciwi. I wszystko to jeszcze sta- 

nowi większość liczebną w kraju. 
Nieszczęściem wielkiem jest, że 

rdzeń kraju, najliczebnicjszy ży- 
wioł jego, który w danym razie 

mógłby się stać istotną potęgą, tj. 
lud prosty, przez wieki niewoli 

niesłychanie stał się ciemnym i 

dla prawdziwej oświaty nieprzy- 
stępnym, i że żywioły przewroto- 
we cząstki jego łatwo na fałszywe 
i zgubne dla kraju samego prowa- 
dzą drogi. I jest nieszczęściem, 
że lud ten stanowi konglomerat 
różnych szczepów i'ras niezgod- 
nych usposobieniami, upodobania- 
mi, charakterem, zdolnościa- 
mi ... 

* 

Dużo tam jednak ludów sło- 

wiańskich o wspólnym poczci- 
wym charakterze słowiańskim... 
Sq. to niejako jaśniej błyszczące 
gwiazdki w tej konstelacyi świa- 

ta, w której właśnie taki się prze- 
wrót dokonywa, iż gaśnie tam 

dotychczasowe słońce, a nowe u- 

grupowanie się, lub rozdział na 

więcej grup będzie potrzebny... 
Narody słowiańskie zaś, szuka- 

jące dla siebie nowego słońca, 
długo nie będą potrzebowały się 
rozglądać, by ujrzeć miedzy sobą 
gwiazdę pierwszej wielkości: na- 

ród wysoce kulturny, w niczein 

nie ustępujący narodom krajów 
zachodnich, niezmiernie szlachet- 

ny, bardzo wytrwały, i mężnie w 

czasie tej burzy nawet opierają- 
cy się potworom prowadzącym 
kraje i narody do zaguby zamiast 
do odrodzenia. I rychło odkryją, 
że jeśli Słowiańszczyzna ma je- 
szcze w -dziejach Europy rolę o- 

degrać ważną, że jeśli po nieuda- 

łych rządach i hegemoniach ras 

innych — romańskiej i germań- 
skiej, — dla słowiańskiej została 

przechowaną misya uszlachetnie- 
nia i odrodzenia chrześcijańskich 
narodów, to może się to stać tyl- 
ko pod przewodnictwem tego na- 

rodu, zmartwychwstałej Polski! 
* 

Dokąd nas zawiodły dzisiaj na- 

sze refleksye nad tem, co cały 
świat w ubiegającym tygodniu 
trzyma w naprężeniu? Ach, za- 

wiodą one każdego z naszych 
Czytelników, gdy rozczytując się 
w gazetach i znajdując w nich 
tak przerażające wiadomości, od 

których rozpoczęliśmy dzisiejsze 
"Uwagi", zamknie oczy, by umy- 

l r 

j siu nie obarczać tymi obrazami i 

zapadnie w marzenn? na jawie, 
które mu takie musi ukazać obra- 

zy w przyszłości, niewiadomo: 

dalekiej czy bliskiej?... 
o 

OSTATNI MANIFEST CARA. 

Dzień 17 maja przyniósł nam 

znów nowy manifest cara Miko- 

łaja II., dotyczący zniesienia 
Ś praw ograniczających nabywanie 
! przez Polaków i katolików mają- 

tków na Litwie i Rusi, czyli w 9 

guberniach zachodnich. 
Xa wstępie mówiąc o trosce o 

dfcbro ludów, Zamieszkujących 
rozlegle państwo, i o różnych o- 

graniczeniach, dotyczących inno- 

plemieńców, zwiastuje manifest 

reformę w tym kierunku, zastrze- 

gając sobie tylko zachowanie tych 
ograniczeń, które są i-totną a ja- 
wną potrzebą dla narodu rosyjs- 
kiego. „Po rozpatrzeniu w komi- 

I tecie ministrów kwestyi, dotyczą- 
cej tych postanowień ogranicza- 
jących w guberniach, wileńskiej, 
kowieńskiej, grodzieńskiej, miń- 

skiej, mohylewskiej i witebskiej, 
(Litwa) oraz kijowskiej, podols- 
kiej i wołyńskiej (Ruś), uznano 

za dobre złagodzić działanie rze- 

czonych przepisów, w nadziei, że 

rezolucya ta, przez wa® przyjęta 
pobudzi wszystkie oddzielne kla- 

sy ludności, w tych prowincyach, 
zdawna rosyjskich do owocnej 
pracy i związku bardziej zwarte- 

go pomiędzy Rosyanami a miesz- 

kańcami tego kraju." 
Nr stępuje manifest sam, który 

podajemy w dosłownym przekła- 
dzie z tekstu urzędowego: 

,.i) Osobom pochodzenia pol- 
skiego dozwaJa się w granicach 
9 gubernii zachodnich dzierżawie 
wogóle, bez osobnych ograniczeń 
co do terminów, majątki ziems- 

kie, jak również nabywać na wła- 

sność, w porządku sankeyonowa- 
nym przez prawo, wieczystą i 

przyjmować w zastaw te majątki 
cd osób pochodzenia polskiego. 

2) Osobom polskiego pocho- 
dzenia wolno jest nabywać w gra- 
nicach 9 gubernij zachodnich, po 
uzyskaniu pozwolenia miejsco- 
wych generał gubernatorów, ma- 

jątki nieruchome po za obrębem 
miast i mi?,steczek, a to celem 
zniesienia szachownicy gruntów 
lub dla zaokrąglenia granic ma- 

jątkowych, jak również dokony- 
wać zamiany tychże majątków w 

innych razach, przewidzianych 
par. 1374 ustawodawstwa cywil- 
nego. 

3) Na tejże, co w par. 2, zasa- 

dzie dopuścić w granicach 9 gu- 

bernij zachodnich nabywanie na 

cele przemysłowe majętności po 
za obrębem miast i miasteczek, 
obszaru nie więcej, niż 10 dziesię- 
cin gruntu. 

4) Uchylić najwyżej w dniu 27 
stycznia 1901 roku zatwierdzone 
postanowienie Komitetu minist- 

rów co do ograniczenia praw wło- 
cić.n wyznania katolickiego pod 
względem nabywania własności 

ziemskiej w 9 guberniach zachod- 
nich. 

5) Przywrócić w 9 guberniach 
zachodnich wybory szlacheckiej 
oddaniem ministrowi spraw wew- 

nętrznych do opracowania i wnie- 
sienia do rady państwa w jak 
najkrótszym czasie wniosków 
swych, dotyczących zebrań szla- 
checkich, oraz ustanowienia gra- 
nic, praw i obowiązków marszał- 

ków szlachty w pomienionych 
guberniach. 

6) Pozwolić na wykład języ- 
ków: litewskiego i polskiego w 

zakładach naukowych krajowych, 
posiadających program ludowych 
ę.zkćł 2 klasowych, oraz w śred- 
nich zakładach naukowych w tych 
miejscowościach, gdzie większość 
uczniów należy do litewskiej lub 

do <polikiej narodowości, pozo- 
st~.wia.jjjc ministrowi oświaty o- 

pracowanie sposobów niezwłocz- 

nego wprowadzenia w czyn tego 
zarządzenia. , 

7) Niezależnie od tego, wpro- 
wadzić w czyn pozostałe a zat- 

wierdzone przez 112s postanowie- 
nie Komitetu ministrów, wypły- 
wające z wypełnienia punktu 7 
Ukazu z dnia 25 grudnia odnośnie 
do 9 gubernii zachodnich. 

O dokonaniu powyższego Se- 
nat Rządzący nie zaniedba wydać 
wkściwych rozporządzeń". 

Manifest nosi podpis własnorę* 
czny Mikołaja Iły a datowany 

jebt z t maja starego stylu, czyli 
z 14 naszego stylu. 

Ponieważ manifest niniejszy 
odwołuje się w zasadzie do znu 

nego manifestu z 25 (12) grudnia 
1904 będącego niejako zapowie- 
dzią dalszych reform a specyalnie 
do par. 7 tegoż, przeto należy 
przypomnieć, tenże paragraf do- 
słownie. Brzmi on: 

„Dokonać rewizyi obowięzują- 
cych postanowień, ograniczają- 
cych prawa obcoplcmieńców i 0- 

sób, pochodzących z poszczegól- 
nionych miejscowości państwa, a 

to mianowicie w tym celu, a-by z 

liczby tych postanowień zacho- 

wano na pozyizłość te jedynie, 
które wynikają jedynie z isto- 

tnych interesów państwa i połą- 
czone są z widoczną korzyścią dla 

narodu rosyjskiego." 
Njatomiast przypomnijmy, dla 

tem łatwiejszego zrozumienia 

ciągu i związku pomiędzy mani- 
festem z 25 grudnia a obecnym, 
następujący jeszcze ustęp z pier- 
wszego : 

„Wskazując na tych zasadach 

szereg mających nastąpić w naj- 
bliższej .przyszłości wćinych re- 

form wewnętrznych, w tej liczbie 
część według udzielonych przez 
nas wskazówek, uznajemy za ko- 

rzystne, z powodu różnorodności 
i doniosłości tych reform, usta- 

nowić kolejny porządek rozważa- 
nia sposobów najszybszego i zu- 

pełnego ich urzeczywistnienia". 
Dziś, zwłaszcza, po rozporzą- 

dzeniu ts.k daleko idącem, a nie- 

wątpliwie przełomowem w dzie- 

jach wewnętrznych Rosyi, jakiem 
jest prawo wolności wyznania, i 

po manifestacie ostatnim, dotawa- 

nym w Carskiem Siole dnia i 

mc.ja st. st., nie można już wąt- 
pić, że zapowiedzi „szeregu re- 

form, nastąpić mających w naj- 
bliższej przyszłości", zostały wy- 

głoszone ze stałem przedsięwzię- 
ciem spełnienia obietnicy. Miko- 

łaj II, ulegający może przejścio- 
wo tym lub owym wpływom, zas- 

koczony nieszczęśliwą dla oręża 
(rosyjskiego wojną na. dalekim 
Wschodzie, której klęski są wy- 
nikiem zgubnego systemu poli- 
cyjno czynowniczego, trawiące- 
go i gnębiącego państwo od 2 

wieków, a ^właszcza przez ostat- 

nie pi ̂ dziesięciolecie, zdradzał 
jednak, już od początku swych 
rządów, pragnienia w kierunku 

tolerancyi i wyswobodzenia) na- 

rodu z ciążącego na nim ucisku.. 
Dowodem tego manifest marco- 

wy z 1903 roku, t. zw. manifest 

Demczyńskiego, w którym idea 

toleracyi wyrażoną była w niez- 

decydowanej jeszcze formie, nie 
doszła do rzeczonego ziszczenia 
się, s, jednak odsłaniała się zasa- 

dniczo. Potrzeba było dopiero 
przełomowej chwili, aby myśl ta 

dojrzała w czyn, stała się faktem 

dokonanym. 
Manifest ostatni, dotyczący 

swobody kupna i sprzedaiy ziemi 
na Litwie i w prowincyach za- 

fcłnanycfy; j-jst (również dalszym 
ciągiem, logicznem następstwem 
poprzednich rozporządzeń. Posia- 

da on dwa ograniczenia zupełnej 
swobody pod tym względem. 
Nc.jpierw w punkcie pierwszym, 
gdzie mówiąc o wolności kupo- 
wania majątków polskich przez 
Polaków, ogranicza tem samem 

takąż swobodę transakcyi, co do 

wykupowania majątków, znajdu- 
jących się w posiadaniu Rosyan, 
przez PoŁa-ków. Ograniczenie to 

-jednak nie posiada zbyt wielkiego 
znaczenia. Przytem zupełne, swo- 

boda religii zno;i tę absolutną 
różnicę,' tę granicę nie do przeby- 
cia pomiędzy obywatelem prawo- 

sławnego a katolickiego wyzna- 
ni?,. Ale, co najważniejsza ukaz 
ten ratuje od upadku ogromną 
ilość majątków polskich, znajdu- 
jących się w ruinie, lub przecią- 
żonych długami, któ<re właścicie- 
le musieli trzymać w swoim ręku, 
albo mogli tylko odprzedać pra- 
wosławnemu. Dziś kapitsdy, znaj 
dujące się w ręku oszczędnych 
Litwinów, mają zupełnie wolne 

pole do wszelkiej akcyi, a kapita- 
ły te są, tylko pozostawały na u- 

więzi z powodu praw wyjątko- 
wych. Stosunki na Litwie były 
pod tym względem b£.rdzo podo- 
bne do stosunków w za- 

borze prifckim, gdzie również 
sprzedaż majątku polskiego jest 
kurczeniem ojczyzny. Tylko, że 

tam konkureneya sztuczna wy- 

wołała sztuczną zwyżkę, a na Li- 
twie niemożność transe.kcyi spo- 
wodowała nienormalną deprccya- 
cye ziemi. Nie wiadomo, co gor- 
sze. ... 

Również pewnego stopnia o- 

graniczenia widzimy w- punkcie 
drugim i trzecim, gdzie swoboda 

' nabywanis, ziemi pod miastami w 

celu zniesienia szachownicy, oraz 

nabywania terenów pod zakłady 
przemysłowe, zależna będzie 
od uznzjiia gubernatorów miej- 
scowych. Warunek ten, jak każdy 
przywilej, rozszerzający kompe- 
tencyę wład/jy dyskrecyonalnei, 
może się stać powodem nadużyć 
— zwłaszcza jeśli się ma do czy- 
nienia z rosyjskiem czynownict- 
wem. * 

Ne.tomiast swoboda kupna zie- 
mi przez chłopów katolików jest 
bezwarunkową, jak o tem mówi 
bez zastrzeżeń punkt 4 manife- 
stu. i • 

Prawo co do wyboru marszał- 
ków szlachty i zebrań szlachec- 
kich, pozostawić, manifest do o- 

pracowania w szczegółach radzie 
państwa. Ważnym jest również 
artykuł dotyczący wykładu języ- 

ka polskiego i litewskiego w szko- 
łach niższych i średnich (gimna- 
zyach), który ostatecznie zadaje 
cios niewolnictwu dla języka pol- 
skiego, rw jakiem od czz.su Mura- 
wiewa nieprzerwanie pozostawał. 

Jeszcze raz więc powtórzyć na- 

leży, że manifest ostatni jest pier 
wszorzędnej wagi i znaczenia, 
świadcząc, obok wielu innych rze- 

czy, że bądź co bądź, znajdujemy 
się na początku lepszej ery. 

Doktorzy w Chinach. 
Chiński naród jest osobliwą, i 

dziwaczną rasą w wielu wypad- 
kach, a przedewszystkiem orygi- 
nalną w swych metodach i prak- 
tykach. Historya powiada że 
sztuki i umiejętności kwitły w 

państwie "niebieskiem" przed ty- 
siącami lat, gdy narody europej- 
skie znajdowały się w barbarzyń- 
skim stanie ciemnoty. Nam się 
zdaje, że Chińczyk wykonywa 
niektóre rzeczy w sposób sprze- 
ciwiający się ogólnym zasadom 

naturalnego porządku. Chiński 
cieśla naprzj^kład, heblując pocią- 
ga hebel ku sobie, a nie od siebie, 
jak to jest u nas zwyczajem. 
Chiński doktór otrzymuje zapła- 
tę od pacyentów gdy są zdrowi, 
a skoro zachorują, nie płacą nic 
doktorowi. Jakkolwiek zwyczaj 
ten wydaje nam się dziwnym, mi 

on przecież swe dobre strony i 

świadczy o bystrości umysłu sy- 
nów Konfucyusza. Dla chińskie- 

go doktora choroba pacyenta o- 

znacza dla niego stratę, a dla na- 

szego doktora i według naszych 
zwyczaj ów j est znaczną korzyścią. 
W obydwóch jednak wypadkach 
wzywanie doktora jest rzeczą ko- 

sztowną. Maryanna Kramolich, 
1711 "P" ul., So. Omaha, Nebr.< 

pisze: 
Dr. Peter Fahrney, Chicago, 

111. Szanowny Panie I — Pańskie 
Gomozo jest naszym jedynym 
doktorem. Mam siedmioro dzie- 

ci, a gdy które z nich zachoruje, 
leczę je natychmiast lekarstwem 
Gomozo. Nie moglibyśmy się 0- 

być bez niego." 
Dra Piotra Gomozo uważano 

za bardzo dobry środek leczniczy 
już przed stu laty. Z biegiem 
czasu przekonywają się coraz 

więcej o jego zaletach. Znalazło 

sobie bowiem miejsce w tysią- 
cach domów jako lekarstwo fa- 

milijne do czwartego i piątego 
pokolenia a sława jego wzrasta z 

dniem każdym. 
Kto się chce przekonać o jego 

zaletach leczniczych, niechaj so- 

bie kupi pudełko na próbę. Nic 

ma go w aptekach. Adres: Dr.» P. 

Fahrney, 112 — 114 So. Hoyne 
ave., Chicago, III. 

Dawniej | dzli. 

Na wyścigach w raku 1903. 
— No, jakże panu dzisiaj sprzyja 

szczęście na wyścigach? 
— Niezgorzej, kochany panie, nie- 

zgorzej. Jak do tej pory przegrałem 
zaledwie 500 dolarków. No, ale to ba- 

gatela!.... Można wytrzymaC! 
Na wyścigach w roku 1905. 
— Cóż ty masz takq. minę, Jakbyś 

się chciał powiesić? 
— A bo wyobraź sobie, co za nie- 

szczęście! Przegrałem Jedyne 50 cen- 

tów na wyścigach.... Nie posiadam 
się z rozpaczy, bo co ja jutro będf 
jadł na obiad?..... 


