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Zamęt węgierski przybiera gro- 
źne dla monarchii habsburskiej 
rozmiary. Gdyby cesarz Franci- 

szek Józef był tylko królem wę- 

gierskim, porozumiałby się z pe- 
wnością bez wahania z opozycyą 
węgierską, dając jej koncesye na- 

rodowe, do których jako naród 

ma prawo. Niestety, jednak szla- 

chetny monarcha skrępowany jest 
kamarylą wiedeńską, która pod- 
nieca w nim opór żołnierski nie- 

tylko ukazywaniem niebezpie- 
czeństw, na jakie żądania węgier- 
skie unarodowienia armii narazić 

mogą monarchie lecz i wzmacnie- 
niem Niemców austryackich w o- 

porze przeciw usamowolnieniu 

Węgier. Skutkiem tych wpływów 
oddziaływających na cesarza 

Franciszka Józefa, potęguje się na 

obszarach ziemi Arpada chaos,nad 
którym niebawem już zapanować 
nie będzie można. 

Podajemy tutaj rozmowę je- 
dnego z dziennikarzy galicyjskich 
z pewnym wybitnym politykiem 
austryackim,konserwatystą z pod 
sztandaru niegdyś lir. Hohenwar- 
tha. 

Oto jak scharakteryzował on o- 

sobę barona Fejerwarego i sytua- 
cyęr która się rysuje pod jego 
rządami: » 

''Niema gorszych i szkodliw- 

szych eksperymentów, jak kiedy 
w Węgrzech powoły wa się do rzą- 
du ludzi "silnej ręki" okrzycza- 
nych za czarno żółtych, bo ci 

właśnie w czasie krótkich rządów 
przeprowadzają na rzecz Węgier 
o wiele donioślejsze ustępstwa, 
niż tak zwani opozycyjni patryo- 
ci węgierscy. Pytasz pan: co są- 

dzę o Fejerwarym? Z przeszłości 
mogę .panu udowodnić, że ilekroć 
od lat piętnastu toczył się spór o 

interpretacyę postanowień ustaw 

ugodowych, bar. Fejerwary przy- 
jeżdżał do Wiednia i powołując 
się na swą wierność i wojskową 
przeszłość, osiągnął ustępstwa 
o wiele większe, aniżeli ktokol- 

wiekbądź inny. Kiedy szło o 

sprawy, dotyczące się stosunków 
armii i honwedów, nawet o rozlo- 

kowanie korpusów i oddziałów 

węgierskich Fejerwary również 

przyjeżdżało do Wiedna,i jako ka- 

waler orderu Maryi Teresy osią- 
gnął ustępstwa większe jeszcze, 
niż opozycya żądała. Fejerwary 
był takie tym, który, kiedy Koro- 

na opierała się sankcyi ustaw bez- 

wyznaniowych, użył całego swe- 

go wpływu, aby tę sankcyę uzy- 

skać, ba! nawet utrzymywał, żt 

jest to konieczne dla uspokoje- 
nia ducha u honwedów. 
-'Także do upadku Kolomana 

Szella bardzo wiele przyczynił 
się Fejerwary'. Szell, jako praw- 
dziwy polityk i mąż stanu oględ- 
ny i roztropny, nie wyrzekł nigdy 
ani o jeden wyraz za wiele i nigdy 
też nie straszył, że złamie to, co 

się siłą złamać nie da, ale prze- 

zorną polityką górował nad opo- 

zycyą i był już blizki jej rozbro- 

jenia. Ci, którzy znają stosunki 

węgierskie, utrzymywali i utrzy- 

mują dotychczas, że Koloman 
Szell, gdyby pozostał był u wła- 

dzy chociażby o kilka tygodni dłu- 

żej niechybnie byłby obstrukcyę, 
a nawet opozycyą pokonał. Ale 

cóż się stało? Oto najwyższe ko- 

ła wojskowe, bliscy doradcy koro- 

ny, zaczęli niecierpliwić się z po- 

wodu, że termin poboru' wojsko- 
wego minął, a kontygens re- 

krutów nie, był uchwalony, mi- 

mo że w Austryi uchwalono już 
nawet jego podwyższenie. Z każ- 

dym pierwszym miesiąca przypo- 
minano koronie, że armia się de- 

zorganizuje, bo w terminie nie 

odstawiono rekrutów i wbrew 
wszelkim roztropnym przewidy- 
waniom, Fejerwary przyczynił 
się do upadku Szella, zapewniając 
że potem opozycyą zgodzi się i na 

pobór wojskowy i na podwyż- 
szenie kontygensu rekrutów. 

''Przyszedł wiec niedołężny, a 

patronowany przez Fejerwarego 
gabinet hr. Khuena. Szef gabine- 
tu, nie dojechawszy jeszcze do 

Budapesztu, już w drodze wobec 

opozycyjnych dziennikarzy otwo- 

rzył perspektywę na tyle ustępstw 
i rozgłosił tyle niepotrzebnych 
rzeczy, że rozzuchwalił opozycyę 
jeszcze o wiele gorzej. Ten ga- 
binet "silnej ręki" rozpoczął od 

tego, że przywiózł z Wiednia o 

wiele większe koncesye wojskowe 
aniżeli ofiarował Szell, a szef ga- 
binetu odrazu przeszedł 
z z wizytą do Kossuta i zło- 

żył mu pokłon. W- zamian nie u- 

zyskał nic: ani nie podwyższono 
kontyngensu rekrutów, ani nie 

uchwalono zwykłego nawet pobo- 
ru, a natomiast rozłam pomiędzy 
opozycyą a stronnictwem rządzą- 
cem bardziej się jeszcze pogłębił 
i scysya pomiędzy koroną a par- 
lamentem bardziej się zaostrzyła. 

* Obecnie znów baron Fejerwa- 
ry, kwestyonując prawo decyzyi 
korony co do wysokości kwoty— 
nie w imieniu opozycyi, lecz w i- 

mieniu rządu — o wiele bardziej 
i niebezpieczniej podkopuje ugo- 

%dę z Austryą, aniżeli wszystkie 
opozycyjne demonstracye razem. 

I to ma być rezultat "silnej rę- 

"Zestawiając to wszystko, do- 

chodzą niektórzy politycy do 

przekonania, jakoby Fejerwary 
odgrywał wobec Wialnia rplę nie- 

szczerą, coś w rodzaj-i Walien- 

loda, jakoby grał komedyę, a w 

skrytośti działał w zgodzie z opo- 
zycyą. W takim razie przypuścić- 
by należało u niego maehiawelizm 
i przebiegłość taką, o jaką go nie 

posądzamy. Raczej nie dorósł do 

roli i nie zdaje sobie sprawy, jak 
dalece i dawniej i dzisiaj uległ 
wpływom 

" 

zakulisowym, które 

miały i mają na celu popieranie 
opozycyi węgierskiej, podkopa- 
nie wpływu korony i interesów 

dynastycznych na Węgrzech, a 

przez to samo osłabienie monar- 

chii i doprowadzenie do coraz 

większego rozluźnienia stosunku- 
obu połów ze szkodą dla dyna- 
styi i Austryi. 

Jest to nowe i bardzo oryginal- 
ne ocenienie osobistości i roli 
barona Fejerwarego, powołanego 
przez monarchę do pojednania ko- 

rony węgierskiej z narodem. 
w — 

Cesarz ścigał się. 
Cesarz Wilhelm odbył podróż 

samochodem z Hannoweru do 

Berlina, ścigając się z pociągiem 
błyskawicznym. Pociąg przybył o 

godzinę wcześniej, pomimo, że 

samochód cesarza robił przecię- 
tnie 55 kilometrów na godzinę, a 

czasami nawet dochodził do 90 
kilęmetrów. Pod' Celle pękła gu- 
ma i^ cesarz zmuszony był prze- 

siąść się do innego,podążającego 
w zapasie samochodu. 

o 
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jest jedynym dziennikiem pol*kłm w 

Ameryc* który podaje codziennie swo» 

|l cyrkulaDy* 

UWAGI. 
Chcąc poznać c^ziałalność Zwią- 

zku Narodowego Polskiego w A- 

meryce, należałoby, (przynaj- 
i, mniej nie jeden mógłby tak są- 

dzić) udać się po informacye do 

reprezentantów tego Związku, do 

członków jego Zarządu Central- 

nego. 
Jeżeli jednakowoż ktoś obcy, 

nie Polak, uda się tam po infor- 

macye, to otrzyma informacye 
zupełnie fałszywe. Nie mówimy 
tego na wiatr, bez dowodów w 

ręku i nie mówimy tego z jakiej| 
złośliwości lub uprzedzenia ku tej 
organizacyi. Donieśliśmy nieda- 

wno, jakie informacye pozyskał 
tam niejaki pan Iwan C. Watcr- 

bury, który w dobrej myśli i kie- 

rując się przychylnością w obec 

Polaków, zamierzał napisać arty- 
kuł do poważnego miesięcznika 
angielskiego. Wykazaliśmy, jakie 
brednie tam napisał. "Zgoda", or- 

gan Z. N. P. nie wahała się przy- 

| znać, że brednie te napisał na 

podstawie informacyj pozyska- 
nych u reprezentantów Związku. 

| Ale jeżeli po takie informacye 
zgłosi się jakiś Polak nie znający 
stosunków amerykańskich, to o 

i czywiście z taką blagą, w obec 

niego nie wystąpi żaden repre* 
zentant Związku, boby go wy- 
śmiano. Każdy Polak przybywa- 

I jący z Europy wie, że na uniwer- 

sytetach krakowskim i lwowskim 

kształcący się ubodły studenci o 

takim dobrodzieju, jak amerykań- 
ski Z. N. P. nigdy nic nie słysze- 
li, że także nikt w kraju nie wie 
nie o tem, jakoby na życie polity- 
czne Polaków przeważnie wpły- 
nęło wiekopomne dzieło sławnego 
prof. Siemiradzkiego o dziejach 
porozbiorowych Polski, tego pro- 
fesora, którego Z. N. P. specyal- 
nie sprowadził na profesora semi- 

naryum w Detroit, stojącego ,pod 
kontrolą tegoż Zwią.zku» Polak 

przybywający świeżo z Europy, 
przeczytawszy artykuł pana Wa- 

terbury, wzryszyłby, ramionami i 

zawołałby mimowoli, że jest to 

jeden z najkolosalniejszych hum- 

bugów amerykańskich, jakie wy- 
obrazić sobie można: temu tedy 
dałoby się informacje zupełnie a 

zupełnie inne. 
Tych informacyj istotnie nie 

skąpi się przybyszom z Europy i 

są one tego rodzaju, że olśniewa- 

ją, wzruszają, podziwem napeł- 
niają i wzbudzają, zaufanie, a na- 

wet współczucie, gdyż pomiędzy 
temi informacyami znajdzie się 
także wiadomość, iż szlachetna 

ta, niesłychanie patryotyczna, ol- 

brzymią działalność rozwijająca 
organizacya, niestety! cierpi prze. 
śladowanie ogromne, — a rzecz to 

najboleśniejsza, że ze^strony wła- 

snych rodaków, a głćwi:'e niepo- 
czciwego, łakomego, lud wyzy- 
skującego i w ciemnocie utrzy- 
mującego duchowieństwa."... 

Przypatrzmy się tedy istotnej 
działalności Związku Nar. Pol., 
starajmy się w główónych zary- 
sach poznać wszystko, czem sie 

.zajmuje ta organizacya i na pod- 
stawie czego może głosić swoję 
pożytczność. 

Otóż najprzód i głównie jest to 

organizacya asekuracyjna. Wy- 
płaca wdowom i sierotom po 
zmarłych członkach tak zwane 

pośmiertne. 
Różne Zjednoczenia, Unie i 

Stowarzyszenia katolickie, czynią 
to samo. Niektóre z tych Zjedno- 
czeń są starsze od Związku Naro- 

dowego Polskiego; zaznaczamy 
to tylko mimochodem i dlatego, 
by nie sądzono, jakoby one od Z. 

N. P. nauczyły się tego celu, lub 1 

jakoby mu konktirencyą chciały 
czynić pod tym względem. 

W tej gałęzi swojej działalno- 
ści różni się Z. N. P. od Zjedno- 
czeń, Unij i Stowarzyszeń katoli- 

ckich, tem przedewszystkiem, że 

te ostatnie garną do siebie i stara- 

ją się pozyskać tylko takie towa- 

rzystwa, które należą do parafij 
katolickich, do tych uli polskich 
w Ameryce, które są w zgodzie 
ze swoim proboszczem, które ma- 

ją swoich kapelanów duchow- 

nych i które wypełniają swe re- 

ligijne obowiązki; że te ostatnie 
starają się w każdym wypadku, 
w których jakaś ich krupa wywo- 
łuje w parafii nieporozumienia 

lub przez proboszcza swego zo- 

stanie skarconą albo i opuszczoną, 
naprowadzić ją na dobrą drogę, 
godzić z proboszczem, a przez to 

przyczynić się do utrzymywania 
w parafiach harmonii; że te osta- 

tnie wreszcie, chociaż mają sa- 

mych urzędników świeckich, 
przecież oprócz tego mają swego 
kapelana i kapelanów, którzy 
strzegą, aby do konstytucyi, u- 

staw, uchwał sejmowych i t. p. 
nie zakradało się nic niezgodnego 
z nauką Kościoła katolickiego;— 
podczas gdy-Związek Nar. Pol. 

poza temi parafiami grupy orga- 
nizuje, nie troszczy się o to, czy 
te grupy są towarzystwami para- 
fialnemi, czy nie, w organie swym 
bardzo często ogłasza bez spraw- 
dzania skargi pierwszego lepsze- 
go członka towarzystwa na księ- 
dza lub krytyki tegoż postąpienia ] 
priboszcza, kapelana rozumie się 
nie ma, a przystęp do siebie o- 

twiera nietylko wszelkim niekato- 
likom i odstępcom od wiary,-ale 
także bezwyznaniowcom, otwar- 

tym szydercom z wiary, i socyali- 
stom (co teraz mści się na tej or- 

ganizacyi) i innym "istom", byle- 
by powiedzieli (dowodów skła- 

dać nie potrzebują), że są Polaka- 
mi. 

* 

Ale Związek szczyci się tem 

•właśnie, że owe wypłacanie po- 
śmiertnego, to cel tylko podrzęd- 
ny i uboczny i że ma on inne, wa- 

żniejsze i wzniosłej sze cele. 
Są to cele patryotyczne. 
Działalność patryotyczna w 

Towarzystwach i organizacyach 
polskich w Ameryce dwojakiego 
jest oczywiście rodzaju; w ści- 

ślejszym zakresie ma ona na oku 

wewnętrzny] rozwój moralny i 

materyalny; "czwartej dzielnicy 
Polskiej" i zachowywanie u niej, 
a nawet rozwijanie narodowych 
polskich ideałów, a w obszerniej- 
szym utrzymywanie łączności z 

krajem i dostrajanie czwartej tej 
dzielnicy do wspólnej wszystkich 
dzielnic harmonijnej, działalności. 

• 

Przyznają to bezwątpienia i li- 
beralni zwązkowcy, — bo nie 

przyzńać nie mogą, —r że emigra 
cya polska, chociażby jeszcze by- 
ła liczniejszą, aniżeli istotnie o- 

kazała się w kilku ostatnich lat 

ozesiatkach, utonęłaby w morzu 

amerykanizmu i wynarodowiłaby 
się dawno, gdyby nie dążność Po- 
laków do tworzenia osad i budo- 

wania w tych osadach kościołkow 
lub większych kościołów w miarę 

możności, które następnie jak 
magnes przyciągają coiaz to tez 

niejsze rzesze i trzymają je w ku- 

pie. Tem samem też kościoły 
przyczyniają się do materyalnego 
rozwoju parafij i wzrastającego 
dobrobytu ich członków. Gdzie 

jaka cokolwiek liczniejsza polska 
powstaje kolonia, natychmiast 
buduje się kościół, i odwrotnie, 

gdzie nie ma kościoła polskiego, 
tam o osadzie polskiej nie ma tez 

mowy, lub jest tylko przypadko- 
wą, chwiową, łatwo się rozpra- 

szającą. 
Zazwyczaj też tak bywa, ze 

gdziekolwiek znaczniejsza^ znaj- 
dzie się gromadka Polaków, za- 

wiązuje się towarzystwo jakieś z 

wyraźnym pierwszym celem zor- 

ganizowania parafii, a zatem o 

czywiście towarzystwo ściśle ka- 

tolickie. Towarzystwo to za po- 
średnictwem swych urzędników 
gromadzi fundHisik, upatruje miej- 

sce stosowne, udaje się do bisku- 

pa z prośbą o zezwolenie na bu- 

dowę kościoła i wyznaczenie 
duszpasterza, a po niejakim czasie 

staie kościółek, ów pierwszy, nie- 

zbędny, najoczywistszy kamień 

węgielny przyszłego życia na 

dowego polskiego w owem no- 

wem miejscu. 

Zdawałoby się tedy, że pier- 
wszem zadaniem, pierwszym ce- 

lem każdej pracy narodowej pol- 
skiej w tym kraju na każdem no- 

wem miejscu po-winnoby być star 

iranie się najprzód o budowanie 
polskich kościołów i o ich utrzy- 

mywanie. 
Związek Narodowy Polski, ja- 

ko organizacya, o tem ani nie 

myśli ani o to się nie troszczy. 
To po prostu "do niego nie nale- 

ży" jak powiada. To rzecz księ- 
ży. A zresztą, — powiadają 
Związkowcy, — przecież człon- 

kowie Związku Niarod. Pol. w 

znacznej bardzo ilości do różnych 
•parafij należą, przyczyniają się 
uo utrzymywania tych kościołów 
i nawet diają na ich budowę fun- 

dusze. Jest to bez wątpienia pra- 

wda, o tyle, o ile to się tyczy je- 
dnostek, które, jak pszczółki z 

cudzych ułów, zwabiono do sze- 

regów związzkowych; ale rów- 
nież niezaprzeczonym jest fak- 

tem, że Związek, jako organiza- 
cya kościołów nigdy i nigdzie nie 

wspiera, żadnej nigdy akcyi do 

rozwijania się parafij polskich 
lub kościołówrfiie podejmuje, i 

zupełnie obojętnie w obec rozwo- 

ju tych parafij się zachowuje. 
K)iezaprzeczonym również jest 
faktem, że z głównych, najwybi- 
tniejszych i najgłośniejszych 
przedstawicieli, propagatorów i 

popleczników Związku, część 
'bajrdzo przeważna ostentacyjnie 
od kościołów katolickich polskich 
stroni, do parafij żadnych nie na- 

leży, żadjnych opłat_ na utrzyma- 
nie parafij i kościołów nie składa1 
i z parafij tych i kościołów, z 

tych uli polskich przez- innych 
wybudowanych i utrzymywa-. 
nych miód "tylko podbiera, narze- 

kając, że ule albo źle są wybudo- 
wane, albo nienależycie utrzymy- 
wane i wyszydzając pszczółki w 

nich się gromadzące, dla ułów 

tych pracujące. 
m 

Odmienny pod tym względem 
charakter mają Zjednoczenia, li- 
nie, Stowarzyszenia katolickie, 
wreszcie Federacya, katolicka. 

Składają się one wyłącznie z 

Towarzystw parafialnych, z któ- 

rych każde dla ptarafii i swego 
kościoła skrzętnie pracuje, i każ- 

dyi bez wyjątku ich członek przy- 

czynia stfę do utrzymania kościo- 

ła swojego, opłlacając zwykłe pa- 
rafialne daniny. Nie może być 
u nich nikogo ani między człon- 

kami, ani między zarządem-, któ- 

ryby djobrym nie był parafiani- 
nem: skoro zaś taki się znajdzie, 
to naraża się na wykluczenie z 

towarzystwa swego, a zatem i z 

organizacyi. W tych przeto orga- 

nizacyach tak jednostki, jak i 

grupy są filarami i główną pod- 
porą polskich owych ułów, ko- 

ściołów i parafij. 
• 

Związek Narodowy Polski je- 
dnakowoż "wyższe", "wznioślej- 
sze" ma cele. 

Oto w swej pracy około po- 
dniesienia czwartej dzielnicy Pol- 

ski stama się o uświadamianie na- 

rodowe ogółu, o oświatę, o roz- 

wój handlu i przemysłu, o opie- 
kowanie się imigracyą, o utrzy- 

mywanie biur pracy, itp. itp. — 

a liczne komisye "skrzętnie" i "z 

ogromnem powodzeniem" nad 

tem wszystkiem pracują. 
Otóż pomówimy o tem wszy- 

stkiem, a najprzód; o uświadamia- 
niu i oświacie przez Związek Na- 

rodowy Polski Szerzonej. 
—o 

Estetyka wojny. 

Rudolf Lothar ogłosił w "Ta- 

geblacie" berlińskim feljeton zaj- 
mujący o estetyce wojny. Przy- 
taczamy poniżej ustęp końcowy 
tego artykułu: 

"Wojna stała się dzisiaj walką 
techniki. Maszyny walczą z ma- 

szynami. Każda armia jest tylko 
maszyną, a wódz tkwi gdzieś 
niewidzialny i kieruje ruchami 

maszyny. Wojska walczące nie 

widzą się prawie zupełnie. Strze- 

lają, bo strzelać im każą. Stoją 
w deszczu kul, a nie widzą wro- 

ga, który je zabija. Gdzież są te 

czasy, gdy jedna armia sta^a na- 

przeciw drugiej oko w oko, gdy 
bojownicy dumnie wymieniali 
słowa, nim broń skrzyżowali? 
Poza znikła już z wojny. Nie być 
widzianym, to najważniejsze ha- 

sło żołnierza. Cóż sztuka ma zro- 

bić z żołnierzy, którzy nie. mają 
własnej woli, których indywidu- 
alność zgaszona jest przez dy- 
scyplinę, którzy nie są wcale lud- 

źmi, tylko częściami maszyny. I 

napróżno sżuka artysta tych u- 

czuć, które skłaniały jego przod- 
ków do czerpania z bitew i wojen 
motywów twórczości. Nie znaj- 
duje już ani radości, ani zapału, 
ani rozkoszy, ani szczęścia; kró- 
tko mówiąc: nie znajduje nic z 

tych wspaniałych uczuć, które 

wypełniały duszę pieknie ubrane- 

go, wesoło uśmiechniętego żoł- 
nierza dawnych czasów. Wojna 
to rzecz okropna, a jej prawdy są 
straszliwe. Ten człowiek zaś, 
który pierwszy objawił to z ot- 

wartością bezwzględną, jedyny 
może, który okiem artysty pa- 

trzył na wojnę ostatnią, leży na 

dnie morskiem. Od Metopów 
Partenonu do obrazów Weresz- 

czagina jakaż to droga dalekaI 

Tak daleka, jak droga od radości 
do bólu, jak droga od boskości 
do ziemskości! 

Niewidzialne potęgi prowadzą 
dziś wojnę. Niewidzialne siły 
grzmią przeciw sobie. Oto starły 
się okręty wojenne. Maszyna 
walczy z maszyną, a przy niej 
zniknął człowiek niemal zupełnie. 
Dawni artyści malowali i rzeźbi- 
li walkę, bo w zapasach śmiertel- 
nych ujawniała się najwyższa in- 

dywidualność człowieka. Dzisiej- 
sza sztuka odwraca się od wojny, 
bo żołnierz jest tylko częścią 

/maszyny bez woli, bo człowiek 
musi zginąć w żołnierzu. 

Ale w literaturze nie wyczer- 
pie się tak rychło temat wojen- 
ny. Jak niegdyś sztuka przyczy- 
niła się do tego, aby wojnę wyo- 
brażać i jak rzecz najpiękniejszą, 
jako święto świąt, jako ta myśl 
stała się przekonaniem ogólnem, 
występującem niemal z preten- 
syami do tytułu prawdy wieczy- 
stej, tak pióro nie spocznie 
wprzódy w charakteryzowaniu 
okropności wojennych, aż naro- 

dy zrozumieją, że zbrodnia, mor- 

derstwo i zabójstwo nie przesta- 
ją być szpetne i potępienia godne, 
choć są popełniane z rozkazu rzą- 
dów i popełniane en masse. Sztu- 
ka nauczyła nas podziwu dla woj- 
ny i sztuka otworzy także ostat- 
niemu ze ślepców oczy, aby zro- 

zumiał, jak okropną jest prawda 
wojny. Każda prawda bowiem, 
która wstępuje do kultury naszej 

ajkoczynnik działający, bywa 
naprzód przez sztukę podejmo- 
wana i wpajana. 

Księżna i poskramiacz lwów. 

W arystokracyi paryskiej i 

brukselskiej przykre bardzo wra- 

żenie wywołało małżeństwo 43 

letniej księżnej Rozalii d'Avarayi 
z poskramiacze!m lwów. Księżna, 
po ośmioletniem pożyciu z mę- 

żem, rozwiodła się, porzuciwszy 
i syna, który ma obecnie lat 20. 

Niedawno ujrzała w jednym z hi- 

podromów paryskich poskramia- 
cza lwów, nazwiskiem Bonavita, 
zakochała się w nim i poślubiła 
go potajemnie a obecnie pojecha- 
ła za nim do Nowego Yorku i 

przyznaała się otwarcie, że jest 
jego żoną, czem wywołała zrozu- 

miałą sensacyę w gronie znajo- 
mych i przyjaciół. Księżna, pomi- 
mo dojrzałego wieku, jest jeszcze 
kobietą piękną, a nadto bardzo 

bogatą. Pochodzi ona z rodziny 
lir. de Mercy d'Argenteau>, a od 

czasu rozwodu nosiła nazwisko 
ks. Montglyon. Jeden z jej przod- 
ków w prostej linii był owym 

znanym posłem austry^ckiem na 

dworze Ludwika XVI, hr. Flori- 

mundem de Mercy d'Argenteair, 
który był pośrednikiem w kore- 

spondencyi cesarzowej Maryi Te- 

resy z królową Maryą Antoniną, 

jej córką. 
^ 

Amerykanie w Europie. 

Mieszkańcy Ameryki z wiel- 
kiem upodobaniem odbywają po- 
dróże do Europy. Stary świat ma 

dla synów i cór nowego szcze- 

gólny urok. W tym roku zwłasz- 

cza przepłynęła przez ocean nie- 

zwykle znaczna liczba Ameryka- 
nów, a to dlatego, że ubiegłego 
lata wielu z nich, z powodu wy- 

stawy w St. Louis i wyborów na 

prezydenta, musiało pozostać w 

kraju. Europa, a właściwie jej 
Zachód, odnosi niemałe korzyści 
z tego *'najazdu".Według oszaco- 

wań przybliżonych prasy amery- 

kańskiej,która uderza na alarm * 

powodu tej wędrówki, Ameryka 
w ciągu ostatnich lat pięciu zo- 

stawiała co rok w starym świecie 
około ioo mil. doi.; ponieważ zaś 

w roku bieżącym, sądząc z wyja- 
zdów dotychczasowych, przeby- 
wać będzie do 150,000 Ameryka- 
nów, przeto suma zwykła wzro- 

śnie do 150 mil. dol.f czyli, że 

przeciętny Amerykanin wydajt 
na podróż do Europy 1,000 doi. 


