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PRZEGLĄD 
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Przed kilku dniami ukazał się 
we "Frankfurter Zeitung" arty- 
kuł Irmy Goeringer, poświęcony 
muzeum w Rapperswylu. Arty- 
kuł ten w przeciwieństwie do nie- 

nawistnych głosów wszechwła- 

dnej prasy hakatyzmu zawierał 

wprawdzie nieco sympatyi i sza- 

cunku dla Polaków, ale nie uni- 

knął także wniosków i sądów fał- 

szywych, które sprostować nale- 

ży. 
Zadania tego podjął się p. J. K. 

Maćkowski z Krakowa, Przesłał 
on dziennikowi frankfurckiemu 
replikę, z której przytaczamy po- 
niżej kilka ustępów ważniejszych. 

Autorka artykułu — mówi p. 
Maćkowski — uważa Polaków za 

naród umarły, który tylko żyje 
przeszłością i karmi się wspom- 
nieniami. Melodya ta brzmi we 

wszystkich pięknych zwrotach 

artykułu, a przedewszystkiem w 

tak efektownem przeciwstawie- 
niu Polaków i radujących się z 

istnienia oraz pełnych żywotności 
Szwajcarów. 

"Chciałbym się tedy zapytać: 
czy naród, liczący 18 milionów 

głów, choćby tylko ze względu 
na wysoką tę liczbę, może być u- 

ważany za umarł}'? A 18 milio- | 

nów — to fakt. W "Tablicach 

statystycznych" Huebnera z roku 
1903 naród polski określony jest 
liczbą 17,029,000 głów, W rze- 

czywistości jest nas więcej. W 

granicach państwa niemieckiego 
żyje według ostatniego spisu lu- 

dności 3y2 miliona, w Austryi 4 

miliony, w Rosyi około 9 milio- 

nów, a zatem w samej Europie o- 

koło 17 milionów. Do liczby tej 
doliczyć wypada —2 milionów 
Polaków, żyjących w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Półno- 
cnej. Jesteśmy zatem liczniejsi, 
niż Hiszpanie, 1 zajmujemy wśród 
30 mniej więcej narodów Euro- 

py szóste miejsce, bezpośrednio 
za Rosyanami, Niemcami, Angli- 
kami, Francuzami i Włochami. 
To niemal wielkomocarstwowe 
stanowisko. 

Między trzema częściami nie- 

ma takich partykularnych różnic 
i odrębności, jakie np. znamionu- 

ją dwie jaknajdłużej obok siebie 

istniejące prowincye pruskie. I 
różnic w narzeczu, charakterze I 

obyczajach narodowych^ istnieją- 
cych np. między Nienicatfii półno- 
cnymi a południowymi, niema 

wogóle wśród Polaków. Jest to 

może pod względem narodowym 
i religijnym najjednolitszy i naj- 
zwartszy naród wśród wszyst- 
kich ludów Europy- i w tem po- 
fejza tci na i wieksze złudzenie 

wszystkich germańizatorów, że 

widzą tylko przed sobą V/2 milio- 
na Polaków pruskich, a uważa- 
jąc ich za całość odrębną, nie chcą 
zrozumieć, iż poza nimi stoi ] 
przeszło 13 milionów, z których j 
część, mieszkająca w Prusach, 
może nie pomoc materyalną, ale 
z pewnością odporność duchową 
i moralną zawsze czerpać bę- 
dzie 

I żywcem pogrzebani nie jeste- 
śmy również. Do takiego stanu 

zbliża się najwięcej położenie Po- 
laków w Prusach, ale i tam od- 
mówić im niemożna prawa do 

wystąpień politycznych, jako na- 

rodowi odrębnemu; trzebaby ich 

wprzódy fizycznie wytępić. Prze- 
cież zabrano im niemal wśzystko, 
co żywemu organizmowi zabrać 
można: język w szkole i urzędzie, 
w części prawo nabywania grun- 

1 tów- (komisya kolonizacyjna i no- 

we prawo o osiedleniu) i mnó- 
stwo innych praw konstytucyj- 

i nych, służących do pielęgnowa- 
nia cech i dążeń narodowych. A 

jednak żyją oni jako Polacy, a je- 
dnak rząd pruski żąda rokrocznie 
coraz to nowych milionów dla 

zwalczania rzekomego niebez- 

pieczeństwa polskiego. 
W Rosyi również są Polacy or- 

ganizmem, z którym rząd rosyj- 
i ski liczy się poważnie, któremu w 

ostatnich czasach uważał za wła- 

ściwe przyznać pewne ustępstwa. 
A o Polakach w Austryi utrzy- 
muje się nawet twierdzenie, iż 

zajmują oni narodowo i polity- 
cznie uprzywilejowane stanowi- 
sko. Wpływ Koła polskiego w 

parlamencie wiedeńskim jest 
przecież znanym. To "Koło" wła- 
śnie dostarczyło monarchii habs- 

burskiej niejednego ministra, któ- 
remu nawet Niemcy nie odma- 

wiają uznania. A zatem w Au- 

stryi nie jesteśmy jeszcze żywcem 
pogrzebani, lecz jesteśmy rze- 

czywistym, żywym, politycznym 
czynnikiem. 

Ale w artykule o Rapperswy- 
lu wyrażone jest mniemanie, że 

my żyjemy tylko dla przeszłości, 
że mamy tylko poczucie jakichś 
abstrakcyjnych ideałów narodo- 

wych, natomiast praktyczne za 

dania życia i warunki istnienia, 
tudzież postęp we wszystkich 
dziedzinach lekceważymy. I to 

nie zgadza się z faktami. Proszę 
tylko rozpatrzeć się w bogactwie 
naszej literatury, która rozwija 
się potężnie, lubo żadna z naszych 
dzielnic, prócz Galicyi, nie posia- 
da szkół narodowych, a w Pru- 
sach i Rosyi nie mamy nawet 

szkół z polskim językiem wykła- 
dowym. Nasze polskie uniwersy- 
tety w Krakowie i Lwowie, gdzie 
wykładają wyłącznie Polacy pro- 
fesorowie nie stoją zaiste niżej od 

innych uniwersytetów, a iluż pol- 
skich uczonych zajmuje katedry 
cudzoziemskie, iluż z nich na ob- 

cej ziemi rozgłos sobie zdobyło?! 
i Nawet w kierunku ekonomicz- 

| nym, a zatem w dziedzinie zawi- 

słej najwięcej od sytuacyi polity- 
[ cznej, poszczycić się możemy zna- 

cznemi postępami. Co do Prus, to 

nietylko ministrowie pruscy, lecz 

I nawet śmiertelni wrogowie nasi, 
i z hakaty, fakt ten fMzyznaią. Po- 

; siadamy nietylko silny stan śre^ 

dni, którego nie mieliśmy da- 

wniej, lecz posiadamy także <-tan 

i robotniczy bardzo poszukiwany 
; w Niemczech, umiejący zarabiaj 
oszczędzać i groszem oszczędzo- 
nym rozsądnie administrować. 
Przecież nawet ze stron}' niemie- 

ckiej twierdzą, że nasi robotnicy 
(obieżysasi) przywożą lub wysy- 

łają rocznie około 8 milionów 

marek zarobku czystego do kra- 

ju. A szczególnem uznaniem o- 

tacza przedewszystkiem wroga 
Polakom prasa niemiecka kupca i 

rzemieślnika polskiego. 
Jednocześnie jednak twierdzą, 

że właśnie te postępy nasze za- 

wdzięczamy państwu pruskiemu, 
że bez pruskiej pedagogii byliby- 
śmy do dnia dzisiejszego barba- 

rzyńcami półdzikimi lub proleta- 
ryuszami zbakrutowanymi. Tyl- 
ko cześć pierwsza tego twierdze- 

nia jest słuszna, a i ta słuszność 
i jest tylko częściowa. Istotnie! 
zawdzięczamy w tej dziedzinie 
dużo prusakom, ale nie pruskiej 
opiece i. troskliwości, lecz pru- 

skiej srogośei, prześladowaniu i 

uciskowi. O dobro poddanych 
polskich nie troszczono się nigdy 
w Prusach. Przeciwnie, im więcej 

: rozwijali się Polacy pod wzglę- 
dem kulturalnym i ekonomicz- 

nym, za tern niebezpieczniejszych 
ich uważano, a dzieje się to dziś 
w stopniu wyższym, niż kiedykol- 
wiek. Cały nasz rozwój zawdzię- 
czamy jedynie temu, że nas sy- 
stematycznie od wielu lat wypę- 
dzano ze wszelkich urzędów, na- 

wet komunalnych. Kto chce po- i 

zostać Polakiem, ten nie mógł i 

nie może być urzędnikiem. Tyl- 
ko renegatom narodowym wstęp 
jest dozwolony. Cóż tedy uczyni- 
li Polacy? Renegatami zostać nie 

chcieli,więc wyrzekli się wszel- 
kich urzędów, lubo to dla nich 

jest stratą podwójną. W ten spo- 

sób bowiem nic nie odzyskują z 

podatków, które państwo od nich 
zabiera i na pensye urzędnicze 
przeznacza. Ale żyć chcieli i żyć 
musieli. Zwrócili się zatem do 

zawodów praktycznych, a chcąc, 
pomimo przepełnienia tych za- 

wodów, na chleb zarabiać, musie- 
li być pilniejsi i oszczędniejsi od 
Niemców. Dla Polaków nie ist- 

nieją państwowe subwencye, za- 

mówienia, fawory; liczyć oni mo- 

gą tylko na siebie, na własne si- 

ły. I to jest wielką zasługą Prus 
wobec Polaków, — zasługą mimo 

woli. Chciano nas zniszczyć i wła- 
śnie przez to siły nasze zdwojo- 
no". 
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UWAGI 

Czujemy, że chcąc podać nasze 

uwagi na temat: ''Co Z. N. P. 
zdziałał i działa na polu uświada- 
miania narodowego tutejszego o- 

gółu polskiego i na polu oświaty"' 
— musimy wytężyć całą siłę wo- 

li, ażeby nie popaść w szyder- 
stwo i gorycz, których uniknąć 
pragniemy. 

O ile możności tedy zwięźle i 

sucho na razie powiemy: w kie- 

runku dodatnim nie uczynił nic 

prawie; w kierunku ujemnym zaś 
bardzo a bardzo wiele i dużo 

szkód, które zrządził, nie da się 
już powetować. 

* 

W obec szkółek polskich para- 
fialnych Z. N. P. zajął od samego 
początku i zajmuje dotyehesas 
stanowisko i złośliwe i wrogie. 
Zamiast zachęcać jednostki i 'to- 

warzystwa polskie, aby ubożu- 
chne te szkoły całą forsą mate- 

ryalnie i moralnie wspierały, a 

tym sposobem do ich doskonale- 
nia i podnoszenia na coraz to 

wyższy stopień się przyczyniały, 
Z. N. P. jako organizacya, sło- 

wem i pismem wywoływał i wy- 

wołuje przeciw nim uprzedzenie, 
wynosząc natomiast pod niebiosa 

urojone i nieistniejące zalety 
szkół publicznych amerykańskich. 
Zamiast wykazywać, że te szkoły 
parafialne, to przecież jedyny 
środek do ratowania tutejszych 
dzieci polskich od wynarodo- 
wienia i od tracenia 

wiary, ziamiast wykazywania ich 
zalet i braków i podawania środ- 
ków do podnoszenia pierwszych, 
a coraz to skuteczniejszego usu- 

wania drugich, Z. N. P. słowem 

żywem i pismem niechęć, nieu- 

fność i wrogie Ku nim usposobie- 
nie starał się wywoływać, a po 
części nawet i wywołał, głosząc, 
jakoby one szerzyły tylko "ciem- 

notę i zacofanie" i odwodząc od 
ich wspierania. 

Ponieważ Z. N. P. miał częścio- 
we powodzenie w tej Swojej dzia- 
łalności ujemnej, przeto też w 

znacznej części jest odpowie- 
dzialnym za to, że udoskonalenie 
tych szkółek idzie opornie. 

Natomiast w sprawie szkolnic- 

twa Z. N. P. przyrzekł i przyrze- 
ka ciągle, że sam założy wzoro- 

we szkoły i pokaże światu, jak o- 

ne powiriny być prowadzone, jak 
utrzymywane, jak rozwijane. Co 

pod tym względem dotychczas Z. 
N. P. uczynił? Wszakże istnieje 
lat 25, wszak w tym przeciągu 
czasu cośkolwieczek przecież u- 

czynić już było można' To,.co 
uczynił dotychczas pod tym 
względem było farsą, humbu- 

giem, blagą i pryskało prędzej, 
niż słę"prżygQto\^ywałó, jak bań- 
ki mydlane! 

Jedno tylko Z. N. P. może 

przytoczyć na swoję korzyśić, a 

to, że od niejakiegoś czasu na ka- 

żdym sejmie wyznacza po kilka- 

set dolarów na wsparcie Semina- 

ryum w Detroit. Dlaczego to czy- 

ni, — fco jest pewien specyalny 
powód, a raczej parę powodów, 

— nie chcemy tu rozbierać zno- 

wu, ażeby nie popaść w szyder- 
stwo, — owszem, gotowi byliby- 
śmy mu to nawet za zasługę po- 
czytać: ale podczas gdy ta zasłu- 

ga infinityzymalnie jest drobną 
w obec destruktywnej reszty dzia- 
łalności Z. N. P. na polu szkol- • 

nictwa polskiego, równocześnie 

ujmę jej przynosi przebrzydła bla- 
ga i w obec obcych i po części 
swoich, jakoby to seminaryum 
stało pod kontrolą Z. N. P. i przez 
nie było utrzymywane! 

O nędznych, nieudałych, na far- 

sę zakrawających próbach urzą- 
dzania ''uniwersytetów wędrują- 
cych", szkół wieczornych i 'od- 
czytów naukowych" nie rozpisu- 
jemy się, bośmy przyrzekli sobie 
miarkować się, ile zdołamy. 

* 

Nie zdziaławszy nic dodatnie- 

go na polu szkolnictwa polskiego 
w Ameryce, a mogąc się pochlu- 
bić pewną ujemną działalnością 
na niekorzyść szkół parafialnych 
polskich, Związek Nar. Pol. w 

ciągu całych lat 25 swego istnie- 

| nia na innych polach oświaty zu- 

pełnie podobnymi rezultatami 
może się poszczycić. 

i Jest on prawdziwym ojcem nie- 

znanej dotychczas Po- 

lakom schizmy, t. z. 

"kościoła narodowego" .lub 

''niezależnego", chociaż dzisiaj 
temu zaprzecza. Łatwo to udo- 

wodnić. Trzeba tylko czytać ar- 

I gumenta lub wywody podawane 
w pismach owych odstępców, 
trzeba słuchać kazań i przemó- 
wień ich przewodników, a znaj- | 
dzie się w nich prawie dosłownie 
wszystko, co Z. N. P. przez swo- 

ich mówców i w swoim organie 
głosił przedtem, nim powstali. 
"Nezależni", to najnaturalniejsze 
dzieci Związku Nar. Pol., który 
od samego początku swego istnie- 
nia tak długo pracował nad sze- 

rzeniem przekonania, iż patryo- 
tyzm a religia nic ze sobą mieć 

wspólnego nie powinny, a szcze- 

gólniej, że "zależność od Rzy- 
mu" krępuje patryotyczne dążno- 
ści, dopóki nie doprowadził do u- 

tworzenia ''niezależnych", naro- 

dowych kościołów. To też dzi- 

siejsi niezależni garną się do Z. 

N. P. jak do prawdziwego ojca 
swojego, chociaż mu stają się. 
nicwygoJnymi i chociaż tu i ow- 

dzie rad by ich się pozbyć, ich 

wyprzeć się nawet. 

Jeszcze i inne podobne dzieci 
ma Z. N. P., — .dzieci równie mu 

niewygodne, jak ''niezależni". Są 
I to socyaliści. * 

O socyalistach polskich dzisiaj 
w Ameryce niktby nie słyszał; 
wmieszawszy się do innonarędo- 
wtćw lagim-liby między nimi, bo 

między Polakami nie znaleźliby 
nigdzie podatnego gruntu do 

swej propagandy, gdyby w swoim 
czasie nie był im wrót swoich o- 

tworzył Z. N. P. pod pozorem, 

I że w "społeczne przekonania" 
swoich ę/up i członków wdawać 

się nie myśli (tak samo jak w 

przekonania religijne). Dzisiaj 
socyaliści tworzą w Związku już 
silne i wpływowe stronnictwo, 
organizacyi tej bardzo niewygo- 
dne, a naturalne to dzieci Z. N. 

F. 
Źe opieką swoją otacza i do 

najwpływowszych u siebie stano- 

wisk przeforsowuje Z. N. P. o- 

twartych szyderców z wszelkiej 
wiary, bezwyznaniowców, którzy 
przykładem swoim, szyderstwa- 
mi z "zacofania" i "ciemnoty", 
bluźnierstwami, szerzą pismem i 

słowem zgorszenie, to rzecz da- 

wno znana, ale o tyle dowodzenia 
potrzebująca, że ludzie ci naj- 
częściej dla interesu lub z tchórz- 

liwości w razie potrzeby dowo- 

| dzą, iż przecież ochrzczeni zosta- 

j li w katolickim kościele, a zatem 

| mają prawo nazywać się katoli- 

\ kami, chociaż zbyt są "wykształ- 
ceni", aby praktykom się odda,- 

| wali 

\ Otóż w głównych zarysach 25 

f letnia działalność Z. N. P. na po- 
! lu oświaty i "uświadamiania" o- 

| gółu; uświadamianie to, polega- I 

| jące na wpajaniu w ogół przeko- 
I nania, jakoby podejmowanie prac i 

patryotycznych odbywać się mu- j 
siało zupełnie niezależnie od pra- j 

[' cy parafialnej i poza obrębem pa- 

j rafij, a zwłaszcza z wyłączaniem 
1 od pracy duchowieństwa .polskie- 

go, do którego tylko odprawianie 

nabożeństw należy, o tyle przy- 
niosło już pewne rezultaty, że 

pewną ilość nietylko jednostek, 
ale nawet towarzystw odwiodło 
od pewnych organizacyj katolic- 
kich zajmujących się także praca- 
mi narodowemi i z nich to, wraz 

ze zbieraniną naj różnorodniej sza 

najrozmaitszych żywiołów, poza j 
parafiami polskiemi, poza tymi 
prawdziwymi ulami polskiej pra- 
cowitości, wytworzyło organiza- 
cyą istotnie pod względem liczby 
członków największą z polskich 
organizacyj w Ameryce. 

• 

Nie zdziaławszy nic dodatnie- 

go, a dużo ujemnego na polu o- 

światy, Z. N. P. na innych po- 
lach działalności swojej dla dobra 

tutejszej emigracyi nie większy- 
mi rezultatami poszczycić się mo- 

że. 
W sprawach np. opieki nad e- 

migrantami, handlu i przemysłu, 
kolonizacyi, pośredniczenia w 

pracy i t. p., pomimo że posiada 
od niejakiego czasu ''komisye" 
tem wszystkiem się zajmujące i 

pomimo że na sejmach swych wy- 
znacza pewne fundusze,—po kil- 

kaset dolarów — na wydatki 
tych komisyj, dotychczas (przez 
25 lat istnienia!) nic a nic nie zro- 

bił, każde zrywanie się do czynu 

kończyło się regularnie fiaskiem 

ogromnem, stanowczo na tych 
wszystkich polach najdrobniej- 
szym lepszym rezultatem nigdzie 
nie może się poszczycić, aniżeli 

pracujące na tych samych polach 
organizacye katolickie, a na nie- 

których z nich (np. w sprawie o- 

piekowania się emigracyą) o wie- 

le lepsze rezultaty osiągnęły 
mniej zasobne i mniej liczne or- 

ganizacye katolickie. 
* 

Przyjrzyjmy się teraz, choćby 
pobieżnie, działalności Z. N. P. na 

polu dla niego ostentacyjnie naj- 
ważniejszem, t. j. na polu praco- 
wania dla dobra Ojczyzny naszej 
Polski. 

Polityka to "wyższa", cel podo- 
bno najważniejszy tej organiza- 
cyi, otwierający najszersze pole 
do działania. 

Za dalekoby nas doprowadziło, 
gdybyśmy chcieli po kolei wyka- 
zywać, jakie fazy ta "praca" prze- 
chodziła w Związku Narodowym 
Polskim od początku jego istnie- 

nia, jak bałamutne różne były jej 
kierunki, jakim po kolei ulegała 
wpływom, do jakich sprzeczno- 
ści niekiedy doprowadzała, jak, 
goniąc za czemś nadzwyczajnem 
a sensacyjnem, często w śmiesz- 

ność popadała (w swoim czasie 

Z. N. P. przecież nawet przystą- 
pił prawie bez wiedzy członków, 
a tylko przez zamach stanu za- 

rządu centralnego do pewnej pan- 

amerykańskiej organizacyi, któ- 

ra od owego czasu usnęła podo- 
bno snem .wiecznym) : mniejsza 
dziśl o to. Zastanówmy się raczej 
nad tem, jak dzisiaj Z. N. P., a 

raczej główni jego przedstawicie- 
le pojmują pracę narodową ^dla 
dobra Ojczyzny, i co pod tym 
względem czynią. 

Pod tym względem pewnej do- 

datniej działalności nie odmawia- 

my bynajmniej Związkowi Naro- 

dowemu Polskiemu, a nawet nas 

cieszy, że coś przecież na jego ko- 

rzyść powiedzieć możemy. Szko- 

da tylko, że..... 
Ale o tem wszystkiem jutro. 

o 

Sensacyjne nawrócenie. 

Przed kilku laty zjawiła się na i 
bruku paryskiego niezwy- 
kłej piękności Egip- 
cyanka, imieniem Sułtana, jak po- 

wiadają, córka poganiacza mu- 

łów, przywieziona z Kairu przez 

pewnego arystokratę francuskie- 
go. Niebawem wschodnia pięk- 
ność zajęła śród półświatka pary- 

skiego jedno z miejsc najwybi- 
tniejszych. Nazywano ją w kro- 

nikach paryskich "Gazellą z nad 

Nilu" lub "Kleopatrą", Posiada- 
ła własny pałacyk wokolicachpól ( 

Elizejskich, powozy, konie, klej- 
noty, wspaniałe tualety, a nawet 

jeden z milionerów paryskich ob- 

darzył ją znakomicie urządzoną 
stajnią wyścigową, tak, że kolory 
uroczej SuJtany widniały często 
na turfie paryskim. Nagle w tych 
dniach rozeszła się po kawiar- 
niach i restauracyach fnodnych 
pogłoska niezwykła. Oto piękną, 
ł)0£atat u szczytu karyery w pól-. 

światku paryskim stojąca Suita* 
na wzgardziła rozkoszami tego 
świata, porzuciła pałac, klejnoty^ 
stroje, przyjęła wiarę chrześci- 
jańską i powędrowała, jako skro- 
mna pątniczka, do Grobu Zbawi- 
ciela. Nie dość wszakże na tern, 
po powrocie bowiem ma zamiar 
wstąpić do klasztoru i tam spę- 
dzić resztę życia. Świat, elegan- 
cki Paryża nie może wyjść z po- 
dziwu. 

o 
$ 

% Cyganie ludożercy. 

O nieprawdopodobnym niemal 
fakcie donoszą z Jaszbereny na 

Węgrzech: Źandarmerya tamtej- 
sza ujęła bandę cyganów, złożo- 

ną z 20-tu osób, a od dłuższego 
czasu podejrzewaną o kradzież 
dzieci i, jak przypuszczano, przy- 
uczanie ich do żebraniny. Żandar- 
mów jednak uderzyło to, że w o- 

bozie cygańskm nie znaleziono 
wcale dzieci obcych. Przedsię- 
wzięto tedy śledztwo energiczne i 
wreszcie wydobyto z cyganów 
zeznanie, że wódz ich kazał dzie- 
ci kradzione mordować, poczem 
żywiono się ich mięsem. Rewizya 
ruchomości cygańskich potwier- 
dziła częściowo nieprawdopodo- 
bne to zeznanie, na jednym bo- 
wiem z wozów znaleziono pokra- 
jany na sztuki trup dziecka. 
Członkowie bandy oświadczyli 
dalej, że sam ich wódz zjadł 18 
dzieci. Obóz ten cygański przy- 
ciągnął do Jaszbereny z Siedmio- 
grodu, zkąd właśnie otrzymano 
cały szereg zawiadomień o zni- 
kaniu dzieci. Źandarmerya wę- 

gierska prowadzi dalsze śledz- 

two w strasznej tej sprawie. 
u 

Nietaktowna przezorność. 

Jak już donosiliśmy, dnia 27go 
czerwca odbył się w Paryżu ślub 
Leona ks. Radziwiłła z hrabian- 

ką de Grammont. Matka pana 

młodego, Konstantowa ks. Ra- 

dziwiłłowa, była córką słynego 
dzierzawcy domu gry w Monte 

Carlo, Ludwka Blanca, matka zaś 

panny młodej — córką bogatego 
przemysłowca paryskiego Saba- 
tera. Nie dziw, że podarunki ślu- 

ne, ofiarowane pannie młodej, 
odznaczyły się kosztownością 
niezwykłą. Zwyczajem, przyję- 
tym śród arystokracyi francu- 

skiej, podarki te wystawiono w 

przedzień ślubu na widok publi- 
czny dla osób zaproszonych, w 

domu rodziców panny młodej, 
wystawiono zaś je nie, jak zwy- 

kle, na stołach, lecz w oszklonych, 
zamkniętych na klucz gablot- 
kach. Nietakt ten wywołał w ko- 

łach arystokracyi francuskiej o- 

burzenie nadzwyczajne. Opowia- 
dają nawet, że jeden z zaproszo- 

nych arystokratów, ujrzawszy o- 

we szczelnie zamknięte gablotki, 
zakasał rękawy fraka i chodził 

po pokoju z rękoma, podniesione- 
mi do góry, aby, jak mówił, "wi- 

dziano, że nic nie ukradł". 
n 

Niebieskie migdały. 
Coraz gorzej z latami! 
Znikła era ta pańska, 
iGdy wiciny setkami 
Szły z pszenicy do Gdańska! 
Teraz ziemia zawodzi. 
Plony dyablo zmalały.... 
Co jednakże się rodzi, 

To.... niebieskie migdały! 

Coraz gorzej, mospanie! 
Coraz gorzej na ś.wiecie! 
Skąpiej snopa na łanie, 
Skąpiej grosza w kalecie! 
Ledwieś uszedł powodzi, 
Masz znów grady, upały 
Co jednakże się rodzi, 
To.... niebieskie migdały! 

Coraz gorzej ! gorzej! 
Ciężej w domu, czy w polu, 
Biedy więcej się mnoży, 
Więcej troski i bólu. 

Czy to starzy, czy młodzi, 
Wszędzie miny zrzedniały..., 
Co jednakże się rodzi, 
To.... niebieskie migdały! 

El. 

O 

.BACZNOŚĆ. RODACY! 
Otworzyłem pierwszy w Chi- 

cago polski skład zakupna szmat, 
metali, butelek i papieru, licząc 
na łaskawe poparcie Szanownych 
Rodaków. Zaręczam że będziecie 
zadowoleni,ponieważ płacę najle- 
piej ze wszystkich handlarzy. A- 

dresujcie do mnie kartę poczto- 
wą jeżeli chcecie abym się zgło- 
sił do was natychmiast. 

Józef Kopacz, właściciel. 

423 Southport Ave., 
4x1 róg Wrightwbod Ave. 
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