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PRZEGLĄD 

POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ, 
Czwartek, 8go września. 

Od dłuższego już czasu krąży- 

ły w prasie pogłoski, że książę 
Mikołaj, władca Czarnogórza, za- 

mierza patryarchalną formę rzą- 
dów w swoim kraju zmienić na 

konstytucyjną, Obecrfie okazuje 
się, że pogłoska ta nie była plo- 
tką, W ostatnim numerze urzędo- 

dowego organu "Głos Czarnogó- 
rza'*, którego głównym redakto- 

rem i współpracownikiem jest 
sam ks. Mikołaj, zjawił się bo- 

wiem manifest konstytucyjny. 
Sejm czarnogórski ma być zwoła- 

ny już w grudniu, a Elbo w mani- 
feście nie powiedziano jeszcze, 
jaki będzie system wyborczy, to, 
zdaniem "Frankfurter Zeitung", 
wątpić nie można, że Czarnogór- 
cy otrzymają prawo powszechne- 
go głosowania na podstawach zu- 

pełnego równouprawnienia. O 

biernem prawie wyborczem i o li- 
czbie posłów nie mówi także ma- 

nifest, ale ponieważ ludność 

Czarnogórza ani pod względem 
społecznym, ani pod względem e- 

konomicznym nie jest tak uwar- 

stwowioną, aby znaleźć tam mo- 
żna jakąkolwiek podstawę do wy- 
borów klasowych, więc niewąt- 

pliwie każdy człowiek dorosły i 

nie pozbawiony przez sądy kwa- 

lifikacyj obywatelskich uzyska 
także prawo do mandatu posel- 
skiego, Conaj mniej urzędnicy kró- 

lewscy otrzymają pewne przy- 

wileje. Według manifestu książę- 
cego skupczynie czarnogórskiej 
przyznane będzie prawo kontroli 

budżetowej, ale kontrola ta ule- 

gnie prawdopodobnie znacznym 

ograniczeniom. 
Jednocześnie ogłasza ks. Miko- 

łaj, że niebawem powoła do życia 
czarnogórski bank narodowy i że 

wypracuje nowe prawo dla zabez- 

pieczenia swobody prasy. Jak to 
swoboda będzie pojmowaną, tru- 

dno przewidzieć, bo władca Czar- 

nogóry oświadcza wyraźnie: > 

'Każdy będzie miał prawo mó- 
wienia prawdy, ale tylko prawdy, 
bo lud czarnogórski jest bardzo 

wrażliwy i chwyta, gdy go podbu- 
dzą, nie kij, lecz rewolwer.*' 

Możnaby tu powtórzyć odwie- 
czne pytanie; "Ob jest prawdą?", 
ale na razie pytanie to byłoby w 
stosunku do czarnogórskiej usta- 

wy prasowej czysto akademickiej, 
bo dziennik urzędowy, redagowa- 
ny przez ks. Mikołaja 'osobiście, 
jest dotychczas pismem 
peryodycznem w ĆajiNrogórzu. 

"Można -mi«ć całkiem praeci- 
wiW? wfenia o akcie państwowym, 

dopiero co ogłaszonym *— pisze 

"Syn otięczestwa'' w artyjcule, za- 

tytułowanym "O dumie państwo- 
wej", — Można uważać go tylko - 

za nowe • ogniwo w tym długim 
łańcuchu obietnic,któremu począ- 
tek dano l£go grudnia (st. st.) j 
1904 roku; można też myśleć, że 

^n rozpoczyna sobą nową erę 
—7 I 

flwobodnego życia politycznego w 

Jfcosył.Możn* wierzyć lub nie wie- j 
rtyć w jego urzeczywistnienie się; 
można obawiać się jego na- 

stępstw, lub pokładać w nich na» 

dzieję, albp wreszcie nie oczeki- 

wać żadnych następstw. W ogniu 
walki społecznej można z uczu- 
ciem głębokiego smutku mierzyć 
tę przepaść, która dzieli treść i 

frazeologię tego aktu od tego wy- 
niku walki, do którego wszyscy 

dążą, którego oczekują i spodzie- 
wają się. Przy wszystkich jednak 
tych różnicach w ocenie, przy 

wszystkich zwiększeniach lub 

zmniejszeniach znaczenie ogło- 
szonej reformy, niepodobna odep- 
chnąć poczucia, które, zdaje nam 

się, jednoczy i przyjaciół i przeci- 
wników : poczucia tego, że prze-1 
kroczono tu jakąś granicę, że je- 
steśmy dziś na drugiej stronie te- 

go wału, ku któremu szliśmy 
wczoraj — jakkolwiekby było nie- 
widoczna linia tego wału — i że j 

powrotu na tę wczorajszą stronę 

historycznego stoku już być nie 

może. 
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I stale działającą, a jej rozwiązaniu, ; 

I według wyraźnego nakazu prawa, 
I musi towarzyszyć jednocześnie 
1 naznaczenie nowych wyborów, 
I Wszystkie zdobycze (wymienio- 
I ne w prawie) są jeszcze faz pod- 

| kreślone w towarzyszącym prawu 
I manifeście, który mówi o dumie, 
I jako o "specyalnej" instytucyi, 
I powołanej do "stałego i czynnego 

I udziału w ustanawianiu praw.'' 
I Prawda, źe nosi to ślad okresu 

| starego; prawda, że organizacya 
I prawa wyborczego wywoła w 

I społeczeństwie rozczarowanie i 

I nowe usiłowania walki, ale sama 
1 duma może i powinna stać się w 
I tem jednym z najsilniejszych 
I środków, a możliwość jej dalszej 
I reformy w duchu, bardziej zgod- 
I nym z "potrzebami czasu" nie 

I jest wyłączona przez prawo i wy- 
I raźnie uznana przez manifest. 

I Wszystko to są zdobycze polity- 
I c«ne, których znaczenie zasadni- 
I cze jest olbrzymie, i byłoby nie- 
I przebaczalną omyłką polityczną 
I pozostawienie tych pozycyi bez o- 
I brony — a tembardziej opuszcze- 
I nie ich bez walki, jak, widocznie, 
I pragnęliby ci, którzy liczą na bez- 
I pośrednie zajęcie głównej pozy- 

cyi. | 
I "W Rosyi narodził się dziś 

I "przedstawiciel narodu", i tego 
I faktu nie zniszczą żadne rozpra- 
I wy,tak z prawej, jak i zlewej6tro- 
I ny. Co oznacza ten fakt, czytel- 
I niku? On oznacza, że mieszkań- 
I ców Rosyi uznano formalnie za 

i uczestników czynnych pracy spo- 
1 łecznej i państwowej, że są oni od 
I tego czasu — obywatelami. On 

I oznacza, że nie tylko możemy, a- 

I le powinniśmy objawiać ten nasz 
I czynny udział w istocie. Z samego 
I prawa nie wynikają jeszcze wszy- 
I stkie następstwa tej wielkiej prze- 

| miany, ale następstwa nie zanie- 
I dbają same się wypowiedzieć — 

I i od nas zależy wyciągnąć je z ca- 

I Ją możliwą energią. Prawo.daje 
I pewną swobodę walki wyborczej, 
1 ale walka wyborcza nie może być 
I prowadzona bez istnienia stron- 

I nictw politycznych. Bez wątpie- 
I nia, stronnictwa, istniejące już o- 

I becnie w zarodku, prędko sformu- 
I ją się i będą działały całkiem ja- 
I wnie. Stronnictwa nie mogą two- 

I rzyć się tylko na czas walki wy- 
I borczej, aby następnie ginąć i 
I znów zjawiać się po upływie pię- 
I ciu lat, gdy będą naznaczone no- 
I we wybory. Stronnictwa będą 
I istniały tak samo nieprzerwanie, 
jak i duma państwotva, w której 

I stronnictwa te będą reprezento- 
I wane. Tym sposobem życie sa- 

| mo stworzy swobodę związków i 
I zebrań — a prawu pozostanie tyl- 
I ko stwierdzenie tej zdobyczy ży- 
I cia. Jednakże swoboda zebrań, 

I swoboda słowa nie może istnieć1 

I samotnie, bez nieuniknionego to- 

ił warzyszenia wolności prasy i nie- 
I tykalności osobistości. Konieczne 
I j#*t patrzenia i tego pUtjfetu wi- 

1 dzenia, że to samo przez się wv- 

nika (z logiczny i żywotną konie- 
cznością) z istnienia przedstawi- 
cielstwa narodowego. Następnie, 
"skoro konieczny jest udział więk- 
szości dumy w wydaniu prawa, to 

już tem samem przeprowadza się 
wyraźna granica między prawem 
a samowolą. Prawo interpelacyi 
według nowego prawa ograniczo- 
ne jest tylko do jednej sprawy — 

ochrony prawności, ale i w tych 

granicach — prawo to staje się 
bardzo silnęm narzędziem, które- 

go przedstawiciele narodu nie o- 

mieszkają zużytkować. 
"Mie możemy tu wyliczać wszy- 

stkich następstw politycznych, 
wynikających nieuniknienie ze 

stopniowego przeprowadzenia 
przyjętej 'przez prawo zasady. 
Nie mówimy, że takie stopniowe 

przeprowadzenie już obecnie jest 
w zupełności zapewnione. Przeci- 

wnie, im mniej społeczeństwo bę- 
dzie uważało za zabezpieczoną 

pozycyę, którą zdobyto formalnie, 
tem lepiej. Byę może, że wypa- 
dnie pozycyi tej bronić energicz- 
nie; dlatego właśnie jest koniecz- 

ne, aby wszyscy rozumieli konie- 
czność i cel obrony i aby obrońcy 

byli ciągle obecni na swoich po- 
sterunkach. Oto dlaczego tak ko- 
nieczne jest teraz, właśnie teraz, 
jednoczenie się grup społecznych, 
jednakowo nastrojonych,, i dlacze- 

go niebezpieczna byłaby rozpro* 
szka. Powinniśmy przyjąć ogło- 
szoną przez prawo zasadę, jako 
zdobycz — naszą zdobycz — i 

powinniśmy wprowadzać w życie 
jego następstwa tak, jak my je 
pojmujemy. Mówić, żeśmy nicze- 

go nie zyskali z chwilą wydania 
nowego prawa, byłoby .to poma- 
gać jego przeciwnikom z prawi- 
cy." ; 
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Każdy człowiek zdrowo myślą- 
cy nie przecenia wartości dwóch 

naszych głównych organizacyj 
assekuracyjnych, mianowicie 

Zjednoczenia i Związku. Nie ka- 

żdego zjednoczeńca uważać moż- 
na za świadomego swych obo- 

wiązków katolika [ Polaka. Nie 

każdego związkowca uważać mo- 
żna za narodowca tak zagorzałe- 
go, że gotów byłby w danym ra- 
zie wyrzec się wszystkich swych 
przekonań religijnych, byleby 
tylko pójść za głosem związko- 

wych prowodyrów, gdyby ci, za- 
miast popierać stronnictwo de- 

mokratyczno - narodowe i Ligę 
narodową; chcieliby ich przeka- 
bacić na przykład na socyalistów. 

* 

Każdy przeciętny jednocze- 
niec i związkowiec należy do 

swojej organizacyi jedynie w 

tym celu, ażeby swej rodzinie za- 

pewnić na wypadek swej śmiferci 

pewien fundusz. Pomimo pię- 
knych haseł o potrzebie solidar- 
ności ogółu Polonii amerykań- 
skiej powstało z biegiem czafU 

tyle Zjednoczeń i Związków lo- 

kalnych, ile w Ameryce jest wię- 
kszych osad. Ani sprawa religii, 
ani sprawa ojczyzny nic na tem 
nie straciła. Przypuśćmy, że je- 
dna z głównych naszych organi- 
zacyj zbankrutowałaby. Co stra- 

ciłyby Kościół rzymsko - katoli- 

cki i nasze polskie parafie, gdyby 
niewypłacalnośić ogłosiło Zjedno- 
czenie? Ludziska zasmuciliby się 
na razie i assekurowaliby swoje 
życie (gdzieindziej, może w 

Związku, może w innej organi- 
zacyi polskiej, a w danym razie 

utworzyliby własne kasy po- 

śmiertne parafialne i ani w nie- 

bie ani na ziemi nie byłoby dziu- 

ry. Z narodowcami byłoby go- 
rzej, gdyby miał zbankrutować 

Związek. Ci z pomiędzy nich, 

którzy są katolikami, wstąpiliby 
niezwłocznie do Towarzystw ko- 

ścielnych, grup Zjednoczenia, a 

ci, którychby tam nie przyjęto, 
nie mając pod ręką innej patryo- 
tycznej organizacyi, albo założy- 
liby inną, lepszą, albo rozproszy- 
liby się po organizacyach inno- 

narodowych. * 

* 

Główny puls życia naszgo pol- 

| skiego w Ameryce bije w pol- 
skich Towarzystwach kościelnych, 
których znaczenie zależy od u- 

sposobienia patryotycznego na- 

szyiSi dttćhownycfc przewodni- 

I ków. Gdzie proboszcz dba o pol- 
skość ty eh Towarzystw, gdzie * 
ambony grzmi głos prawdziwie 
polski, gdzie szkoły pielęgnują 
w dzieciach ducha polskiego, 
gdzie Śpiewacy, Kółka dramaty- 
czne i muzyczne, Sokoli starsi i 

młodsi lub Rycerze dbać muszą 
nietylko o mundury i występować 
nie wyłącznie podczas uroczysto- 
ści kośtielnych, tam jedynie u- 

trzymuje się nasza narodowość. 
Gdzie zamerykanizowany ksiądz 
proboszcz stracił wiarę w moi- 

ność i potrzebę utrzymania w 

swej parafii ducha polskiego, 
tam nie utrzymają go Towarzy- 
stwa należące do Zjednoczenia, a 
tęm mniej Grupy związkowe. 

* 

Zastanówmy się nieco nad Li- 

gą polsko - katolicką która. w 

małej tylko mierze wytknęła so- 
bie cele wyższej uwagi, która 

wszakże ułożyła tak jasno i wy- 
raźnie swój program, że •— nie 

mówiąc o związkowcach — każ- 

dy Polak i katolik wie, o co jej 
chodzi. Szerzyć oświatę; popierać 
piśmiennictwo, napędzać roda- 

ków do handlu i przemysłu, wska- 

zywać kolonistom miejsce na o- 

sady, dbaę o zakłacjy dobroczyn- 
ne i utrzymywać łączność z kra- 

jem ojczystym, oto mniej więcej 

program Ligi. Lecz gdzie są jej 
legiony, które nie potrzebując 
przelewać krwi za ojczyznę, by- 
łyby gotowe do wrzucania raz 

na rok, po 10 miedziaków, do 

skarbnicy narodowej, na cels 

szlachetne. Z jednej strony pust- 
I ki w kasie Wydziału Wykonaw- 
czego, z drugiej strony oboję- 
tność katolicko polskiej inteligen- 
cyi, któraby szczegóły pięknego 
programu w czyn zamieniała. 

Istnieją w Polsce organizaęye 
polityczne różnych odcieni i pra- 

cujące w różny sposób nad nada- 

niem życiu polskiemu takiego kie- 
runku, jaki różni nasi myśliciele 
uważają za potrzebny. Z inicya- 

tywy tych organizacyi twórzą się 

Towarzystwa nie benefitowe, lecz 

o celach idealnych. Niektóre z 

tych Towarzystw wegetują tylko, 
inne rozwijają się, kwitną, wy- 

wierają wielki wpływ na szerokie 

warstwy społeczeństwa. Gdzie i- 

stnieją między nami, tu w Amery- 
ce podobne ideowe organizacye. 
Wszakże niema u nas mowy o 

przyzwoitym klubie obywatel- 
skim, w którymby zbierało się 
codziennie po kilku osób, w celu 

porozumienia się w sprawach na- 

szych tutejszych, najżywotniej- 
szych. Z organizujmy się w celu 
założenia jakiego składu,, banku, 

| innego korzystnego przedsiębior- 
stwa finansowego, członków nam 
nie zbraknie. Kasy wsparć' tygo- 
dniowych na wypadkach choro- 

by lub wypłaty pogrzebowego na 

wypadek śmierci istnieją nawet w 
osadach nie zbyt licznych, lecz In- 
ne Towarzystwa, a zwłaszcza po- 
lityczne, w znaczeniu prawdziwie 
polskiem, nie istnieją nigdzie, na- 
wet w „stolicy" tutejszej Polonii 
— w Chicago, gdzie przecież 
znajdują się centralne zarządy 
dwóch naszych głównych pol- 
skich organizacyj, ze swoimi or- 

ganami. 

W tych warunkach, w obecnym 

peryodzie tygodni przed sejmo- 
wych, organ Zjednoczenia, "Na- 
ród Polski", jakkolwiek zabarwio- 

ny idealizmem i optymizmem, 
stoi w swej agitacyi na gruncie 
realnym i nawołuje do pracy nad 

tem, co stworzyć można i należy, 

ażeby jako tako utrzymać to, co 

pomimo szczerej chęci jednostek 
usuwa nami się z pod nóg. Jakże 
atoli agituje "Zgoda", organ 

Związku Narodowego? Omawia- 

jąc orędzie cenzora Związku, tak 

pisze: 

Będzie więc czas, gdy opinia 
Związku będzie rozstrzygać o kie- 

runku polityki narodowej w Pol- 
sce. Na sejmy Związku, które bę- 

dą wtedy prawdziwymi parlamen- 
tami całej Polski, będą zjeżdżać 
liczni przedstawiciele stronnictw 

politycznych krajowych i różne 

wybitne osobistości z Pofski. Tam 
na tych sejmach, Polacy będą u- 
kładać wspólne pęogramy, będą 
budowaę wspólnie plany akcyi 
politycznych, będą radzić o przy- 
szłości ojczyzny. Wszystko to bę- 

.„j 

Pomyślne Zakupno 
Trzewików. 

Zakupiliśmy wielki zapa* trzewików i pan- 
tofelków bajecznie tanio i dlatego też bajeee- 

i nie tanio sprzeda wad je będziemy. I tak: 

Dziecięce trzewiki z 

lakierowanej i zwykłej QQn 
skóry, warte 60o, po... £ U U 

Dziecięce trzewiki, 
większe numera, war* >|Qn 
t© 75c, pf>• t •« rr i • < t »f *Y0v 

Pzięęlęęe trzewiczki, warte 40ę, | 
Chłopięce i dziewczęce trzewiki, 
warta85c, po,,.,,..,,. 

Chłopięce trzewiki, duże pumera, 
warte $1.25c, po- 

58c 

98c 
Damskie i panieńskie trzewiki, 

....98c 
Męzkie i damskie domowe pantofle, 
warte 80 centów, . a#i. 

po -48c 
Trzewiki dla dzieci szkolnych po specjalnie 

niskich cenach. 

THE AMERICAN SHOE CO., 
NOBLE ULICA., SK2S?ES. 
JAN SZUPZIlJSKI, Zarządca. 

dzie kiedyś, być może nawet jesz- 
cze za życia tych, którzy dziś o 
tem marzą i to przewidują, Lecz 
dziś Związek, liczy 45000 człon- 

ków, nie jest w oczach kraju siłą 
imponującą materyalnie, Siłą je- 
dnak moralną jest, bo kraj wie, że 

w Związku skoncentrowały się 
najlepsze, najbardziej rozwinięte 

pod względem narodowo-polity- 

cznym, najoświeceńsze jednostki 
na wychodźtwie, Kraj zaczyna 

rozumieć, że jakim Związek jest 
dziś, takim całe wychoditwo bę- 
dzie jutro. Dla tego właśnie kraj 
tak dba o opinię Związku w rze- 
czach polityki narodowej, dla te- 

go tak się cieszy, gdy ta opinia 

jest trafną i mądrą. Kraj rozumie 
w głębi swej duszy tak: Skoro 

dziś ta wielka garść najlepszych 
ma zdrowe i trafne pojęcie o po- 

- 

trzebach politycznych Polski, ju- 
tro czy pojutrze będą miały te sa- 

rn e pojęcie dwa lub trzy miliony 
ludu polskiego, żyjącego w naj- 

lepszych warunkach dla oświaty, 
zamożności i wyrobienia charak- 
teru obywatelskiego. A to już bę- 
dzie siła znaczna, siła z którą ka- 

żdy wróg ojczyzny będzie musiał 
*ię 'ic/yć. 

Lecz nie tyuco aia Kraju wa«- 

ną jest dziś opinia Związku o po- 
lityce narodowej. Jeszcze waż- 

niejszą jest ona dla samego Zwią- 
zku. Przez oświadczenie tej opi- 
nii Związek składa przed sobą i 

przed całym światem eg*amin 
dojrzałości politycznej i decyduje 
jednocześnie o swojem prawie 
przewodzenia wychodźtwu. Je- 
żeli głos Związku dziś w tej 
sprawie będzie trafny i mądry, 

każdy przyzna, że Związek jest 

już tem, za co się podaje, że 

Związek jest rzeczywiście orga- 
nizacyą narodową, patryotyczną, 

dojrzałą i mądrą, a więc upra- 
wnioną do występowania na cze- 
le całego wychoditwa. Jeżęli, po- 
wtarzamy, głos Związku w spra- 
wie tak żywotnej i pihiej, będzie 
trafny i mądry, każdy człowiek 

dobrej woli będzie musiał powie- 
dzieć głośno do wszystkich lub 

przynajmniej po cichu do siebie 

samego: Zaprawdę Związek ma 

prawo • nawoływać wszystkich 
Polaków pod swój sztandar w i- 

mię ojczyzny, albowiem on jeden 
na wychodżtwie dowiódł, że rozu- 
mie potrzeby tej Ojczyzny, że 

jest zdolen ocenić trafnie każdą 

sytuacyę, że nie popełni żadnego 
błędu kardynalnego ani przez za- 

palczywość, ani przez partyjność, 
ani przez brak odwagi obywatel- 
skiej, - ) 

* 

• A dalej pisze "Zgoda": 
Dla nas, którzy to piszemy, 

nie ma żadnej wątpliwości, że 

Związek jui dojrzał do zajęcia 

poważnego stanowiska w życiu 
politycznem Polski. 
W naszem rozumieniu Zwią- 

zek dawno już wyszedł z pie- 
luch dziecka i świeżo wyrósł z 

krótkiej 6ukni pacholęcia, Wcho- 
dzi on już w pierwszy okres doj- 
rzałego wieku młodzieńczego, w 
okres mądrości i powagi, połą- 
czonej z ciepłem serca i czysto- 

ścią duszy, Związek ma już dziś 
prawo wołać na całe wychodź. 

| two: chodźcie do mnie wszyscy, 
którzy koctfacie Polskę i chce- 

cie pracować dla niej, bo ja nie 
zawiodę was na manowce. Zwią- 
zek ma już to prawo i dowiedzie 

tego na cejmie XVI przez po- 

wzięcie uchwały, łndorsującej 
najlepszą, najmędrszą i najpoży- 
teczniejszą dla Ojcayzny polity- 
kę krajową. 

Bardzo pięknie powiedziano, 
lecz jeżeli tak jest, jak powie- 
dziano, prosimy nam odpowie- 
dzieć na skromne pytanie: Gdzie 

się podzieją legiony "narodow- 

ców" na wypadek finansowego 

bankructwa pośmiertnej kasy 

Związku? Gdzie się podzieją owi 

prowodyrzy, którzy dzisiaj tak 

pięknie mówią, ciesząc się utrzy- 
maniem przy związkowym żłób- 

ku, He płatnych prenumeratorów 
czytać będzie "Zgodę", wycho- 
dzącą dzisiaj w takiej ilości' 

egzemplarzy, ile członków liczy 

Związek, jako organizacya bene- 

fitowa i zostająca pod kontrolą 

władz stanu Illinois, nie mają- 

cych z aspiracyami redakcyi or- 

ganu Związku nic wspólnego. 
Jeżeli "Zgoda" przekona nas, że 

po bankructwie Związku pod 

względem finansowym, czwarta 

część jego dzisiejszych człon- 

ków pozostanie wierną hasłom 

związkowym ł nie porzuci swej 

organizacyi, ażeby nadal działać 
w duchu dzisiejszego redaktora 

"Zgody", w takim razie przyzna- 

my, że powyższe wywody tej ga- 

zety są czemś więcej, niż pias- 
kiem, rzucanym w oczy 

— naiw- 

nym. 

Wielkie zebranie Piekarzy 
Polskich. 

" 

odbędzie się w sobotę, dnia, 9go 

września o godzinie 2giej po po- 
łudniu, W hali ob. Kucharskiego, 
na 48ej i So. Wood ul. Główny 

sekretarz stowarzyszenia między- 
narodowego, H. Harzbecker i in- 

ni dobrzy mówcy będą obecni. 
8w. Komitet 

— Pani Julia Ascherowa w Lobl- 

sitz, w Czechach, obchodziła przed 

kilku dolami getn? rocznicę urodzin. 

Staruszka przypomina sobie doskona- 

le Napoleona którego widziała Jako 
8-letnla dziewczynka, podczas wjazdu 

wielkiego cesarza do Drezna w roku 

1818. Pani Atelierowa czuje alf flzjp* 

cznie 1 umysłowo zupelale raeśk*. I uf. 


