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Wojna Rosyjsko-japońska 
Rozbój na morzu. 

Zatarg rosyjsko-angielski, powstały o 
zabójstwo r.vbaków na Morzu Północnem 
przez rosyjskie okręty wojenne, ma być 
rozstrzygnięty przez speoyalną komisyę 
międzynarodową, którą utworzył Trybunał 
Hagski. Propozycyę takiego załatwienia 
sprawy podał francuski minister spraw za
granicznych Delcasse. Tymczasem rządy 
angielski i rosyjski wybrały własne komi
syę do zebrania faktów, które mają być 
przedstawione komisyi międzynarodowej. 

Wojny z powodu tego rozboju morskiego 
stanowczo nie będzie. 

Komisy a międzynarodowa oznaczy wy
sokość wynagrodzenia dla rodzin pomordo
wanych i pokaleczonych rybaków, a nadto 

/zadecyduje, czy oficerowie floty rosyjskiej 
*"ttiają być ukarani i w jaki sposób. Wre

szcie komisya ma zadecydować, czy i jaką 
gwarancyę ma złożyć Rosya, że w przy
szłości jej floty nie będą się dopuszczać 
rozbojów na morzach. 

O rozboju tym w prasie krążą najrozma
itsze pogłoski: dotfoszą więc, że flota ro
syjska napadła także duńskie, szwedzkie i 
niemieckie okręty, że pomiędzy statkami 
rybackimi na Morzu Północnem były rze-
ozywiście torpedowce japońskie i one roz
poczęły atak na okręty rosyjskie, wreszcie, 
że rosyjskie okręty wojenne wzięły swoje 
własne torpedowce za japońskie i zaczęły 
do nich strzelać, a nawet jeden zatopiły. 
Na potwiedzenie tej ostatniej pogłoski do- i 
noszą, że rosyjskiej flocie brakuje jedne-
go torpedowca, a drugi jest uszkodzony.; 
Ile jest prawdy w tych pogłoskaoh, do 'j 
wiemy się dopiero ze sprawozdania urzę j 
dowego komisyj śledozych. l 

Flota rosyjska przez kilka dni zatrzyma j 
łasię w porcie hiszpańskim Vigo, a w nooy 
1 listopada ruszyła w dalszą podróż. Po j 
wyjeździe floty rosyjskiej z Vigo, dzienni
ki ogłosiły, że Rosya złamała przyrzeczenie 
dane Anglii i że angielska flota, znajdują
ca się w pobliżu Gibraltaru, otrzymała na
kaz zaatakowania Rosyan skoro się tam 
pokażą. Okazało się jednak, że to wszystko 
nieprawda. Pomiędzy Anglią i Rosyą nie 
było wcale układu, że cała flota rosyjska 
ma się zatrzymać w Vigo, lecz tylko czte 
rech oficerów, którzy są odpowiedzialni za 
rozbój na morzu. Tych oficerów pod stra

szą już odesłano do Petersburga. 

Oblężenie Portu Artura. 
Z Tokio donoszą, że wojska japońskie 

bombardowały twierdzę port-arturską od 
24 do 29 października. Rezultat tego bom
bardowania jest ten, że zdobyto fort rosyj
ski na górze Rihkung i pociskami wznie
cono dwa wielkie pożary: składu prochu 
bezdymnego, oraz kilku domów. Do okrę
tów stojących w porcie wystrzelono 319 
trafnych pocisków. Na dwóch okrętach po
wstał pożar od pocisków, a trzy inne zo
stały mocno uszkodzone. 

UCIECZKA ARMII ROSYJSKIEJ Z LIAOJANGV. 

id 
rzek: 
syanie 
la się ucieczka armii rosyjskiej z Liaojan^u. Obrazek powyższy przedstawia, jak wojsko przeprawia się przez rzekę Taltse. 

Z pola walki. 
Sytuacya na terenie wojny nie zmieniła 

się jeszcze od czasu bitwy nad rzeką Sza-
ke. Wojska rosyjskie zajmują terytoryum 
po północnej stronie rzeki, a japońskie po 
stronie południowej. Niemal codziennie 
odbywają się mniejsze lub większe starcia 
pomiędzy oddziałami wywiadowczymi, ale 
nio nie wiadomo, o ile która armia jest 
przygotowana do rozpoczęcia ataku. Obie 
armie otrzymają znaczne posiłki, z tego 
więc wnosić można, że rozpocznie się nowa 
bitwa pod Mukdenem, która będzie o wie
le większa niż dwie poprzednie. 

ECHA WOJNY. 
—Na Newie pod Petersburgiem robią 

nowe doświadczenia z łodziami pedwedne 
mi. Owe doświadczenia odbywają się wo-

• bec tłumów publiczności, zbierającej się na 
bulwarach. Dotychczasowe doświadczenia 
dały bardzo dobry rezu ltat, wobec czego 
postanowiono z łodziami większego typu 
zrobić szereg doświadczeń na pełnem mo
rzu. 

—Cesarz japoński wydał proklamacyę do 
narodu, wzywającą do cierpliwości i wy
trwania. Armia i flota okazały waleczność i 
lojalność; urzędnicy i naród popierają 
wojsko. Dotychczas osiągnięto pomyślne 
skutki; ostateczny rezultat jeszoze daleki. 
Wobec tego jest rzeczą konieczną uzbroić 
się w cierpliwość i dążyć statecznie do o-
siągnięcia ostatecznego celu. 

—Hrabia Okuma wygłosił przy pewnej 
sposobności mowę, w której powiedział: 
"Naiód japoński musi być przygotowany 
na dłuższą wojnę. Potrwa ona przynajmniej 
2 lata, a pochłonie około 2 miliardów jenów. 
W roku przyszłym Japonia zaciągnie po 
życzkę na 500 milionów jenów.'' Mówca we
zwał naród, aby wytrwał w ufności w wy-
jłik sprawy, bo zwycięstwo oręża japoń
skiego jest pewne. 

—W żadnej wojnie elektryczność nie gra
ła takiej roli, jak obecnie u Japończyków. 
Każdy generał brygady siedzi przy apara
cie telegraficznym, który go łączy » dywi-

zyonerem, a każdy dywizyoner telegrafem 
lub telefonem porozumiewa się z komen
dantem korpusu. Oddziały pionerów spie
szą za każdą kolumną japońską z drutami 
i przyrządami telegraficznymi i telefoni
cznymi, i w krótkim czasie urządzają połą
czenia elektryczne pomiędzy oddziałami 
wojsk.—Rosyanie dotąd nie korzystają w 
tak rozległy sposób z elektryczności. 

—Czytamy w"Gońcu" warszawskm: Do 
Mandżuryi przyjeżdża coraz więcej pań. 

było w Mandżuryi. 

wu w utyci') podczas obecnej wojny. -Tuż 
w bitwie pod Liaojangieta mieli podobno 
Japończycy posługiwać się granatami 

| ręcznymi przy szturmach na niektóre 
; pozycye rosyjskie, gdyż haubice ręczne, 
! które tam posiadać mieli wedle niektórych 
sprawozdań Japończycy, nie istnieją wca-

; le, o ile wiadomo. Widocznie chodzi tutaj 
! o granaty ręczne. Gdy pod Portem Artu-
j ra rzucili się Rosyanie na fort Wysoka 
j Góra, obsadzony przez Japończyków, ko-
i lumny rosyjskie, jak to stwierdziły donie
sienia z rozmaitych źródeł, używały gra Nigdy tyle kobiet nie 

nigdy Charbio nie widział takiego zastępu "'""J* * • <"£<""* (5™ 
płci pięknej, rrz.dewazystk.em—eioatry ręcznych, napełnionych pyroksyh-
miłosierdzia, za niemi—damy. Małżon
ki generałów, oficerów, urzędników dwor
skich, przyniosły wonie wytworności wiel
komiejskiej w stepy dalekiej Mandżuryi. 
Przybyły, aby nieść pcoiechę mężom, albo 
jako opiekuuki Czerwonego Krzyża. Jadą 

ną i mających aż do 18 funtów vagi. W 
tym wypadku nie tyle rozchodziło się 
o zniszczeuie japońskiej piechoty, do czego 
wystarczałyby o wiele słabsze naboje, jak ra 
c?ej o wysadzenie w powietrze wałów belko 
wycb, za którymi byli ukryoi Japończycy 

był Mukden małoznaczną wioszczyną ohiń-
ską, dopóki założyciele dynastyi mandżur
skiej nie zamienili jej na swoją siedzibę. 
Gwiazda ich tak jasno zabłysła, że wkrótce 
osiedli w stolioy Chin, ale choć niedługo ! kiego wstydu. Odtąd Rockef 

częstokroć na sam plac boju i przez lor- ®ranat;y ręczne są wydrążonymi pociskami, 
netkę polową patrzą ciekawie na krwawe za
pasy. Do Mandżuryi przybyła nawet 
"gniazda"petersburska, śpiewaczka Wial-
oewa, i śpiewa posenki w Charbinie na do
chód rannych żołnierzy. 

—Zajmujące szczegóły podaje w czaso
piśmie lekarskiem "Arohiv fuer klinische 
Chirurgie" japoński lekarz wojskowy 
dr. Haja o różnicy w ranach, zadawanych 
przez małokalibrowe kule, pokryte powło 
ką (płaszczem), używane przez Japoń
czyków, a w ranach po kulach ołowianyoh 
dawnego systemu, jakich jeszoze dotych
czas używają Rosyanie. Dr. Haja stwier
dził, że liczba natychmiastowych śmierci 
jest większa po ranach zadanych przez 
obecne kule z powłoką stalową, niż po ra 
nach skutkiem kul ołowianych. Jeżeli je
dnakże rana po kuli z płaszczem stalowym 
nie jest śmiertelną, to o wiele łatwiej mo
żna ją wyleczyć i Bzybciej się goi, niż rana 
zadaua dawną kulą ołowianą. 

—Tak zwane ręczne granaty, których w 
Europie używała piechota w XVII i XVIII 
wieku, weszły po długiem zapomnieniu zno-

posiadającymi mniejszy kaliber i Iżejsząwa 
gę, a rzuca jeżołoierz ręką, jak piłkę. Gra 
naty posiadały w Europie w XVII i XVIII 
wieku bataliony grenadyerów, które uży
wały ich w każdej bitwie. Później granaty 
ręczne były w użyciu tylko podczas walk 
obiężniozych. Czasami większą liczbę 
ręcznych granatów rzucano za pomocą 
strzału z moźazierzy i nazywano to "gra
dem granatowym." W dzisiejszych ozasach 
granaty ręczne mogą znaleść zastosowanie 
tylko w walce oblężniczej lub pozycyjnej. 

JOHN D. ROCKEFELLER 
największy magnat trustowy w Stanach Zje

dnoczonych. 

Mukden 
Święte miasto Mukden jest tem samem 

dla Mandżnrów i Chińczyków, czem Lassa 
dla Tybetańcayków, Mekka dla Ara
bów, Delphi dla Hindusów ,lub Rzym dla 
katolików. Miasto jest święte, a potęga, 
która panuje w niem, jest wieczną potęgą 
kraju. Miasto jest święto, ponieważ w niem 
znajdują się groby przodków obecnie panu
jącego domu w Chinach. Dla Chińczyków 
i Koreańczyków najbardziej świętemi rze 
czami na świecie są mogiły ojców, a naj
bardziej drogiemi pamiątkami rodowemi— 
tablice pośmiertne, na których wypisano 
imiona spoczywających w grobowcu ojców. 

Jeżeli Rosyanie ustąpią z Mukdenu, to, 
stosownie do wierzeń Chińczyków, zrzekną 
się tem samem wszelkich praw do przywła
szczonego sobie posiadania Mandżuryi, 
aczkolwiek, według wszelkich danych, je 
dyną różnicą w okupacyi miasta przez Ja
pończyków będzie to, że zamiast Rosyan, 
żołnierze Mikada rozłożą się w wielkim 
parku mukdeńskim. W tym to parku, 
nadzwyozajnie pięknym, znajdują się 
Tung-Lingi, ożyli wschodnie grobowce, 
miejsca spoczynku dziadków i rodziców 
pierwszego władcy Mandżuryi, który za
siadł na wielkim tronie Smoka w Chi
nach. 

Grobowce przedstawiają się jako wielkie 
półkole ziemi, pokrytej wapnem i ozdobio
nej jednem jedynem starem drzewem. Tuż 
przy tem wzgórzu znajdują się świątynie i 
sztuczne ogrodzenia z ziemi w formie ni
skich pagórków, wzniesione od strony pół 
nocnej, w celu powstrzymania złośliwych 
wpływów, promieniujących z tej strony 
nieba, aby nie zakłócały spokoju tych wiel
kich, którzy jui odeszli... 

Ow książę mandżuiski wyruszył z Muk
denu w r. 1640, ogniem i mieczem niszcząc 
Chiny, w krwawej bitwie pobił panu 
jącą dynastyę Mingów i sam zasiadł na 
tronie pekińskim. Za dynastyi Mingów 

potem opuścili Mukden, mimo to miejsco
wość ta stale rozrastała się, a historyczny 
zaś związek rodziny panującej z miastem 
trwał dalej niewzruszenie w postaci grobo
wców. 

Północne grobowce zowie ludność Paj 
Ling. Są one rzeczywistą kopią wscho
dnie ii grobowców, tylko okolioa jest bar
dziej malownicza. Zwiedzanie ich połączo
ne jest z niebezpieczeństwem, punieważ 
banda Chunchuzów obrała sobie przyległy 
las za główną kwaterę... 

Mukden jest dziś miastem przedstawia-
jącem się poważnie, ludność zaś jego prze
kracza znacznie liczbę ćwierć miliona 
mieszkańców. Miasto samo otoczone jest 
silnym ceglanym murem, wysokim na (JO 
stóp, wzniesionym na mocnyoh fundamen
tach. Po za obrębem tego muru leżą przed
mieścia, które znowu są otoozone wałem 
z gliny wzniesionym. Jest jeszcze trzeci 
wał, który otacza dawny pałac, ten zaś 
znajduje się w centrum miasta jako świa
dectwo dawnej wielkości Mandżurów.— 
Mur miejski ma ośm wspaniałych bram z 
wielkimi bastyonami, otoczonymi wysokie-
mi wieżami Btrażniozemi i bateryami. Cie
kawym szczegółem jest brak "bramy wod 
nej," czyli kanału ściekowego. Za to archi
tekt został srogo ukarany, lecz mądrość je
go wykazały następne lata. Oto grunt w 
tych stronach jest tak twardy, że woda źró 
dlana nie jest narażona na zanieczyszczę 
nie. Po zrobieniu tego odkrycia wzniesio
no świątynię na cześć architekta, aby prze
błagać jego obrażonego ducha. 

Ulice Mukdenu są szerokie i proste, 
cudacznie zaś rzeźbione szyldy kupieckie 
nadają im piękny wygląd. Bardzo często 
szyldy owe za pomocą rzeźb opowiadają 
hiątoryę rodziny kupca. Handel w Mukde-
nie odbywa się na wielką skalę, zwłaszcza 
popyt jest na futra, wyroby z żelaza i 
europejskie tkaniny. 

Pod względem okrucieństwa kar Ckińczy-
cy nie dają się nikomu prześcignąć. Popu
larna ich metoda w bardziej dzikich oko 
licach polega na tem, że zakopuje się 
ofiarę w ziemi aż po szyję, udeptuje się 
twardo ziemię dokoła niej, stawia się czar 
kę z wodą tuż przy ustach, poczem zosta
wiają ją na pastwę głodu, porażenia słone
cznego, lub żarłoczności wilków. Czasami 
głowę nieszczęśliwca polewają miodem, 
aby przywabić owady, które na śmierć go 
zakłuwają. Więzień w kajdanach, lub w 
drewnianym, oiężkim kołaierzu, nałożo
nym na szyję, klęczący na łańcuchach— 
to zwykły widok przed domem urzędni
ka chińskiego. 

Może niebawem wkroczą do Mukdenu 
Japończycy, zmienią się władcy, lecz nie 
zmieni się kraj, jego ludność i jej charak
ter. 

Z polityki krajowe] 
—Senator Fairbanks, kandydat republi

kański na wice-prezydenta, objechał w 
celach agitacyi całe prawie stany Indiana 
i Kentucky, oraz część południową stanu 
Ohio. ^ 

—Federacya unii robotniczych w Den
ver, Colo., wydała odezwę do wszystkich 
robotników amerykańskich, w której wzy
wa, aby nie głosowali za Rooseveltem, po

nieważ pozwolił na rzeź i batiicyę straj-
kierów w Cripple Creek, Colo. Ponieważ 
odezwa nie poleca jednocześnie kandyda
tury Parkera, ztąd wniosek, że, zdaniem 
autorów odezwy, głosowanie na Debs'a 
byłoby najodpowiedniejsze. 

—Sędzia Parker przemawiał w Madison 
Square Garden w New York w poniedzia
łek wieczór. Tysiączne tłumy napetniały 
salę. Z powodu natłoku przeszło HX) poli-
cyantów było potrzeba do utrzymania po
rządku. W mowie swojej p. Parker wyka
zywał, że partya republikańska posiada tak 
olbrzymio sumy na ngitacyę tylko dzięki 
temu, żo popierają ją trusty. 

—Wielkiej wrzawy w świecie polity-
oznym narobiło oświadczenie p. Thomasa 
Lawsona w miesięczniku "Everybody's 
Magazine," że ma pewność, iż niRgnat 
naftowy Jolin D. Rockefeller i cała kom
pania Standard Oil popierają sędziego 
Parkera, a są przeciwni obiorowi Roosevel-
ta. Pan Lawson jest to kapitalista bostoń-
ski, który na spekulacyach giełdowych 
dorobił się milionów. Do niedawna trzymał 
z Rockefellerem, lecz będąc, jak twierdzi, 
przez tegoż oszukanym na operacyi zor
ganizowania trustu kopalń i szmelcowni 
miedzi, usunął się z byznesu całkowicie i 
oświadczył, że poświęci resztę życia zde
maskowaniu przed światem rozbójniczego 
systemu interesów, jakim się posługują 
Standard Oil Co , Rockefeller i Ska Przy
czyna gniewu magnata naftowego na p. 
Roosevelta ma być następująca Przed kil
koma miesiącami, kiedy p Roosevelt 
wziął się na dobre do "zwalczania tru-
Btów," J. D. Rockefeller młodszy posłał 
do niego telegram tej treści: "Sprzeciwia
my się uchwaleniu jakichkolwiek mtaw 
przeciw trustom. Uchwalenie tych ustaw 
musi być udaremnione. Nasz adwokat bę
dzie mówił z patiem w tej sprawie." Pan 
Roosevelt, nie czekając na prz\ bycie 
adwokata, dał ten telegram do opubliko
wania Prasie Zjednoczonej -i narobił w 
ten sposób kompann Standard Oil wiel-

llerzy poprzy
sięgli mu zemstę. Ich prawa ręka p Hen
ry H. Rogers, najpierw ofiarował poparcie 
swych milionów Hay'owi. potem Root'-
owi, a w końcu Markowi Saunie, uailując 

HENRY II. ROGERS 

prawa ręka i gływny wapóitiik Rockeie lora. 

namówić każdego z nich z kolei, aby 
kandydował na urząd prezydenta, a kiedy 
żaden wybitny republikanin na to przystać 
nie chciał, p. Rogers zwrócił się do par-
tyi demokratyczuej i po porozumieniu się 
z senatorem McCarreu z Brooklyna wysu
nął naprzód kandydaturę Parkera. "Mógł
bym—pisze p. Lawson—zapełnić całą ksią
żkę opisem sposobów, jakich używa trust 
naftowy, aby pobić Roosevelta. Powiem 
jednak krótko, że zakończy się ta kampa
nia masowem zakupieniem głosów w kilku 
stanach wątpliwych. Nie będą się wahali 
rzucić milionów dla zniszczenia Rooosevel-
ta. A gdy Parker będzie wybrany, wów
czas dla dudu amerykańskiego otworzy się 
piekło. Cały kraj zdany będzie na łaskę i 
niełaską naftowego trustu." — Cała ta hi-
storya zakrawa jednak za bardzo na sensa-
cyę, aby wszystko w niej misło być praw
dą. Znany korespondent Walter Wellmanw 
gazecie repbulikańskiej "Rekord-Herald" 
przytacza dowody, że zarówno Rockefel-
lerowie, jak Morgan, Caraegie, oraz inni 
milionerzy, dali w tym roku takie same su
my na partyę republikańską jak zwykle. 
Parker i demokraci twierdzą nawet, że dali 
więcej. Zaś co do Rogers'a.to ten dał rzeczy
wiście demokratycznemu kandydatowi na 
wice prezydenta Davisowi pewną sumę pie
niędzy na agitacyę, ale tylko $10,000, i miał 
się wyrazić, że więcej nie da, bo się nie-
opłaci. "Choćbym dał $10,000,000, to wte
dy jeszcze nie uda wam się kupić dostate
cznej ilości głosów do pobicia kandydatury 
Roosevelta"—miał się wyrazić p. Rogers 
przy tej sposobności, i to jest bardzo praw-
dopodobnem. 


