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Wojna Rosyjsko-japońska 
—Pod Makdenem panuje cisza. Bardzo 

rzadko przychodzi do starć pomiędzy od
działami wywiadowczymi. 

—Wielkorządca Aleksiejew przybył do 
Petersburga w poniedziałek. Przyjmowano 
go owacyjnie. Nie wiadomo jeszoze, jaki 
ozeka go los. 
|— Japończycy ukończyli już budowę ko

lei żelaznej przez całą Koreję. Kolej ta da 
im możność szybkiego przeprawiania woj
ska i prowizyi do Mandżuryi. 

Dnia 11 listopada w nocy rosyjski#woj
ska zaatakowały Japończyków na lewem 
skrzydle pod Wuczentai. Japończycy z 
dobrego ukrycia atak odparli, zabijając 60 
i raniąc 300 Rosy an. 

Japoński parlament uchwalił nowy po-
datek od towarów sprowadzanych z zagra
nicy. Rzeczy potrzebne dla ludu będą 
wolne od cła, ale od rzeczy potrzebnych 
dla bogatych będzie wysoka opłata. 

—Z Tokio donoszą, że krążownik "Gro-
moboj" po wyreperowaniu wyjechał z Wła-
dywostoku na próbną wycieczkę i wjechał 
na skałę podwodną, przyczem został tak 
mocno uszkodzony, że musiał być przy
ciągnięty do portu przez inne okręty. 

—Z Warszawy donoszą, że d. 13 listopada 
ponowiły się zaburzeuia z powodu brania 
rezerwistów do wojska. Dla uśmierzenia 
demonstraoyi wezwano wojsko, które za
biło dwóch policyantów i ośmiu cywil
nych. Telegram nie podaje szczegółów. 

—Ambasador japoński Montono oświad
czył w pewnym interwiewie: Gdy o nas 
świat dowiedział się, że posiadamy wiel
kich malarzy, uważał nas mimo to za bar
barzyńców; dziś, gdy przekonał się, że 
umiemy także zabijać, widzi w nas naród 
ucywilizowany... 

—Korespondenci gazet angielskich do
noszą, że w dotychczasowych walkach u-
cierpiały najbardziej te pułki, w których 
służy procentowo najwięcej Polaków i Fin-
landczyków. Tak więc Rosy a wytępia 
"wrogów wewnętrznych"—choć jej się nie 
udaje pokonać "wroga zewnętrznego." 

Okręty "Alabama" i "Florida." na
leżące do firmy amerykańskiej w Savan
nah, Ga., zostały sprzedane Rosyi i będą 

^ używane do przewożenia węgli dla floty 
~ bałtyckiej. W celu ominięcia prawa neu

tralności, okręty sprzedaue były na imię 
jakiegoś kupca afrykańskiego, który je od
przedał Rosyi. Akty sprzedaży sporządzo
ne były w Berlinie. 

—Poseł japoński w Londynie, p. Hayą-
szi,' oświadczył: "Pod pewnym względem 
jest zima w Mandżuryi lepszą dla operacyj 
wojennych, niż lato. W zimie transporty 
zapasów i amunicyi są o wiele łatwiejsze. 
Ważny in punktem, który musimy zająć, 
jest Tieling. Jeżeli ten sukces zostanie 
osiągnięty, to nic nie będzie mogło wstrzy
mać naszego marszu na Char bin." 

—Marynarze rosyjscy, którzy zostali za
trzymani z okrętem "Lena" w porcie San 
Francisco, sprawują się bardzo źle. Nasz 
korespondent donosi, że w ub. tygodniu 
trzech z nich aresztowano za kradzież, a 
jednego za próbę ucieczki; jeden zaś zabii 
się w pijanym stanie, spadłszy z wysokośoi 
36 stóp. Zabitemu wyprawiono wspaniały 
pogrzeb. Pomiędzy załogą "Leny" znaj
duje się tylko sześciu Polaków. 

—Ładunek okrętowy złożony z 2,000,-
000 fantów wołowiny, z którego ozęść 
czwartą dostarczyła firma "Oudahy 
Packing Oo.", został przez Japończyków 
skonfiskowany u wybrzeży japońskich. 
Mięso to było przeznaczone dla wojsk ro
syjskich w Mandżuryi. Rosya natychmiast 
zamówiła dalszych 2.500,000 funtów, któ
re mają być dostarczone w przeciągu dni 
czterdziestu. 

% —Z Mukdenu donoszą: Wojsko cierpi 
' bardzo wskutek panujących tu mrozów. 

Okolica na 30 wiorst na południe od Muk
denu zupełnie spustoszona. Drogi przed
stawiają smutny widok. Długie szeregi 
rannych powoli się posuwają. Osła lu
dność tubylcza, wraz z kobietami i dzie
ćmi, uciekła z placu boju. Dawny dobro
byt zniknął. Wiele domów z ziemią zrów
nanych. Mukden przepełniony setkami ro
dzin, którym brak najpotrzebniejszych 
środków do żyoia. 

—Ponieważ kilka gazet rosyjskich ode
zwało się za zawarciem pokoju z Japonią 
bez pośrednictwa któregokolwiek państwa, 
jeden z dyplomatów japońskich w prywa
tny sposób zapytał się we właściwych sfe-
raoh w Londynie, o ile urzędowa Rosya 
jest skłonna do zawarcia zgody. Urzędnicy 
rosyjscy odpowiedzieli, że nie życzą sobie 
woale słuchać o zawieraniu pokoju. Mo
skale nie mają żadnego miłosierdzia dla 
tych tysięcy biednych żołnierzy, którzy 

rn giną na polu walki, oraz dla ich krew
nych. Za takie barbarzyństwo niezawodnie 
przyjdzie kiedyś na Rosyę kara. 

—W ostatnich dwudziestu latach Rosya 
1 Japonia czyniły wszelkie wysiłki, aby 
postawić armie swe na poziomie armij za-
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W nocy 21 22 października rosyjska flota bałtycka, składająca się z siedmiu pancerników ośmiu krążowników i kilkudziesięciu torpedowców, na
padła na angielskie statki rybackie na morzu Północnem, w odległości 200 mil od miasta Hull. Pomimo, że statki rybackie zaopatrzone były w odpowie
dnie znaki, pomimo że rosyjskie okręty znaki te widziały za Domoca reflektorów. uomimo svirnalow ostrzeirawezvi h rosyjskie okręty wojenne okrążyły 

zabitych. Trzy inne statki otrzyma 
_  . . .  .  „  1 ' r a n e "  k u  s t a t k o w i  " G u l i , "  n a  o k o  

ło którego padają pociski. Rosyjskie okręty wojenne widać w dali, jak oświecają morze reflektorami i strzelają na bezbronnych i nic niewinnych rybu 
ków. Uosyanie do tej pory nie wyjaśnili, z jakiej przyczyny dokonali rozboju. 

chędnio-europejskich. Przez czas ten je 
dnak Rosya nie poświęciła nic (po części 
z powodów politycznych ) dla oświaty lu
dowej. Stosunek poborowych nie umieją
cych czytać ani pisać pozostaje zawsze ten 
sam, a mianowicie 97 do 100. Japonia 
przeciwnie, zwiększała budżet oświaty o 
wiele Bzybciej aniżeli budżet wojny. Tak 
od roku 1894, gdy kredyty przeznaczone na 
wojsko i marynarkę zwiększyły się tylko w 
stosunku 150 procent, budżet oświaty 
wzrósł o 780 procent. Wojna obecna wyka
zuje skutki szerokiej oświaty ludowej. 

—Rząd japoński zaciągnął nową poży
czkę na dwieśoie milionów jenów. Połowę 
tej sumy wyłożyli kapitaliści japońscy 
na miejscu, a drugą połowę zaciągnięto 
w Londynie. Jakiej wielkiej wiary nabrali 
jiapitaliści europejscy w powodzenie Ja-
ponii w tej wojnie, świadczy ten fakt. 
że na zakupno owych stu milionów bon-
dów złożono aż pięćset milionów. Na razie 
zaledwie jedną piątą część tego potrzebo
wała Japonia. 

—Gen. Stoesel, dowódca załogi port-ar-
turakiej, został mocno ranny i leży w szpi
talu. Pomimo próśb i nalegań ze strony 
wojska nie chce on poddać fortecy. Wobec 
tego żołnierze ukradkiem uciekają z forte
cy i poddają się Japończykom. Zbiegowie 
opowiadają, że oficerowie zastrzelili kilku 
żołnierzy, którzy próbowali dezertować. W 
fortecy podobno panuje wielki głód, a amu
nicyi jest już taki brak, że Rosyanie muszą 
kule do armat robić z drzewa, zamiast z 
żelaza. Gen. Stoesel uparł się i mówi, że nie 
podda fortecy, dopóki choć jeden żołnierz 
pozostanie przy życiu. 

—Znany korespondent wojenny Niemi-
rowioz-Danczenko donosi, że general Ku-
roki, który dowodził pierwszym korpusem 
armii japońskiej-, umarł w Liaojangu dnia 
4 października wskutek ran otrzymanych 
z granatu. Podobno odłam granatu wyrwał 
Kurokiemu część piersi i brzucha. Wia 
domości o śmierci gen. Kurokiego nie po
twierdza żaden korespondent, choć było 
dosyć czasu na przesłanie tej wiadomości 
nawet listownie. Japończycy nie mieliby 
też powodu do ukrywannia takiej wiado-
mośoi, o której wcześniej czy później 
świat by się dowiedział. Nie pierwszy to 
raz głoszone są fałszywe pogłoski o śmierci 
gen. Kurokiego. Rosyjscy korespondenci 
już w czerwcu puścili pogłoskę o śmierci 
tego wodza, a w lipcu zapewniali świat, że 
rosyjskie wojska wzięły go do niewoli, w 
sierpniu głoszono o chorobie jego na mala-
ryę itd. Ludzie się tylko śmieją z tych po 
głosek i kpią z Rosy an, że ich zabijają 
nietylko żywi, ale i umarli Japończycy. 

—Z Petersburga piszą do gazet wiedeń
skich : Jest publiczną tajemnicą, że mobi 
lizacya wojsk napotyka na ogromne tru
dności, z powodu niechęci ludności do 
służby wojskowej. W niektórych okręgach 
wojskowych rząd dał wskutek tego zape
wnienie, że mobilizowane pułki nie odej
dą na plac boju, ale służyć będą tylko ja 
ko uzupełnienie do garnizonów europej 
skich, które odejdą do Azy i wschodniej 
Zrazu wierzono temu zapewnieniu, partya 
jednak rewolucyjna rozwinęła silną pro
pagandę, objaśniając lud, że podobne za
pewnienie jest tylko mydleniem oczu, a 
zarazem przedstawiała, na jakie niebez 
pieczeństwa narażeni są żołnierze w Azyi 
wschodniej. Dzięki tej propagandzie, mi
mo że o tom dzienniki nie mogą pisać, 

publicznie znaną jest wiadomość, że po
wstają bunty w licznych okręgach. Między 
innymi, rezerwiści jednego północno-rosyj-
skiego pułku piechoty zabili bagnetami 7 
swoich oficerów. Gdzieindziej znów cały 
pułk mial odmówić posłuszeństwa w chwili, 
kiedy miano go wsadzać do pociągu kolejo 
wego. Dopiero generałowi udało się rezer
wistów nakłonić do posłuszeństwa. Podo
bne zajścia ogromną troską napełniają naj
wyższe koła wojskowe, a car ma być nad
zwyczaj przygnębiony i .zaniepokojony. 
Rozszerzane jeat ogólnie zdanie, że straco 
na walka jest raną, która zagoić się może, 
lecz buuty wojskowe równają się zakaże
niu krwi, które grozi śmiercią... 

Japończyk milczy przy obcych. 

Pan Niemirowicz Danczenko zamieszcza 
w pewnem piśmie rosyjskiem charakte 
rystyczne opowiadanie rannego żołnierza 
rosyjskiego o Japończykach. 

"W lazarecie u nas—opowiada ów żoł
nierz—leżał jeden ranny Japończyk. 
Wszyscy z nim dobrze, delikatnie, a ten, 
szerokopyski, ciągle milczy. Siostry mu 
dogadzały, doktorzy cygarka mu w gębę 
pakowali.... I myśmy próbowali—przecież 
to żołnierz, niby towarzysz. A ten pysk 
odmie i ani słowa. 

My, ma się rozumieć, o swoich intere
sach mówimy, o swoich zwierzchnikach... 
Są przecież rozmaici między naszymi... 
Ranni języków nie pilnują, co w myśli, 
to i na języku. Niejeden takiego z siebie 
wodza robi, że choć zaraz go z żołnierza 
na generała dawaj. On by pokazał! 

Jeden z nas odezwał się o tym Japoń
czyku: 'musi być głupiec nielada, kiedy 
nic nam o sobie nie mówi.' 

Myśleliśmy, że nic nie rozumie, a ten 
jak się nie odwróci, jak nie spojrzy na nas 
zgóry—jakby chciał powiedzieć: oj, ho
łota, hołota z was—i po rosyjsku jaknaj 
czyściej mówi: 'My nie tacy głupcy, jak 
wy... My przy obcych języka nie rozpu
szczamy.' 

Oo? Dobry taki Japończyk? Jaki to 
charakter! Tyle czasu milczał, a jak po
wiedział, to powiedział 1 —Wszystkich nas 
jakby z błotem zmieszał.... 

Tylko że umarł wkrótoe—miał piersi 
przestrzelone. Ciągle żywą krwią pluł, jak 
panienka, w chusteczkę... Niema co ga 
dać: to naród, co dba o porządek wedle 
siebie... Przed śmiercią list pisał do do
mu. Przychodził ich tłomaoz i opowiadał 
nam, że w liście przed rodzicami naszych 
doktorów i siostry chwalił... 1 tak im na
kazywał: jeżeli spotkacie rannego rosyj
skiego, żebyście go pielęgnowali i wszel 
kiej prowizyi bez odmowy dawali..." 

Rezultat Wyborów. 

—Największa przewaga głosów repu
blikańskich zaznaczyła się w Pennsylva
nia gdzie Roosevelt otrzymał 824,907, a 
Parker tylko 339,495 głosów. 

—Porażka party i demokratycznej z kan
dydatem tak umiarkowanym jak Parker na
pełnia radością serce Wm. J. Bryana. Jest 
on pewien, że rządy party i znów przejdą w 
jego ręce. 

—"Wątpliwy" stan Indiana oświadczył 
się większością 75,000 głosów za Roosevel-
tem. Drugi "wątpliwy" stan Vermont ró

wnież okazał się republikańskim. Stan Ken
tucky pozostał demokratycznym. 

- Partya prohibicyonistów jest zadowo
lona z rezultatu wyborów. Kandydat na 
prezydenta dr. Swallow z Pennsylvauii nie 
został wprawdzie wybrany, ale otrzymał 
300,000 głosów, co jest dowodem, że liczba 
przeciwników piwa i wódki jest znaczna. 

- Obliczają, że partye republikańska i 
demokratyozna wydały w tym roku na agi-
taoyę przedwyborczą kolosalną sumę 
$22, "00,000. Oczywiście obu partyom 
pieniędzy dostarczały trusty i kapitaliści. 

-W stanie Massac hussets zwyciężyli 
Roosevelt i Fairbanks, ale na gubernatora 
przeszedł demokrata Wm. L. Douglas, 
właściciel słynnej fabryki obuwia. 
Wszyscy robotnicy głosowali za nim, po
nieważ dobrze opłaca swych ludzi i sprzy
ja uniom. 

—Po raz pierwszy w historyi Stanów 
Zjedaoczonych stan Missouri oddał więcej 
głosów republikanom niż demokratom. 
Roosevelt pobił tam Parkera większością 
5,000 głosów, ale na gubernatora przeszedł 
demokrata Folk, pobiwszy słabą większo
ścią głosów republikanina Wallbridgea. 

—W stanie Wisconsin było dwóch repu
blikańskich kandydatów na gubernatora: 
La Follette i Peck La Follette został wy
brany powtórnie. Jest on lubiany przez na
ród za walkę jaki} toczy z kompaniami kole-
jowemi, które się wykręcają od płacenia 
podatków. Popularność jego wciąż rośnie. 
Niektórzy zaczynają przebąkiwać, że był
by z niego dobry następca Roosevelta. 

—Gubernator stanu Colorado, p. Peabo-
dy (rep ), przepadł przy wyborach, choć 
cały stan wykazał większość republikańską. 
Gubernatorem na jego miejsce wybrano 
demokratę p. Albę Adamsa. Z ustąpieniem 
Peabodyego skończyły się krwawe rządy 
milicyi w okręgu Cripple Creek, a straj 
kierzy, wypędzeni siłą za granicę stanu, 
zaczynają wracać do swoich gniazd ro 
dzinnych, zupełnie bezpieczni. Generał 
milicyi Bell, osławiony kat strajkiorów, 
podał się do dymisyi. Ma zamiar wyjechać 
do Meksyku, aby objąć posadę dyrektora 
pewnej kopalni. 

Si 

•—Głosów elektoralnych posiada Roose
velt 34;*, Parker—133. Ażeby zostać pre
zydentem potrzebował Roosevelt mieć po 
swojej stronie tylko 238 elektorów. Ogółem 
w całym kraju na Roosevelta padło 8,356,-
500 głosów, a na Parkera 6,143.500, czyli że 
większość głosów oddauych Rooseveltowi 
wynosi 2,213.000, roku 1900 na Mc-
Kinleya padło 7,217,810 głosów, ua Bry
ana 6,357,826 głosów, czyli że większość re
publikańska wynosiła wówczas tylko 859,-
984 głosów Ztąd widać, o ile partya republi
kańska szybciej od demokratycznej zdoby
wa zwolenników). 

—Niema dotychczas cyfr dokładnych co 
do ilości głosów oddauych party i socyali-
stycznej, to tylko jest pewnem, że conaj-
mniej 600 000 głosów padło na Debsa, a 
prawdojlodobnie nawet znacznie więcej— 
do 800,000. fiest to ilość ogromna, jeżeli 
sie zważy, że przed czterema laty zaledwie 
87,769 głosów w całym kraju padło na so-
cyalistów. Wzrost głosów socjalisty
cznych da się zauważyć wszędzie, we wszy
stkich stnnaoh z wyjątkiem Massachussets. 
Najbardziej wzmogła się procentowo ilość 
głosów socyalintyoznych w Chicago, bo do
sięgła cyfry 46.000, czyli siedm razy więk
szej niż przy wyborach wiosennych. W sta-
nieWisconsin socyaliści zdają się być najsil
niejsi. W mieście Milwaukee na Debaa pa
dło więcej głosów niż na Parkera. Socyali
ści w tem mieście obrali jednego senatora 
stanowego i czterech asemblimanów. 
Ich kandydat na kongresmana związkowe
go, Berger, otrzymał tyleż prawie głosów 
co republikanin. Partya socyalistyczna 
rośnie najbardziej kosztem partyi demokra
tycznej. Wszyscy politykierzy zgadzają 
się na to, że wkrótce będą tylko dwie 
partye: republikańska, czyli kapitalisty
czna, oraz socyalistyczna, ożyli robotni
cza. 

Awantura w kościele polskim. 

BALTIMORE, MD., d. 14 listopada.— 
W polskim kościele św. Stanisława wy
darzyła się w niedzielę wieczór ogromna 
awantura. Przybył tamże kardynał Gib
bons, ażeby wziąść udział w uroczystem 
nabożeństwie, urządzonem z okazyi dwu-

m' 

EUGENE V. DEBS, 
kandydat na prezydenta partyi socyaliatycznej. 

Otrzymał około 800,000 głosów. 

DK. 81 LAS F. SWALLOW, 
kandydat na prezydenta partyi prohibicyonistów. 

Otrzymał około 300,000 głosów. 

dziestopięcioletniej rocznicy otwarcia ko
ścioła. Kardnyał miał także bierzmować 
wiele polskioh dzieci. 

Zaledwie jednak kardynał wszedł do ko
ścioła przez zakrystyę.gdy drzwiami fronto-
wemi wpadł tłum liczący kilkaset Pola
ków i zmierzał wprost do niego. Wówczas 
kardynał i wszyscy otaczający księża ucie
kli do pokoju na górze nad zakrystyąi tam 
się zamknęli. 

Tłum podążył za nimi i już wybito szy
by w drzwiaob do pokoju tego prowadzą
cych, gdy nadbiegła policya i uwolniła 
księży z bardzo nieprzyjemnej sytuacyi. 
Wówczas wzburzony tłum zszedł na dół, 
i zamknąwszy drzwi kościoła, nie chciał 
nikogo puścić do środka. Ale dostarczono 
policyi drugiego klucza do kościoła, tak, 
że drzwi otworzono i z wielką tylko trudno
ścią porządek na nowo przywrócono. Poli
cya obsadziła cały kościół i zaproponowała 
kardynałowi odprawienie nabożeństwa, 
ale nie chciał on ani słyszeć o 'tem, lecz 
w otoczeniu policyantów udał się do swego 
pałacu. 

W sprawie tej, która budzi sensacyę w 
całem mieście, toczą się dziś dochodzenia 
sądowe. Przewódcy tego zajścia oświad
czyli, że wcale nie mieli zamiaru rzucić 
się na osobę kardynała, ale nie pozwolą ni
komu na odprawianie nabożeństw, dopóki 
kardynał nie powoła napowrót usuniętego 
proboszcza ks. Morysa. Oświadczyli dalej, 
że jeżeli ioh żądaniu nie stanie się zadość, 
natenczas utworzą kościół niezależny. 

Jak wiadomo, kardynał Gibbons dla
tego usunął ks. Morysa, że tenże nie
prawnie aresztować kazał wikarego ks. Wie<< 
rzoka za napisanie listu miłosnego do je-
go gospodyni. 
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