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Krótki przegląd wojny rosyj
sko-japońskiej. 

(Ciąg dalszy) 
Dsfałania wojenne marynarskie pod 

Portem Artura. 
Skoro tylko w d. lf lutego 1905 r. nastą 

piło formalne wypowiedzenie wojny, ad
mirał Togo zaraz rorpoczął szereg sta 
ków na Port Artura Rosyanie pospiesznie 
sączę!i forty fikować b^w tym porcie i 
takładać miny przy wejściu do zatoki. 
Podczas tego pospieunego zakładania 
min, transportowiec torpedowy rosyjski 
"Jenisiej" przypadkowo wjechał w za
toce Taljenwan na torpedę i wyleciał w 
powietrze Dnia 14 lutego nowa klęska 

•potkała Rosy an: krążownik "Bojarin" 
poszedł na dno, ugodzony przez tcrpf dę 
japońską. Dnia 3 lutego Japończycy po 
rai pierwszy usiłowali zablokować wen
cie do zatoki przez zatopienie w najwł
azem miejscu tegoż wejścia kilku sta
rych okrętów. Usiłowania te ponawiały 
•ię później kilka razy, lecz zawsze były 
płonne, chociaż w końcu udało im się 
wejście do portu częściowo zablokować. 
Dnia 23 lutego Japończycy zatopili atrza 
łami w Zatoce Gołębiej' kontrtorpedowiec 
rosyjski "WnuszytieJnyj." Dnia 13 
kwietnia kkska większa jeszcze od po 
przednich spotkała Roayan. Nocy po-
przednich admirał Togo umieścił miny 
podwodne w przejściu, którem przypu
szczalnie okręty rosyjskie wyjechałby 
mogły i portu. Rosyanie nic o tem nie 
wiedzieli. Owe<o dnia z rana słaba efks-
dra japońska wywabiła < kręty admirała 
iffakarowa z ukrycia, w ktćrem pozosta
wały, a dokonawszy tego. posłana adn.i 
fałowi Togo za pomocą teleurrafubezdru 
towego depeszę, ażebv odciął Rosyanom 
odwrót. Makarów, widząc że jest w i a 
tadzce. spiesznie cofnął się i zawrócił 
do portu W wejściu do przystani siatek 
admiralski "PetropawJowsk" wjechał 
na mine, założona poprzedniej mcy orzez 
J»nońc*yków i zatonał tak szybko że i 
C8łej zrł~pi uratowało Jycie tylko 72 lu
dzi W liczbie ofiar tej katastrofy był 
sam admirał Makarów i słynny rnslarz 
obrazów wojennvch Wereszczagin. Dnia 
17 kwietnia wjechał na mirę i zatonął 
kontrtorpedowiec rosyjski "Skoryj " We 
Władywoatoku mieli Rosyanie w tym 
czasie cztery krążowniki, i te przez dłu 
gi czas wymykały się j«koś Japończy
kom. Poi-łano admirała Kamimurę. żeby 

•ię z nimi załatwił Dnia 6 marca Japrń 
czycy zaczęli bombardować WLdywrs 
tok, a podcias walki torpedowców, jaka 
WBkutek tego nastąpiła-zatopili torpe
dowiec ros\jski "Stiereguszczyj." Dnia 
25 kwietnia eskadra władywtstocka zro 
biła wycieczkę do G°nsan w Korei i za
topiła mały parowczyk japoński. Wraca
jąc do portu, spotkała transportowiec ja
poński "Kinsziu—llaru" i zatopiła go 
również, wraz z żołnierzami znajdujący 
mi się na jego pokładzie, którzy nie 
chcieli się poddać. W miesiącu maju za-
•iły wypadki bardzo niepomyślne dla 
Japończyków: dnia 15 tego miesiąca 
podczas mgły krążownik "Kasuga" w je 
chał na krążownik "Joszyno'' i zatop ł 
go wraz z 253 marynarzami. Nie koniec 
na tem: Tegoż dnia pancerniki "Hatsu 
•e" i "Jaaesma*' uderijły o miny pr»y 
wejściu do vatcki portarturakiej i poszły 
na dno. wraz z większą częac ą swoich 
zafrg. Z drugiej znów strony, jakby dla 

•równoważenia tych klęsk japońskich, 
przypadek zrządził, te w tym samym 
dniu we Władywostrku krążownik rosyj 
•ki "Bjgatyr" wjechał na akały i uległ 
rozbiciu. (C. d. n.) 

LUł z Petersburga, 
Petersburg, d. 28 stycznia. 

Minął więc dzień, który budził *yle o-
czekiwań, obaw i nadziei—dzień krwa
wych wspomnieA, rocznica mordu zora 
dzieckievo. popełnionego na tłumaih bez
bronnych robotników. O zekiwano onia 
tego w stract u panicznym. Kto mógł. u 
ciekał z Petersburaa- bąoź za granicę, 
bądź do Fmlandyi, tero jed>nego wolne
go z»katka pi»d berłem carskiem. Policya 
urządzała prawdziwe orne, aresztując 
setkami ludzi, którzy—iei zdaniem—mo 
gli w jakikolwiek Lądż sposób przyczy
nić mę do upamiętnienia rvcznicy rztzi 
9 (22) aty jznia Miedzy ciemrynii tL-
marm pospólstwa szerzeno odezwy, na
wołujące do mordowania aotyali^tow i 
Żydów. Na rogach ulic ucazały się pla-
katy, obwieszczające, że wszt Ikie próby 
wywołania zamieszek, wszelkie demon* 
stracye uliczne zastaną stłumione siłą 
zbrojną. 1 jakkolwiek wszystkie orgatii-
sacye rewolucyjne i opozycy.ne wydały 
odezwy, nawołujące ludność do spokoj
nego, pokoiowego uczczenia żałobnej io-
cznicy, jankulwitk wszystkie organiza 
cyc ptata'« wny powstrzymać eię od 
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wszelkich wystąpień demonstracyjnych 
na ulicach, ograniczając się do strajku 
jadnodniowego i zgaszenia świattł w o-
knach frontowych, tu jednak powszech
nie oczekiwano czegoś strasznego... 

To też dziś rano mieszczuch petersbur
ski, wziąwszy do rąk gazety, odetchnął 
z uczuciem ulgi, przeczytał bowiem, że 
strajk powszechny w całem znaczeniu 
tego wyrazu był wczoraj tylko w War 
sziwie, Łodzi i Zagłębiu Dąbro makiem i 
źe strzelano tylko w Warszawie.. W Pe
tersburgu było cicho, gdzieniegdzie ro
botnicy strajkowali, przeważnie jednak 
poszli do pracy. Di rożki i tramwaje kur
sowały bez żadnych przeszkód, a w re 
stauracyach i teatrach publiczność bawi
ła się tak samo wesoło jakzacsze Zale
dwie dwa teatry uznały za stosowne za
wiesić tego dnia przedstawienia. 

Ulice petersburskie zewnętrznym 
swym wyglądem nie wyróżniały się 
wczoraj pod żadnym względem. Tylko 
patrole kozackie gdzieś znikły — najwi
doczniej pochowano je w bramacb do 
mów "na wszelki wypadek "Iw dzi»l-
n cach robotliczych to samo: zwykły 
dzień powszedni. 1 za Narwską bramą, 
skąd przed rokiem szły ku pałacowi car
skiemu tysiące naiwaych robotników, i 
za Newską rogatką, i na t. z w. "Bazy-
lówce'* taż sama szarzyzna dnia powszed 
niego. Żadnych śladów tałoby. okna o 
świetlone, a brzęk dzwoneczków '*tró 
jek," wiozących rozbawione towarzy
stwa do re«tauracyj zamiejsk ch. dźwię 
czy tak samo wesoło, jak każdego inne 
go dnia. 

Wraca rąc s Bazylówkit wstąpiłem do 
gościnnego domu jednego ze znajomych 
gdzie spodziewałem się zastać ciekawe 
towarzystwo. Dzielono się przykremi 
wrażeniami dnia, przypominano sobie 
straszne epizody z przed roku. stawiano 
horoskopy na przyszłość. Panował na
strój d« ść posępny. 

—Nie macie się czemu deiwić—mówił 
gospodarz domu profeaor usunięty z ka
tedry za jeasów PJewego—że przygnę, 
bierne opanowało robotników peterabur 
skich. Skrajne partye grę przegrały—to 
jeat jasne dla każdego. Powstanie zbroj
ne jest mrzonką—tu, w Petersburgu, 
przynajmniej. Durnowo zgniótł rewolu-
cyę, pozapycbał wszystkie więzienia 
przywódcami i dziś tryumfuje. Powtór 
ne aresztowanie " Rady delegatów robot 
niczych" pozbawiło masy ich kierowni
ków—i teraz reakeya mote spokojnie pa
trzeć w przyszłość. 

—Do czasu, do rzasu—przerwał mure 
daktor jednego z pism prbwincyonal 
nych, który schronił się w Petersburgu 
orzed poHgiem policy i *wego miasta. 
Ten spi kój i to przygnębienie jakie te 
raz panują wśród naszych robotników,to 
zjawisko przejściowe. Minie parę mie 
sięcy, proletaryat wy^oi te rany jakie 
sam sobie zadał przez te u«tawiczne 
strajki i ruch rewolucyjny rozpali się z 
nową siłą... 

•—Tylko nie w Petersburgu—odparł 
profesor.—A na to co się dzieje poza Pe
tersburgiem rząd pluje. 

—No na dł jt «zy przeciąg cza«u taka 
taktyka plucia nie wystarczy. Ftnau-e 
n e dopiszą, zagraniczni bankierzy skre
wią,zapasy złota wymkną się zagianicę. 
A »o będz e na wiosnę, t*»go my sobie w 
Oi.łej grozie nawet wyobrazić nie potru-
fimy, zwłat-z za tu w Pet^r*burg' 
ia ruch chłopski, wobec które^c cała 
d jiyi czasowa rewolucya ro&yjpka— tu 
fraszka. 

Wszyscy patrzyli ciekawie na mówią
cego—czł witka który niejedną pracę 
poświęcił ekonomfeznemu położeniu chło
pa rosyjskiego i zna tego ostatniego do
skonale. 

—Zobaczycie państwo—ciągnął dalej— 
że nie później, jak w końcu marca, na 
południu rozpoczną się rozruchy agrar
ne, które jak fala zaleją całą Rosyę. 
Głód, który już teraz daje się chłopom 
we znaki w kilkunastu guberniach, do 
prowadzi ich do rozpaczy. Będziemy 
świadkami faktów okropnych. Będzie to 
ruch żywiołowy niezorurmizowanv. któ
ry irołe wysunie jakiegoś nowego Samo
zwańca czy Pugaezowa. ale ruch, który 
kamienia na kamieniu nie zostawi po 
stosunkach dz siejezych. Chłopi będą 
palić, rżrąć i mordoasć "pomiesz:zy» 
ków" bez żadnej iito'ci.a może rzucą się 
na miasta grabiąc ie i plądrując. I jefeli 
co. to władnie ta fala zatopi resztki sa-
mowładztwa. Będzie to najkrwawsza w 
historyi rewolucja. Wierzajcie mi, pań 
stwo, te nie rzucam fłów na wiatr, że 
mówię tu na podstawie wieści, które do
chodzą do mnie ze wszystkich stron—cd 
Krymu do Jarosławia. I nic nie odwróci 
zbliżającej się katastrofy, któ a pogrze
bie pod gruzami samówładztwo, a może 
i samą Kosyę... 

—Tak. ruchu chłopskiego nie unikaie* 
my—zauważył siwy pułkownik—ale sa
dzę. że uda się go atłimić rządowi, jak 
stłumił powstanie moskiewskie, jak tłumi 
obecne rozruchy chłopskie. Na<i *'uśmie-
rzacze" przed niczem się nie cofną, na
wet przed rozstrzeliwaniem tysięcy chło
pów, nawet prted zrównaniem z ziemią 
setek wiosek. Rząd na zawołanie znaj 
dzie całe zasrępy takich Riemanów i Sze 
wcowów, Frołowów i Mieiów, którzy 
marzą o odznaczeniu się i kary erze Mu-
rawiewów. Wczoraj byłem na obiedzie u 
S., gdzie mi jeden % "siemionowców" 
(1) opowiadał takie rzeczy, których ni
gdy w życiu nie zapomnę. Brał on udział 
w tłumieniu rokoszu we wsiach podmiej
skich Lubieny. Picowo i na stacyi ko
lejowej Fierowo. Rozstrzeliwano tam 
ludzi dzieciątkami, przyczem odznaczyli 
sie głownie "siemionowcy" Rieman i 
Szewców. Pierwszy z aich w łasnoręcznie 
zastrzelił 29 osób, z czego Jest niesłycha
nie dumny. 

Stary pułkownik, profesor jednej z a-
kademij wojskowych, umilkł na chwilę, 
poczem ciągnął dalej: 

(1) l'n|V "a<«Mnfonow4l>l" *nr»H»i»y był do Mo-
8kv>y w oeln u4int(>rz<*i)la tum p« WetnnU 
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—"Ochrana" zaopatrzyła siemionow-
ców w spis osób, podejrzanych o "nie 
prawomyś ność polityczną/' przyczem 
obok nazwisk ludzi, uważanych za bar
dziej niebtzpie"znych, sta lv krzyżyki. 
Wszystkie^ takich rozstrzeliwano bez 
żadnego śledztwa i sądu. Podczas rewi-
zy i u nieiakiego Michelsona zastano dwie 
osoby u niego nocujące, nieznane niko
mu z nazwiska. Tu rozegrała się taka 
scena: **" 

—Pan jesteś aresztowany!—mówi o-
ficer do Michelsona—proszę ze mną... 

—Czv mogę wziąć re «obą trochę pie 
niędzy?-pyta Miche'son. chcąc dowie 
dzieć się, czy grozi mu dłuższy pobyt w 
areszcie. 

—Nie, nie potrzeba... 
Michelson wychodzi w towarzystwie 

kołnierzy i dwóch aresztowanych u niego 
kolegów. 

—166 naprzód .'-krzyczy oficer. 
Widocznie aresztowany b>ł uderzony 

tonem rozkazu oficera (Riemana). Zbladł 
i, zatrzymawszy się. spytał: 

—A eż, panie oficerze, wszak nie ka
żesz nas rozstrzela tak bez sądu... 

—Marsz, niprz >d! —krzyczy oficęr. 
I po ciwili wsz/scy trzej aresztowani 

padają pod ku'ami żołdactwa. 
Na s cacy i Pierowo, wyprowadzono ca

ły personal kojarzy na plant. Oficer 
(Szewców) od zytywał naz* iska ki lejo 
wców, każąc stawać na lewo jednym, 
na prawo innym Ci, którzy mieli w soi-
sie nazwiska zaopatrzone w krzyżyki, 
musieli stawać na lewo: los ich był zde 
cydowany. Kiedy pomocnikowi zawiado
wcy kazano stanąć na lewo, jego przeło 
żony, staruszek 60 letni, zwrócił się do 
oficera z uwagą, żs pomocnik jest naj 
spokojniejszym w fwiecie człowiekiem, 
za którego on, jego piztłożony, ręczy 
słowem honoru. 

—Tak?—krzyknął Szewców-a więc i 
pan na lewo! 

I staruszek zginął razem ze swym pod 
władnym. 

Ten §am oficer zjawił się do wsi Pie-
rowo po krwawej e/zekucyi na stacyi i 
począł spędzanym c^łonom oiczytywać 
nazwiska ich współmieszkańców, rracu 
jących na stacyi w liczn e 15 Po wymie
nieniu każdego nazwi-ka^ pytał zebra 
nych, co oni sądzą o danej osobie. CL to
pi odpowiadali: 

- Có2? Człowiek spoko'ny, porządny .. 
Tylko w jednym wypadku oświadczy

li: 
—Chyba, jak Upije się, to głupstwa 

gada.. 
—No, więc cz^nVi z irłów! Wszystkich 

kr ziłem rozstrzelać! mówi» f«er. 
Du«o jeszcze podobnych faktów opo

wiadał stary pułkownik, ale i tych wy-
st&r< zv. aby dać pojęcie o tem, co się o-
biło w Muskwie przy tłum eniu powsta
nia. 1 opowiadania te werzą aię coraz 
dalei, s»e'z% ^i? wśród ludzi, nie mają
cych źalnei styczności ze sprawami re 
w lucyjnemi. bi deąc wszędzie zgrozę i 
nienawi ć do aorawe'w wszystkich tych 
ot ii-i-^ńatw. Nie; awi#»ć ta prz<pa'a d i-
sze setek tysięcy, budzą^ w nich -trasz-
ti* D' a/pienie pomsty, odwetu, kary dla 
s^irlw i ic • rozKiiz dawc^w. 1 w ten* 
flrwa a icya daUze^o rozwoju rewolucyi, 
k óra ędzie mubia a przyt i^rac najr«.z 
maize furmy, przystosowywać się do 
ccaz to nowych warunków i walczyć je 
szcze dhitfo być mołe ^ a -dro dh go za
nim roz ali ?ię LOWY ćwitnad wsc .odem 
urody. 

(Naprzód'). Exexul 

Z krwawich dni w Rosji. 
• i 

Urzędowe relacye obwieściły światu, \ 
że powstanie zbrojne w Rostowie nad 
Donem zostało stłumione i że rewolucyo^ 
niś*i wywiedli białą chorągiew. Nie 
wspomniano tylko, że w ciągu dziesięciu 
dni grim lały armaty na ulicach miasta _ , 
i źe niejednokrotnie oddziały wojska u-
ciekały w popłochu przed atakami po- , 
wsttńców. To co się działo w ciągu trzech , 
lni w Rostowie można porównać chyba 
tylko z po wsta liem w Moskwie, które 
może tylko 1 (izebncścią wojska i bojo
wych druż> n przewyższało rewolucyję 
w Rostowie. 

Choć wrzenie wśród hdnośsi dało się 
już zauważyć od dłuższego czasu, przeja
wiało się ono jedynie demonstracyami i 
olbrzymimi wiecami, na których zbiera 
ło się po kilka tysięcy esób. Wybuch po-; 5 

wstania zbrojnego wywołał właściwie 
sam rząd, k» za wszy bez powodu bombar
dować budynek jadalni kolei Władykau-
kazkiej, w którym odbywał się podów
czas «iec przy udziale 6000 ludzi. Pomi
mo gradu pociskó w, któremi artylerya 
obsypywała budynek, cbrady wiecu na 
Udanie zgr< madzonych nie zostały na 
razie przerwane i odbywały się pod pie
kielnym ogniem armatnim. Dopiero, gdy 
dwa p< ciski wpadły na Balę i zabiły 5 lu
dzi, a 15 ciężko raniły wiec uznano za 
rc z wiązany. 

Znaczna część publicznością nie nale
żąca d > afer robotniczych zdołała opuścić 
budynek, gdzie została tylko uzbrojma 
milicja rewolucyjna, która zdołała utrzy
mać się na zajetem terytoryum tylko 
przez kilka gvdzin, a p d wieczór budy
nek kolejowy został zdobyty przez woj
ska. Ate byb to tylko wstępem do zbroj
nego powstania. Dnia następnego od ra
na zjawiły się już cale oddz ały uzbrojo
nych rewolucyonistów, które poczęty a-
takować wo'ska regularne i rozpoczęła 
s{ę formalna wojna. Artylerya strzelała 
z oimiu armat, kozaty i pie-hota przy
witali powstańców gęstymi strzałami 
karabinowymi, lecz powstańcy nabierali 
6 taką furyą, że około 5 ej po południu 
wojsko zmuszone było c faąćs;ę pod bu
dynek redakoyi tutejszego diiennika. 
Lecz na pomoc wojsku przybył świeży 
p i>k kozaków. Rozpoczęła się straszna 
walka. Rozwścieczone keractwo, nieme 
*ac podełać uzbrojonym drużynom bojo
wym, po-żęło strzelać w różne strjny 
wzdłuż ulic, mordując spolojną publi
czność i zabijając ludzi w ich własnych 
nieszkaniach.—Zdobyć jednak zajętego 
przez rewolucyonistów terytoryum kole-
j >wego i przedmieścia Zatiemiernickie
go nie mogli. Ośm dni trwał bój zażarty, 
ośm dni grzmiały armaty bez przerwy! 

Jak dużo w tym czasie padło ofiar t 
pośród rewolucyonistów i spokojnej lu
dności miasta, wystawionej na piekiel
ny ogień armatni i karabinowy, nie po
dobna ?liczy. Petersburska Aoreneya 
Telegraficzna podaje liczbę zibitych ! 
rannych na 800, lecz taktycznie ranio
nych. którym udzielano pomocy lekar
skiej było daleko więcej. 

Dopiero d 3 stycznia, na wirfć o itłu-
mi*niu p witania w Moskwierewolucyo 
niści wywiesili biała :bor4«iew. W, j. 
««a weszły z tryumfem do "twierdzy" 
powstańców, gdzie jako "trofea** za
orali broń i kilka chorągwi czerwo* 
n/ch i uwolnili wziętych do niewoK 
wi*lu żołnierzy i poiicyantów. 

W ostatnim dniu wt-l'rf w fabryc 
" \ka*yf rastąpił wybuch dynamitu^ 
skutkiem czego kilkunastu powstańców 
znalazło straszną śmierć w pkmieniach 
płonącego budynku. 

Władze nie mogąc poradzić sobie z po-
w-tańcami, wywierały rałą zemstę na 

•ookojnych mieszkańcach, nie majscy:h 
n c • spólnego z rewclucyą. Na ulica h 
miasta, gdzie i tak ginęło wielu niewin
nych ludzi od zabłąkanych kul. żołdach 
wa nagadało na spokojna publiczność 
kitując ją, a nawet mordując bez powo* 
d «. Pobito w ten sposób doktora Ła1y-
i-ńskiego w chwili, gdy s^ie^ył do cho» 
rj^o, poraniono konsula hiszpańskiego, 
nieoszczędzono naw»t popów. 

Pojęcie o okrucieństwach, jakich do* 
p iszczato sie wojsko, daje fant, że mor
dowano nawet "aiestryce" Czerwonego 
krz}ż* i sanitaryuszy, ktćrzy śpieszyli 
z pomo« ą ranr ym! W ten fiposób zwinęła 
npwra '^'eoirvca" powracająca z placu 
boju na Dalekim W-mbodzie. Zatrzyma
li* z pociągiem wojekdwym w Rostowie, 
p >«oiesKyła opatrywać rannych na uli
cach i za tę "zbrodnię" została zabitf^^y' 
« rzez z ida ków. Ale woja* o nietylko ząT| 
b jbło bezbronnych ludzi na ulicach, ale -
nawet z pozwolenia ''naczalstwa" past
wiło sie nad ofiarami w okrutny sposób. 
<oa*«.*y schwytali na ulicy jakiegoś stti-
dejta t przyprowadzili go z tryumfem 
d* #radonaczalaika Makiejewa. Ten 
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