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OSTATNIA NADZIEJA ROSY! 
W ręku Rożestwieńskiego spoczywają 

losy Wschodu. 

TYMCZASEM OYAMA TRZEPIE MOSKALI NA LĄDZIE. 
Polak ministrem wyznaii i oświecenia w Austiyi. 

Wapyat szukał w Białym Domu swej zamordowanej żony. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 13 maja. — Wszy- 

stkiemi morskiemi siłami na o- 

ceanie Spokojnym rozporządza o- 

bstnie admirał Rożestwieński. Z 

jego rozkazu wypłynęły rosyjskie 
okręty z Władywostoku, ażeby 
niepokoić handlowe statki japoń- 
skie i równocześnie przekonać 
się, czy droga Tsagaru, prowadzą- 
ca do Władywostoku-, jest ot- 

warta dla eskadry Rożestwień- 
skiego. Jego bytność na wodach 
chińskich wstrzymuje generała 
Oyamę od posuwania się naprzód 
i od przedsiębrania wyprawy na 

wyspę Sachalin. W jego rękach 
leży obecnie przyszłość dalekiego 
Wschodu. 

"Słowo" gniewa się, że cesar- 

ska gwardya spędza czas bezczyn- 
nie, zamast okrywać się sławą na 

polu walki z groźnym nieprzyja- 
cielem. i < 

Petersburg, 13 maja. — Gene- 
rał Liniewicz wspomina o poty- j 
czkach na wysuniętych stanowi- j 
skach. Wszystkie takie potyczki j 
wypadał}* w ostatnim tygodniu 
na korzyść Japończyków i tylko 
w dniu 7 maja odparli Rosyania 
skutecznie japoński atak. 

Petersburg, 13 majai. — Baron 
Tiefenhausen i hrabia Muszyn 
Puszkin nie przyjęli wyzwania na 

pojedynek Aleksandrowskiego, i 

oświadczyli, że nie uznają go za 

człowieka honorowego, dopóki 
nie wytłomaczy się z zarzutu, że 

sprzeniewierzył fundusze Czer- 

wonego Krzyża. 
Petersburg, 13 maja. — "Go- 

niec urzędowy" zapewnia, ze ży- 
dzi wywołali rozruchy w Żyto- 
mierzu. 22 kwietnia zebrało się 
•tam 300 żydów, uzbrojonych w 

re?wohvery i użyło obrazu car- 

skiego za cel do strzelania. Zapo- 
wiadali chłopom, że żydzi staną 
się wkrótce panami całej Rosyi. 
W kilka dni później wypoliczko- 
wali żydzi chłopca, który bronił 

się scyzorykiem, a następnie zbun- 
towali się, kiedy policya odpro- 
wadzała- do aresztu demonstran- 
tów. Wmięszali się w sprawę so- 

cyaliści i wywołali walkę raso- 

wą, potępianą przez rozsądnych 
chrześcijan i żydów. Dotychczas 
nie przywrócono w Żytomierzu 
należytego porządku. 

Łódź, 13 maja. — Strajkują tu- 

taj piekarze i służba domowa. 

Wszystkie duże młyny w mie- 

ście są zamknięte i ludność ska- 

rży się na brak nietylko chleba, 
lecz i mąki. Z sąsiednich wsi 

przywożą chłopi na targ swe za- 

pasy. 
Berlin, 13 maja. — W swej 

mowie w Strasburgu oświadczył 
cesarz Wilhelm, że oficerowie ro- 

syjscy nadużywają trunków, a 

żołnierze bawią się wieczorami i 

rozstrajają sobie nerwy, zamiast 

spać po ciężkiej pracy i cieszyć 
się dobrem zdrowiem. To też po- 
bili Rosyan trzeźwi oficerowie i 

wstrzemięźliwi i pracowici żoł- 
nierze japońscy, z których ofice- 

rowie i szeregowcy niemieccy 
brać powinni przykład. 

Wiedeń, 13 maja. — Rząd au- 

stryacki nosi się z myślą powo- 
łania do ministerstwa przedsta- 
wicieli różnych narodowości, aże- 

by utworzyć silny gabinet, będą- 
cy w stanie znaleźć poparcie wię- 
kszości w radzie państwa. Mini- 
strem sprawiedliwości zostanie 

nia&owaa/ Czech, a teka mini- 

stra wyznań i oświaty zostanie 
powierzona Polakowi. 

We Florisdorf pod Wiedniem 
zakłócili bezwyznaniowi socyali- 
ści spokój na zebraniu chrześci- 

jańskich socyalistów. Wynikły 
zstąd zaburzenia i przyszło do 

bójki, podczas której 3 policyan- 
tów i 25 osób cywilnych mocno 

poturbowano. 
New York, 13 maja. — Ri- 

chard Crcker otrzymał wiado- 
mość, że jego 23 letni syn, który 
wybrał się do Oklahoma, ażeby 
tam odwiedzić przyjaciela, umarł 
nagle w pociągu kolei Santa Fe, 
w pobliżu Kansas City, gdzie ro- 

zeszła się pogłoska, że młodego 
człowieka otruto. Zmartwiona ro- 

dzina nie przypuszcza, ażeby mło- 

dy Croker miał paść ofiarą zbro- 
dni. 

Snyder, Okla., 13 maja. — W 

tutejszej osadzie zginęło przeszło 
100 ludzi podczas ostatniej bu- 

rzy, a szkoda zrządzona przez or- 

kan, wynosi z górą pół miliona 

dolarów. Utworzył się 'komitet, 
wzywający obywatelstwo Sta- 
nów Zjednoczonych do składania 
ofiar na rodziny, dotknięte stra- 

szną katastrofą. 
Takich rodzin jest 300, a i..;oo 

osób jest skazanych na korzysta- 
nie z dobroczynności publicznej. 
Kto nie stracił całego mienia, ten 

dzieli resztę z biedakami, którzy 
nie mają co jeść i są pozbawieni 
dachu nad głową. Z Fort Still wy- 
słano oddział inżynierów z na- 

miotami, przeznaczonymi dla bie- 

daków. 
Caspar, Wyo., 13 maja. — 40 

asystentów szeryfa oblegało w 

chacie Ralpha Smith, oskarżone- 

go o oszustwo, który nadto przed 
dwoma laty zamordował podobno 
swego ojca. Smith bronił się, nie 

chcąc się poddać. Strzelił 300 ra- 

zy do podszeryfów, zranił jedne- 
go z nich, a przyglądającego się 
zajścitt Guy'a Hemderson zabił. 

Udało mu się zbiedz, a asysten- 
ci szeryfa stracili ślad) za despe- 
ratem. 

New York, 13 maja. — Głośna 
sprawa aktorki Nan Patterson, 
która przez rok cały przesiedzia- 
ła w więzieniu śledczem, pod za- 

rzutem zabójstwa, skończyła się 
uwolnieniem oskarżonej. Proce- 
sowano ją kilka razy, lecz przy- 

sięgli nie mogli się zgodzić ani 
razu na wydanie sprawiedliwego 
wyroku, ponieważ goniące za sen- 

sacyą gazety przedstawiały oska- 
rżoną jako osobę niewinnie prze- 
śladowaną. Prokurator był zmu- 

szony odstąpić od skargi i sam 

wystąpił z wnioskiem, ażeby spra- 

wę umorzyć. Publiczność witała 

wychodzącą na wolność kome- 

dyantkę oklaskami. 
Springfield, 13 maja. — Guber- 

nator podpisał bile o służbie cy- 

wilnej, o egzaminach urzędników 
w zakładach dobroczynnych, o 

sposobie wybierania członków ko- 

misyi kanałowej i bil przeznacza- 
jący 2 miliony dolarów na parki 
chicagoskie. Podpisał nadto u- 

chwalony przez legislaturę bil,po- 
zwalający okładać aresztem pen- 

sye urzędników miejskich. 
Boston, Mass., 13 maja. —Przy- 

były do portu parowiec "Kings- 
tonian" z linii Leyland walczył 
przez 3 dni z ogniem, który zni- 

szczył część towaru, przeznaczo- 
nego dla kupców w Bostonie. 
Trzeba było cały przedział nr. 2 

okrętu zalać wodą. Wysokość 
strat okaże się dopiero przy wy- 

ładowywaniu okrętu. Spaliły się 

głównie gałgany, odpadki baweł- ^ 
I ny ii smarowidło do wozów. 

Waszyngton, 13 maja. — Are^ j 
sztowano obłąkanego Włocha, 
który przez tylne drzwi chciał się 
dostać do Białego Domu. Oświad- 
czył na policyi, że szukał tam 

zwłok swojej zamordowanej żo- 

ny, której duch mu się objawił i 

powiedział, gdzie jest nieboszcz- 
ka. Pukał gwałtownie do drzwi, 
wołając: "Franciszka! ja jestem 
tutaj!" Waryat starai Się konie- 

cznie odzyskać wolność. Zakasał : 

rękawy i stoczył desperacką wal- 

kę z 6 policyantami, zanim zdo- 

łano go umieścić wef więziennej 
celi. 
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Różne notatki telegraficzne. 
— Japończycy nie mogą uspokoić 

się, że Francuzi zgwałcili prawa neu- 

tralności. 
— Następca hrabiego Cassini we 

Waszyngtonie nie został jeszcze przez 

cara nominowany .Będzie nim wszakże 

baron Rosen. 
— Trzeci z rzędu syn cesarza Wil- 

helma mnsiał się poddać operacyi, 
gdyż groziło mu zatrucie krwi. 

— Doliny w Górach Olbrzymich są 
zalane wodą. 

— Z Berlina donoszą, że socyalisty- 
czne organizacye robotników w Niem- 

czech rozpadają się. W Iserlohn zwią- 
zek rzemieślników, pracujących w 

metalu liczy zaledwie czwartą część 
tych członków, którzy należeli do 

związku w roku zeszłym. Skutkiem 

przegranego strajku w Krimmltschau 

wystąpiło z unii 7.000 ludzi. 
— Pod Wrocławiem odkryto cmen- 

tarzysko z czasów epoki bronzowej. 
Naliczono w niem 400 grobów. W po- 
bliżu znajdowało się 150 jaskiń miesz- 

kalnych. 
— Stan zdrowia sekretarza stanu 

Hay bardzo się poprawił. 7 czerwca 

wsiądzie w Londynie na okręt od- 

chodzący do New Yorku. 
— Sejm szwedzki wyznaczył księ- 

ciu Gustawowi $35,000 rocznej pensyi, 
z ckazyi jego ślubu z księżniczką 
Connaught. 

— W Bvansville, In<Ł, spalił się 
młym nad jeziorem. Strata wynosi 
$100.000. Towarzystwo essekuracyjne 
tylko w połowie ponosi stratę. 

— Pod Litchfield. 111., stracili życie 
maszynista Harry Taylor i .palacz 
Charles Clark. Eksplodował kocioł lo- 

komotywy. 
— Joseph Lewis umarł wczraj w 

New Yorku doczekawszy się 104 lat 
wieku. Był ojcem 27 dzieci. 

— Zwłoki admirała Jana Pawła 

Jones zostaną pochowane w Annapolis, 
Md. W podróży przez ocean towarzy- 
szyć im będzie eskadra wojennych o- 

krętów amerykańskich. 
o 

Kronika Miejscowa. 
NOWE ZAWIKŁANIA. — O- 

BAWA OGÓLNEGO 
STRAJKU. 

Na horyzoncie strajku pojawi- 
ły się wczoraj zamiast pokojo- 
wych zorzy czarne chmury za- 

powiadające groźniejsze jeszcze 
burze. Jeżeli nowe zawikłania ja- 
kie powstały nie zostaną dzisiaj 
lub jutro szczęśliwie rozwiązane 
to z początkiem przyszłego tygo- 
dnia możemy mieć strajk w któ- 

rym weźmie udział z górą 20,000 
woźnic, połączonych z najrozmai- 
tszemi gałęziami miejscowego 
handlu i przemysłu. 

Właściciele zaprzęgów, którzy 
dotychczas stali po stronie wo- 

źnic, postanowili dowozić towa- 

ry przedsiębiorstwom objętym 
strajkiem bez względu na to ja- 
kie to skutki mieć będzie dla straj- 
ku. 

Odbyła się wczoraj wieczorem 

konfereneya przedstawicieli róż- 

nych stowarzyszeń właścicieli za- 

przęgów w lokalu Lumbermens 
Association w Rector Building, 
na którą zaproszeni zostali przy- 
wódzcy strajkujących woźnic. 
Właściciele zaprzęgów przedło- 
żyli propozycyę, aby dozwolono 
im dowozić towary do wszystkich 
przedsiębiorstw i tym sposobem 
ochronić ich od utraty kontrak- 

tów poczynionych z przedsię- 
biorstwami. 

Prezes Shea i jego towarzysze 
nie chcieli przystać na to pod 
żadnym warunkiem, twierdząc że 

takie pozwolenie 'byłoby, równo- 

znacznem z odwołaniem strajku. 
Pogroził1 równocześnie, że jeżeli 
właściciele szukają kłopotu, to 

go mieć mogą. 

Konferencya zatem spełzła na 

niczem. Dzisiaj jeszcze starają 
się właściciele uprzęży przekonać 
członków Teamster's Joint Coun- 

cil, a jeżeli tego uczynić nie zdo- 

łają, nastąpi chwila przełomu w 

wielkim tym strajku. 
Jeżeli właściciele uprzęży, zo- 

staną po stronie strajkierów, to 

potracą wszystkie kontrakty; na 

robotę, często ikilkoletnią, z fir- 

mami kupieckiemu Jeżeli wystą- 
pią wbrew strajkierom i zechcą 
dowozić towary, to wszyscy wo- 

źnice w ich służbie rzucą pracę i 

strajk rozszerzy się na wszystkie 
gałęzie przemysłu i sparaliżuje 
handel całego miasta. Taką jest 
sytuacya z chwilą obeicną. 

Więcej wozów a mniej straży 
napotykano wczoraj na ulicach 
śródmieścia aniżeli kiedybądź od 

początku strajku. Zarządzcy Em- 

ployers Teaming Company zape- 
wniają, że obecnie dowozem tru- 

dni się pod ich kierunkiem 1900 
woźnic i że z dniem każdym li- 

czba ta wzrasta. Razem z kompa- 
niami ekspresowymi mają praco- 
dawcy, jak sami zapewniają, 
2,800 białych woźnic i 250 mu- 

rzynów pracujących obecnie. 

Tych ostatnich używa się niemal 

wyłącznie do dowozu węgla. 
Około 300 nowych nieunistów 

przybyło wczoraj z prowincyi a 

na dzisiaj spodziewano się w 

kwaterze Stowarzyszenia Praco- 
dawców znowu 250. 

Urzędnicy unii woźnic węglo- 
wych zapowiedzieli wczoraj, że 

są w możności poprowadzenia 
walki przez czas nieograniczony, 
zwłaszcza że ze 180 woźnic wy- 

szlych na strajk 130 już otrzyma- 
ło miejsca u innych firm najmu- 
jących .służbę unijną, a i reszta 
wkrótce nowe posady otrzyma. 

Podobnie i woźnice firm z me- 

blami postarali się już niemal 

wszyscy o zajęcie u innych firm 

unijnych. 
Prezes Mulligan z unii woźnic I 

ekspresowych ogłasza, że donie- 
siono ich zarządowi, iż pewne o- 

soby zbierają' składki po domach 
na wsparcie dla strajkujących 
woźnic i ostrzega, że są. to oszu- 

ści, których należy oddać w ręce 

policyi, gdyż strajkierzy nie od- 

wołują się o wsparcia pieniężne 
do nikogo. 

Jutro odbędzie się pogrzeb 
stęrajkiera, George'a Price, zabi- 

tego zeszłej środy przez podsze- 
ryfa Freda T. Waldrona. Z tej 
okazyi strajkierzy postanowili u- 

rządzić ogromną demonstracyę.' 
Spodziewają się przywódzcy, że 

około 30,000 woźnic weźmie 11- 

dział w pochodzie pogrzebowym. 
Każdy uczestnik nosić będzie bia- 

ły i czarny oznak z napisem: W 

żałobie za zamordowanym bra- 

tem. Pochód odbędzie się od do- 

mu pod numerem 940 Central 
Park ave. do dworca Uniion, 

gdyż ciało odesłane zostanie ro- 

dzinie Price'a w Louisville, Ky. 
Jury koronerska orzekła że pod- 
szeryf Waldron działał w obro- 

nie własnego życia i uwolniła go 
od wszelkiej odpowiedzialności. 

Nieszczęście kolejowe. 

Wczoraj około wpół ósmej 
wieczorem zderzył się pociąg o- 

sobowy Northwesterni z ranż::- 

jącą lokomotywą w pobliżu krzy- 
żówki ulic Kinzie i Western i 

kilkunastu pasażerów odniosło 

pokaleczenia mnitej lub więcej 
groźne. Pociąg osobowy prawie 
że wyjechał z pod wiaduktu 
Western ave., kiedy nagle loko- 

motywa ranżująca wśród sieci 

zwrotndc skręciła na tory zwro- 

tnicze prowadzące na linię po 
której przeciągał pociąg. Mo- 
ment tylko, i nastąpiła straszna 

kolizya. Lokomotywa wryła się 
w sam środek "smokera." Na I 
szczęście było tam tylko siedmiu ! 

jadących, gdyż wszyscy zostali^ 
pokaleczeni 2 
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Natychmiast zewsząd nadbie- 
gła pomoc i wyratowano niesz- 
częśliwych pasażerów przywalo- 
nych zgTuchotanymi szczątkami 
wagonu. Okazało się że najcięż- 
sze uszkodzenia odnieśli: 

Paweł Frickow, z pn. 101 Cul- 
lom ave., pokaleczony na twarzy 

i ramionach; zawieziony c^o 
szpitala Monroe str.; 

Emerich Belgerman, z Elm- 
hurst, ma nogę złamaną i wewnę- 
trznie uszkodzony; zawieziony 
do tegoż szpitala; 

W. W. Oakes, z Oak Park, po- 

kaleczony na calem ciielet zawie- 

ziony do domu. 
Paul Stoke, z Elmhurst; ciężko 

pokaleczony na piersiach i twa- 

rzy. 
Edward Angura, z Elmhurst; 

pokaleczony na głowie i twarzy. 
Frank Miller, z pn. 5646 Frink 

str., Austin, ma rozbitą, czaszkę 
i potłuczony na całem ciele; 

L. D. Poor, z pn. 1324 Law- 
rence ave., skaleczony w czoło. 

Nieszczęście wydarzyło się 
wskutek niezrozumienia sygna- 
łów podawanych z wieżyczki 
zwrotniczej. Lokomotywa ranżu- 

jąca zamiast się zatrzymać, po- 

jechała naprzód szybkim pędem 
po zwrotnicy ku torom, po któ- 

rych nadjeżdżał pociąg osobowy. 
Gdy spostrzeżono pomyłkę, zde- 

rzenie było już nieuniknione. 

Rzemiosło rozboju kwitnie. 

Podczas kiedy 2000 policyi i 

podszeryfów strzeże niieunijnych 
woźniców od napaści strajkierów 
i sympatyzujących z nimi, nastą- 

pił rozkwit w rzemiośle rozbój- 
niczem naszego miasta. Całe 

szpalty napadów, rabunków, zło- 

dziejstw możnaby zapisywać co- 

dziennie. 
Wczoraj weszli rabusie do 

mieszkania W. H. Hilla, pn. 910 
Hinmati ave., podczas nieobecno- 

ści członków rodziny, zabrali bo- 

gate stroje i różne przedmioty 
wartościowe a potem podpalili 
dom i zrządzili tym sposobem na 

$700 szkody, zanim ogień ugaszo- 
no. 

George Gilzow, z pn. 1629 N. 

Hoyne ave. zaledwie wraz z to- 

warzysziką, panną Minnie Rhale 

opuścił tramwaj Elston ave. na 

narożniku Diversey ave., napad- 
nięty został przez dwóch rabu- 

siów, którzy zabrali mu $15 i 

zegarek. Kiedy bronił swej przy- 

jaciółki od podobnej operacyi je- 
den z rabusiów postrzelił go w 

n°gę> poczem opryszki uciekli. 

Innych wypadków złodziej- 
stwa było kilkanaście. 

Sprawa procentów miejskich. 
'Przed komitetem finansowym 

rady miejskiej, który zajął się 
dochodzeniem przyczyny, dla 

której banki chicagoskie przez 
ostatnie dwa lata płaciły mu od 

pieniędzy miejskich tylko l1/* 
procent, były skarbnik miejski 
Ernst Hummel, złożył wczoraj 

raport wykazujący sumę procen- 
tów zapłaconych mu od depozy- 
tów miejskich. Według tego ra- 

portu procent w tych dwóch la- 

tach wynosił $218,439.21. Stoso- 
wnie do ustawy pan Hummel 

mógł obrócić 25 procent tej su- 

my, czyli $54,609 na pensyę swo- 

ją i swych pomocników i opędze- 
nie wydatków biurowych. Wyka>- 
zuje zaś, że wydatki te wynosiły 
$50,000, a więc pozostało panu 
Hummelowi za dwuletnią służbę 

tylko $4,609. 
Komitet finansowy postanowił 

nie uwolnić od obligacyi porę- 

czycieli byłego skarbnika, aż spra- 
wa zredukowania raty procento- 
wej dostatecznie się wyjaśni. 

o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
— Pani Helena Modrzejewska była 

wczoraj gościem słynnej śpiewaczki 
Mme Schumann — Heink, występują- 
cej w operze "L/ave's Lottery". W 

kółku najbliższych. Bwoich była wieczo- 

rem na Jej przedstawieniu w teatrze 

Illinois. 
— Dzisiaj po południu i wieczorem 

odbędą r4 ceremonio dedykacyjne aa 
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otwarcie tz. Davis Sąuare, małego 
parku przy zbiegu ulic 45tej i Marsh- 
field ave. Po południu przemawia se- 

nator Edward J. Rainey a wieczorem 

pan Jan F. Smulski, nasz rzecznik 
miejski. 

— Nie mogąc powstrzymać ponoszą- 

cych koni i nie chcąc puScić je loso- 

wi, Frank Allen, woźnica w służbie 

firmy Sears, Roebuck & Co.f pozostał 
na stanowisku i został zabity przez 

pociąg Great Western na krzyżówce 
ulic Filmore i Central Park Avenue 

wczoraj około południa. Oba konie 

zostały zabite a ciężki wóz pogrucho- 
tany w kawałki. 

— Gubernator Cummins z Iowy 
przemawiać bdzie dzisiaj wieczorem 

na temat "Międzystanowego handlu" 
na bankiecie Stowarzyszenia Przemy- 

słu Szewskiego, w Auditorium. 
— Urzędnicy kolei żelaznej North 

Western odbyli wczoraj podróż prób- 
ną z nowym pociągiem, mającym 
od jutra kursować pomiędzy Chicago 

i Milwaukee. Pociąg opuszczać będzie 
stacyę chicagoską o godzinie 6 wie- 

czorem a stanie w Milwaukee o 7:55. 

— Tutejsze kompanie transportacyj 
na jeziorze zaopatrują się we wszelkie 

nowoczesne urządzenia ratunkowe. 
Szczególnie kompania Goodrich zapro- 

wadza pod tym względem wielkie u- 

lepszenia. * 

— T. E. Cook, właściciel "hali kon- 

certowej" na narożniku ulic Halsted 

i Adams skazany został wczoraj przez 

sędziego Barne3 na $100 kary za nie- 

moralne prowadzenie swego lokalu. 
— Mayor Dunne ogłosił wczoraj, że 

odtąd którykolwiek szynkarz okaże się 
winnym niemoralnego prowadzenia 
swego lokalu, ten utraci licencyę 
szynkarską. 

— Dwaj rywale o rękę pewnej pan- 

ny, wyzwali się na pojedynek pięś- 
ciowy 1 stoczyli ze sołją walkę wczoraj 

wieczorem w stajni przy Princeton 

ave. i Root ulicy. Fletchwood Hynes, 
z pn. 410 — 43rd street, pokonał Ted- 

da 0'Neill z pn. 4237 — 5th avenue, 

w ósmym spotkaniu. Hynes ma nos 

rozbity, a 0'Neill wywichnięte ramię 
i ogromne sine okulary. Obu osadziła 

policya w areszcie. Nie chcą wydać na- 

zwiska swej ubóstwianej. 
— Inspektor poczty, James E. Stuart 

jfst w posiadaniu dowodów przeciw 
trójce, która od dłuższego czasu wy- 

kradała przesyłki pocztowe pomiędzy 
Chica&o i Milwaukee. Podobno skra- 

dziono w ten sposób tysiące dolarów. 
Osadzono już w areszcie dwóch z tej 
szajki, Ernesta O. Kleppin, 860 N. Al- 

baijy ayenue i Freda Latham,1253 Ful- 

ton street. Trzeciego jeszcze nie przy- 

łapano. 
— Za poleceniem komitetu licencyi 

ustanowiony będzie przez radę miejską 
nowy dystrykt prohibicyjny w obrębie 
ulic Ashland ave., 63rd, Western ave. 

i 59th, w 31szej wardzie. 
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ECHA Z POLA WALKI. 

Świat wojskowy przewiduje, 
iż już niebawem rozpocznie się 
walka koło Kirynu albo Girynu, 
leżącego mniej więcej po środku 

między Mukdenem a Władywo- 
stokiem. Zapasy amunicyi musie- 
li już Japończycy zgromadzić, 
więc będą mogli przystąpić do 

akcyi. Tymczasem nasuwa sięre- 
flekcya, skąd wzięła się ta prze- 
waga w sztuce wojennej u rasy 
maleńkich ludzi, których wątłe 
ciała, jak się zdawało, nie są zdol- 

ne znosić strasznego fizycznego 
ciężaru marszów i walk? Geniusz 

narodowy japoński wysilony,gry- 
maśna fantazya ich sztuki wyro- 

biły w Europie przekonanie, że 

Japończyk ma umysł dziwaczny, 
rozrzucony) i powikłany, skłonny 
do wybryków wyobraźni, nie po- 

j zbawiony wprawdzie uroku, ale 

rażący nasz umysł symetryi i ła- 
du. Wiedzieliśmy, że ich stare 

zwyczaje narodowe mają pewną 
dziką prostotę, że mają wygóro- 
wane pojęcia honoru i odwagi i 

wyrozumowaną pogardę śmierci, 
ale to wszystko nie uprawniało^ .-do 

przypuszczeń, że przystosują się 
z łatwością do surowych reguł, 
narzuconych operacyom wojsko- 
wym przez udosknalenie i pomno- 
żenie liczebne współczesnej broni, 

wykluczającej wszelkie skłonno- 
ści do fantastycznych i bezła- 

dnych porywów. 
A jednak w ciągui niewielkiej 

liczby lat ten naród burzliwy, na 

wskroś feodalny, obcy naszej cy- 

wilizacyi, przywiązany ślepo do 

tradycyi i mało skłonny do nagłe- 
go przejęcia się metodami sprze- 
cznemi z ich dziedzicznym tem- 

peramentem, przejął się głęboko 
doktryną współczesnego milita- 

ryzmu, która nawet w, Europie z 

trudem opanowuje umysły* przy- 

wykłe do wolnych przemian. Ja- 
pończycy dzis znają, tę doktrynę t 
stosują ją. tak, jak gdyby ją zdo- 

byli długiem, drogo okupionem 
doświadczeniem1. iNie ogranicz\ii 
się do zapożyczenia z Europy 

podstawowych iteoryj wielkiej 
wojny, stworzonych niezmiernym 
nakładem studyów, udoskonala- 

nych powolnic.xSkoro tylko je na- 

byli, zastosowali je* z przedziwną 
zręcznością i tak biegle, jakby je 
już oddawna mieli w użyciu. 
Biegłość ta wywołuje poważny; 
niepokój o bezpieczeństwo Euro- 

py- ,, 

Generał Rousset twierdzi, że 

Japończycy przestudyowali na- 

sze wojny europejskie nie prze z 

zmysł małpiego naśladownictwa; 
roztrząsnęli je spekulacyjnie i 

wydobyli bez bojażni i wahania 
samo jądro płynących z nich na- 

uk. Ten sposób traktowania hi- 

storyi nauczył ich właśnie, że na 

polu bitwy pierwszym czynni- 
kiem jest akcya, że cała armia, 
choćby naj waleczniej sza, straco- 

na jest z chwilą, 'kiedy ruch za- 

stąpi bezwładnem, że wreszcie 

powodzenie zwykle sprzyja te- 

mu, kto daje inieyatywę działań, 
na szkodę tego, kto tylko z tej i- 

nieyatywy wyprowadza bierne 

wnioski. Stwierdziwszy to, zy- 
skali przymiot najcenniejszy dla 

wojowniczego ludu, przymiot* 
wobec którego wszystkie inne 

bledną i gasną, — zmysł działa- 
nia zaczepnego. 

Oayma podobny jest w tem do 

swoich wybitnych poprzedników 
w sztuce działania zaczepnego, 
że zachowuje zawsze wytrwałość 
woli wróconej w jednym kierur^ 
ku nie daje się skusić postron- 
nym, ponętnym sposobnościom. 
Rozważny^ i ostm|ny:ipr^y roz£g» ■ 

czynaniu działań, gdy nie zna je- 
szcze nastroju i rozłożenia przeci- 
wnika, dochodzi do ostatnich gra- 
nic Zuchwałości, gdy się przeko- 
nał o jego słabych stronach. 

Wódz japoński bardzo chętnie 
stosuje taktykę oskrzydlającą; i 

w tem także idzie za wzo- 

rem Moltkego. Manewr ta- 

ki w zasadzie jest niebez# 

pieczny. Ale już Fryderyk II po- 
wiedział, że "trzech żołnierzy z 

tyłu nieprzyjaciela tyle znaczy,cq 
pięćdziesięciu przed frontem", a 

marszałek Bugeaud dodał do te- 

go spostrzeżenie, że "rozum ludz- 

ki urządzony jest w ten sposób, ii 
podczas wojny więcej go niepokoi 
jedno niebezpieczeństwo na 

skrzydle, niż dziesięć niebezpie- 
czeństw przed frontem". Ale dzi- 

siaj oskrzydlenia są trudniejszo 
niż dawniej.. 

Lokomotywa bez węgla i bez 

wody. 
Obecnie buduje się lokomoty- 

wa dla jednej z kolei Stanów Zje- 
dnoczonych,- która ma zupełnie 
zmienić sposób przewozu na szy- 
nach. Wprawdzie niejednokrotnie 
już oznajmiano nam podobne no- 

wości. Nowa lokomotywa poru- 
szana jest elektrycznością, a wy- 

twarza ją sama. Posiada motor 

o paleniu wewnętrznem nie eks- 

plodującym, który wprawia w! 

ruch dynamo. Lokomotywa ta nie 
ma ani węgla, ani wody, nie spra- 
wia dymu ani pyłu. Będzie prze- 
biegać 160—180 kilom, na godzi- 
nę bez trudności, i ma zabierać 
z sobą opal potrzebny na 5,000 
kilom. Czynność motoru liczy się 
na cztery. Rezerwoar ze ściśnio- 
nem powietrzem porusza tłok, 
który wciąga powietrze, następnie 
powietrze ścieśnia się pod wpły- 
wem wielkiego 
wysokiej tempei 
nafta wpada do 
szcie wydostaje 
przy tym system! 
le oszczędza się] 
przy zwykłych 
tywach marnuje i 

b proc. Zobaczymy 
i kcyonowa£a< 


