
LIST POLSKIEGO JEŃCA W 

JAPONII. 

Wielebny Ks. Ed. Rcjnert, ka- 

pelan SS. Nazaretanek w szpita- 
lu polskim w Chicago, nadesłał 
nam łaskawie do ogłoszenia w 

"Dzienniku" następujący list, 
który otrzymał z Japonii: 

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus! 
Wielebny Księże 1 

Jako jeden z ii miesięcznych 
obrońców fortecy Portu Artura, 
znalazłszy się pomiędzy jeńcami 
wojennymi, przez Japończyków 
w miasteczku Himej pomieszczo- 
nymi, radbym się czemkolwiek 
odwzajemnić Wielebnemu Księ- 
dzu za łaskawą o nas pamięć, ale 

nie wiem, czy zdołam to uczynić, 
gdyż brak mi wykształcenia od- 

powiedniego. 
List, który Wielebny Ksiądz 

pisał do Polaków znajdujących 
się jako jeńcy w Japonii, nie ty- 
czył się mnie, gdyż podówczas je- 
szcze walczyłem w Porcie Artu- 

ra, ale po przybyciu do Himej by- 
łem tak szczęśliwy, że go mogłem 
odczytać. 

Radbym coś napisać o walkach 
w Porcie Artura, ale nie wiem od 

czego mam zacząć i jak napisać, 
gdyż nieco już zapomniałem. W 
Porcie Artura prowadziłem dzien- 
nik i spisywałem wypadki wojny, 
ale niestety pozostawiłem go tam. 

Życie żołnierskie w Porcie Ar- 

tura było bardzo liche i ciągle na- 

rażone. Jak wiadomo, Port Artu- 
ra do czasu wojny był bardzo li- 
cho zaopatrzony, a dopiero kiedy 
się wojna zaczęła,poczęto stawiać 
fortyfikacye. Nieszczęśliwy żoł- 
nierz musiał pracować po 16, 18 
i 20 godzin na dobę, a życie... 
Boże mój! 

W pierwszych dniach wojny 
"paj" (racye żywności) żołnier- 
ski został zmniejszony, zamiast 

coby miano go powiększyć, jak 
się to należy na czas wojenny. 
Mięso wydawano po 2 — 3 razy 
na tydzień po pół funta na czło- 

wieka w początkach wojny, a od 

miesiąca maja zaczęto nam wy- 
dawać solone mięso z wstrętnym 
zapachem; barszcz gotowano 
nam z różnych zielsk, a kaszę z 

prosa chińskiego; lecz jeszczsi 
żyć można było, bo człowiek 

mógł w mieście dostać coś do 

zjedzenia i kupić też można było 
omasty. 

W sierpniu już jedliśmy koni- 

nę po ćwierć funta na człowieka, 
dwa razy na tydzień. Zupę goto- 
wano nam z chińskiej fasoli, któ- 

rej ani konie ani muły jeść nic 

chciały. W skutek takiego wiktu 
ludzie zaczęli chorować na "cyn- 
gę" i w końcu prawie wszyscy 

zapadli na tę chorobę! Leczyć 
jej nie było czem, gdyż w szpita- 
lach brakowało lekarstw. Do ban- 

daży lekarze używali płótna i tra- 

wy morskiej. Chorzy mieli wikt* 

równy ze zdrowymi, a czasami i 

gorszy. Niechlujność w szpita- 
lach była okropna. Doglądanie 
chorych zupełnie zaniedbane. Do- 

ktorzy szczerze pracowali, ale sił 
im nie wystarczało. A co do 
Sióstr Miłosierdzia, to zaledwie 

dziesiąty ich procent należycie 
doglądał chorych. Chorzy i poka- 
leczeni .leżeli w swojej brudnej i 

krwią zbroczonej bieliźnie po kil- 
ka dni, a na niektórych zerwana 

była bielizna do owinięcia ran i 

leżeli nadzy. Po każdej bitwie ra- 

nieni leżeli w szpitalach przez 
parę dni na gołych podłogach bez 

opatrzenia ran. 

Pierwszy szturm gwałtowniej- 
szy przypuszczono w dniach 6, 7 
i 8 sierpnia ruskiego. W dniach 

tych poległo dużo wojowników i 

japońskich i naszych; do jednego 
grobu kładziono po 50 do 100 po- 

ległych. 
Razem z tym listem posyłam 

Wiel. Księdzu dwa egzemplarze 
ostatnich rozkazów gen. Stoessla, 
ale tylko w języku rosyjskim, bo 
chociaż ja jestem pisarzem rosyj- 
skim urzędowym, to jednak za 

mało jestem uczony, abym mógł 
to przełożyć. Jeżeli będzie takie 

życzenie, to mogę jeszcze prze- 
słać kilka egzemplarzy rozkazów 
Stoessla i komendanta fortecy 
Portu Artura. 

Dziękuję serdecznie tym oso- 

bom, które przysyłają nam pol- 
skie gazety, bo służą one <io roz- 

weselenia nas w naszem więzie- 
niu* Uprzejmie proszę Wielebne- 

1 
go Księdza, jeżeli to będzie mo- 

żebnem, o przysłanie mi angiel- 
sko polskiego "samouczebnika." 
Pieniędzy na to dziś nie posyłam, 
bo ich nie posiadam, ale gdy 
przyjdę do nich, to zapłacę, 

i Przepraszam, że nie mogę do- 
brze listu oiłożyć: ale cóż pora- 
dzić, gdy nie posiadam żadnych 
nauk i jestem kmiotkiem z pod 
słomianej strzechy i samoukiem. 
Na tem kończę, życząc czerstwe- 

go zdrowia i długich lat życia. 
(Tu następuje podpis i adres). 
Nadesłany przez autora po- 

wyższego rozkaz dzienny gene- 
rała Stoessla w rosyjskim języ- 
ku, przełożyła na język polski je- 
dna z Wiel. Sióstr Nazaretanek 
i Wiel. ks. Rejnert nam go nade- 
słał. Brzmi on w tym przekładzie 
jak następuje: 

Odezwa Głównodowodzącego 
Fortecą Portu Artura 

Do Wojska. 
20 grudnia 1904. 

Bohaterscy obrońcy Portu Ar- 
tura: 

W dniu 26 stycznia r. b. Port 

Artura został okryty nieprzyja- 
cielskiemi strzałami. Był to atak 

na naszą lądową -eskadrę którą 
zaczęto bombardować najpierw 
od morza a potem od lądu. Prze- 

szło od tej chwili II miesięcy! W 

ciągu tego czasu" wiele walk się 
odbyło, i nie wiadomo co pierwiej 
podziwiać, czy upór i zaciętość 
nieprzyjaciela, czy waszą boha- 

terską odwagę i wytrwałość. 
Skoncentrowano przeciw nam 

wyborowe siły artyleryi ale i wa- 

sza znajomość srzeczy w zdumie- 
nie wprowadzała przeciwników, 
i czyny wasze w ciągu tych 11 

miesięcy głęboko się w pamięci 
naszej zapisały, a bohaterskie 
wasze męztwo potomność na wie- 

ki podziwiać będzie. Trudno za- 

prawdę opisać odwagę niemal he- 

roiczną całego garnizonu i wyra- 1 

zić wiele dokonał od 26 stycznia 
do chwili obecnej. Już we wrze- 

śniu dziwili się ludzie jak trwać 

możemy nie odbierając żadnych 
zasiłków. Pozycya nasza w tej 
fortecy była rzeczywiście czemś, 
na co w historyi nie ma przykład 
du. Liczba rannytb i z?)bitych 
świadczy jaką musiała być walka 
i jak nadludzkie czy ludzkie wy- 
siłki. 

Niedawno, gdyż zaledwie temu 

kilkanaście dni, zginął bohater- 
ski generał Kondratienko z o- 

śmioma otaczającymi go oficera- 
mi i jedenastocalowa bomba ro- 

zerwała mur, podobnej miary 
'bomby poniszczyły różne fortyfi- 
kacye, od bomb takiej wagi nie 

można się zasłonić, poniszczyły 
więc one nasze szpitale. Oręża 
już nie mamy a do tego trawi nas 

"cynga", ten wróg pastwiący się 
i nieubłagany. 

Od sierpnia do chwili obecnej 
był jeden ciąg szturmów i ata- 

ków, a chociażeście dali dowody 
męztwa i wytrwałości bez miary, 
to wszystko jednak musi mieć 

swoje granice. 
Port Artura został wokoło o- 

pasany przez nieprzyjaciela, któ- 

ry zajął najważniejsze nasze po- 

zycye. Z 40,oooej załogi zostało 
zaledwie 9 tysięcy i to przeważ- 
nie słabych i rannych; przedłużać 
opór w takich warunkach zna- 

czyłoby tyle, co oddać tę resztę 
wojska na ostateczną a bezcelową 
zagładę. 

Z bólem w sercu, ale z prze- 
konaniem, że spełniam święty o- 

bowiązek tak względem ojczyzny 
jak względem cesarza, postano- 
wiłem przerwać tę rzeź i opuścić 
fortecę. 

Port Artura był przystanią dla 

floty, nie ma więc znaczenia dzi- 

siaj, kiedy flota zniszczona. Dru- 

giem ważnem zadaniem fortecy 
było odwrócić siły nieprzyjaciela 
od naszej głównej armii — wy- 

pełniliście to z całą sumiennością, 
gdyż więcej niż 100,oco nieprzy- 
jacielskiego wojska rozbiło się o 

waszą pierś. 
Ciężko decydować się na taki 

krok po 11 miesiącach obrony, a- 

le widzę, że dalsza walka byłaby 
tylko wystawieniem reszty na- 

szej załogi na niechybną śmierć 
i nową stratą dla armii, której 
już tyle zginęło. Ufam, że nie po- 

tępi mię za to ani nasz car ani 

ojczyzna. 
Jako generał adjutant Jego ce- 

sarskiej wysokości ośmielam się 

w cesarskiem imieniu podzięko- 
I wać* wam za wasze bohaterstwo 
i za wszystko coście ucz) nili w 

tych ciężkich chwilach. Trzy 
czwarte was poległo. Ze czcią, 
wymawiam imiona tych, co padli 
na tych murach. Hołd wam 

chwała mężni i drodzy towarzy- 
sze ! Pamięć o was niech wiecz- 
nie żyje w sercach naszych. Tym 
zaś, co pozostali, naczelnikom i 

żołnierzom, doktorom i wetery- 
narzom, czerwonemu krzyżowi i 

Siostrom Miłosierdzia wyrażam 
niniejszem najgłębszą wdzięcz- 

! ność, dziękuję też i wszystkim 
tym, którzy, choć z mniejszem 
narażeniem, ale nie mniej czynnie 
służyli nam w tej obronie. 

Pa wyjściu z fortecy polecam 
wszystkim zachowanie się godne 
dotychczasowych waszych czy- 
nów. Nie splamcie jadnym nie- 

właściwym krokiem chwały któ- 
rąście się okryli. Pamiętajcie, że 

na was patrzy ojczyzna, car i ca- 

ły świat! Niech wiedzą wszyscy 
że rosyjski wojownik w każdej 
przygodzie zachować się iu)mie!! 

Ponieważ warunki kapitulacyi 
zostały już zawarte, polecam co 

następuje: I. Jutro o c*ej rano 

maja być wyprowadzone garnizo- 
ny ze wszystkich fortyfikacyi (na- 
stępuj* wyliczenie.) 2. Dla zda- 
nia fortecy zostaje wyznaczony 
dowodzący nią z dwoma oficera- 
mi niższej rangi. 3. Po wyjściu 
eskadry lądowej ma wyjść zało- 

ga morska pod przewodnictwem 
swych bezpośrednich naczelni- 
ków. 4. Dowódcy pojedynczych 
fortyfikacyi obowiązani są do 

przestrzegania najśliślejszego po- 
rządku. 5- Kozacy i ochotnicy 
pod dowództwem kapitana Ro- 

manowskiego mają znajdować się 

na wszystkich przejściach dla 

czuwania, aby nie było żadnyci 
nadużyć, pomnąc, że najmniejszy 
niewłaściwy krok żołnierzy może 

wywołać bój na ulicach i na u 

życia względem naszych rannych 
i chorych. 6. Obowiązek wykona- 
nia wszystkich powyższych pole- 
ceń wkładam na dowodzącego 
fortecą, -dając mu do pomocy Na- 

czelnika 7eJ dywizyi Nadieina. 7- 
Proszę admirałów wzmocnic za- 

łogę morską i starać się również 
o uniknienie najmniejszego za- 

mięszania. 8. Polecam Naczelni- 
kowi miasta i policyi zdwoić gor- 
liwość w czuwaniu nad porząd- 
kiem. 9. Wyprowadzone wojsko 
odwieźć do kazarunów i nie do- 

puszczać aby się rozchodziło. 
—n 

PRZEGLĄD PRASY NIEMIE- 

CKIEJ. 

Korupcya dziennikarska, 

Było to oddawna tajemnicą puj 
bliczną, że dział handlowy nie- 

których czasopism zagranicznych 
jest wydzierżawiany wielkim fi- 

nansistom, którzy robią z niego 
sługę interesów prywatnych a 

przedewszystktem własnych spe- 
kulacyj. Ale nie zdarzyło się chy- 
ba jeszcze w Europie, aby jakiś 
dziennik ogłaszał, że jego "dział 

handlowy jest do wydzierżawie- 
nia". Pierwszeństwo w tym kie- 

runku należy się Niemcom, bo 

oto w "Munchener Neueste Nach-j 
richten" ukazał się anons nastę- 
pujący: 

"Wielkim kapitalistom lub ban- 
kom nastręcza się nie powtarza- 
jąca się# nigdy sposobność wy- 
dzierżawienia działu handlowego 
gazety politycznej, 'której nakład 

jest bardzo wysoki, co stwierdzić 
można dowodami. Pismo to czy- 

tywane jest specyalnie w kołach 

południowo niemieckich kapita- 
listów (Grosskapital), na co rów- 
nież przedstawione będą dowody. 
Zapewniamy najściślejszą dyskre- 
cyę i nawzajem dyskrecyi żąda- 
my. Porozumienie może ewentu- 

alnie nastąpić przez obustronnych 
mężów zaufania. Osobistość od- 

powiedzialna, która służyćby 
chciała za pośrednika w tej spra- 
wie, może otrzymać honoraryum 
wysokie." 

"Frankfurter Zeitung," cytując 
anons powyższy, dodaje: 

"Jeżeli nie chodzi tu o głupi 
dowcip lub szwindel niezręczny, 
to oferta powyższa jest objawem 
korupcyi, przeciw której prasa 
przyzwoita powinnaby jaknaje- 
nergiczniej wystąpić. 

Nie można sobie poprostu nic 
nieuczciwszego wyobrazić, jak ta- 

kie wydzierżawienie "działu han- 

dlowego" w dzienni-ku, którego 
czytelnicy przypuszczają, że znaj- 
dą w nim referaty przedmiotowe, 
a który wynajmuje się wielkiemu 
kapitaliście, aby za dobry żołd 
służyć interesom prywatnym. By- 
łoby to ohydnem nadużyciem i 
oszukiwaniem publiczności. Re- 

daktorzy i wydawcy powinniby 
we wspólnym interesie sprawę tę 
zbadać i z całym naciskiem wy- 
stąpić przeciw taieinu poniżeniu 
Prasy- 
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Niepospolite odznaczenie obrazu 

polskiego. 
Z Wiednia donoszą: Jury Kun- 

stlerhausu w Wiedniu z nadesła- 

nych obrazów przyjęło tego roku 
około 500, z których urządzono, 
jak corocznie, wystawę między- 
narodową, tak zw. wiosenną. 
Przy rozdziale nagród rozdano 
medali państwowych wielkich 4, 
z których jeden otrzymał znany 
Sascha Schneider z Wejmaru, i 

4 małe, z których jeden otrzymał 
nasz rodak Henryk Rambinger. 
Medali wielkich złotych arcyksię- 
cia Karola Ludwika, nadawanych 
przez jury, a potwierdzonych 
przez następcę tronu arcyksięcia 
Ferdynanda jest 3 każdego roku. 

Z tych jeden przypada zawsze 

zagranicznemu artyście, a 2 pod- 
danym austryackim. W roku bie- 

żącym jeden nadano ,prof. Ferdy- 
nandowi Kellerowi z Karlsruhe, 

drugi wiedeńczykowi z rodziny 
amerykańskiej John Kiney'owi 
Adams'owi, a trzeci Józefowi Mę- 
cinie 'Krzeszowi. Obraz Krzeszą: 
"Sen dzieciny Jezus", zawieszony 
był na miejscu honorowem w 

wielkiej sali, tak zw. niemieckiej, 
gdzie'znajdowało się 5 wielkich 

płócien Saschy Schneidera, kilka 

znakomitych obrazków z Dussel- 

dorfu, jak Gebhardta, Schmurra, 

Jansena z Amsterdamu, znanego 

malarza Ottenfelda z Pragi, hi- 

szpana Bibao y Martinez z Ss- 

vilii. Ufundowany przez protek- 
tora Kunstlerhausu arcyks. Ka- 

rola Ludwika medal, słusznie u- 

ważany jest jako najwyższa na- 

groda w państwie austryackiem 
dla malarzy. 

r\ ■ 

Dla cierpiących na astmę. 

Dzienniki poznańskie donoszą, 
że inżynier p. Stanisław Kosiń- 
ski wynalazł przyrząd do odde- 

chania dla astmatyków tak zna- 

komity, że oni wcale nie dostaj:* 
ataków, oddechając za pomocą 
tego przyrządu. Nadto wszystkie 
osoby, chorujące często na ka- 

tar w nosie lub gardle, oddecha- 

jąc przez ten przyrząd, wzmac- 

niają niesłychanie błonę śluzową 
swoich dróg oddechowych, tak, 
że po paru* miesiącach przestają 
na katar chorować. W przyrzą- 
dzie p. 'Kosińskiego powietrze 
przeznaczone do oddychania prze- 
chodzi przez rozmaite sole, po- 

zbywa się wszystkich mikrobów 
i nabiera charakteru powietrza 
morskiego. Używanie więc tego 

przyrządu, sprawia ten sam e- 

fekt, co podróż po morzu, którą 

jak wiadomo, lekarze mocno za- 

lecają chorym, mającym osłabio- 

ną działalność błony śluzowej 
dróg oddechowych. 

o 

świadek pewny siebie. 

Sędzia. Czy świadek może złożyć na 

to przysięgę,? 
świadek. Chciałbym zobaczyć przy- 

sięgę, której Jabym nie potrafił zło- 

żyć. 

Sw. Wincenty nakarmia jący sierotki. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" na korzyść 
sierotek polskich podoplekąŚW. WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować sią w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie po 
numer okazowy, którr chętnie wysyłamy za aarj 
mo. Adres: "SIEROTA" 

31 INORAHAH ST., CHICAGO, ILL, 

Wyleczęw5dniaclissf Chcę wyleczyć kaźdoeo mężczyznę cierpiącego na Yarlcocele. Strykturę, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, łlydrocele, albo Choroby Międrykrocza. 

Tą korzystną ofertę robimy dla wezystkish tych, którzy wydali swoje piełiadze dla 
wyleczenia się bez scutku, oprfic* te»o, aby udowodnić wszystkim tym, którsj »yll le- 
czeni przez tuzin lnb więcej innych doktorów leci bM skutku, le Ja ttam Jsdyay sposób 
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczenie tylko za wyleczenle. 
Dolegllwoic! żołądka, wątroby 1 norek, choć bardz* nawet zastarzałe, stanowczo wyleesą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
broncbitis lab suchoty stano- 
wczo wylecią podług mojej naj- 
nowszej metody przez wdechi- 
wanlo Oz&linowego Oaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczę was srybko 1 ras 

na zawsze i to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARMO. 
Specjalista 

Chorób Kobiet 
1 Mężczyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, Ml w plecack 
białe uplawy, wyleczone na rta- 
łe mojt\ metodą do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby skórne, Jako to: kro- 
•ty, wrzody, utrata włoiów Itd. 

Ja wasz wyleczą raz aa 
zawsze* 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

^ £ ZINS 247 Wł Madison strcet» r<fc Sangamon, 

GODZ. OFISOWK: Od 8:30 rano do Mej wiec*. W Niedz. od Ot«J r»no do 7meJ wleci. 

BR. J. 33. Z5IEL.I]V8K:i 
DENTYSTA, 

tfntfonal Błock,róg Milwaukee Are. I 
Ulylslon al. Wchód od 102 W. Dirlslon ni 

Wszelką robotę wykonują podług najnowszego ayat* 
mu. Gw»rantujo zadowolenie, Ceny umiarkowane. 

GODZINY od 9ej rano do 8ej wieczorem, 
W Niedzielą do 4ej po południu. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYALISTA, który gwarantuje wylecryć chore oety, «ał- 
■awtone oczy 1 gchora»łe powieki, głuchot*, trudny atuoh, aznm w u- 

(tą Łia adało wjlecETe^DotASOWUJElff'%UŁZRr!U^noiM,Msy ValXmj *° ECmu 

Kllalki: 261 LINCOLN AVE. Godł. oflsowe: Od 8 -12 w poł.; od *-4 po pol: od «_■ 
W Niedzielą od 8—18 w południe. 
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DR. B. KLARKOWSKI, 
146 W. BLACKHAWK ULICA, róg Cleayer St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4 

po południu i od 7 do 9 wieczorem. 
Telefon Monroe 13SO. 

W Szpitalu 1 Klinice llllnoip, róg Hal- 
Bted 1 WtBhlngton Blvd. w Środy i So- 
toty od 2 do 8 po połndnin. 

Dr. Tekla. M« Maturzyńska, 
Pierwsza Polska DENTYSTKA w Chicago, 

Milwaukee róg Ashland Itm. 
CONTINENTAL BLDd. 

foleoftB alą Siaaown*] Polaktej PuHteinolel. Wie«1- 
L kio prac* wykonują poałog najnowszego lyatemi 1 gw 
Jiantują tatów#. 
V Godalar oflaowa od S rano do 8 wUeaenm. 

W NIEDZIELĘ io fodaisjr 4-#j po pohidmla. 

Polecr 
usługi Polaków. 

1 mężczyzn jest Dezpiutne. r»rauv uv,vw ••<.«- 

wolonych iostumerów obecnie nosiią ntsa* pisy. 

HOTTINGER TRUSS FACTORY 
405 MIŁ1TACKKK AYKNUK, róc ChlcBjęo Avenu«., «U Fl«tw>. jeatci# »/«"■ w"-- 

Otwarta codslennle od 9tej rino do 8tej wieczorem. W nledtlelg od Ptej rano do "mej wl«c/or*m.^ 

MODLITWY NA KAŻDY 
DZIEŃ MIESIĄCA MAJA. 

UŁOŻONE PRZEZ 

Ks. P. SmolJkowskieffo, C. R. 

Cena 50c. N* 

'1 ..^,l 

DO NABYCIA W ADHrs'f§¥SACTI 

DZIENNIKA CHICAfiOSKIEGO, 
141-143 V. Dirision SŁ, [CHICAGO, ILLINOIS. 

ŻYWOT 
PANA NASZEGO 

Jezusa Chrystusa 
2 CZTERECH EWANGIELI8TÓW ZEBRANY 

I UŁOŻONY POTRZEBNYM WYKŁA- 
DEM POWIĄZANY, A UWAGAMI 

OBJAŚNIONY; 
TUDZIEŻ 

DZIEJE APOSTOLSKIE 
DZIEŁO 

KS, DE LI62fY, S. J, 

Cena 90c. Na przesyłkę lOc. extra. 

DO NABYCIA W ADMINISTRACYI 

DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, u1^Ca6o!tiłl! st" 

ugaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim. 
ohf -i 


