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Aż do połowy XIX wieku —- 

pisze w wiedeńskim dzienniku 
"Die Zeit" niewymieniony oficer 

marynarki austryackiej — walka 
na morzu była stosunkowo łago- 
dna. Gładkie działa niedaleko nio- 

sły, a pełne kule wybijały w dre- 

wnianych ścianach okręgu okrągłe 
niezbyt wielkie otwory, które 

można było dosyć łatwo zatkać. 

Przeciwnicy usiłowali wtedy jak 
najprędzej zbliżyć się do siebie, 
a przybiwszy pokładem do pokła- 
du, załoga okrętowa starała się 
wtargnąć na statek nieprzyjaciel- 
ski. Przychodziło do ręcznej wal- 

ki, przyczem obopólne straty rza- 

dko były wielkiemi. I tak n. p. w 

roku 1779 w czasie amerykańskiej 
wojny o nieteależność fregata 
"Osa*' walczyła przez 334 godzi- 
ny z brygiem "Frolic". "Bryg", 
który był stroną atakującą, stra- 

cił 5 ludzi, fregata zaś 15. 
Poważniejszą stała się -wojna, 

gdy sam wiatr przestał tworzyć 
siłę ruchu, a rolę jego objęła pra- 
wie w zupełności para. Można już 
było koncentrować siły wedle u- 

podobania, szybko posuwać się 
naprzód i równie szybko cofać, 
wykonywać ruchy groźne dla nie- 

przyjaciela, albo szukać ratunku 
w ucieczce. Szybkość zaczęła od- 

grywać ogromnie ważną rolę. Pó- 

źniej przyszła kolej na rozmaite 

ulepszenia w artyleryi, co znowu 

naprowadziło budowniczych o- 

krętowych na myśl pokrywania 
statków pancerzami. Bitwa pod j 
Lissą miała już odmienne cechy. 
Dwie włoskie fregaty pancerne 
"Ancona"' i "Re d Itaha" zostały 
najechane i poszły na dno. Cała 

walka trwała zaledwie godzinę, i 
jednak zginęło przeszło iooo lu- 

dzi. Sądzono wtedy, że taran czy 
dziób odegra w przyszłych bit- 
wach morskich rozstrzygającą 
rolę. Naówczas bardzo mało wie- 

dziano jeszcze o najstraszliwszej 
broni, o torpedach, którę dopiero 
podczas wojny domowej w Chi- 
li w r. 1891 zwróciły na siebie u- 

wagę. Wtedy koło doków w Kol-' 
bar parowiec kongresyonistów 
"Blanco Eucalada" skutkiem wy- 
buchu torpeda zatonął w ciągu '/ 
minut. 

Jakże od tego czasu wszystko 
się zmieniło! W nowożytnych, a 

właściwie dopiero av ostatnich 

wojnach morskich, kierowanie es- 

kadrą stało się bardzo trudnem. 

Olbrzymia dalekonośność dział 

gwintowanych pozwala na dalekie 

rozciąganie się floty, co wpraw- 
dzie zmniejsza niebezpieczeńst- 
wo ze strony pocisków, ale zara- 

zem dowodzącemu admirałowi u- 

trudnią przegląd, a skutkiem te- 

go również i wydawanie rozka- 
zów. A jak admirałowi trudniej- 
szem stało się kierowanie walką, 
podobnie i dowódcy poszczegól- 
nych okrętów nie tak łatwo mogą 
zgodnie z planem i zamiarami ad- 

mirała brać udział w walce. — 

Nowożytny kolos pancerny skła- 
da się z części zupełnie od siebie 
oddzielonych, które porozumie- 
wają się pomiędzy sobą i z kapita* 
nem okrętu zapomdcą telegrafu i 
telefonu. Komendant okrętu wo- 

jennego podczas bitjwy stoi w i, 
zw. "roofie", w opancerzonej bud- 
ce ponad pokładem głównym. Do 
koła niego stoi sztab i podaje roz- 

kazy komendanta dalej zapomoc j 

telegrafu i telefonu. Jeden oficer 

nieustannie spogląda na okręt ad- 

miralski, ażeby pochodzące stam- 

tąd sygnały natychmiast głosić 
kapitanowi okrętu. 

Rozpoczyna się walka. — roci- 

ski padają ze wszech stron. Wię- 
kszość ich z sykiem tonie w mo- 

rzu, nie wyrządzając szkody, gdyż 
na odległość 4 do 3 tysięcy me- 

trów nawet największy okręt 
jest bardzo niepewnym eelem. 
Statki drżą pod gwałtowną de- 

tonacyą własnych dział, któr<r, 

artylerzyści obsługują tylko w 

koszuli, rozpalone bowiem rury 

wytwarzają wprost nieznośne go- 
rąco. Powoli zbliżają się nieprzy- 
jacielskie floty coraz bardziej do 

siebie. Strzały są coraz celniejsze. 
Granaty padają na pokład, zasie- 

wając go odłamkami żelazą. Ten 
deszcz żelazny wywołuje dokoła 

spustoszenie. Na dwóch pancer- 
nikach chińskich "Ting Juen" i 
MChen Juen", które podczas woj- 
ny chińsko japońskiej prsy uj- 
ścia r^eki Jalu dośtały sr£ w o- 

fŻ&a ąj triery i admirała japaóskio 

go Ito, zostało zdruzgotane wszy- 
' 

stko, czego nie pokrywał pancerz 
grubości 50-centymetrów. Nawet 
działa zostały rozbite, a na stat- 
ku co chwila powstawał ogień. 
a-dmiralskim statku Ita "Matsu- 
szima" wybuch dwunastocalowe- 
go granatu chińskiego rozniósł 
dwa działa i położył trupem 49 
artylerzystów.. 

Przy coraz większem zbliżaniu 
się do siebie walczących flot nie- 

przyjacielskich wzrasta zarazem 

niebezpieczeństwo ze strony tor- 

pedów. Pierwszym wielkim okrę- 
tem, zniszczonym przez wybuch 
torpedu, był turecki okręt "Hiozi 
Rahman", który w r. 1877 został 

przy ujściu Dunaju napadnięty 
przez flotylę torpedo\Vców rosyjs- 
kich. Podczas bitwy torpedowce 
stoją poza okrętami liniowenii 

swej floty i dopiero po należytern 
zbliżeniu się statków nieprzyja- 
cielskich torpedowiec wysuwa się 

naprzód z nadzwyczajną szybko- 
ścią, wyrzuca torped i cofa się 
natychmiast. Gdy torped jest cel- 

ny, wówczas największy kolos w 

kilku minutach idzie na dno mor- 

skie. 
Wnętrze okrętu podczas bitwy 

jest jakby piekłem dantejskiem. 
Znajdujący się tam ludzie nie 

wiedzą o nięzem, ęo się dzieje na 

pokładzie i naokoło statku, pracu- 
ją w ciągłem zdenerwowaniu, 

wiedząc że w razie katastrofy nie- 
ma dla nich żadnego ratunku. Cię- 
żką zwłaszcza jest służba pala- 
czy maszynowych. Obnażeni po 
pas, pracują po kolei około utrzy- 
mania ognisk pośród piekielnego 
gorąca. Na pokładzie szaleje bit- 

wa, wewnątrz zaś okrętu słychać 
tylko głuche odgłosy i huczenia 

maszyn, wobec których maszyna 

pociągu pośpiesznego jest za- 

bawką dla dzieci. W tem okręt 
zadrżał w posadach. Chwila stra- 

sznego oczekiwania. Nagle okręt 
pochyla się gwałtownie, z pod 
kotłów wylatują palące się węgle, 
wrząca para wypełnia przestrzeń 
i w straszny sposób gotuje żywe 
ciała ludzkie. Maszyny pęczą, o- 

kręt idzie w głąb i z wnętrza je- 
go nikt nie może ratować się u- 

cieczką. 
W bitwie pod wyspą Cuszimą 

flota rosyjska znajdowała się w 

ognisku, które naokoło było zam- 

knięte przez Japończyków. Droga 
przez cieśninę Koreaską, a mia- 

nowicie przez jej wschodnie ra- 

mię, była niefortunnie wybrana. 
Rożestwieński mógł był się wre- 

szcie odważyć na nią nocną porą 
i przy zgaszonych światłach. 
Właśnie ta ciasna i pod wzglę- 
dem nawigacyjnym niebezpieczna 
droga nie pozwalała Rożestwień- 
skiemu na wyzyskanie swej licze- 

bnej i artylerzyskiej przewagi, 
musiał bowiem posuwać się w 

dwóch kolumnach. Dostał się w 

pułapkę, którą Japończycy przez 
kilka tygodni jak najlepiej skon-1 

struowali. Rożestwieński bardzo 

złą przysługę oddał swojej ojczy- 
źnie, wybierając tę drogę. Jeże'i 
bowiem przygotowany był do 

przyjęcia bitwy, to wówczas po- 
winien był przez pozorny atak ns 

Nagasaki lub inny port japoński 
przeciwnika wywabić na otwarte 

morze, gdzie mógł zużytkować 
swoją przewagę liczebną, jeżeli 
zaś był ogromną podróżą osłabio- 

ny, to w takim razie nie powinien 
był puszczać się w cieśninę Kore- 

ańską, lecz raczej przyjąć bitwę 
w cieśninie La Perouse. Tutaj 
byłby admirał Togo znacznie da- 

lej od swej postawy operacyjnej, 
odległość zaś od Władywostoku 
nie byłaby znacznie większą, r\\i 

pomiędzy tym portem rosyjskim 
a Cuszima. 

Pozostaje do rozwiązania pyta- 
nie, w jaki sposób Japończycy 
zadali taką klęskę Rosyanom? 
Dotąd w obecnej wojnie okręty 
padały zazwyczaj ofiarą min, któ- 
re często wybuchały przypadko- 
wo, zaś usługi dział z powoda 
wielkich odległości nie występo- 
wały bardzo na jaw. Ponieważ To- 

go miał rzeczywiście zamiar sto- 

czyć bitwę w cieśninie Cuszimy 
(Krusensterna)i skutkiem tego 
musiał mieć wolne dla swej floty 
ruchy, więc prawdopodobnie min 
w morzu nie zapuścił. 

Wobec tego straty olbrzymie 
Rosyan przypisać należy działom, 
torpedom a ewentualnie najecha- 
mom. Wedle dotychczasowych 
-doświadczeń, okręty wojenne nlę 

ic^ą na dno morza pod działątifetn 
pocisków, działowychi: przypuicić 

więc musimy, że straty Rosyan 
pochodzą od torpedów, a wyjąt- 
kowo może od rozbicia przez na- 

jechanie ze strony okrętów nie- 

przyjacielskich. Niektóre statki 

rosyjskie mogły również przy- 
padkowo się rozbić, co nie dzi- 

wiłoby w owej cieśninie. Fakt, że 

kolumny floty rosyjskiej zostały 
wzięte w ogień z obu skrzydeł 
i że mogły je podejść torpedowe?, 
przyczem z powodu nadbrzeżnych 
fortów japońskich i drobnych wy- 

sepek nie mogli Rosyanie rzucić 
się na bok, świadczy jak ślepo 
Rożestweński parł naprzód sw."j 
flotę. 

Lwów. — Kaplica Matki Bg- 

żej w kościele 00. Jezuitów we 

Lwowie, w której ołtarzu pomie- 
szczono udekorowany w niedzie- 

łę łaskami słynący obraz N. M. 
P. Pocieszenia, została — jak 
wiadomo — nietylko zupełnie 
odrestaurowana, lecz i bogato o- 

zdo-biona. Na pierwszy rzut oka 

dawny wygląd kaplicy zmienił 

się o tyle, iż zyskał na świetności, 

oprócz tego kaplicę oddzielono 
dwiema artystycznie w żelazie 
wykonanemi kratami od nawy 

głównej kościoła i od lewej nawy 

pobocznej. Kraty te są arcydzie- 
łem zdobnictwa kowalskiego. Jest 
w nich z ogromną miarą i sma- 

kiem złączona prostota ze stylem 
baroku, w którym jest utrzyma- 
ny cały kościół OO. Jezuitów i 

kaplica M. B, 
Malowidło po lewej stronie 

ołtarza przedstawia modlącego 
się do Matki Bożej króla Włady- 
sława! IV i klęczącego za nim 

kanclerza Ossolińskiego. Na o- 

brazie po przeciwnej stronie w 

lewym rogu widzimy scenę po- 
witania przez OO. Jezuitów Ste- 

fana Czarneckiego, powracające- 
go po magierowskiem zwycięz- 
twie nad Rakoczym. W narożni- 

ku po prawej stronie modli się 
hetman koronny Stanisław Ja- 
błonowski. 

W zagłębiach u filarów przy 

wejściu do kaplicy z nawy bocz- 

nej kościoła wiszą dwie lampy z 

bronzu z koronami jagiellońskie' 
mi jako kon-olami. Na ścianie 

po lewej stronie pod oknami za- 

wieszono dwie ramy złote w sty- 
lu barokowym, w których po- 

mieszczony będzie oryginał i tłó- 
maczenie dekretu koronacyjnego. 
Po lewej i po prawej stronie ota- 

czają niszę wązkie podłużne sza- 

fki złocone, w których przecho- 
wane są liczne wota, składane od 

wieków u stóp -ołtarza Najśw. 
Maryi Panny Pocieszenia. , 

Wreszcie ołtarz sam przedsta- 
wia się bardzo okazale i pięknie. 
Wykonany on jest z kutych blach 

miedzianych, bogato złoconych. 
Odczyszczono go starannie, od- 

nowiono i uzupełniono według 
projektu artysty rzeźbiarza pana 
Antoniego Popiela przez dodanie 
na mensie niektórych ozdób ba- 

rokowych i umieszczenie nad o- 

brazem unoszących się amoretów 

podtrzymujących wieniec z dwu- 
nastu gwiazd sadzonych ametys- 
tami. Pięknie również i stylowo 
wykonano ramę, do cudownego o- 

brazu N, M. P, Pocieszenia. Po 
za ramą znajdują się urządzenia 
■do zapuszczania i podnoszenia 
drugiego obrazu, służącego jako 
zasłona. Sam obraz łaskami sły- 
nący — jak wiadosio — odnowio- 
no i przybrać złotym płasz- 
czem, wysadzanym drogimi ka- 
mieniami według rysunku pana 
Kuhna, profesora szkoły przemy- 
słowej. Wreszcie w antepedyum 
ołtarza mieści się rzecz wielkiej 
wartości artystycznej. Jest to pła1 
skorzeźba odlana w bronzie we- 

dług modelu Antoniego Popiela, 
Przedstawia ona tę pamiętną sce- 

nę, gdy w kościele 00. Jezuitów 
na prośby Jana Kazimierza nun- 

cyusz papieski Piętro Vidoni, od- 

mawiając litanię loretańską, po 
raz pierwszy dodał apostrofę: 
"Regina Poloniae" — Królowo 
korony polskiej! 

A 

Sztuka. 

Sztukmistrz (do pubUeanośoi); <«- 

Tępą? szanowni państwg następuje 
mflj najznakomitszy, atrakcyjny nu- 

mer. Kto z szano.wnej publicznśoci bę- 
dzie łaskaw na chwilkę, wejść do tej 
skrzyni? Zamknę ję. i zawołam tylko: 
Alleir, cbanses. wargaj i dana v«sob» 
zrfiknte. zupełni^, r;. 

Widz £da teściów^): — Mo$<ą nia- 
ma spróbuje. 

mus m • i T^^rrrjmP^km, 

STANOWCZO OSTATNIA I NAJWIĘKSZA 

Wielka Sprzedaż Wyprząłająca 
BIEŻĄCEGO SEZONU. 

# 

Olbrzymie zapasy odzieży które wykupiliśmy od rozmaitych fabrykantów po całym kraju, na 

jesień i zimę, przesyłane nam będą na początku Lipca. Zakupiliśmy bardzo wiele ubrań na 

tę Wiosnę i Lato, lecz z powodu niepogody nasz interes znacznie na tem ucierpiał, a nasze za- 

pasy są obecnie tak wielkie że muszą być zmniejszone Jakimkolwiek Kosztem, aby zrobić 

miejsce na nowe towary, Miejsce jest bardzo ważną dla nas rzeczą właśnie teraz, więc celem 

zmniejszenia naszych znakomitych asortmentów—każdego rodzaju ubrań, podzieliliśmy tako- 
we na trzy wielkie zapasy które będą wyłożone na sprzedaż po następujących cenach: 

Zapas Nr. 1. Zapas Nr. 2. Zapas Nr. 3. 
1,000 Doskonale szytych Hnrt, 

Scłi»ffner& Mnrx, Kuppenheiincr 
i Koliu Iłros. Ubrań, numeru dU 
regularnych, otyłych i szczupłych 
mężczyzn, dopasujemy każdemu 
człowiekowi, miary 81 do 50 w pa- 
sie, ubrania, które rzeczywiści 
sprzedawane były w naszym skła- 
dzie :>o $12.00 do $18.00. Mnóstwo 
pięknych cznrnych clay worsteds, 
czarnych tybetów i niebieskich 
serży w tym zapasie. 

$10.00 

6,000 Pięknego gatunku $10.00 i 

$12.00 ubrań, na jeden i dwa rzędy 
guzików. Szczególnie dobrze szy- 
to i zupełnie gwarantowane. Wiel- 
ki aaortment fasonów do wyboru, 
stanowczo tegoaezouowe wzory i 

absolutnie najmodniejsze. Także 
100 na pół podszewkowanych sur- 

dutów i spodni, wszystkie $10.00 i 

812.00 wartości, wszystkie numera 

500 Lekkich i średniej wagi u- 

braó, w wielkim wyborze wzorów, 
jasne, średnia i ciemne odcienia. 
Także około 200 wycieczkowyoh 
(outing) ubrań, bez podizewkl. 
Każde Ubrnnle mocno szyte, zu- 

pełnie gwarantowane i modne. 
Numera 84 do 40. 

Jestto niezwykła oferta, ponie- 
waż każde ubranie jest warte od 
$7,50 do 88.50. 

$5.00 
Czarne fraki odcię- 
te (Cutaway) sur- 

duty i kamizelki, 
robione z nader 
pięknego gatunku 
oliiy wursted, uu- 

mera 31 do 87. Bar- 
dzo strojna odzież, 
regularne ceny $15 

$5.00 

SpecyHlny zapai u- 

brań dla młodzień- 

ców, w jasne wzo- 

ry. Bardzo modne 
ubrania, które by- 
ły sprzedawane po 
$10.00. "Wszystkie 
numera. 

$5.00 

Św. Wincenty nakarinl;>jqcy łierotid. 

TYGODNIK: 
Wychodzi oo Piątek p. t. "SIEROTA" na korzyść 
?ierotok polskiej) potfopiekaSW, WINCENTEGO. 
To pisemko powinno znajdować sią w każdym 
pólnkim domu. Zaprenumerować }»oźna każdego 
czasu od początku biefcaceeo roku. Piszcie p > 

numer okazowy, kt6rv chętnie wysyłamy za dar 
Uio. Adrue: "SIEROTA" 

Ul JNORAHAil ST., CHICAGO, ILL. 

Nieciicemy waszych pieniędzy 
jeżeli nie jesteście zadowoleni. 

Jedno-centowa karta pocztowa. 1 wasze 
imia i pazwieko i adres wyraźnie na njej 
wypisane, sprowadzi wam pocatą próbkę 
Deya 8zwajcarskieeo Wynalazku zastępu- 

jącego kaw^(Dey'B BwisaCotteoBurrapate). 
Mnóstwo famifij utywaj(\ go zamiast ka- 
wy. cdyź przy jego pomocy Jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo Jak trzy fupty ka- 
wy be* tego wy^alazKU, Jecz co najwM- 
nfejs/.H, bardzo polepszy smak, zapacli 1 
7.dro\^itn.oić kawy. 

SteeteWedelesCo. Dty MWg. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. Clcvelnnd, Ohio. 

Ogłaazajcie «ię w Dzień. Chieagoskim. 

Wianek Nabożeństw 
odprawianych w ciągu roku kościelnego 

7AWTERA! 

1. Wezwanie Ducha Św. 
2. Różaniec. 
3. Litania do Najśw. M. P. 

4. Pod Twoją obronę. 
5. Nowenna do Niepokalanego 

Poczęcja Najśw. Maryl Panny. 
6. Całuś piękna Jeat łtarya. 
7. O ealutaiis Hostia, 
8. Tantum orgo Sacramentum. 
0. Koronka do Serca Jezusowego, 

10. Litania do Scrca Jezusowego. 
11. Nowenna do Ducha Świętego. 
12. Nabożeństwo do Najśw. Obli- 

cza. 

18. Litania o Najśw. Im. Jezns. 

14. Nabożeństwo do Św. Józefa 
(Triduum). 

3 

15. Nabożeństwo do to, StanUh* 
wa K. (Triduum). 

16. Nabożeństwo Bractwa Trzeź- 
wości. 

— Uroczystość N. M. P. Gromn. 
— Te Deum. 
— Rocznica za zmarłyoh Braci 

Trzeźwości. 
17. Ceremoniał III Zakona fiw. 

Franciszka. 
— Modlitwy na Zgrom, miesięczne. 
— Na obloczyny. 
— Przyjęcie do profesyl. 
— Ciebie Boże Chwalimy. 
— BłogosławlcńUwo Apostolskie. 
— Abaolucya Generalna. 
— Abaolucya na godziny śmierci. 

Wydnnie ozdobne vr dwóch kolorach. Drak wyraźny. 
Oprawa i cznruejo płótna z tytułem i emblematem iłoconym. 

CENA EGZEMPLARZA 75c. 


