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Bawił niedawno w Wielkopol- 
sce pokorny sługa hakaty, mini- 
ster Rheinbaben, objeżdżał kolo- 
nie niemieckie, naradzał się z wo- 

dzirejami bractwa trzech liter, 

zachęcał kulturtraegerów do zgo- 

dnego zwalczania Polaków, a zre- 

sztą znalazł, że wszystko, co rząd 
robi, jest wyśmienite. Takie od- 

wiedziny zawsze tem się kończą, 
że z kuźni hakatystycznej wycho- 
dzi jakieś nowe narzędzie ucisku. 
Xie jest tedy zupełną niespo- 
dzianką doniesienie monachij- 
skiego pisma Allg. Rundschau, 
że postanowiono utworzyć w 

"Wielkopolsce nową regencyę.po- 
trzebną — jak powiada ów dzien- 
nik — "nie z ekonomicznych, ani 

cywilizacyjnych względów, lecz 

wyłącznie dla popierania nieinie- 

cko-narodowych interesów". Bę- 
dzie to regeneya olsztyńska, a 

więc w Warmii, na pograniczu z 

Królestwem Polskiem. Mieszkają 
tam Mazurzy protestanccy, któ- 

rych, jako współwyznawców, 
Prusy dotychczas nie obdarzały 
dobrodziejstwami ustaw antipol- 
5-kich. Rząd berliński uważał ich 
zawsze za wyjątkowo wiernych 
poddanych króla jegomości. Lecz 

tersz musiało w tem coś się zep- 

suć, bo Allg. Rundschau powiada, 
ze w łieriinie postanowiono 
"wznieść wał obronny, który za- 

słoni lojalnych Mazurów cd gro- 

żącej im słowańskiej powodzi, 
pędzonej wichrem polskiej agita- 
cyi". Z doświadczenia wiemy, co 

to znECzy. Oto, widocznie Mazu- 

rzy poczynają naprawdę czuć się 
Polakami. Wszakże podczas osta- 
tnich wyborów do parlamentu od- 
mówili mandatu zaleconemu 

przez rząd liberałowi, a powie- 
rzyli go p. Brejskiemu, któremu 

jednak ten mandat parlament te- 
raz odebrał. Mazurzy olsztyńscy 
zawsze się uważali za osobny 
na.ród mazurski, lecz bynajmniej 
nie polaki, zresztą zaś chętnie się 
niem.czyli, bo jest ich zwyczajem 
spędzać młode lata w dużych 
miastach, gdzie służą przy hote- 
lach, poczem z małym fundusi- 
kiem wracają na rolę, mają zwy- 
kle sporo ziemj i żyją dostatnio, 
W ostatnich latach polskie poczu- 
cie narodowe rzeczywiście zaczę- 
ło się krzewić między Mazurami, 
nie sądziliśmy jednak, aby już 
mogffe zatrwożyć hakątystów. A- 
le widocznie tam, gdzie ucisk, 
wyraśta, narodowe poczucie na- 

wet na kamieniu i dojrzewa prę- 
Ukó, "jafeBy; pod afrykańskiem 

I słońcem. Walem obronnym od 

■ słowiańszczyzny będzie — jak za- 

! pew-nia Allg. Rundschau — komi- 

j sya kolonizacyjna, o.:obna dla re- 

{ geneyi olsztyńskiej i nowość w 

| tych stronach. Do budżetu pru- 

i skiego rząd wstawi dla tej korni* 

syi 50, a. może nawet 100 milio- 

nów marek, — ile mianowicie? • 

tego napewne nie wie monachij- 
ski dziennik, lecz dodaje, że 

wszystko jedno, ile, bo z pewno- 
ścią ten fundusz będzie tak samo 

zmarnowany i tak samo zniepra- 
wi Niemców, jak to 'się stuło w 

Poznańskiem, gdzie — powiada 
Allg. Rundschau — "wszyscy już 
wiedzą, że polityka rządowa ha- 

niebnie zbankrutowała, ale nie 

wiedzą jak się z niej bez skanda- 
lu wycofać i dlatego ona niet} Iko 

trwa, ale się rozwija: hakata ka- 

że, rząd musi". 
Lecz kogo w Olsztyńskiem bę 

dzie komisya wywłaszczała? 
Wielkich obszarów polskich tam 

prawie nie ma. Zaledwie gdzie 
niegdzie dwór polski. Szlachta 

protestancka dawno już się 
zniemczyła, pozmieniała nazwi- 

ska, wyniosła się na zachód, a jej 
miejsce zajęli czystej krwi Bran- 

denburczycy. Może oni teraz ban- 

krutują, więc żeby nie sprzeda- 
wali ziemi Polakom, zjawia się 
komisya z państwowemi miliona- 
mi. A może rząd postanowił prze- 

trzebić Mazurów, między który- 
mi bardzo często można spotkać 
właściciela stomorgowego fol- 

warku, nierzadko zaś są tacy, 
którzy posiadają po 200, 300, na- 

wet po 500 morgów, a że pomimo 
tego są chłopami, więc silnie 

wpływają na lud. W itamy w nicli 

towarzyszy cierpienia i ludzi, któ- 

rzy tei'az już z pewnością poczują 
się Polakami. 

Flota Rożestwicńskiego no to 

się wybrała na wedy Dalekiego 
Wschodu, aby odebrać Japończy- 
kom panowanie na morzu,odciąć 
ich armię od kraju, z z Władywc- 
stoku uczynić środek militarnej 
potęgi, grożącej lądowi japoń- 
skiemu. Xa mnóstwie okrętów 
bojowych i transportowych, jakie 
tam miały się zgromadzić, można 

byłoby w dogodnej chwili prze- 
rzucić 6o.oco wojska w ciągu 23 

godzin na wyspę Jesso i tak prze- 
nieść wojnę ns ląd japoński, a w 

Mandżuryi trzymać się tylko tak- 

tyki obronnej, licząc na to, że gdy 
dowozy będą przecięte, armia 

Oyamy zginie z głodu. W obec 

takiego niebezpieczeństwa Oya- 
ma, gotowy już do skoku na ar- 

mię Liniewicza. wstrzymał wszy- 
stkie ruchy; czwarta armia japoń- 
ska, stojąca w Korei, zaniechała 
marszu na Władywostok; piątą, 
którą pośpiesznie zaczęto formo- 

wać w Japonii, częściami odsyła- 
no na północ kraju, na wyspę Jcs- 
£0. Z drżeniem wszystkich ner- 

wów oczekiwano rozprawy na 

morzu. 

Pogrom pod T=uszimą roz- 

strzygnął na długo kwcstyę pano- 
wania na morzu. Miną dziesiątki 
lat, a ono wciąż będzie należało 

wyłącznie do Japonii, która ogro- 
mnie powiększyła swą flotę ro- 

syjskimi okrętami. Wystarczy ich 
na wszystkie potrzeby: na dowo- 

zy do Portu Artura, Niuczwsngu, 
Fuzanu i Genzanu — niczego nie 

zabraknie armii japońskiej w 

Mandżuryi; na blokadę rosyj- 
skich wybrzeży aż do Kamczat- 
ki ;• na ekspedycyę kmonierek i 

torpedowców do Nikołajewska, 
aby tam wpłynęły na Amur, do- 

tarły nim do Chabarowska i prze- 
cięły w tem miejscu dowozy do 

Wladywostoku; wreszcie na blo- 

kadę Władywostoku. 
Niepodobną skutecznie bom- 

bardować go od strony morza, 

,*;k to siedziało pod Portem Artu- 

ra, bo miaisto leży w zatoce, 
wrzynającej się daleko w ląd, a 

na straży zatoki leży ka- 

mienna, podobna do kopuły wy- 

spa, zmieniona w podziemny fert 

i otoczona rafami. Przystępu do 

niej nie ma. W zatoce znajduje j 
się teraz pięę krążowników (z 
nich dwa zbiegłe z pod Tsuszi- 

my) i ośm torpedowców. Taka si- 
ła nie może występować zaczep- 

nie, ale jak Grecy pod Termopi-r 
lami, może wstrzymywąć atak 

floty nieprzyjacielskiej. Dlatego 
tu rola okrętów japońskich bę* 
dzie przeważnie strażnicza. Nato- 
miast od strony lądu zacznie się 

oblężenie, bardzo stosunkowo 
łatwe, bo okolica jest tylko ę lek- 

ka falista, a grunt nie kamienny, 
jak pod Portem Artura, lecz gli- 
niasty, wyborny do prowadzenia 
podkopów. Załoga wynosi 60,000, 
a miasto rozłożone tak szeroko 
m, wielu cyplach, wrzynających 
się w zatokę, właściwie nawet w 

dwie odrębne zatoki, że dla sku- 

tecżnej obrony takiego obszaru 

potrzeba znacznie liczniejszej za- 

łogi. W ogóle tedy pod Włady- 
wostokiem zadanie japońskie bez 

porównania łatwiejsze, aniżeli 
pod Portem Artura. Niezawodnie 
spełnią je prędko. 

o 

Uwagi gazet o odezwie Zarzą- 
du Centralnego Z. N. P. 

Prze.d niejakim cz?{sem podali- 
śmy Odezwę Zarzą-du Central. Z. 
N. P. w sprawie wydarzeń w 

Królestwie Polskiem, nie podając 
od siebie żadnych prawie komen- 

tarzy, tylko nazwaliśmy ją szcze- 

gólną. Niektóre czasopisma wy- 
raziły swoją opinią o tej odez- 
wie; podajemy dwie takie opinie. 

"Polak w Ameryce" tak się o 

niej wyraża): 
Powyższa odezwa byłaby wiel- 

ce humorystyczną, gdybyśmy nie 

żyli w poważnych czasach, w któ- 

rych i humor odbiega człowieka. 

Bądź co bądź, tal odezwa Zarządu 
Centralnego Związku Narodowe- 

go Polskiego, przypomina nam 

bajkę o żabie, która nadstawiła; 

swą nogę, gdy kowal koniowi 

przybijał podkowę do kopyta. 
Jaką rolę Związek Narodowy 

Polski i inne polsko amerykań- 
skie organizacye, oraz polsko a- 

merykańska prasa mogą odegrać 
podczas rokowań o zawarcie po- 

koju pomiędzy Rosyą a Japonb, 
tudzież jaki wpływ mogą wyw- 
rzeć na, przebieg wypadków roz- 

wijających się w Królestwie Pol- 
skiem, tego nierozumiemy dopra- 
wdy. 

Po co więc zwoływać na wspól- 
ne narady przedstawicieli Związ- 
ku, innych organizacyj i przedsta- 
wicieli polsko-amerykańskiej prr.- 
cy p 

Czy przewódcom Związku Na- 

rodowego Polskiego znów prze~ 
wróciło się w głowach, że chcą o- 

degrać wybitną rolę w koncercie 

światowych mocarstw? 

Zdaje się, że tak, bo na innem 

miejscu pisze "Zgoda", że Zwią- 
zek Narodowy Polski jest jedyną 
organiziacyą, z którą liczy się 
świat w sprawach polityki poi- 
skiej. 

Jeżeli przewćdcy Związku ma- 

ją tak dobre wyobrażenie o sobie 

i swej organizacyi, to niechże 

prowadzą tą wielką politykę na 

własną rękę, ale niech nie wciąga- 
ją do niej i nie starają się ośmie- 

szyć przedstawicieli innych orga- 

nizacyj i przedstawicieli polsko- 
amerykańskiej prajsy. Bieda to, 

gdy ktoś zachoruje na wielkość, i 

gdy chwyci się go polityczna ko- 
łowacizna. Nie ulega wątpliwości, 
że na tą chorobę zapadli prze- 
wódcy Związku Narodowego Pol- 

skiego, bo inaczej nie wydawali- 
by odezw, podobnych jak powy- 

żej przytoczona. 

"Kuryer Ohioski" zaś podaje 
nr^tępujące uwagi, na które zu- 

pełnie i my się piszemy: 
Odezwę powyższą zamieściliś- 

my nie dla tego, by pochwalać 
cel, w jakim została ogłoszoną, 
lecz dla tego by wykazać, iż cho- 
roba wielkości, jaka trapi już od 

dłuższego czasu przedstawicieli 
Z, N. P, przybiera coraz to gro- 

źniejsze rozmiajry. 
Odezwa tu zamieszczona jest 

nieomylnym symptomem tej 
śmiesznej, ale zarazem i niebez- 

piecznej choroby. 
Każdy Polak, utrzymujący któ- 

rąkolwiek z polskich gazet, jeśli 
takowe pilnie czytuje, a tak jest z 

pewnością — dostatecznie jest 
powiadomionym o stosunkach, 
jakie obecnie panują w Polsce 

pod zaborem rosyjskim. Gdyby 
więc nawet znaleźli się naiwni, 
którzy idąc za wezwaniem panów, 
podpisanych pod odezwą, stawili 
się na proponowane przez nich 
zebranie w panteonie związko- 
wym lv Chicago, to ejey to z ust 

pana profesor- S. czy z ust kt&< 

rej innej j wielkości, nie dowie- 

dzielibyśmy się nic więcej nad to, 
cośmy czytali w pismach polskich 
0 obecnych stosunkach Polaków 

pod Moskalem, a to z tej prostej 
przyczyny, że ci panowie sami 
więcej nie wiedzą. Gdyby sobie 

jednak rościli pretensye do grun- 
towniejszej znajomości stosun- 

ków w tej sprawie, toć o wiele do- 
godniej i taniej,wylać ten ich um 

na szpaltach urzędowego organu 
"Zgody", półurzędoweggo organu 
"Dzień. Narodowego" lub gdyby 
1 to uznawali za niedostateczne, 
obstalować u nadwornego literata 

p. Osady z jakie 600 broszurek na 

temat o stosunkach w Rosyi i ob- 

darzyć nimi grupy związkowe, a 

choćby nawet i wszystkie towa- 

rzystwa i organizacye polskie w 

Ameryce. 
W tym ostatnim wypadku Coo 

egzemplarzy byłoby za majo, lecz 
gdyby nawet przyszło wydruko- 
wać i 6oco egzemplarzy, to jesz- 
cze wypadłoby taniej, jak zwoły- 
wać delegrjtów wszystkich towa- 

rzystw do Chicago i narażać licz- 
ne towarzystwa polskie na ogro- 
mne koszta. 

Co do drugiego celu, w jafcim 
Z. Związku Nar. Pol. zwołuje ze- 

branie przedstawicieli polskich 
towarzystw do Chicago na Igo 
lipca, to ten jest również jeśli nie 

chybionym, to musztardą po obie- 
dzie. 

Jakto? Więc ten arcy-patryo- 
tyczny Z. N. Pol., ta wielka jedy- 
na patryotyczna organizacya pol- 
ska) w Ameryce, organizacya, któ- 
ra nadaje kierunek polityczny Po- 
lonii Amerykańskiej, dopiero te- 

raz zwołuje zebranie, na które ła- 
skawie zaprasza wszystkie towa- 

rzystwa polskie, a więc nawet ka- 
tolickie, aby się naradzać w jato 
sposób nieść pomoc uciśnionej 
starej Ojczyźnie? Widocznie 
więc, że ten cały postępowy pa- 
tryotyzm, te wszystkie patento- 
wane medycyny, preparowane 
przez związkowych uczni Esku- 

lapa — w postaci wędrujących 
bibliotek, latających uniwersyte- 
tów, Narodowych Skarbów, 
Wszechpolskiej Ligi, tej kochan- 

ki związkowej jejk mówi Zagłoba 
— zdały się psu na budę i trzeba 

się było oglądnąć za jakimś rady- 
kalniejszym środkiem, a :':e postę- 
powa wiedza) prowodyrów Związ- 
ku zawiodła, nelens volens, zwo- 

łują oni concilium, na które za- 

praszają przedstawicieli ignoro- 
wanego i wyszydzonego przez 
nich dotychczas obozu "Kropi- 
dlarskiego". 

Ten obóz jednak nie widzi po- 

trzeby trudzić swych przedstawi- 
cieli do Chicago i wyrzucać na 

darmo pieniądze na podróże de- 

legatów, a to tembardziej, że to, 
nad czem chcą związkowi przc- 

wódcy radzić dopiero teraz, nam 

jest już od dawna znajome. 
Mv od dawna znamy środki i 

sposoby, jakimi skutecznie może- 

my służyć uciśnionej Ojczyźnie, a 

środki te są niezawodne w sku- 

tkach. Że ale nie są żadną tajem- 
nicą, i że nie opatentowaliśmy 
ich nigdzie, dla tego możemy je 
poradzić i panom od Związku i z 

przyjemnośęią, podajemy im tu 

receptę, 
Recepta krótka: Miłość Boga i 

Ojczyzny. Zachowajcie wiajrę oj- 
ców, wychowujcie swe dzieci po 

polsku, zostańcie w każdym calu 

prawymi dobrymi Polakami, a 

nąijlepiej przysłużycie się Ojczy- 
źnie, bo gdy ta będzie potrzebo- 
wać waszej pomocy, bądź moral- 

nej, bądź materyalnej, wtedy ka- 

żdy z was, bez naradzania się, 
będzie wiedział co mu czynię na- 

leży. Z jednostek czujących i my- 

ślących po polsku złoży się jeden 
wielki, silny naród polski, a cóż 
i kto mu się oprze? Nim jednak 
użyjecie proponowanego przez 
nas środkai, za którego skutecz- 

ność wam ręczymy, przygotujcie 
wpierw swój organizm związkpr 
wy na przyjęcie tego środka. 

Wyrzućcie zeń trujące miazmy 
"niezależnych", zniszczcie i usuń- 
cie bakcyle socyaJizmu, które za- 

czynają toczyć ciało związko\ye, 
oczyśćcie się z liberalizmu, bo ten 

nigdy nie da się pogodzić z pra- 
wdziwym patryotyzmem, a w 

końcu pozbądźcie się mginii wiej- 
kości, bo taj was tylko ośmies?ą, 
jak was ośmiesza wydana w przy- 
stępie tej manii odezwa. 

Wy, postępowcy, wy, J5t.9r.zy 
wśród swego grona ^len^ecie a 

na/wet protegujecie Polaków do- 
browolnie odpadłych od wiary, 
"niezależnych", Polaków bez-wia- 
ry, troszczycie się o los tych, 
którzy od dziesiątek lat, przemo- 
cą, knutem, nawracani naJ prawo- 
sławie, prześladowani na każdym 
kroku przez tyrański rząd, prze- 
cie nie wyparli się swej wiary i 
na pierwszą wieść o tolerancyi re- 

ligijnej w Rosyi, tłumnie wracają 
na łono Kościoła katolickiego. 

Wy, którzy w swej zarozumia- 

łej liberalnej pysze ignorujecie 
fakt takiej doniosłości, jak przy- 
bycie do Ameryki dostojnika ko- 

ścielnego, Ks. Arcybiskupa Sy- 
mona, i nie zdob^dziesie się w 

swym urzędowym organie choćby 
na prostą dziennikarską wzmian- 

kę donoszącą o jego przybyciu, o 

ile niżej stoicie od tych kmiotków 

siermiężnych w dyecezyi zamość- 

ckiej, którzy tłumnie powitali 
swego wizytującego pasterza, 
garnęli się doń jak dzieci do ojca, 
przyjęli go z trjkim zapałem, z ta- 

ką miłością, że aż zadziwili i za- 

niepokoili władze rządowe. 
1 wy chcccic radzić nad dolą 

tego ludu prostego, ale o głowę 
was przerastpjjącego pod wzglę- 
dem wiary i p.atryotyzmu!!.... 

o 

ECHA Z POLA WALKI. 

Wedle powszechnego mniema- I 
nia jest flota rosyjska obecnie zni- J 
szczoną, rJ pisma rosyjskie (po- 
między niemi także "No woje 
W remia") wyrażają się, iż w obe- 

cnej wojnie nie będzie już można 

nowej floty rosyjskiej wystawić. 
Nie trzeba tego jednakże brać 

dosłownie. 
Rosya, rozporządza mimo to je- 

szcze pewną chociaż nieznaczną 
silą morską. Flotyll składającą 
się z ośmiu pancerników i trzech 
krążowników posiada Rosya i na 

Czarnem morzu, ale tej przez 
Dardanele przejechać nie wolno 
a wszelkie rokowania z Turcyą w 

tym względzie pozostały jak do* 

tychczas bez skutku. Tej flotyli 
nie możne/ przeto brać w obecnej 
wojnie w rachubę. 

W warsztatach posiada Rosya 
dwa pancerniki, kr7>dy o poje- 
mności i6,Cco ten; te się znajdują 
już na ukończeniu. Z roku 1903 
pochodzi jeszcze pancernik "Sła- 

wa (tego samego typu co "Boro- 

dino".), a z roku 1887 pamcernik 
"Aleksander II.". Do tego doli- 

czyć wypada rozbrojony swego 
czasu w Tsingtau pancernik "Ce- 

sarzewicz". 
Opancerzonych krążowców ma 

Rosya na morzu bałtyckiem dwa, 
t. j. "Pamiat' Azowa" z roku i883 

i krążowiec "Admirał Kornilow"z 
roku 1887, da;1 ej rozbrojony w 

Szangaj "Askold" z roku 1900 i 

znajdującą się obecnie w Saigonis 
"Dianę". 

* 

W Władywostoku znajduje się 
krążownik pancerny "Gromoboj" 
z r. 1899 i "Rosya" z roku 1890. 
0 "Gromoboju" donoszono wpra- 
wdzie, iż w czasie bitwy pod Tsu- 

szimą wypłynął z portu;alenatknął 
się na minę i zatonął. Jednakże u- 

rzędowego potwierdzenia wieści 

tych dotychczas nie odebraliśmy. 
Oprócz tych krążowników dotarł 
do Władywostoku "Almaz", który 
się ocalił z bitwy pod Tsuszimą 
1 "Bohatyr". 

* 

Kapitan Kłado sprowadza przy- 
czyny klaski rosyjskiej naj morzu, 

do następujących punktów: 
1) Słabość pancernej części es- 

kadry admirała Rożestwieńskie- 

go w porównaniu z pancernika- 
mi eskadry admirała Togo, co da- 

wato Japończykom przewagę i w 

czysto artyleryjskiej walce. 

2) Słabość liczebna oddziału 

krążowników admirała! Rożcst- 

wieńskiego, co odbijało się bar- 

dzo niekorzystnie na dokładności 
informacyj, otrzymywanych za 

pomocą wywirjiów o nieprzyja- 
cielu. 

3) Przygnębiająca przewaga pa 

stronie Japończyków co do liczby 
torpedowców i więcej niż prawdo- j 
podobnie korzystanie nieprzyja- 
ciela z łodzi podwodnych, co da- 

wało im wielką przewagę pod 
względem możności wyzyskania 
zwycięztwa \7 walce artyleryj- 
skiej. 

4) Konieczność, zmuszajad- 
mirała RoiestwieńsJęiego płynąć 
niezwłocznie do. cieśniny KoreaA- 

śkiej, niezależnie od warunków 
; pogody i innych okoliczności, po- 

mimo. ws^lkiej niedogodności, 
jaka po^vsta\v?(ła dla niego w ra- 

zie bitwy w tej właśnie cieśninie. 
5) Uszykowanie i sposób ma- 

newrowania eskadry rosyjskiej 
! podeżrą bitwy. 

Jak widzimy, niektóre z tych 
przyczyn były niezależne od woli 

Rożestwieńskiego, i ostatnia tyl- 
ko zupełnie od niego zależała. 

* 

Wartość oddzielnych okrętów 
eskadry ajdmirała Rożestwieńskie- 
go, bądź zatopionych, bądź wzię- 
tych do niewoli przez Japończy- 
ków w bitwie pod Cuszimą, wyra- 
ża się w cyfrach następujących: 
"Bordino" 11,500,000 rubli, "Ce- 
sarz Aleksander III" 11,500,000 r., 
"Orzeł" 11,500,000 r., "Osłabia' 

10,007,000 r., "Mikołaj I" 7,525,000 
r., "Nawarin" 7,409,000 r., "Sisoj 
Wielikij" 6,747,000 r., "Admirał 
Nachimow" 6,103,000 r.; "Auro- 
ra" 5.582,000 r., "Dymitrij D011- 

skoj" 4,564,000 r., "Włodzimierz 
Monomach" 3,459.000 r., "Zem- 
czug" 3,720,000 r., "Izumrud' 
3,720,000 r.; "Admirał Siemonin" 
3,504,000 r., "Admirał Uszakow" 
3,296.000 r.; "Generał Apraskin" 
3,463,000 r., "Świetlana" 2,787,000 
r.; "Kamczatka" 2,500,000 r.; 

"Irtys" 2,000,000 r.; "Ural" 2,- 
000,000 r., 4 torpedowce po 4,94.- 
000 rubli czyli 1,976,000 rubli; ra- 

zem 126,362,000 rubli. 
* 

"Daily Telegraph"podaje o poj- 
maniu Rożestwieńskiego nastę- 
pujące szczegóły, które pismu te- 

mu korespondent wojenny zako- 
munikował: 

Rożestwieński znajdował się w 

komórce tajnej rosyjskiego anty- 
torpedowca "Biedowoj", Sami ro- 

syjscy oficerwie ukryli go ta)m, 
sądząc, że w ten- sposób najlepiej 
ujdzie uwagi japońskich ofice- 

rów, którzy po zajęciu tegoż an- 

tytorpedowca "Biedowoj" wszyst- 
kie jego komórki i kajuty szczel- 
nie rewidowali. Japońscy oficero- 
wie jednakże na podstawie foto- 

grafii poznali Rożestwieńskiego 
natychmiast. Był on raniny w czo- 

ło, w biodra i lewą rękę. Z wszel- 
ką starannością przeniesiono go 
na okręt japoński, poczem oddano 

go do szpitala marynarskiego w, 

Sascbo. 

Naoczny świadek, pewien le- 
karz z Dadekiego Wschodu, pisze: 
Widziałem tłum wściekły, rozju- 
szony, objęty paniką. W nieładzie 

bez świadomości celu i miejsca, 
tłum rwał się naprzód, krzyczał, 
g-niótł dusił wszystko, co spotkał 
na drodze. Poganiacze koni, żoł- 

nierze, z oczyma osłupiałymi i 

przerażenia, bili w zapamiętaniu 
konie, które pędziły, co tylko mia- 

ły tchu.Wypa-dało z wózka pudlo, 
nie zwracano na to uwa^gi; wypa- 
dał żołnierz, pędzono dalej; zacze- 

pił wózek o coś, wołano: "rąbać 
co żywo postronki!" I nagle ude- 

rzenia siekier rąbały postronki, 
wózek pozostawał, a poganiacze 
pędzili dalej. Zdarzało się, że żoł- 

nierze bili wciąż konie, siedząc na 

wozie,któremu pozostało jui tyl- 
ko jedno kolo. Strach przed wro- 

giem ogarniał wszystkich, skuł 

myśli, zamącił świadomość i u- 

czynił nieprzepartą chęć "ratun- 

ku", jedyną sprężyną czynów. Na- 
wet odważni Czerkiesi, w wyco- 
kich papachach, pędzili z przera- 
żeniem nie oglądając się poza sie- 

bie, wyprzedzając i dusząc idą- 
cych przed nimi żołnierzy. Wy- 
gląd tego rozpędzonego tłumu w 

papachach był straszny. Gdy ludzi 

ogarnęła pajłika, zdarzało się nie- 

raz, że ktoś zrywał się ze snu i 

wrzeszczał: "hura! Japończycy!" 
I inni zrywali się natychmiast, po- 
ry wajli za broń, wypadali z namio- 

tów, rozpoczynając bezładną 
strzelaninę do swoich własnych 
towarzyszów,których brali za Ja- 
pończyków. Panika) jest w naj- 
wyższym stopniu zaraźliwą i po- 
woduje chwilową utratę pamięci 
i zamącenie świadomości. Podczas 

jednej bitwy żołnierz artylerzy- 
sta stał przy pudle i podawał na- 

boje. Wykonywał swą czynność 
bardzo spokojnie i ściśle, chocia.i 
wokoło co chwila przelatywały i 

pękały' granaty. Bój wreszcie u- 

9tąłr*i'i kanonada umilkła, żoł- 
nierz bierze wtenczas rewolwer i 

wystrzałe*ti >y pi.erś przecina swe 
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