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Liniewicz sie cofa. 
% 

POGŁOSKA 0 ŚMIEKCI KUBOPATKINA. 

Rozruchy w Rosyi szerzą się; objęły także Odessę. 

ODPOWIEDŹ NIEMIEC NA NOTĘ FEANCYI. 

Rozruchy uliczne w Bay City, Mich. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 28 czerwca. — Ro- 

zeszła się po mieście pogłoska, 
jakoby gen. Kuropatkin poległ w 

bitwie. W związku z tą pogłoską 
stała inna, jakoby 70,000 Rosyan 
zostało odciętych przez armią 

generała Nogi, a Kuropatkin zo- 

stał wzięty do niewoli. Nie ma 

żadnego potwierdzenia tych po- 

głosek. 
Petersburg, 28 czerwca. — Ra- j 

port gen. Liniewicza donosi, że j 
chód japończyków naprzód ] 
wciąż się odbywa i że rosyjskie 
przednie straże cofają się wciąż, 
walcząc. Rzeczoznawcy wojenni 
uważają położenie Liniewicza za 

wcale nie świetne. Wprawdzie 
sądzą, że otoczyć on się nie da, \ 
ale o zwycięztwie jego nie ma- j 
rzą. Uwdżają za rzecz prawdopo- j 

dobną, iż skoro Oyama przypuści \ 
ogólny atak, Liniewicz cofnie się j 
■do Charbina i Władywostok bę- | 
dzie izolowany. 

Departament spraw zagranicz- \ 

rvch urzędowo oznajmił iż rząd j 
rgodził się na to, by w pierw- 
szych dziesięciu dniach sierpnia 
odbyła się pierwsza konferencya 
tycząca się układów pokojo- 
wych. ściślejsze oznaczenie dnia 

zależeć będzie od tego, kiedy peł- 
nomocnicy japońscy zdążą do j 
Waszyngtonu. I 

Gazeta giełdowa podaje pogło- 
rkę, jakoby admirał Alexiejew 
miał zostać mianowany mini- 

strem spraw zagranicznych na 

miejsce Lamsdorffa. 
Mobilizacye zarządzono w Car- 

skiem Siole i we Volmarze. 

Petersburg, 28 czerwca. — Fa- 

le rozruchów dosięgły Odessę, 
gdzie wybuchł strajk generalny 1 

oabyły się rozruchy i rozlew 
krwi. W poniedziałek wieczorem 

kilka było stare pomiędzy woj- 
skiem a robotnikami ; wczoraj się 
powtórzyły. Doniesiono, że w 

poniedziałek dwie osoby zostały 
zabite; szczegóły o dalszych 
starciach niewiadome dotych- 
czas. 

Z Łodzi szczupłe nadchodzą 
wiadomości ale zdaje się, że tak 

tóm, jak i w Warszawie cokol- 
viek lepsze jest położenie, a wła- 

dze sobie już jako tako dają radę. 
Aresztują mnóstwo osób; zdaje 
się. że około ioco osób znajduje 
się w celach. W żydowskich dziel- 
nicach w Warszawie tak jak w 

Łodzi budowano barykady i krew 

się przy nich polała. 
Warszawa, 28 czerwca. — Taj- 

ne zebranie 200 socyalistów w 

lesie w Zgierzu, blisko Łodzi, zo- 

stało wczoraj w południe odkryte 
przez kozaków, którzy rzucili się 
na nich. Kilkanaście osób zostało 

zabitych, a 180 aresztowanych. 
Wszystkie więzienia są prze- 

pełnione; w ciągu ostatnich 24 

godzin aresztowano 672 osób, 
głównie żydów. 

Na Podolu w 32 miejscowo- 
ściach zastrajkowali robotnicy w 

plantacyach buraków i zachodzi 
obawa, że przyjdzie tam do gro- 
źnych nieszczęść. 

Paryż, 28 czerwca. — Na kon- 

ferencyi pomiędzy premierem 
Rourvierem a ambasadorem nie- 
mieckim księciem Radolinem, do- 

ręczono odpowiedź Niemiec na 

notę francuzką. Niemcy odpowia- 
dają bardzo uprzejmie, i przyjaź- 
nie, ale obstają przy żądaniu zwo- 

łania konferencyi i oświadczają, 
ie przedtem programu. ogłaszać 
nie mogą. Preij^^ Rouyier, który 
dłuższy cza* konferował acjetię- 

ciem Radolinem, powiedział o- 

statecznie, że nie może nic odpo- 
wiedzieć, dopóki nad notą Nie- 
miec nie zastanowi się rada mini- 

steryalna. Panuje przekonanie, 
że wreszcie przyjdzie do porozu- 
mienia, ale na podstawie konfe- 

rencyi. 
Sztokholm, 28 czerwca. — Na 

wczorajszej sesyi riksdagu za- 

mianowano wspólny komitet obu 

izb, który ma się naradzić nad 

ustarwą upoważniającą rząd 
szwedzki do układania się ze 

storthingiem norweskim o warun- 

ki rozdzielenia obu krajów. W o- 

bu izbach odbyły się debaty bar- 

dzo ożywione. Postąpienie króla 

krytykowano zwłaszcza w sena- 

cie, gdzie wykazywano, że nie 
mała Norwegia, ale Szwecya po- 
winna dyktować warunki. 

Król Oskar polecił marszałko- 
wi nadwornemu ogłosić co na- 

stępuje, w sprawie pogłoski, jako- 
by chciał osadzić na tronie jakie- 
goś księcia z domu Bernadotte: 

"Król z tą myślą się nie zgadza 
i na nią nie przystanie. Jedynym 
warunkiem, pod którym J. K. M. j 
•wziąłby plan ten pod rozwagę, I 
byłoby nieprawdopodobne wyra- 
żenie życzenia riksdagu, ażeby 
tron norweski objął jaki książę z 

domu Bernadotte. 
Król ogłosił list, w którym wy- 

raża podziękowanie za wszystkie 
oznaki lojalności i przywiązania, 
jakie niedawno otrzymał ze stro- 

ny tysięcy ludzi w całym kraju. 
Berlin, 2S czerwca. — Prasa 

niemiecka zajmuje się żywo roz- 

terkami we wnętrzu monarchii 
austryackiej i w usiłowaniu pro- 

wincyj nie-nicmieckich narusze- 

nia zasady jedności kraju. "Deu- 
tsche Rev.ue"' podaje w lipcowym 
swym zeszycie znamienny arty-r 
kuł, który wyraża opinią kół nie- 
mieckich na położenie w Austryi. 
Przyłączywszy liczne argumenta 
na to, że rząd austryacki powi- 
nien energicznie nie dopuszczać, 
ażeby żaden kamyk z budowy 
Austryi się nie odzywał, artykuł 
zaznacza, że także w interesie 
Niemiec leży utrzymanie jedności 
Austryi się nie odrywał, artykuł 
cy z bronią w ręku broniłyby fej 
jedności. 

Berlin, 28 czerwca. — Z nie- 
mieckich posiadłości w południo- 
wo-zachodniej Afryce nadchodzą- 
ce depesze donoszą o zaciętych 
bitwach z naczelnikiem powstań- 
ców Morenga. Major von Kemptz 
w pochodzie swym od granicy na 

zachód, napotkał 17 czerwca n% 

oddział Morengi w nieprzystęp- 
nej okolicy nad rzeką Karib. Nie- 

mcy tam zajęli stanowiska krajo- 
wców po bitwie trwającej 14 go- 
dzin i straciwszy 15 poległych, 
25 ranionych i 3 przepadłych. Ma- 

jor von Kemptz został także ra- 

niony. Kapitan Siebert objął do- 

wództwo nad niemieckiem wojr 
skiem i ścigał Morengę aż do jego 
twierdzy Narus nad rzeką Karib, 
którą Niemcy zajęli 19 czerwca. 

Hottentoci uciekli na południe. 
Detroit, Mich., 28 czerwca. — 

Z Bay City donoszą: Burmistrz 
Hine ogłosił, że potrzeba 50 spe- 
oyalnych polieyantów, gdyż w 

różnych stronach miasta wybu- 
chły rozruchy. Po raz pierwszy 
od rozpoczęcia strajku tramwajo- 
wego na linii Saginaw Valley, 
kompania tramwajowa próbowa- 

na wieczorem puścić w ruch tram- 

waje. Tłum ludzi złożony z 1000 1 
osób, napadł na pewien wagon w , 

South Bay City, napędził personal 
wraz z kilku policyantami, za- 

ciągnął wagon nad brzeg rzeki 

i podpalił go. W pobliżu war- 

sztatu okrętowego w West Bay 
City polieya grożąc rewolwerami 
rozproszyła motłoch złożony z ja- 
kich 600 osób, który napadł na 

tramwaj. W pobliżu Washing- 
ton i Columbia ave. zostali oto- 

czeni i obici zarządca kompanii 
Morris i dwaj policyanci, którzy 
prowadzili aresztanta. W końcu 
sierżant policyjny Hatch rozpę- 
dził motłoch, grożąc strzelaniem. 

Pomiędzy napastnikami na tram- 

waj były kobiety i dzieci z palka- 
mi. 

Toledo, O., 28 czerwca. — A. 

Roy Knabershue, który zyskał 
był rozgłos na wystawie powsze- 
chnej w St Louis jako żeglarz 
napowietrzny, wczoraj wzniósł się 
w powietrze na statku napowie- 
trznym świeżo wybudowanym. 
Knabershue pracował przez 5 ty- 

godni nad tym statkiem i wczo- 

raj go wykończył. Popołudniu o 

godz. 4 wzniósł się nad miastem 
i poruszał się z nim swobodnie 
we wszystkich kierunkach, z wia- 
trem i naprzeciw, przez 45 minut. 
Próba powiodła się znakomicie. 
Ma on w statku maszynę gazową 
o sile 10 koni. 

Portland, Ore., 28 czerwca. — j 
Utworzyła się tu kompania pod j 
nazwą "Cooperative Christian 
Federation" z kapitałem $50,000,- 
000, która ma zamiar wedle sy- 

stemu kooperacyjnego zająć się 
budowaniem kolei żelaznych, za- 

kładaniem fabryk i prowadze- 
niem różnych interesów. 

Goldfield, Nev., 2S czerwca. — i 

Pani Phoenix, żona znanego a- 

genta sprzedaży gruntów, posia- 
dającego znaczne obszary, raniła 

ciężko strzałami adwokata Haye- 
sa. Haycs objął w posiadanie ja- 
kiś plac budowlany należący do 

Phoenixa, utrzymując, że ma do 

niego prawne pretensye; pani 
Phoenix chciała go wypędzić, a 

kiedy nie chciał odejść, strzeliła 
do niego trzy razy. Jedna z ran w 

brzuch może się okazać śmiertel- 

ną. Phoenixową aresztowano. 
New York, 28 czerwca. — John 

F. Wallace, naczelny inżynier 
budowy kanału Panama, zrezyg- 
nował wczoraj. Zamieszkał on w 

pewnym hotelu w dzielnicy pół- 
nocnej i przyjmuje tylko njści- 
ślejszych przyjaciół. 

Interesa przy budowie kanału 
Panama znajdują się w opłaka- 
nym stanie, i zdaje się, że będzie 
z tem kłopotów o wiele więcej, a- 

niżeli kto przypuszczał. Podczas 

gdy rząd ma jakieś pretcnsye do 

Wallace'a, ten natomiast skarży 
się na gospodarkę rządu i oświad- 
cza, że budowa kanału potrwa 
ioo lat, jeżeli tak dalej pójdzie, 
jak dotychczas, i kosztować bę- 
dzie bez porównania więcej, ani- 
żeli pierwotnie szacowano ($250,- 
000,000). Domagał się rozszerze- 

nia własnej władzy, ażeby nie był 
krępowany rozporządzeniami ró- 

żnych urzędników i żądał pod- 
wyższenia płacy, ale na to się nie 

zgodzono i nastąpiła jego rezyg- 
nacya. Słychać, że już zyskał po- 
sadę przy budowie podziemnej 
kolei, z płacą dwa razy większą, 
niż miał jako inżynier kanału Pa- 
nama. 

St. Joseph, Mo., 28 czerwca. — 

George Poehl, palacz kolei St. Jo- 
seph and Grand Island, uratował 
życie małego dziecka przebiega- 
jącego przez tory kolejowe, ale 
przy tem stracił prawą swą no- 

gę i lada chwili umrze. Kiedy lo- 
komotywa skręciła około krzy- 
wizny, Poehl spostrzegł dziecko 
na szynach. Na sygnały dziecko 
nie uważało. Poehl wskoczył na 

dziób przed lokomotywą, porwał 
dziecko i rzucił je w bok, ale sam 

się ześliznął przez to, noga jego 
dostała się pod dziób lokomoty- 
wy, który miu nogę oderwał wyżej 
kolana. Dziecko pozostało zdro- 
we i całe. 

— o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Korespondent: prasy w 

Pekinie dowiaduje sig, że Chiny, chcą 
hyc reprezentowaneprzy. nkładaoh 

pokojo.wych pomiędzy Rosyą a Japo 
nią. 

— Gubernator wojskowy Tweru 

podał się do dymisyi. 
— W gubernii chersońskiej panuje 

panika pomiędzy właścicielami dóbr, 
którzy uchodzą, z obawy rozruchów a- 

grąrnych. 
j— Mobilizacya w Petersburgu i o- 

kojlicy rozciąga się na rezrewistó.w 
wszystkich klas z lat 1901 — 1904. W 

Moskwie i Petersburgu o tyle ostro, 
żnie mobilizacya postępuje, że rekru- 
tuje się tylko po 500 ludzi codziennie. 
Potrwa to 20 dni. 

i- Z Petersburga donoszą, że od- 
cono plan Schwaba, ażeby amery- 

kański trust stalowy otrzymał kontro- 

lę nad rekonstrukcyą floty rosyjskiej. 
— Socyalno demokratyczny poseł 

do rady państwa niemieckiej, Kunert, 
został skazany na 3 miesięczne wię- 
zienie za obrazę armii niemieckiej, o 

której wyraził się w pewnej mowie 

wyborczej, iż plądrowała i gwałty po- 
pełniała w czasio ekspedycyi chiń- 

skiej. 
— Cesarzowa niemiecka już wy- 

zdrowiała i dzisiaj przybyła na jacht 
cesarza, ażeby być przy zakończeniu 

regaty. 
— Paryski "Temps" ogłasza tele- 

gram z Berlina donoszący, że Roose- 
Telt użył swojego wpływu, ażeby za- 

łagodzić nieporozumienie pomiędzy 
Francyą a Niemcami. 

— Gubernator Myron T. Herrick w 

Cleveland zrezygnował z urzędu pre- 
zydenta "Society of Savings", który 
mu przynosił $20,000 dochodu roczner 

go. ale zostanie w dyrektoryacie. 
— Major gen. Leonard Wood przy- 

Dyi z maizoniią, z jjinpin aa san Fran- 

cisco i udajo się natychmiast do Bo. 
stonu. i..: 

— Stanowa konwencya demokraty- 
czna odbywa się dzisiaj w Columbus, 
O.; sdaje się, że nominacyę na guber- 
natora otrzyma John M. Pattison. 

O 

Kranika Miejscowa. 
SHEA POSIADA PEŁNĄ 

WŁADZĘ. 

Jego przeciwnicy zamilkli. 

Konstytucya unii woźniców o- 

piewa, że strajk można zarządzać 
lub odwoływać, jeżeli dwie trze- 

cie członków zgodzi się na to 

przez tajne głosowanie. Nadto 
musi odnośną uchwałę zatwier- 

dzić zarząd unii. Wydatki dyrek- 
torów nie powinny przenosić kwo- 

ty dwóch i pół dolara dziennie, 
nie licząc ich pensyi, tymczasem 
Sliea lekceważył paragrafy kon- 

stytucyi i dlatego członkowie 
"Joint Council" postanowili po- 

zbyć się warchoła, który mąci 
spokój w Chicago i buntuje robo- 

tmKow przeciw pracodawcom. 
Głosowanie poniedziałkowe wo- 

źniców pokrzyżowało zamiary 
przeciwników Corneliusa Shea. 
Na wczorajszem zebraniu "Team- 
sters Joint Council" nikt nie 

śmiał wystąpić przeciw prezeso- 
wi narodowej organizacyi woźni- 

ców, a ej go stanowisko utrwali- 
ło się przez -uchwałę unii woźni- 
ców, a jego stanowisko utrwali- 
towych, odrzucające warunki'po- 
dyktowane przez pracodawców. 

Stan rzeczy o tyle się zmienił, 
że firma Louis W. Stayard przy- 
rzekła swoim 15 woźnicom, że 

nie każe im odwozić frachtów do 
firm bojkotowanych. Mniejsze 
firmy ekspresowe podwyższyły 
swoim woźnicom płacę o dolara 

tygodniowo. Prezes zarządu fir- 

my Hines Lumber Co. poprosił 
prezydenta Shea, ażeby wraz z 

innymi urzędnikami unii odwie- 
dził go, gdyż pragnie ułożyć się 
ze strajkierami.. Shea nie omiesz- 

kał przyjąć zaproszenia i przyo- 
biecał stawić się dzisiaj w ofisic 

pana Hines. 
Sędzia Chott skazał na $100 

kary malarza W. F. Hoxom za 

branie udziału w zbiegowisku u- 

iicznem. Na rogu ulic Illinois i 

Rush znęcano się nad nieunioni- 
stą, którego zbito niemiłosiernie 
i wrzucono następnie do naczynia 
z wodą do pojenia koni. Zanurza- 
no mu głowę w wodzie tak dłu- 

go, dopóki biedakowi nie zabra- 
kło tchu. Za zjawieniem się poli- 
cyi napastnicy zbiegli. , 

Prawybory i kaukus. 

Zgoda frakcyj demokratycznych. 
Prawybory demokratyczne by- 

ły o tyłe więcej3 interesujace, mi 

prawy,bory republikańskie, że ró- 
żne frakcye wiodły z sobą walkę 

l o zwycięztwo. Kiedy rezultat wy- 
borów delegatów był już wiado- 
my, przywódzcy demokratów ze- 

szli się w hotelu Pacific i ułożyli 
wspólnie tykiet, uwzględniający 
zwolenników Dunne'a i Harriso- 

na, z pominięciem zwolenników 
Hearsta. Tymczasem w głównej 
kwaterze demokratów zgodzono 
się uznać istniejący komitet po- 

wiatowy i zaniechać dawnych 
swarów, a następnie zatwierdzo- 
no tykiet, tułożony w hotelu Pa- 
cific. 

Przewodniczyć na konwencyi 
będzie Thomas Carey, a sekreta- 
rzem zostanie Edward M. Lahiff. 
Nominacyę na kandydatów- na 

sędziów otrzymają: Daniel G. 
Ramsey, Charles Werno, Stuart 

Shepard, Juliiu'sz F. Śmietanka, 
Edgar B. Tolman i William A. 

Doyle. 
Prezesem komisyi kanałowej 

zostanie mianowany Frank Wen- 
ter, pomimo protestu aldermana 
16 wardy p. Stanicy'a Kunz. Te- 

mu panu nie podobało się, że go 
nie zaproszono do udziału w na- 

radach w hotelu Pacific. Zaprote- 
stował przeto przeciw nominacyi 
Franka Węnter i wyszedł z kwa- 

tery demokratów, zapewniając, że 

żaden Polak nie będzie głosował 
za Wentrem. 

Nam się, zdaje, że przeciwnie: 
Każdy Polak głosować będzie za 

tykietem demokratycznym, cho- 

ciażby tylko z tego względu, że 

na tym tykiecie figuruje nazwi- 
sko Juliusza Śmietanki. 

Dostali się w pułapkę. 
W dzielnicach zamieszkanych 

przez zamożnych obywateli do- 

puszczano się w ostatnich cza- 

sach licznych kradzieży. Przed 

dom, którego właściciel był nie- 

obecny, zajeżdżał powóz, wysia- 
dało z niego dwóch jegomościów, 
którzy otwierali sobie swobodnie 
drzwi i wchodzili do mieszkania. 
Tam zabierali kosztowności i cen- 

ne drobiazgi i aichodzili z łupem, 
nie zwracając niczyjej uwagi. 
Detektywi Conick i Culhane wpa- 
dli na ślad tych "panów" i przy- 
trzymali ich w domu na rogu 
Princeton ave. i 31 ul. W ich 

mieszkaniu znaleziono kosztow- 
ne koronki, dywany, pierścionki, 
zegarki, brylanty, nawet klatki 

pozłacane z ptakami. Policya zna 

dobrze złodziei, którzy już odsia- 

dywali karę w różnych więzie- 
niach. Dzielnice zamieszkane 

przez zamożnych obywateli nie 

będą przez pewien przeciąg cza- 

su niepokojone przez nieproszo- 
nych gości. 

Szerzyciel pruskiej kultury. 

George Bartholomaeus pocho- 
dzi z Prus, gdzie fabrykował ce- 

głę, tekturę na dachy i fałszywe 
weksle. Kiedy oszukał ludzi na 

100,000 marek, przeniósł się do 

Ameryki, gdzie po kilku miesią- 
cach zatęsknił do żony i dzieci. 
Kazał im przeto przybyć do Chi- 

cago. Pani B. nasłuchała męża i 

puściła się w podróż, lecz w ślad 
za nią udali się detektywi. Do- 
wiedzieli się, gdzie zamieszkała 

w Chicago, a kiedy ją odwiedził 

stęskniony mąż, dostał się w ręce 

tutejszych urzędników związko- 
wych. Konsul niemiecki przedsię- 
wziął odpowiednie kroki, ażeby 
pruski fabrykant fałszywych we- 

ksli został wydany władzom pru- 
skim i nie miał w Ameryce spo- 
sobności szerzyć pruskiej kultu- 

ry. 
o •— 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
1 — Nowo mianowani urzędnicy miej- 

scy zaczęli .wczoraj spełniać swe czyn- 

ności. Kolektor Traeger, inspektor 
wag i miar Grein i komisarz zdrowia 

dr. Whalen znaleźli swoje biurka 

przybrane w kwiaty. 
— Szef policyi 0'NeiIl rozpoczął 

nowy termin urzędowania od wystą- 
pienia przeciw pollcyantom, którzy 
zaniedbywali swych obowiązków. 

— Sprzedawacz gazet Joseph Munk 

żąda $10,000 odszkodowania od wy* 

dawćĄw "Abendpoat", -którzy rzeko* 

mo zerwali samowolni* kontrakt i 

nim zawarty. 
— Trudno dowiedzieć się, czj 

"Grand jury" wytoczy jakie procesj 
przywódzcom unionistów. urządzają.' 
cym strajki na zawołanie pracodaw- 
ców. 

— Firma Hine Watt Co. wytoczyła 
proces swemu agentowi, który flrmi 
naraził na dotkliwe* straty. 

— 15 letni Wlllie Reynolds lubił 

tańczyć, uczęszczał przeto do róż- 
nych knajp, a do domu wracał tylku 
po to, ażeby ojcu kraść pieniądze. S? 
dzia Mack umieścił tancerza w szkoli 
poprawczej. 

— Sędzia Keeney z Logan Squari 
wydał wyrok przeciw Peterowi Brick- 

son, nie dając mu sposobności stanąd 
na termin i przedłożyć dowodów, U 

jest niewinny. Erlckson żąda obalenia 
wyroku sędziego Keeney. 

— Przysięgli związkowi, którzy od 
dwóch miesięcy badają sprawę trustu 

mięsnego, zbierają się dzisiaj po raa 

ostatni. Czy wniosą jakie skargi, do. 
tychczas niewiadomo. 

— Sędzia Mack posłał trzy młoda 
dziewczęta do szkoły poprawczej. 
Spędzały wieczory na tańcach w po* 

dejrzanych lokalach, odmawiając po» 
słuszeństwa rodzicom. 

— Na roku Garfield ave. f LArrabee 
str. strzelił Thomas Campbell do Je- 
dnego z rabusiów, którzy mu zastąpili 
drogę. Przestrzelił mu kapelusz, po 

który zbiegły rabuś może się zgłosić 
— Jeżeli chce — na stacyę policyjną 
przy Halsted str giiHUM 

Petersburg po klęsce floty rosyj- 
skiej. M 

Na- pytanie: jak się zachowy- 
wał Petersburg po katastrofie 

pod Tsuszimą?—dają "Birżewy- 
jaWiedomosti"odpowiedź bardzo 
niepochlebny dla stolicy Rosyi. 
,/Czytano — mówi wspomniany; 
dziennik — gazety i telegramy, 
puszczone łaskawie przez cenzu- 

rę, przybierano poważną minę, 
czyniono krytyczne uwagi., i u- 

dawano się na wyspy do rozmai- 
tych lokalów z rozrywkami, do 

restauracyj, na wieś lub wreszcie 
na posiedzenia przeróżnych ko- 

misyi, obradujących daremnie 
nad poprawą państwa. Nawet o- 

ficerowie marynarki zaraz pa zni- 
knięciu floty ojczystej nie waha- 
li się pić z kokotami. Nikt nie po- 
myślał o tem, ażeby dla przyzwo- 
itości zamówić nabożeństwo ża- 

łc/bne za dusze poległych towarzy- 
szy broni. Dzięki biurokracyi, Ro- 

€lya odluczyła się czuć i myśleć. 
Nie umie wyrażać swych myśli 
wybuchnąć gniewem, objawić 
swej woli, nie umie nawet płakać. 
Gdyby podobna klęska spotkała 
jedno z państw kulturalnych, to- 

by w tysiącach telegramów obja- 
wiały się żądania, życzenia, na- 

strój społeczeństwa. Możeby o- 

głoszono żałobę narodową na znató 

współczucia dla poległych boha- 
terów, którzy acz bezskutecznie, 
spełnili swój ostatni obowiązek. 
U nas jednakże uczucia patryoty- 
czne objawiają się wtedy, gdy o- 

trzymamy od policyi wskazówki 
albo podczas świąt. Gdy flota na- 

sza już nie istnieje, koleją sybe- 
ryjską jedzie główny komendant 
floty, admirał Birylew, ażeby... 
ukarać nieprzyjaciela.. Co za: 

gorzka ironia! O jego podróży 
przez miasta donosi uprzejmy te- 

legraf, ale prawdy cenzura wojen- 
na ciągle jeszcze nie porusza. Na- 
wet osierocone po marynarzach 
rodziny nie mogą od admiralicyi 
niczego się dowiedzieć, bo „pa- 
piery", odnoszące się do dziejo- 
wego wypadku, jeszcze .nłe nade- 
szły. Cieszcie -się panowie biuro- 
kraci: oto, dokąd zawiedliście oj- 
czyznę. Ta hańba jest waszą hań- 

bą. Historya wypowie swój sąd". 
o 

RUCH PAROWCÓW. 

Przybyły: 
New York: Algeria z Marsylii, Bre- 

men z Bremy, Mesaba z Londynu, 
Katser Wilhelm der Grosse z Bremy. 

Marsylia: Perugia z New Yorku. 
Glasgow: Corean z Bostonu. 

Bremerhaven: Weimar z N. T. 
Londyn: Mlnnehaha z N. T. 

Tryest: Pannonia z N. Y. 
Odeszły: 
New York: Kronprlz Wilhelm do 

Bremy, Carpatla »do ;Queenstewn, 
Prini Oskar, do NMpol^L 

Uwreool: Óaroalt do N. Yv 


