
No. 161. Środa dnia 12go Lipca 1905 r. Bok XVI. 

HRABIA SZUWAŁOW ZAMORDOWANY. 
V 

Był oberpolicmaj stwem w Moskwie. 

W WARSZAWIE STRAJKUJĄCY SZEWCY BIJĄ SIĘ Z KOZAKAMI. 
* 

Książę duński stara się zostać królem norweskim. 

Dynamiciarz w Jola, Kas., dotychczas na wolności. 

TELEGRAMY. 
Moskwa, 12 lipca, — Podczas 

audyencyi u oberpolicmajstra 
jhrabiego Szuwałowa zbliżył się 
<ło niego przebrany za wieśniaka 

skrytobójca, wysltrzelił z rewol- 

weru pięć razy i położył hrabiego 
trupem. Aresztowano mordercę, 
który dotychczas nie wymienił 
swego nazwiska. Hrabia Szuwa- 
łow był uprzejmy w obejściu i 

cieszył się wielką popularnością. 
Wdowa po zamordowanym księ- 
ciu Sergiuszu' przybyła na żało- 

bne nabożeństwo za duszę Szu- 

wałowa, który pochodził z jednej 
z najstarszych rodzin rosyjskiej 
arystokracyi. 

Petersburg, 12 lipca. — Are- 

sztowano <w Tyflisie wiele osób, 
w których posiadaniu znaleziono 

bomby dynamitowe. Znaleziono 

je także u urzędnika tamtejszego 
arsenału. 

WMińsku istnieje strajk gene- 
ralny. Podczas zaburzenia pole- 
gło kilku Kozaków i kilkunastu 
robotników. 

Petersburg, i2go lipca. — 

Rząd zabronił przedstaiwicielom 
ziemstw zebrać się w Moskwie 
w dniu 19go lipca. 

Hrabia Szuwałow był osobi- 
stym przyjacielem cara. Jego oj- 
ciec brał udział w konferencyi 
berlińskiej. Jako oberpolicmaj- 
ster w Moskwie umiał młody, bo 

dopiero 4oletni Szuwałow utrzy- 
mać tam porządek a równocze- 
śnie zjednać sobie przychylność 
mo.-ikiewskich studentów. 

W Tyflisie ogłoszono stan o- 

blężenia. W Batum ustał ruch 

ihandlowy i przemysłowy. Skle- 

py i banki są tam zamknięte. 
W Odesie obawiać się należy 

nowych rozruchów. 
Warszawa, 12 lipca. — Między 

strajkującymi szewcami a Koza- 
kami przyszło w kilku miejscach 
do starć, podczas których kilka- 
naście osób poległo. Strajkierzy 
nachodzą właścicieli domów i żą- 
dają obniżki komornego o 20 pro- 
cent. Wielu właścieli uwzględniło 
żądanie z obawy przed wojowni- 
czo usposobionymi szewcami. 

Kustandie, Rumunia, 12 lipca. 
Okręty rosyjskie pozostają w por- 
cie z obawy rozruchów na otwar- 

tem morzu. 55 marynarzy z okrę- 
tu "Kniaź Potemkin" wydała 
Rumunia Rosiyi. Rozmieszczono 
ich na różnych okrętach, z czego 
załogi tych okrętów są mocno 

niezadowolone. Rosya zwróciła u- 

wagę rządu rumuńskiego, że jest 
zobowiązany wydać jej dezerte- 
rów i to tem bardziej takich, któ- 

rzy się dopuścili krynfinalnych 
przestępstw. 

Petersburg, 12 lipca. — Komi-' 
tet ministrów omówił projekt re- 

form, opracowany przez Bułygi- 
na. Projekt ten zostanie teraz 

przedłożony carowi. 

Londyn, 12 lipca. — Norweg- 
czycy zamierzają ogłosić swoim 
królem księcia Karola duńskiego, 
zięcia króla Edwarda, który po- 
piera wybór, licząc się wszakże 

ze zapatrywaniem króla Oskara 

szwedzkiego na tę sprawę. Ksią- 
żę Karol niema nic przeciw te- 

mu, ażeby zasiąść na tronie nor- 

weskim, lecz sprzeciwia się pro- 
jektowi król Chrystyau duński. 

Petersburg, 12 lipca. — "Nó- 

woje Wremia" wykazuje, że Sta- 
ny Zjednoczone są wrogo uspo- 
sobione względem Rosyi i zaplą- 
tany we wojnę z Japonią. Rząd 

rosyjski postąpił przeto niemą- 
drze, zgadzając się na wybór Wa- 

szyngtonu jako miejsca, w któ- 

rem' ma się odbyć knfqrencya po- 

kojowa. 
Tokio, 12 lipca. — Admirał 

Kataoka nadesłał następującą de- 

peszę: Dwa krążowniki i cztery 

torpedowce odpłynęły z Korśa- 

kowska i udały się do przylądka 
Notoro, ażeby tam wysadzić na 

ląd wojsko. Zajęto Notoro po 
krótkiem ostrzeliwaniu tej miej- 
scowości. Wzięto czterech jeń- 
ców do niewoli. 

Zbrodniarze trzymani na Sa- 
chalinie zbiegli, udając się do 

północnej Japonii. 
San Francisco, 12 lipca. — 

Francuski lekarz Paris był nao- 

cznym świadkiem zatopienia kil- 
ku ro=ty-jskich okrętów Rożest- 

wieńskiego przez Japończyków. 
Dr. Paris widział dokładnie, jak 
okręt wojenny "Borodino"strzelał 
bez przestanku, będąc już prze- 
dziurawionym. Wszystkie jego 
strzały chybiały, natomiast każdy 
wysltrzał japoński czynił na okrę- 
cie nowe spustoszenia. Nie trwa- 

ło długo, a potężny "Borodino" 

pochylił się naprzód i zanurzył 
się w wodzie, tonąc wraz z całą 
załogą, złożoną ze setek lud^i. 

Milwaukee, Wis., 12 lipca. — 

67 skarg kryminalnych przeciw 
25 osobom, byłym urzędnikom 
powiatowym, wnieśli wczoraj 
przysięgli. Między innymi wnie- 
siono trzy skargi przeciw byłe- 
mu superwizorowi Józefowi J. 
Galewskiemu. Wszystkim oska- 

rżonym zarzucają przysięgli prze- 
kupstwo. Głównymi oskarżonymi 
są Jacob Kaufman, Hermann J. 
Pomering, John Armstrong, John 
M. Wiesenthal i Theodore Engel. 

Waszyngton, 12 lipca. — Pre- 

zydent wyseła chicagoskiego a- 

dwokata Williama J. Calhoum 
do Wenezueli, ażeby siię przeko- 
nać, czy na wydanie wyroku są- 

dowego w sprawie amerykań- 
skiej kompanii asfaltowej nie 

iwpłynął rząd. Kompania uważa 

się za pokrzywdzoną i za taką 
uważa ją prezydent Roosevelt. 

Boston, Mass., 12 lipca. — Tu- 
tejszy syndykat pragnie umie- 
ścić 50 milionów dolarów w no- 

wej pożyczce japońskiej na ogól- 
ną sumę 150 milionów. Wczoraj 
zgłaszali się aplikanci bardzo li- 

cznie. Tutejsfee banki mają na- 

dzieję, że nowe bondy japońskie 
prędko będą wykupione. 

Iola, Kas., 12 lipca. — Szeryf 
Richardson szuka napróżno C. L'. 
Melvina, który we fabryce cemen- 

tu ukradł znaczną iloślć dynamitu 
i wysadził w śródmieściu w po- 
rwietrze 3 szynki, przyczem zrzą- 
dził szkodę na sumę $100,000. 
Malvin nadesłał żonie list, zapo- 

wiadający jej, że nie wróci do 

domu, ponieważ musi zastoso- 

wać się do woli Pana Boga, któ- 

ry jeszcze przed 23 laty kazał mu 

podjąć walkę z alkoholem. Mel- 
vin zapowiada dalsze wysadzenie 
w powietrze szynków. 

o 

Różne notatki telegraficzne. 
— Rząd rosyjski zakupił obrazy 

Weroszczagina który zginąi przed 
Potrem Artura wraz z okretem ■wojen- 
nym "Petropawłosk". 

— Poselstwo koreańskie w Peters- 

burgu zostało zwinigte. 
— Niemiejcki okręt "Aphrodite" o 

pojemności 776 ton rozbił sie w po- 

bliżu brzezu Cos ta Rica. 
— żołdactwo rosyjskie na Sachali- 

nie wymordowało część rybaków Jaw 
pańskich, których okręt rozbił się. 

— Skutkiem eksplozyi gazów w ko- 

palni węgla, w hrabstwie Walii, utra- 

ciło życie 126 górników. 
— W Niemczech .w przeciągu pół 

dnia zgłosiło się tyle ludzi, pragną 
cych nabyć bondy nowej pożyczki ja- 
pońskiej, że musiano przestać przyj- 
mować nowe aplikacye. 

— Miasto Krosno na Szlązku ob- 

chodzi 900ną rocznice istnienia. Tu 

przepowiedział w r. 1740 Fryderyk II 
upadek Austryi. 

— Burze zrządziły wiele szkody "W 

południowej Jaconij. 
— W Tokio skazano Francuza A. El 

Bougoin na 10 lat pobytu jw domu 

karnym za szpiegostwo. 
— Janowski przegrał wczoraj w Os- 

tendzie partyą szachów. Pobił go Ta- 

rasz. 
— Pomimo nadmiaru deszczu zano- 

si sie w Stanach Zjednoczonych na 

dobre żniwa. 
— Kompania kolejowa Detroit, 

Mackinac and Marąuette sprzedała yr 

powiecie Marąuette 59,940 akrów 

gruntu za sumę $74,925. 
— Generalny- gwatejrmlstrz Hum- 

phrey nie przyjął 200,000 mundurów 
dla wojska, ponieważ wykończono je 
niedbale. 

—' W Albany toczy się śledztwo 
przeciwko sędziemu Hooker, który wy- 
dawał wyroki na swoją własną ko- 
rzyść. 

— Urzędnicy związkowi w Kentucky 
wykryli tajną gorzelnię. Stoczyli za^ 

ciętą walkę z właścicielami gqK) 
rzelni, których aresztowano. 

■ n ■ 

Kronika Miejscowa. 
Szybka podróż. 

iKrótko donieślimy, wczoraj, że 

z Kalifornii przybywa'do Chica- 

go w slpecyalnym pociągu nieja- 
ki Walter Scott, milioner, i że 

przestrzeń 2,265 zamierza 

przebyć w 2735 minutach. Przy- 
był on istotnie z żoną, a przybył 
wcześniej, niż się spodziewał, 
gdyż odbył podróż w 44 godzi- 
nach i 54 minutach, czyli w 2694 
minutach. Stanął w hotelu Great 

Northern i jak opowiada, szuka 
teraz kompanii kolejowej, która- 

by się zobowiązała zawieźć go 
do New Yorku w 13 godzinach. 

Kim właściwie jest ten orygi- 
nał, nikt na pewno nie wie. O- 

powiadano o nim, że jest właślci- 

[ cielem najbogatszej kopalni złota 
w Kalifornii, mającej wartość o- 

koło 35 milionów dolarów, ze za- 

mierza w Chicago wydawać po 
$1000 na godzinę, a chłopcom mu 

posługującym w hotelu rozdawać 
napitki po $100, że psu swemu 

sprawił obrożę za $1000, itp. Kie- 

dy wczoraj przybył, oczekujących 
go na dworcu mnóstwo ludzi i re- 

porterów zdumiało się, ujrzaw- 
szy człowieka ubranego w kolo- 

rową koszulę wartości najwyżej 
dolara z czerwonym1 krawatem 
wartości 25 centów; obroża psb 
jego wydawała się wartą nie wię- 
sej niż pół dolara, a on sam, wy- 

wijając się reporterom, wskoczył 
na wóz ekspresowy, który go za- 

wiózł do hotelu, podczas gdy je- 
go żona pojechała w dorożce. W 
hotelu jednakowoż najął trzy po- 
koje, za które płaci po $25 na do- 

bę. Chłopcom usługującym roz- 

daje napitki, ale tylko dolarowe. 
Reporterom w krótkich zdaniach 

opowiada, że był cowboyem, że 

ma bogatą kopalnią, że szuka po- 
ciągu, któryby go zawiózł w 13 
godzinach do New Yorku.-Za po- 
ciąg którym przybył, zapłacił po- 
dobno $5,500. 

iMieKtorzy pociej rzywają, jatco- 

by był on poprostu agentem czy 
to kolei Santa Fe, czy też może 

jakiej kopalni, który jeździ, aby 
robić komuś reklamę i w tym ce- 

lu szuka rozgłosu. 
Polski aptekarz ofiarą oszusta. 

Znany także w północno za- 

chodniej stronie miasta p. Józef 
Leszczyński, właściciel apteki pn. 

3315 Morgan str., doniósł wczoraj 
policyi, że niejaki A. J. Jaocisz(p), 
który u niego mieszkał, oszukał 
go o sumę $1,558, dając mu czek 
fałszywy. Jak opowiada p. Lesz- 

czyńilki, Joacisz udawał w obec 

niego bogatego kontraktora i wy- 
sokie sumy pieniężne przy nim 

wyjmował z kilku banków. W 

niedzielę wieczorem Joacisz znikł 

bez wieści, a kiedy p. Leszczyń- 
ski nazajutrz w ^anku przedłożył 
pozostawiony mu przez niego 
czek na $1558, okazało się, że 
czek to był fałszywy, gdyż Joar 
cisjz żadnego depozytu w bankach 
więcej nie miał. 

Małe parki dla dzielnicy. 
• zachodniej. 

Specyalna komisya parkowa 
rady miejskiej wczoraj popołu- 
dniu zebrała się na naradę i u- 

chwaliła wydać odezwę do oby- 
wateli wzywającą do nadsyłania 
ofiar na założenie małych par- 
ków w siedmiu wardach dzielni- 
cy zachodniej. Obrano łcomitet, 
który ma się zająć wydaniem w 

tym cqju broszury ilustrowanej, 
do której i^łowo wstępne napisze 
burmistrz. Do komitetu należą 
Frederick Greeley, George Pfei- 

fer, Clarence Buckingham i A. W. 
0'Neill. Parki mają być założone 

twe wardach 9, 10, II, 16, 17, 18 
i 19. 

Równie komisya zastanawiafa 

się nad kwestyą, pod jakim wła- 

ściwie zarządem mają być małe 

parki. Dotychczas stoją one pod 
zarządem nadkomisarza budowy 
Pattersiona, który radził, ażeby 
zmianę pod tym względem za- 

prowadzić dopiero w przyszłym 
roku. Kwestyę te musi rozstrzy- 
gnąć rada miejska. 

W 9 małych parkach w ze- 

szłym roku w czerwcu było_f ra- 

zem 466,103 gości, a w roku bie- 

żącym w tymże miesiącu 189,- 
055. Okazuje się z ^ego, że coraz 

to więcej ludnośić ceni te parki. 
W sprawie nowego ratusza. 

iWczoraj po południu bur- 

mistrz Dunne konferował z \Vil- 
burem N: Homerem, który, jako 
reprezentant "United States Real- 

ty Co.", przed kilku dniami już 
podał propozycyą tycząc się wy- 

budowania nowego ratusza. Kom- 

pania zobowiązuje się wedle tego 

planu wybudować ratusz kosz- 

tem $4,000,000 na miejscu, na 

którem ełtoi ratusz obecny, i od- 

dać go miastu na spłaty roczne 

po $100,000. Od1 kapitału, który 
miasto byłoby dłużne, musiałoby 
miasto płacić 4 procent. Zaraz 

w pierwszym roku procent ten 

wynosiłby od całej sumy $160,000, 
i oczywiście w nasltępnych latach 

zmniejszałby się w miarę spłaty 
kapitału. Burmistrz prosił Home- 

ra, by przedłożył pisemnie swą 

propozycyą, a jeżeliby się okazała 

potrzeba, to możnaby zwołać spe- 
cyalną sesyą rady miejskiej, aby 
nad tą sprawą się zastanowić. 
Podobno burmistrz jest zdania,że 
na miejscu, na którem teraz stoi 

ratusz, da się wybu'dować gmach 
piękny pod; względem architekto- 

nicznym. Wielu jednakowoż s!ą- 
dzi. że na to miejsce owe jest za 

ciasne. 

Nowe zawikłania w strajku. 
Donosiliśmy przed kilku dnia- 

mi, że kompanie ekspresowe, 
chcąc z jednej strony zastosować 
się do sądowego zakazu wyda- 
nego przez sędziego Holdoma, a 

z drugiej strony nie zmuszać 
swych unijnych woźniców do 

rozwożenia towarów do firm boj- 
kotowanych, — wspólnie utwo- 

rzyły osobną kompanią, zwaną 

"Chicago Ćartage Co.", która 

przy pomocy samych nieunioni- 
sfów towary do takich firm za- 

częła rozwozić. Donieśliśmy też, 
że unijni woźnice ekspresowi 
przystali na takie rozwiązanie 
kwestyi na swojem zgromadze- 
niu. W parę dni później jedna- 
kowoż, o czem donieśliśmy wczo- 

raj, ogólna organizacya 'Team- 

sters' Joint Council" na radę 
Shea'a postanowiła sprzeciwić 
się takiemu postępowaniu i za- 

wezwać woźniców ekspresowych 
do strajkowania. 

Otóż to się nie udało. 
Woźnice ekspresowi, postano- 

wiwszy na własnem zgromadze- 
niu zgodzić się na postąpienie 
kompanij i nie strajkować, trzy- 

mają się tej uchwały i. nie myślą 
słuchać rozkazu "Teamsters* 
Joint Council". 

Co w obec tego zrobi "Team- 
sters' Joint Council", niewiado- 
mo: zdaje się, że sama ta orga- 
nizacya nie wie jeszcze,, bo na 

wczorajszej swej sesyi, wcale 
nie poruszała drażliwej tej kwe- 

styi, a główny jej przywódzca i 
doradzca, Sliea, wcale się nie po- 
kazał na posiedzenie. Niektórzy 
sądzą, że pan Shea postanowił za-t 

łożyć ręce i spokojnie patrzeć na 

zakończenie strajku, ginącego już 
przeż to, że wiciu członków or- 

ganizacyi zgłasza się do swych 
firm z prośbą o przyjęcie ich na- 

powrót do pracy. Dzisiaj groma- 
dzą się na naradę strajkerzy firm 

departamentowych. .. 

Unia cygarników przesłała 
wczoraj wieczorem $1000 orga- 

nizacyi Teamsters Joint Council 
na wsparcie dla strajkujących. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Mirski komitet lokalnej trans- 

portacyi postanowił .wczoraj na nowo 

rr>7T)nc?a.f> nerł-rgJrffl/»vA * kompaniami 
tramwajowemi, a przedtem plan bur- 

mistrza tyczący się miejskiego syste- 
mu tramwajowego za pośrednictwem 
prywatnej kompanii należycie w cza- 

sie waltacyj opracować. 
— Okazuje się, że szef straży ognio- 

wej Campion na nowo został 7amia.n0- 

wany z pefwnym warunkiem .Oto po u- 

pływie kolejnych wakacyj ma on ro- 

hf* nr6by ^aproLwadzenia systemu roz- 

działu pracy na "dwie szychty" naj. 
przód w jednej kompanii, a potem; 
gdyby to się okazało praktycznie,także 
innych. 

ot Richard ,T, Fot rostał wczoraj fa- 

JrtyczDie zamianowany n?»tcnca Solo- 
na jako superintendent departamentu 
czyszczenia ulic, Drzez komisarza ro- 

bót publicznych Pattersona. 

— Nowo zamianowany rzecznik kor- 

poracyjny James H. Lewis obejmie u- 

rzędctwanie w sobotę z rąk swego 

poprzednika Tolmana. Zatrzyma on 

przy te/m część swojej praktyki. ad- 

wokackiej. 
—W procesie tak zwanego tunelowe- 

go skandalu, w którym chodzi o wrze- 

kome fałszowanie protokołów rady 

miejskiej, ostatnie odbywają się prze- 
mówienia. 

— Pani Mary Dackin, 0342 Sherman 

str., dzielną, jest niewiastą.. Opadnięta 
przez rabusia wczoraj wieczorem bli- 
zko swego mieszkania, obiła go do 

krwi parasolką i zmusiła do ucieka- 
nia. Schwytano go mocno po twarzy 
parasolką pokaleczonego. 

— W hotelu Great Northern wczoraj 
kupiec .P. A. McKenna z Albany, N.Y., 
wywołał sensacyą kiedy w stroju ar 

damowym przeszedłszy po korytarzach 
chciał w sali recepcyjnej wygłosić mo- 

wę. Zwijano go i odstawiono do 

szpitala obserwacyjnego. 
— Kapitan okrętowy E. W. Robins, 

został znaleziony nieprzytomny, krwią 
zalany na W. Madigon str. i Union st. 

Okazało sie że czterech rabusiów 
go obiło i obrabowano.Zabrali mu oni 

złoty zegarek i gotówką $10.40. 
— Do dnia wczorajszego umarła 

w Chicago 11 osób w skutek pokale* 
czeń od ogni sztucznych dnfo 4go lijp- 
ca. 

Obywatele w Evanston wczo- 

raj oświadczyli się 299 głosami prze- 

ciw 241, przeciw utworzeniu systemu 
parkowego i obraniu komlsyl parko- 
wej. • 

— 65 letni David Fowler, weteran 

wojny domo.wej, popełnił wczoraj sa- 

mobójstwo, napiwszy się kwasu karbo- 

lowego w swem mieszkaniu pn. 118 

Center aye. 
■■ o 

PRAWDA O WOJNIE. 

Pod tym tytułem' korespondent 
"Now. Wr.", p. J. Taburno wydał 
świeżo wiązankę ciekawych wra- 

żeń, zebranych przez autora pod- 
czas pobytu w Mandżuryi. Pisma 

rosyjskie podają obecnie stresz- 

czenia i wyjątki z tego notatnika, 
podkreślając zwłaszcza bezpośre- 

dniość wrażeń autora. Cytujemy 
powyżej w streszczeniu "Rusk. 
Wied." kilka ciekawych ustępów: 

"Jak wiadomo, jedną z najwię- 
kszych bolączek nasfeych była ko- 

nieczność korzystania z jednej 
: tylko linii komunikacyjnej w po- 
I staci jednotorowej kolei żelaznej, 

lecz okazuje się,- że nawet tej je- 
dnej linii nie potrafiliśmy ostate- 

cznie wyzyskać. Namiestnik ad- 
mirał Aleksiejew urządził sobie 

wspaniały pociąg i urządzał sobie 
w nim przejażdżki po całej kolei 

Mandżurskiej; nocą on nie lubił 
jeździć i zatrzymywał się zawsze 

na pierwszej lepsfcej stacyi. Nie 
znosił on jednak lokomotyw, a 

prócz tego przeszkadzał mu w no- 

cy wszelki ruch na linii. Aby za- 

tem nie niepokić jego eks- 

celencyi w trakcie snu, na 

stacyi nie puslzczano da- 

lej, niż do semaforu ani je- 
dnego pociągu, wszelki ruch na 

torach stacyjnych był powstrzy- 
mywany. Stały więc wojska i za- 

v pasiy wojenne, choćby nie wie- 
dzieć jak były potrzebne, nie wie- 
dzieć jak gorączkowo wyczeki- 
wane na polu bitwy. 

"Za przykładem admirała Ale- 

ksiejewa zaprowadzili sobie spe- 
cyalne pociągi generał Kuropa- 
tkin, naczelnik jego sztabu, do- 

wódcy armii i t. d., tak, że -koniec 
końców prawie wszystkie wago- 
ny pasażerskie były zajęte przez 
takie pociągi a oficerowie i pasa- 
żerowie mieścić się musieli w 

drodze w wagonach towarowych. 
Zaopatrzywszy się w specyalne 
pociągi, generałowie żądali jesz- 
cze, aby były one urządązone we- 

wnątrz -wygodnie i wykwintnie i 

naprzykład generał Grippenberg 
był strasznie niezadowolony z te- 

go, że w jego pociągu nie było o- 

świetlenia elektrycznego, jak w 

innych pociągach i nie uspokoił 
się, dopóki mu oświetlenia tego 
nie urządzano. Przyzwyczaiwszy 
się do pociągów, generałowie za 

nic w świecie nie chcieli rozsta- 

wać się z nimi i dla tego zdarzały 
się takie np. wypadki. Generał 

Grippenberg ze swoim pociągiem 
stał na jednej odnodze, a główno- 
dowodzący na drugiej. Drogą 
gruntową oddaleni byli ocf siebie 
zaledwie o kilkanaście wiorst, 
które bez najmniejszych prze- 
szkód przejechać było można w 

powozie. Ale generał Grippen- 
berg pragnął koniecznie jeździć, 
własnym pociągiem i żadne zape- 
wnienia władz kolejowych, źe 

przejazd jego pociągu najpierw na 

główną linię, a następnie na od- 

nogę zabiera dużo czasu i po- 
wstrzymuje ruch terminowy — 

nie mogły nic pomódz. Ale pocią- 
gi, zamienione na mieszkania, o- 

kazywały ponadto i pod innym 
względem zły wpływ: przykuwa- 
ły one nasze sztaby do kolei że- 

laznej i być może po części dla te- 

go operacye wojenne czynione 
były z takiem wyracho- 
wianiem, aby nie trzeba było o- 

puszczać linii kolejowej, czyli 
wspaniałego mieszkania. W armii 

było dość dużo dam, które rów- 

nież posiadały pewne prawa na 

kolei żelaznej. Znane są wypadki, 
kiedy służba kolejowa rozstrzy- 
gać nlusiała wątpliwość, co wy- 

prawić pierwej: kilkanaście żon 

wyższych oficerów, czy też pe- 

wną ilość rannych i wątpliwość 
rozstrzygana' była na niekorzyść 
rannych... 

Nawet krowy generaiSKie Ko- 

rzystały ze szczególnych przywi- 
lejów na szkodę prawidłowości 
komunikacyi kolejowej. Pewnemu 

generałowi nad'esłano z Rosyi 
dojną krowę. Oficer, dodać nale- 

ży, ze Sztabu generalnego, polecił 
przyłączyć wagon z tą krową do 

określonego miejsca pociągu, w 

którym to celu trzeba było doko- 
nać skomplikowanych manewro- 

,wań. Nareszcie krowa postawio- 
na została na oznaczone miejsce, 
ale wydało się to niedogodnem 
lokajowi generała i znowu zaczę- 

ły się manewry, celem przesta- 
wienia wagonu. Powtarzało się to 

do trzech razy. Stojące tymcza- 
sem za semaforem pociągi, nie 

mogły wjechać na stacyę w ciągu 
niemal całego pół dnia. Za przy- 
kładem naczelnego dowództwa 
szło i mniej wysokie i ostatecznie, 
dążąc do pewnego komfortu i wy- 

gód, oficerowie zaopatrzyli się w 

ogromne obozyktóre strasznie 

utrudniały wszystkit ruchy, ar- 

mii". 


