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Chicago, 18 sierpnia 1905. 
Wycieczka eskadry angielskiej 

do morza Bałtyckiego w porze, 
kiedy na niem odbywać się mają 
manewra floty niemieckiej, zwra- 

ca obecnie na siebie główną u- 

wagę. 
Eskadra ta angielska składa 

się z 12 okrętów liniowych i 
dwóch krążowników, a dzieli się 
na trzy dywizye. 

Do składu pierwszej dywizyi 
wchodzą pancerniki "Eaxmouth" 
(okręt admiralski) "Russel", 
"Triumph" i „Swiftsure". Pier- 

wsze dwa zbudowane są w roku 

1901, dwa ostatnie dopiero w r. 

1903. 
Do drugiej dywizyi należą pan- 

cerniki: "Albemarle", "Dunkan", 
„Montagu" i "Cornyalis" wszyst- 
kie zbudowane w r. 1901, wszy- 
stkie liczą po 14,220 ton pojemno- 
ści. 

Do składu trzeciej dywizyi 
wchodzą pancerniki "Cezar", 
'•Hannibal", „Royale Coverein" 
1 "Revange". Stanowią one typ 
nieco dawniejszy o pojemności 
15,140 ton. 

Oprócz tego, wzbogacają eska- 
drę dwa krążowniki pancernp: 
"Dido" (5,690 ton pojemności) i 

"Topage" (3,050). Ten ostatni 
przedstawia najnowszy typ krą- 
żownika, spuszczony był na nowo 

w r. 1903 i przebiega w godzinę 
243^ mil morskich. 

Na pokładzie tych okrętów 
przebywa 14,500 ludzi. 

Ponieważ eskadra angielska bę- 
dzie wykonywała na wodach Bał- 

tyku manewry (po to przecież 
tylko tam płynie-), musi posiadać 
przy sobie flotylę krążowników 
wywiadowczych. Do składu jej 
wchodzą krążowniki pancerne: 
"Good Hope", "Bedford", „Mon- 
mouth", "Kent", „Donegal" i 

'"Lancaster". Każdy z tych krą- 
żowników liczy po 9,950 ton 

pojemności, z wyjątkiem okrętu 
kierującego dywizyą krążowni- 
czą "Good Hope", który liczy 
14,320 ton pojemności Wszy- 
stkie te krążowniki spuszczone 
na morze dopiero w roku 1901. 

Wreszcie towarzyszą eskadrze 
trzy dywizye torpedowców po 
ośm lodzi. Kieruje niemi krążow- 
nik "Sapphire", zbudowany do- 

piero w r. 1904. Razem — arma- 

da, złożona z 45 okrętów. 
Jak wiadomo, Niemcy zaalar- 

mowani temi dawno zapowiedzia- 
nerai odwiedzinami eskadry an- 

gielskiej,- wystąpili z projekterp, 
że mora* Baityekie należy zaife^ 

knąe dla wszelkich flot,^ oprócz 
miejscowych, tj. rosyjskiej, nie- 

mieckiej i skandynawskich. 'Tier- 
.. W Sr 

wszy wyrwał się z tym koncep- 
tem ''Reichsbote" i przyznać trze- 

ba, że aczkolwiek projekt jest 
wprost niewykonalny, sprawił 
wstrząsające wrażenie w Anglii, 
gdzie opinia publiczna odpowie- 
działa aż groźbą wysła- 
n i a silnej floty okrętów 
liniowych na Bałtyku i zamknię- 
cia kanału Lamanche. 

Warto jest wszakże poznać, 
jak się w tej mierze tłomaczy 
"Reichsbote": 

"Grzeczność angielska, którą 
nam ofiarują, Jest bardziej inte- 

resującą, niż przyjemną; każdy 
bowiem dopatrzy w niej przede- 
wszystkiem charakteru demon- 

stracyi morskiej, która nie będzie 
pozbawiona związku z ostatnią 
podróżą bałtycką cesarza Wil- 

helma, tudzież wizytami niemie- 

ckiej floty bojowej w Szwecyi i 

Norwegii. Jak przed rokiem kró- 
lestwo angielscy podążali w spo- 
sób ostentacyjny śladami podró- 
ży cesarza Wilhelma na morzu 

Śródziemnem, tak obecnie wyda- 
rzyć się ma takie samo pendant 
na morzu Bałtyckiem. Biuro Beu- 
tera nienapróino kładzie nacisk 
na to, że Bałtyk jest morzem o- 

twartem; jednocześnie z uchyle- 
niem wszelkich odwiedzin cere- 

monialnych pragnie ono spotęgo- 
wać czysto marynarski cel tej po- 

dróży, a więc cel owładnięcia mo- 

rzem. Przyjaciel nasz i kuzynek, 
John Buli, może być pewny, że 

demonstracya jego w tej mierze 

będzie dobrze zrozumiana. 
"Wobec delikatnych zamiarów 

angielskich prasa niemiecka ma 

prawo, teoretycznie przynajmniej 
nasunąć pytanie, o ile interes na- 

rodowy, związany z obowiązkiem 
własnej skutecznej obrony lądo- 
wej, pozwala morze Bałtyckie u- 

ważać za twarte istotnie dla ta- 

kich celów? Naturalnie, że nikt 

nie pomyślałby o ograniczeniu 
tamże wolnego i swobodnego han- 

dlu-; w tym zakresie posiada An- 

glia równe prawo ze wszystkiemi 
innemi państwami; inna rzecz 

jest, czy tę samą zasadę "drzwi 

otwartych" zastosować należy do 

obcych flot wojennych, które ze 

zjawieniem się swojem wiązać 
mogą tylko ukryte cele demon- 

stracyjne i zaczepne. Nie znamy 

poglądów w tej mierze wszakże 

wypowiedzieć nasze zdanie, iż 

posiadamy niezaprzeczalne pra- 
wo położenia tamy obcym najaz- 
dom i nadużyciom. * 

Anglia nie ma na Bałtyku żadnej 
własności lądowej ani morskiej, 
któraby wymagała obrony, opie- 
ra ona swoje zarządzenia jedynie 
na idei swojej wszechwładzy 
morskiej, na swoim monopolu 
mocarstwa przodującego na wszy- 
stkich morzach śiwiata. Z tej za- 

sady wychodząc, ograniczyła ona 

w swoim czasie swobodę floty ro- 

syjskiej na morzu Czarnem. Na- 

j tomiast mają państwa, przylega- 
jące do morza Bałtyckiego, szcze- 

gólny interes w tem, aby ten ob- 

szar morski, leżący zdała od całe- 

go ruchu handlowego świata, za- 

bezpieczyć obronnie przeciw 
wszelkim nadużyciom obcych po- 

tęg morskich. 
"Dla tych państw jest zamknię- 

cie morza przed obcemi okrętami 
wojennemi kwestyą żywotną wła- 

snej uprawnionej obrony lądowe) 
#którą im rychlej tem lepiej roz- 

! wiązać powinny w duchu swych 
j potrzeb. Wydaje nam się przeto 
I że nadeszła chwila w której ogło- 
j sić należy morze Bałtyckie mo- 

rzem zamkniętem (mare chau- 

sum) dla obcych flot wojennych i 
ich nieobliczalnych manewrów. 
Pod tym względem wiąże solidar- 

! ny interes Danię, Szwecyę, Nor- 

wegię, Rosyę i Niemcy, ponieważ 
niektóre z tych państw takim 

krokiem zapobiegawczym uniknę- 
łyby przedewszystkiem wmiesza- 
nia się słabych flot w zatargi 
wielkoświatowe, a Rosya i Niem- 

cy mogłyby się zabezpieczyć naj- 
skuteczniej przeciw wszelkim nie- 

spodziankom. 
i ',Nad Sundem i Bełtem najłat- 

wiej jest strzedz pokoju na Bał- 

tyku. Tam nawet obcy zdobywca 
w wązkich cieśninach morskich 
nie mógłby wywrzeć pełnego na- 

cisku swojej przewagi morskiej; 
dopiero gdy się dostanie swobo- 
dnie w kotlinę Bałtykif, może 

i stawić potężny opór. Nie należy 
i przeto zwlekać i wziąć na uwa- 

gę, czego posuwający się rozwój 
polityczny i pilny interes narodo- 

wego zabezpieczenia się wyma- 
gają. 

"W Londynie nie zważają na 

obce i powszechne względy, jeżeli 
chodzi o wzmocnienie potęgi an- 

gielskiej. Na ostre zetknięci^ się 
z polityką angielską należy być 
wszędzie przygotowanym; łat- ; 

wiej jest wszakże dojść z Anglią 
do porozumienia t^yardem zazna- 

czeniem swojego stanowiska, ani- 
żeli delikatnem wymijaniem. 
Gdybyśmy chcieli manewry floty 
naszej urządzić w tak blizkiem 

sąsiedztwie Portsmouthu, jak 
Anglia urządza w sąsiedztwie 
Neufahrwasseru niewątpliwie 
zaprotestowałaby Anglia energi- 
cznie. 

Tym szlakiem wiją się rozumo- 

wania w „Reichsbote" aż do koń- 

ca. 

O 

UWAGI. 
"Naród Polski", organ Zjedno- 

czenia Pol. Rz. Kat. p. o. B. S. J. 
w A. zaczął już ogłaszać nadsyła- 
ne mu przez różne grupy "Wnio- 

ski na Sejm". W ostatnim swym 

I numerze ogłosił takie wnioski 
nadesłane mu przez Tow. św. 

Jacka nr. 19 w Chicago i przez 
Tow. św. Józefa, nr. 227 w Day- 
ton, O. 

Także i my z wielkiem zainte- 

resowaniem odczytywać będzie- 
my te wnioski i zamierzamy o 

wielu z nich wyrazić także nasze 
"Tl 

zapatrywania. Rozumie się, że w 

pierwszej linii interesować nas 

będą wnioski ogólnego znacze- 

; nia, t. j. takie, które mają na ce- 

lu nie tylko dobro Zjednoczenia, 
ale także dobro ogółu Polonii a- 

m ery kańskiej: serdecznie sprzy- 

jając jednak tej organizacyi, nie 

pominiemy także ważniejszych 
wniosków tyczących się dobra 

Zjednoczenia. 
* 

Cieszy nas, że zaraz w począt- 
kach możemy zwrócić uwagę o- 

gółu na pewien wniosek już ogło- 
i szony, który nieobliczone korzy- 

ści może przynieść całemu ogóło- 
wi, jeżeli Sejm szczerze go weź- 

mie pod obrady i pomyślnie zała- 
■ twi. 

| Jest to jeden z wnioaków Tow. 

św. Jacka, który brzmi, jak na- 

stępuje : 

"Jedną. z najważniejszych 
spraw, to sprawa wyższego wy- 

; kształcenia młodzieży naszej, 
i Wiemy wszyscy aż nadto dobrze, 
j że na wyższe wykształcenie u- 

| zdolnionych i nauki pragnących 
j naszych młodzieńców, brak fun- 

| duszów. Niejeden Zjednoczeniec 
radby posyłał swego utalentowa- 

! nego syna do wyższej szkoły, 
I gdyby miał odpowiednie na to 

j zasoby materyalne. Dla tego bra- 

| ku funduszów dużo uzdolnionej 
! młodzieży marnieje. Trzebaby 

koniecznie temu zaradzić. Pole- 

camy przeto zebranym na Sejm 
delegatom, aieby wszelkiemi sta- 

rali się siłami o nałożenie na każ- 

dego członka dorocznego podat- 
j ku w kwocie 25 centów, ażeby w 

ten sposób utworzyć fundusz na 

wyższą oświatę dla naszej mło- 

dzieży. Taki podatek nikogo nie 

I zuboży, a dobrego przezeń zdzia- 

j famy tak wiele, iż przyszłe poko- 
: lenia nas za to błogosławić będą. 
I Będzie to prawdziwy skarb, z 

i którego obficie czerpać będziemy 
mogli na wychowanie i wyższe 
wykształcenie naszej młodzieży. 
Z tego podatku co najmniej 50 
utrzymać będziemy mogli mło- 
dzieńców co rok i w ten sposób 
wychowamy sobie inteligencyą 
rodzimą, która nam w przyszłości 
zaszczyt i chlubę przyniesie i któ- 

ra w wdzięczności zawsze naoko- 
ło naszego Zjednoczenia grupo- 
wać się będzie. Wierząc w szcze- 

ry patryotyzm Zjednoczeńców, 
jesteśmy mocno przekonani, że 

wszyscy chętnem sercem taki 

podatek zapłacą, bo przecież 
przeznaczony on jest na cel wiel- 
ki i szlachetny. Apelujemy w tej 
sprawie do wszystkich Braci Zje- 
dnoczeńców, prosząc ich gorąco 
o poparcie tego naszego projek- 
tu". 

* 

Rozumie się, że wniosek gorą- 
co i całem sercem popieramy. 
Szeroko o nim rozpisuje się w 

i .pięknym obszernym artykule re- 

dakcya "Narodu Polskiego", a 

my w zupełności podzielamy za- 

patrywania w tym artykule wy- 
rażone. 

Ale właśnie dlatego, że projekt 
nam się wydaje pięknym i go- 
dnym poparcia, a przy tem tak 
ważnym, iż byłaby szkoda nieod- 
żałowana, gdyby zaginął w powo- 
dzi innych wniosków, co niekiedy 
bywa losem pięknych projek- 
tów, chcielibyśmy o nim powie- 
dzieć słów parę ze stanowiska 

praktycznego, pragnąc, ażeby jak 
największy przyniósł pożytek. 

* 

Giodzi nam przedewszystkiem 
o to, aby Zjednoczeńcy, — z któ- 

rych przecie każdy otrzymuje 
swój organ, — zwrócili uwagę na 

ten wniosek i zastanowiwszy się 
nad nim, na posiedzeniach swoich 

Towarzystw starali się poddać 
go dyskusyi. Każde Towarzy- 
stwo do Zjednoczenia należące bę- 
dzie miało jeszcze, przynajmniej 
jedno posiedzenie przed Sejmem 
Zjednoczenia, w każdem przeto 
można jeszcze o tym wniosku po- 
mówić i delegatom dać instruk- 

cye, jak się mają zachować, kie- 

dy ten wniosek przyjdzie pod o- 

brady. 
Na Sejmach nieraz się zdarza, 

że ipo nużących obradach nao 

sprawami drobnej wagi, delegaci 
zmęczeni lub zniecierpliwieni "na 
krótkiem toporzysku" załatwiają 
sprawy bardzo ważne, i nie zwra- 

cając nawet uwagi na to, jak one 

są ważne, pośpiesznie głosują 
bez dyskusyi. Otóż zastanowi- 

wszy się przed Sejmem nad spra- 
wami ważniejszemi, albo otrzy- 
mawszy odpowiednie instrukcye, 
mogą oni istotnie obejść się bez 

Obszerniejszej dyskusyi nad nie- 
mi i załatwić je szybko, a przecież 
pomyślnie. 

Ale oprócz tego chodzi nam o 

to, ażeby ten wniosek ściślej i Ja- 
śniej sformułowano, — znowu 

dlatego, że jest on tak ważnym. 
Nie wystarczy bowiem powie- 

dzieć, że chodzi o "utworzenie 
funduszu na wyższą oświatę dla 
naszej młodzieży": trzeba jesz- 
cze określić, w jaki sposób i kto 
ma obracać tym funduszem. 

Przypuśćmy bowiem, że u- 

chwała przejdzie, że zacznie się 
zbierać owe 25 centówki (kiedy je 
zbierać: na początku czy przy 
końcu roku?) że zbierze się zaraz 

w pierwszym roku $5,000 — to 

w tejże chwili Zarząd Zjednocze- 
nia znajdzie się w kłopocie, co 

ma właściwie zrobić z temi pie- 
niądzmi. Czy trzymać je w kasie 
i pobierane procenta dołączać do 
kapitału, a dalej kapitał groma- 
dzić, dopóki nie osiągnie się pe- 
wnej oznaczonej sumy po pe- 
wnym przeciągu czasu? 

Czy rozdać zebrane pieniądze 
od razu dzieciom ubogich rodzi- 
ców pragnącym kształcić się da- 
lej a nie posiadającym potrze- 
bnych funduszów? 

Czy może część zachowywać 
na gromadzenie większego kapi- 
tału, a część rozdawać w formie 

stypendyów? 
W pierwszym zaś wypadku, 

kto ma przyjmować i rozstrzygać 
aplikacye: czy sam Zarząd Zje- 
dnoczenia jako taki, czy też oso- 

bna komisya na Sejmie obieral- 
na? 

Każdy niemal Sejm wyznacza 
jakiś jednorazowy datek dla ja- 
kiegoś zakładu naukowego pol- 
skiego: czy więc jaka część fun- 

duszów w powyższy sposób o- 

trzymywanych może być obróco- 

ną na subwencye dla'takich za- 

kładów, istotnie bardzo tego po- 
trzebujących? 

* 

Takich pytań nasunie się mnó- 

stwo, skoro projekt zostanie 

przyjęty w zasadzie; podaliśmy 
tylko kilka dla przykładu. Należy 
zapobiedz koniecznie temu, aże- 

by się nie nasuwały i nie wywoły- 
wały nieskończonych dyskusyj, 
a może i niezadowolenia i sporów, 
Zapobiedz zaś temu jest łatwo, 

jeżeli wniosek należycie się obja- 
śni i sformułuje. 

Wprawdzie z brzmienia całego 
wniosku Tow. św. Jacka wynika, 
że to Towarzystwo wyobraża so- 

bie, iż fundusz w ten sposób zbie- 

rany zostanie obrócony na kształ- 

cenie pewnej ilości młodzieńców 

co roku, a zatem po prostu na 

stypendya. Nie mamy także prze- 
ciw temu nic absolutnie, bo i ten 
cel sam w sobie byłby ważnym i 

pięknym: ale i to jeszcze trzeba 

określić ściślej, gdyż w razie 

przeciwnym w praktyce nasuną 
się różne wątpliwości i trudności 

przy wykonywania projektu. 
♦ 

Zdaniem naszem przeto, należy 
wniosek ten ważny sformułować 
starannie i wszechstronnie: sko- 
ro tak będzie opracowany, to też 

i większą na siebie zwrócić uwa- 

gę, i bardziej zachęci do przepro- 
wadzenia go na Sejmie. 

Rozumie się, że wniosek ten na 

Sejmie poda delegat Towarzy- 
stwa św. Jacka: ale Towarzy- 
stwo powinnoby, jak sądzimy, 
przedtem starannie opracować 
ten wniosek i w takiej formie zło- 

żyć go w ręce swego delegata. 
* 

Pozwolimy sobie jeszcze za- 

proponować Towarzystwu, ażeby, 
jeśli to uzna za stosowne, w cią- 
gu miesiąca września zaprosiło 
na wspólną naradę czy to repre- 

zentacye lub delegatów innych 
Towarzystw wnioskowi temu 

sprzyjających, czy też w ogóle 
takich członków Zjednoczenia, 
którzy tym wnioskiem się intere- 

sują, i aby zasięgło jeszcze ich ra- 

dy, nim ostatecznie ułoży ścisłe 
brzmienie całego wniosku. Nie 

uczyniłoby to ujmy Towarzy- 
stwu, i zawsze zaszczyt podję- 
cia inicyatywy i przedłożenia 
wniosku na Sejmie pozostałby 
przy Towarzystwie: a mogłoby 
wielce rlopomódz do pomyślnego 
przebiegu obrad nad wnioskiem 
na samym Sejmie i przyczynić 
się do powodzenia projektu. 

* 

Jeżeli jednakowoż nasze po- 

wyższe uwagi nie wydadzą się 
słusznemi i nie zostaną uwzglę- 
dnione, to pozwolimy sobie do 

tej ważnej sprawy raz jeszcze 
przed Sejmem powrócić. 

• »» • 

Już po ustawieniu we formy 
sprawozdania z pobytu JE. ks. 

Arcybiskupa Symona w Detroit, 
Mich., które zaczerpnęliśmy z 

"Dziennika Polskiego", otrzyma- 
liśmy własną, obszerniejszą kore- 

spondencyą z takiemże sprawo- 
zdaniem. Pomieścimy tę kore- 

spondencyę jutro, jako uzupełnie- 
nie i skompletowanie sprawozda- 
nia dzisiaj podanego. 

• » • 

Szanowne Czytelniczki nasze, 

które były przyzwyczajone w ka- 

żdy piątek znajdować w "Dzien- 
niku Chicagoskim" stały "Dziat 
dla Kobiet", zapewne niemile bę- 
dą rozczarowane, iż dzisiaj tego 
działu nie znajdą. Stało się to 

z tego powodu, iż szanowna 

współpracowniczka nasza, która 
tak zdolnie ten dział redagowała, 
z przyczyn i od niej i od nas nie- 

zależnych, zaprzestała swego 

współpracownictwa. Czyli na za- 

wsze, czy na czas niejaki tylko, 
nie umiemy jeszcze na pewno po- 

wiedzieć: na każdy sposób bę- 
dziemy się starali w czasie jak 
najkrótszym brak ten na nowo 

uzupełnić. 
— 

Nowe polskie opery. 
Bardzo radosna wieść, zwła- 

szcza, dla świata artystycznzego, 
nadeszła z Krakowa. Oto dyrek- 
tor tamecznego konserwatory- 
um, p. Władysław Żeleński wy- 

kończył w tych dniach swą naj- 
nowszą operę pt. ''Stara baśiń", 
nad którą pracował od lat kilku. 

Najnowszze dzieło twórcy "Kon- 

rada Wallenroda" obejmuje czte- 

ry akty. Libretto osnute na tle 

jednej z najpiękniejszyzch po- 
wieści Kraszewskiego, pod takim 

samym tytułem, wyszło z pod 
pióra śpiewaka Aleksandra Ban- 

drowskiego. Zdaniem znawców, 

którzy dzieło słyszeli, "Stary 
baśń" pod względem inwencyi 
muzycznej, melodyjności i kun- 

sztownego harmonicznego opra- 
cowania zajmie naczelne miejsce 
wśród dotychczasowych dzieł 
Żeleńskiego i na pełne powodze- 
nie liczyć może. Dyrekcya tea- 

trów rządowych w Warszawie 
czyni już starania o prawo wy- 

stawienia tej opery. 

W Lipsku opuścił w tych 
dniach prasę wyciąg fortepiano- 
wy nowej opery polskiej p. t. J 

"Pan Tadeusz", skomponowanej 
przez p. S. Tomasza Wydźgę. 
Kompozytor ten dorobił do swej 
opery libretto osnute na eposie 
Mickiewiczowskim. Opera ma 

cztery akty. Po uwerturze bar* 
dzo efektownej, o charakterze 
swojskim, utrzymanej w stylu 
nowoczesnym rozpoczyna się 
akcya przed zamkiem Horesz- 

ków. Motywem głównym libret- 
ta jest przeprowadzenie zatargu 

między Horeszkami a Soplicami. 
Sceny grzybobrania, polowanie, 
bitwa z Moskalami, spowiedź 
Robaka są ilustrowane muzyką 
melodyjną i efektowną zarówno 

w partycyach solowych, jak i w 

bardzo ładnych i licznych chó- 

rach, które tworzą dla całości 

poważne i wartościowe tło. W 

harmonizacyi -dopomagał kom- 

pozytorowi p. Jan Gall, którego 
wykwintna metoda i lekkość w 

ujmowaniu motywów melodyi w 

szaty barwnej instrumentacyi, 
położyły wybitne piętno na tem 

dziele. 
P. Tomasz Wydżga, twórca o- 

pery, ma za sobą poważną twór- 
czość i w kołach muzycznych 
zdobył już działalnością swą za- 

szczytne uznanie. Nowe dzieło, 
którem z wielu względów intere- 

suje się cały polski świat muzy- 

czny, zwraca nań uwagę jako je- 
dnego z poważnych przedstawi- 
cieli najnowszej polskiej twór- 
czości operowej. Nie wątpimy 
ani na chwilę, że nowa opera p. 

Wydżgi nie będzie długo czekać 
światła kinkietów na jednej 
scenie powołanej i obowiązanej 
do jej wystawienia, t. j. w teatrze 

lwowskim. 
•o 

Balonem przez ocean. 

Znany aeronauta francuski, Lu- 
dwik Godard,przygotowywa wy- 

prawę balonem przez ocean At- 

lantycki. Budowany obecnie ba- 

lon Godarda ma 12,750 metrów 

sześciennych pojemności i może 

unieść ciężar wagi 14,000 kilo- 

gramów. Przy sprzyjającym wie- 

trze przestrzeń, dzielącą Europę 
od Stanów Zjednoczonych Ame- 

ryki północnej, a wynoszącą 5000 

kilometrów w linii powietrznej, 
balon rzeczony przeleci w 4 dni 

i 4 godziny. Godard jednak, bio- 

rąc pod uwagę warunki jalcnaj- 
gorsze, przygotowywa się na po- 
dróż 121/2 dniową. W podróży ma 

wziąć udział 6 osób. Kosz balo- 

nu zawierać będzie żywność na 

dwa miesiące, oraz łódź wiosłową, 
na przypadek, gdyby balon spadł 
do morza. Gaz, ulatniający się z 

wielkiego balonu/uzupełniany bę- 

dzie z 8miu małych balonów za- 

pasowych. 

Niezwykły proces. 
Przed sądem cywilnym w Ni- 

cei rozegrał się proces, który mo- 

że stanowić ważny precedens dla 

nauki i przemysłu elektrycznego. 
Bankier paryski Bischoffsheim 

założył w Nicei obserwatoryum 
elektromagnetyczne, którem za- 

rządza uniwersytet paryski; do- 

konywane są w niem nieustające 
obserwacye objawów magnetyz- 
mu ziemi w Nicei. Obserwato- 

ryum przedstawiało ściśle nauko- 

wo wyniki od r. 1882 do 1890. Od 

czerwca tegoż roku zaś, okazy- 
wały się silne zaburzenia, które 

pozbawiały codziennie, kreślone 

przez aparaty obserwacyjne linie 

wszelkiej wartości. Powodem 

tych zaburzeń stała się puszczona 
w ruch miejska kolej elektryczna. 
Powstały stąd prądy elektryczne, 
które przenikały z toru kolejowe- 
go w głąb ziemi i zmieniającemi 
się nieustannie drogami powraca- 
ły do miejsca wytwarzania się e- 

nergii elektrycznej. Te "wałęsają- 
ce się" prądy docierały też często 

do obserwatoryum elektromagne- 
tycznego, którego aparaty kreśli- y 

ły wówczas niemożliwie powygi- 
nane linie. P. Bischoffsheim i u- 

niwersytet paryski zaskarżyli to- 

warzystwo kolei elektrycznej w 

Nicei o odszkodowanie. Wykaza- 
li, że obserwatoryum musi być 
przeniesione, jeżeli ma przynosić 
korzyść nauce. Sąd uznał preten- 
sye skarżących i skazał towarzy- 

stwo kolejowe na zapłatę 94,616 
fr. odszkodowania. Procesy takie 

zdarzyć się mogą we wszystkich 
miastach, gdzie podobne instytu- 
ęye naukowe znajdują się w pobli- 
żu toru kolei elektrycznej. 


