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WITTE TRWA 
BooseTelt pragnie wystąpić z nowym proj ektem. 

Jutro rozstrzygnie się kwestya po- 
koju lub wojny. 

Ks. Rosiński z Cleveland ofiarą zbrodniarzy. 

W New Hampshire motłoch wymierza sam sobie sprawiedliwość. 

TELEGRAMY. 
Portsmouth, 27 sierpnia. — Wi 

sobotę przystąpili komisarze do 

podpisania protokółu z dotych- 
czasowych posiedzeń, poczem o- 

świadczył Witte, że uważa spra- 
wy bieżące za załatwione i wno- 

si o stałe rozwiązanie konferen- 

cyi. Wówczas poprosił Komura 

Wittego na poufną naradę w oso- 

bnym pokoju, rozmawiał z nim 

przez kwadrans, poczem wrócono 
na salę, gdzie postanowiono od- 

roczyć posiedzenie do poniedział- 
ku. 

Roosevelt zarzuca Rosyanom 
upór i zarzuca im, ze jeżeli za- 

warcie pokoju nie dojdzie do 

skutku, będzie to pochodziło z 

ich winy gdyż żądania Japończy- 
ków są w zasadzie słuszne. Panu- 

je tu przekonanie,że Witte otrzy- 
mał instrukcye z Petersburga, u- 

prawniające go do dalszych u- 

stępstw, lecz pragnął wywrzeć 
nacisk na Japończyków, którzy; 
się nie spodziewali, że Rosya chce 
zerwać układy;. 

Portsmouth, 28 sierpnia. — 

Prezydent pracuje nad przygoto- 
waniem nowego projektu pogo- 
dzenia Rosyi z Japonią. Projekt 
nie może być gotowy dzisiaj i 

dlatego na prośbę Roosvelta na- 

stępna konferencya odbędzie się 
dopiero jutro, we wtorek. 

Tokio, 28 sierpnia. — Tutejsze 
gazety nazywają głupstwem pro- 
jekt Komury, ażeby Rosyi odstą- 
pić połowę zdobytego Sachalinu. 

Wyspa ta stanowi własność Ja- 
ponii, a obecność na niej Rosyan 
spowoduje nową wojnę. Jeżeli ma 

być zawarty trwały pokój, Rosya 
musi wyrzec się Sachalinu i za- 

płacić koszta wojenne. Zanosi się ■ 

=na demonstracye przeciwrządcn j 
we, jeżeli Komura okaże się zbyt i 
względnym dla Moskali. 

"O vfTo- ! 

dmirał Kataoka donosi, ze okręty; i 
japońskie zbombardowały dwie j 
stacye strażnicze na południo- j 
wym brzegu rzeki Amur. 

Te stacye zostały niedawno te- j 
mu wzmocnione przez Rosyan. 

Wąwóz Gundiu, w Mandżuryi | 
28 sierpnia. — Na froncie panuje j 
spokój. Obie strony otrzymują j 
posiłki i zanosi się na wielką I 

krwawą bitwę, jeżeli układy po- j 
kojowe w Portsmouth rozbiją się. ] 
Pora deszczowa minęła i dwie ol- i 

brzymie armie mogą rozpocząć o- | 
peracye. Ogólny stan zdrowia w j 
woj§ku jest pomyślny. 

Petersburg, 28 sierpnia. — Bunt j 
chłopów przybiera w różnych gu- i 
berniach zatrważające rozmiary. 
Na Kaukazie, w obwodzie Gory 
grożą włościanie śmiercią właści- j 
cielom dóbr, jeżeli nie ogłoszą w 1 

gazetach, że ustępują im ziemię 1 

pod warunkiem, że chłopi zwra- ! 
cać im będą dziesiątą część zbio- I 
rów. W majątku księcia Much- ] 
rańskiego wystąpili przeciw chło- 

pom Kozacy i zabili lub pokale- 
czyii 70 bairto^cnikóW. Ni po- 

moc miejsdo*tyiw:'> pospieszyli 
chłopi' okoliczni. Podczas starcia 
z nimi zginął jeden Kozak. Ksią- 
żę Muchrański z trudnością u- 

szedł śmierci. 
Berlin, 28 sierpnia. — Rząd 

doszedł do przekonania, że do- 

tychczasowymi środkami nie 

zgniecie powstania w Afryce po- 
łudniowo zachodniej. Krajowcy 
*bięraj% się tłumnie w pewnym < 

okręgu, przyprawiają o kij że- 

braczy kolonistów i rozpraszają 
'się, tzanim nadejdzie wojsko. 
Rząd zamierza 40,000 świeżego 
wojska wysłać do zbuntowanej 

"kolonii. 
Z Grudziądza uciekł Wiktor 

Kulerski, właściciel drukarni i 

wydawca „Gazety Grudziądzkiej" 
Umieśicił w swej gazecie zjadliwy 
artykuł z okazyi mowy cesarza 

Wilhelma, wypowiedzianej w 

Gnieźnie. Kiedy prokurator roz- 

począł śledztwo, Kulerski, który 
był nadto posłem do parlamentu, 
zbiegł a sąd zarządził tymczaso- 
wo sasekwestyowanie jego ma- 

jątku. 
Swinemunde, 28 sierpnia. — 

Flota angielska, złożona z 11 o- 

krętów liniowych, 8 krążowni- 
ków i mnóstwa torpedowców, 
przybyła dotąd na manewry na 

morzu Bałtyckiem. Jakkolwiek 
niechętnem Niemcy okiem patrzą 
na angielską demonstracye, dziś 

przybyły niemieckie okręty na po- 
witanie angielskiej floty, a spo- 

dziewany jest nadto przyjazd 
cesarza Wilhelma do Swinemun- 
de. 

Mazatlon, Meksyk, 28 sierpnia. 
20 meksykańskich robotników u- 

traciło życie skutkiem eksplozyi 
znacznej ilości dynamitu przy 

/robotach w porcie Manzanillo. 
Śledztwo wykazało, że eksplozya 
nastąpiła skutkiem niedbalstwa 

robotników, pomimo to kontra- 

ktor Edgar K. Smoot wypłacił 
rodzinom po zabitych przyzwoite 
odszkodowanie. 

Clevełand, 28 sierpnia. is.s. Ko- 

siński z par. św. Stanisława zo- 

stał wezwany telefonem do cho- 

rego pn. 389 Cedar aver. Tu zastał 

Joannę Ileńską, Juliana Tuszyń- 
skiego i Leona Cedrowskiego, 
którzy obili księdza, zabrali mu 

pieniądze i drobiazgi i więzili go 
następnie przez 24 godzin, dopó- 
ki nie wystawił im dwóch cze- 

ków na sumę tysiąca dolarów i 

dwóch weksli na taką samą sumę. 

Więźnia trzymano o głodzie i nie 

wypuszczono go na wolność, do- 

póki czeków nie zmieniono w 

bankach. Aresztowano hutajską 
trójkę, fie-iiąclze znaleziono pod 
dywanem w mieszkaniu Olen- 

sikiej. 
Springfield, 111., 28 sierpnia. — 

Generalny prokurator Trainor o- 

świadczył; że nie jest obowiąz- 
kiem gubernatora troszczyć się 
o to ażeby przepisy policyjne i 

prawa miejscowe w różnych mia- 
stach stanu były wykonywane. 
W miastach, townach i powiatach 
istnieje samorząd ludu i tylko 
wówczas gubernator ma prawo 

przysłać milicyę, jeżeli sądy 
miejscowe nie chcą wydawać od- 

powiednich wyroków lub miej- 
scowe są za słabe, ażeby stan 

prawny w danych miejscowo- 
ściach utrzymać. 

Newbern, N. H. 28 sierpnia.— 
Przed więzieniem powiatowem w 

Graven zebrał się tłum zamasko- 

wanych osób i zmusił dozorcę do 

wydania kluczów. Wywleczono 
z więzienia 20 letniego Negra 
Johna Moore, związano mu ręce 
na plecach, popędzono na drugi 
brzeg rzeki Neuse i powieszono 
go tam na latarni Ciało wisielca 

podziurawiono kulami. Szeryf 
Biddle starał się napróżno po- 

wstrzymać tłum od wymierzenia 
samowolnego sprawiedliwości. 
Moore napadł na żonę kupca! 

George'a Eubanks i zadał topo-1 
rem rzeźnickim ciężką ranę W 

głowę. Ścigany następnie przeż 
tłum ludzi został ujęty w bagnie, 
gdzie się schronił. 

—o- 

Różne notatki telegraficzna. 
_ W Szanghai panuje panika. Boj- 

kot amerykańskich, towarów grozi 
kupcom bankructwem. 

— Na scenie teatru Monopol w Ber- 

linie zarwał się podczas próby most 
drewniany. 20 osób uległo pokalecze- 
niu 

— Parowiec "Maryland" zabrał na 

swój pokład załogę, palącego się i to- 

nącego norweskiego żaglo.wca "F. C. 

Sieben." 
Rosya zgadza się odstąpić Japo- 

nii połowę Sachalinu i bojnie ją wy- 

nagrodzić za utrzymywanie rosyj- 
skich jeńców. Na płacenie kontrybu- 
cyi nie przystaje. 

— Paryski "Matin" radzi Rockefel- 
lerowi, ażeby wsławił się, płacąc Ja- 

pończykom żądaną przez nieb od Mo- 

skali kontry bucyę. 
W powiatach chełmskim, toruń- 

skim, grudziądzkim, sztumskim 1 

świeckim przedsięwzięto środki o- 

chronne przeci.w szerzeniu się chole- 

ry! 
— Rosyjski urzędnik Maydell o- 

trzymywał ustawicznie listy, grożące 
mu śmiercią. Ze strachu zwaryował 
i zastrzelił się. 

Pod Paderborn podczas manew- 

rów pułk bawarskich ułanów r oz tra- 

tował końmi dwa pułki heskich dra- 

gonów. 
W Andaluzyi, w Hiszpanii, pa- 

nuje taki głód, że ludzie żywią się 
korzonkami. > 

-ęy Tryeście aresztowano włos- 
kich anarchistów. 

Na Litwie i w prowincyach nad- 

bałtyckich wzmaga się partya socya- 
listów. 

W "Warszawie więzienia są prze- 
pełnione. Zastój w handlu i przemy- 
śle zupełny. 

W przeciągu ostatniego roku w 

Nome, w Alasce wydobyto złota za 

10 milionów dolarów. 
— 7 lcompanij milicyi posłano do 

Trący City. Tonn.. gdzie zanosi się 
na zaburzenia strajkujących górni- 
ków. 

— Dozorca więzienia w La Crosse, 
Wis, pozwolił zbiedz dwom więźniom, 
którzy obrabowali pocztę. 

— żółta febra w Nowym Orleanie 
nie zmniejsza się. Liczba zmarłych 
dochodzi do 300, liczba chorych do 
3,000. 

— W więzieniu Sing Sing siedzi 
młody człowiek, który przyznał się w 

sądzie, że dopuścił się rabunku. Uczy- 
nił takie zeznanie, ażeby nie kompro- 
mitować pewnej pani, z którą miał 
schadzkę w jej mieszkaniu. Mąż owej 
pani, umierając, zażądał przed śmier- 
cią uwolnienia mniemanego rabusia. 

-o- 

Dowie, alias "Eliasz" wścieka 
— — > się. 

Pomimo, że tramwaje kurso- 
wały w pól godziny pomiędzy 
Waukeegan a Zion City, ''świą- 
tynia" Dowiego świeciła pustka- 
kami. Eliasz wrócił z wakacyj 
rozgoryczony i przemawiał wczo- 

raj z oburzeniem na reporterów 
i innych mających cośl z prasą do 
czynienia. Nawet modlił się do 

Pana, aby raczył ukarać kłamli- 
wych gazeciarzy. 

Wczoraj oświadczył publicznie 
że Zjednoczona Praca zawarła 
przymierze z Rosyą i że wkrótce 
nadejdzie czas kiedy prasa zosta- 

nie okiełzaną ostrymi przepisami 
prawa. 

Z oburzeniem mówił o dawnym 
swym pomocniku, Deakonie Bar- 

nard, wyzywając go od tchó- 
rzów dlatego, że zrezygnował 
właśnie wtenczas, kiedy on bawił 
w Mexico. Porównał Barnarda 
z Judaszem. 

Z ''ambony" zaprzeczył pogło- 
ski jakoby .polano go wodą w 

Michigan. 
W gniewie swym wściekły Do- 

wie szukał za reporterami po- 
między zebraną w „kościele" pu- 
blicznością i prosił wiernych, a- 

żeby wypędzili ich, jeżeli są o- 

becni. Zaprzeczył także wiado- 
mość o jego zamiarze wyjecha- 
r>ia z 3000 wiernych do ł7r,tncyi. 

W sieci. 

Detektywi Raftree i Hurley are- 

sztowali wczoraj litu członków 

„pływającej szulerni". Dotych- \ 

czas złowiono I7stu. 
W sobotę policya niecierpliwie 

oczekiwała nadejścia City of Tra- 

verse w dokach Illinois Steel Co. 
Skoro statek nadszedł policya 
pochwyciła 6 szulerów i zamknęła 
ich w stacyi policyjnej. Inni u- 

ciekli. Wszyscy żydzi i Niemcy. 
Anton Ryniewicz. 

Wczoraj popołudniu znaleziono 
pwłoki Antoniegb Ryniewicza, 
zam. pn. 733 West iSth pl., w ka- 

nale blizko 40tej ave. Ciało znale- 
źli czterej mężczyźni jadący w 

łódce gazolinowej. Uwiadomio- 

no o tem policy ę, a ta zawiozła je 
do przedsiębiorcy pogrzebowego 
1930 W. 38th str. Niema znaków 

zbrodni, i dlatego koroner oświa- 

dczył, że chłopiec utonął przy- 
padkowo. 

Strajk drukarzy. 
Strajk unii typograficznej roz- 

począł się w sobotę wyjściem 250 
drukarzy. Wszyscy drukarze pra- 
cujący w diukarniach nie chcą- 
cych się zgodzić na "closed 

shop" zaśtrajkują dzisiaj lub ju- 
tro. 

Na walnem zebraniu lokalu 16 
w hali Brandta członkowie unii 

zgodzili się na walkę o "closed 

shop". Przeszło 1,500 ludzi było 
obecnych. 

Strajkerzy żądają 8 godzin pra- 

cy i większego zarobku. 
IW sobotę 250 ludzi porzuciło 

pracę u Donnelly, Rand McNally 
and Co., Barnes and Co., Clinic 

Pres, Stevcns and Maloney i 

Wagner and Hansen. Dzisiaj 
wyjdzie jeszcze 200. 

Zaćmienie słońca w Chicago. 
Nasi czytelnicy wiedzą z ka- 

lendarza że na dzień 30 sierpnia, 
a więc w środę, przypada za- 

ćmienie słońca. 

W Chicago dwie trzecie tarczy 
słonecznej będą przyćmione um- 

brą księżyca. Zaćmienie nastą- 

pi rychło rano 34 minuty i siedem 
sekund po piątej (5:34:07) i po- 
trwa 5 kwadransów (do 6:28:14). 

Trzeba wstać rychło, aby za- 

ćmienie zobaczyć. 

Zbrodnia się szerzy. 

Nigdy jeszcze w Chicago nie 

kwYyła tak zbrodnia jak obecnie. 
\ 

Histoiya miasta nie pamięta po- 

dobnych czasów. Biura starannie 

uplanowane, latające kolumny, 
ścisłe wypełnianie rozkazów sze- 

fa policyi Collinsa nie mają żad- 

nego wpływu, przeciwnie, gwał- 
towne zbrodnie powiększyły się 
znacznie i życie ludzkie jest tań- 
sze. 

Okolica Hyde Parku przestra- 
szona jest trzema strasznemi 
zbrodniami: morderstwem pani 
Mize, popełnionem we wtorek, 
drugiem krótko potem, pani Tra- 

cey, i wreszcie trzeciem, adwoka- 
ta Fullenwieder. 

Dzielnica zachodnia i północ- 
no zachodnia przedstawia się w 

świetle jeszcze krwawszem. 

Napady rabusiów na kobiety 
powiększyły się w ostatnich kilku 

miesiącach, a w sierpniu, zwłasz- 
cza były one nadzwyczaj częste. 

W jednym tylko wypadku kra- 

dzieży dopuszczono się morder- 

stwa, w inych zaś zbito ofiary do 

nieprzytomności, w dużo wypad- 
kach kalecząc na całe życie. Dzi- 

wna rzecz, że wszystkie zbrodnie 
zachodzą w dzielnicach mieszkal- 

nych, gdzie właśnie powinno być 
najbezpieczniej. 

Collins objął posadę szefa po- 

licyi 26 lipca. Natychmiast wypo- 
wiedział wojnę szulerce, w której 
miał poparcie wszystkich uczci- 

wych obywateli. Krucyata zakoń- 

czyła się świetnem zwycięstwem 
policyi: oczyszczono miasto z ha- 

niebnych dziur, w których traco- 

no całe majątki; usunięto to 

wszystko z wyjątkiem tak zwa- 

nego "handbookmaking" — t. j. 
kolekty pieniędzy na zakłady wy- 

ścigowe. Szef policyi poprzecinał 
druty telegraficzne, przez co zna- 

cznie zmniejszył zakładanie się. 
Większość "handbookerów" — 

orosoeruiaca za czasów szefa 

0'Neilla istnieje jeszcze dzisiaj, 
ale wygrane wypłaca dopiero na 

drugi dzień, według sprawozdań 
gazety "Racing Reform." 

Powodzenie szefa w uśmierce- 
niu szulerki prawie doszczętnem 
nie zmniejszyło zbrodni, morder- 

stwa powiększyły się i idą w gó- 
rę z każdym dniem. Całe miasto 

pyta się nowego szefa: Czemu 

się zbrodnia szerzy? 
Zbrodnie zaczęły się powięk- 

szać za czasów 0'Neilla. 0'Neill 
tłómaczył to wszystko strajkiem 
woźniców i słusznie. Ale dlacze- 

go po zakończeniu strajku zbrod- 
nicze napady faktycznie podwoi- 
ły się? Przecież tak nie było po 
strajku w bydłobójniach. 

W lipcu tego roku było 21 mor- 

derstw, a od 1 stycznia 1905 ro- 

ku naliczono ich 70!! W lipcu 
1904 roku tylko 4. 

W lipcu tego roku było 47 na- 

padów. 
Nawet po wystawie, kiedy pa- 

nowała taka straszna bieda, kie- 

dy to obywatele miasta zmuszeni 

byli nosić broń, nie było tyle na- 

padów, kradzieży i morderców i- 

le ich obecnie jest. 
Oto statystyka zbrodni z czte- 

rech miesięcy: kwiecień, maj, 
czerwiec i lipiec tego roku poró- 
wnując z statystyką minionego 
roku. Kradzieży w roku 1904 — 

449, w tym roku 659. 

Złodziejstw w 1904 — 1,580, w 

tym roku 1,580; 
Rabunków w roku 1904 było 

346, w tym roku 401; 
Morderstw w 1904 było 11, w 

tym roku 44. 
Statystyka z samego lipca. 

Krazieży w r. 1904 — 78* 
Kradzieży w r. 1905 — 128. 

Złodziejstw w r. 1904 — 371. 

Złodziejstw w r. 1905 — 563. 
Rabunków w r. 1904 — 99. 

Rabunków w r. 1905 — 102. 
Morderstw w r. 1904 — 5. 

Morderstw w r. 1905 — 21. 

Szef policyi Collins nie może 
stanu rzeczy wytłómaczyć, to 

pozostaje przy 0'Neillu, którego 
już w urzędzie niema. 

Zeszłego roku było mniej poli- 
cyantów specyalnych podczas 
strajku; zaledwie 100 — a tego 
roku angażowano 3,000. 

Co powiedzą na to obywatele 
miasta? 

o—■ 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
— Na pólnocnem kąpielowem wy- 

brzeżu utonął 14 letni chłopiec, syn 

pollcyanta, Roy Schoene. 
— Wściekły pies rzucił się na gro- 

madę dzieci na W. North ave. i uką- 
sił 8 letnią. Minnie Heine, Pies za- 

topił swe kły w wargach dziewczynki. 

Policyant zdołał po wielu trudach za- 

strzelić psa. 
— W tych dniach odbędzie się wiec 

belgijski w Chicago. Wiec przeplata- 
ny będzie muzyką, śpiewami, zabawa- 
mi nprodowemi, wreszcie sześcioma 

przemówieniami. 
— Wczoraj obchodzono "Wojnę hi- 

szpańsko amerykańską" w Fort She- 

ridan i weterani rozporządzali tam. 

Zjechało się 800 starych wojaków; 

przemawiali komandor C. R. Perry, 

major L. M. Ennis i major Ją P. Stans- 

field. Dzisiaj będzie koniec obchodu. 
— Edward Gorman wysadził drzwi 

w mieszkaniu teściowej tylko, aby zo- 

baczyć swoje dziecko. Pani matka nie 

chciała mu drzwi otworzyć. Gormana 

aresztowano. 
— Niedoszłe samobójstwo pani Nel- 

son, która wskoczyła z mostu do rze- 

ki ze swojem dzieckiem, pogodziło ją 
zo swoim mężem. Pan Nelson przy- 

szedł na stacyę policyjną, gdzie żonę 
jego po zamachu przewieziono i tam 

zaszła scena, która pogodziła mał- 

żonków. 
— Państwo Rosenblatt, 4830 Calu- 

met ase%f obchodzili w sobotę złote 

.wesele. Pan młody liczy yt lat, a Je- 
go małżonka 73. 

— Wczoraj w Glencoe nie udało 

się policyi wstrzymać samochód z 

Milwaukee, który swoją szybką jazdą 
chciał kilku wyprawić na drugi świat 

— Mary L. Corning, 3161 Wabash 

ave. odebrała sobie życie odkręciw- 
szy gaz w pokoju. Mąż jej nie może 

odgadnąć tajemnicy samobójstwa. 
— Policya dostała w swe ręce zna- 

nego szubrawca, Franka Punshona. 

Stanie przed sądem kryminalnym. 
— Odpowiedź stanu Missouri w 

sprawie kanału nadejdzie dzisiaj. Od- 

powiedź ta obejmuje 360 druków* 

nych stronic, 

/ — Lena Schiller, jak widać z na- 

I zwiska, pani z krwią, pruską, w ży- 
łach, a jak słyszymy ze sprawozdań 
policyi, drab w sukniach, przeszła w 

ręce policyi za napady. 
— Po starannie dokonanej diagno- 

zie sędzia przepisał pani Florencyt 
Haven, amatorce opium, która twier- 
dziła, że kradła pod wpływem tej tru- 

cizny, dobre na nałóg lekarstwo: 40 
dni w Bridewell. 

— Ofiarą upału padł w sobotę Ml- 

chael Ryan, 217 W. Congress str. U- 
marł wczoraj w szpitalu powiatowym. 

— John Colley, 293 Center ave., 

spadł z woza na 31szej ul. 1 złama! 
sobie kręgi, wskutek czego umarł kró- 
tko po wypadku. 

— Nie byłoby dużej moralnej szko 
dy gdyby kilkanaście drewnianych bu- 

dynków na Green ulicy, którym nie- 

bezpieczeństwo wczoraj groziło, spa« 
liła się. 

— Thomas Jones leży obecnie w 

szpitalu powiatowym, gdzie go zawie- 
ziono zbitego do nieprzytomności na 

Taylor ulicy. Jones powiada, że jed- 
nym, który go napadł był John Flynm. 

— W bitwie pomiędzy Wellingto- 
nem Krymer a Robertem J. Murphy 
— pierwszy otrzymał kilka ran na gło- 
wie. Obu zamknięto na stacyl policyj- 
nej — pogodzą się — z losem. 

— W Whlte City skarbnicy zebrali 

wczoraj $160 dla chorej swej towa- 
rzyszki Leah Hale, która leży w szpi- 
talu powiatowym powalona ciężką 
chorobą. 

o 

Jarosław. — "W piątek 4 bm. 
przybył do Jaiłosławia.inspektor 
piechoty arcyksi^żę Fryderyk i 

nazajutrz odbył przegląd wojsk, 
(z wyjątkiem 34 pp. obr. kraj.),, 
który skończył się fatalnie. Wy- 
marsz wojsk do wsi Koniaczów, 
gdzie odbył się przegląd, nastąpił 
6 bm. o godzinie 4tej rano, powrót 
zaś o godz. 11. Słońce strasznie 

pażyło. Termometr wskazywał 
40 stopni C. w słońcu, w cieniu 
zaś 35 stopni C. Żołnierze odzia- 
ni byli w tzw. "Waffenroki'' i 
byli w pełnym rynsztunku bojo- 
wym. O godzinie 11 przed połu- 
dniem ludność Jarosławia zaalar- 

mowaną została przykrą wiado- 

mością. Pułki wracały z Koniaco- 
waj zdziesiątkowane; dwukilo- 
metrowa droga od rzeki Sanu do 
miasta zaścielona była żołnie- 
rzami, dotkniętemi udarem sło- 
necznym. Kto żył śpieszył z po- 
mocą nieszczęśliwym. Był to 
straszny widok. Na drodze, w 

rowach w przyległych domach 
leżeli bezprzytomni żołnierze i 
gdyby nie szybka pomoc ludz- 
kości cywilnej, katastrofa byłaby 
kolosalną. Charakterystycznem 
jest, że w pochodzie nie było ani 

jednego lekarza pułkowego, żad- 
nego ambulansu; żadnych leków. 
Padł pułkownik 89 pp., jeden o- 

ficer, kadet i przeszło 50 żołnie- 
rzy, z których 4 zaraz tego sa- 

mego dnia zmarło w szpitalu. 
Nieszczęście nie byłoby przybra- 
ło takich rozmiarów, gdyby nie 
zastosowano jakiekolwiek środki 
ostrożności. Pierwszy bowiem 
rażony został udarem nad Sa- 
nem szeregowiec Bochniak, z II 

komp. 10 p*. i gdyby dowodzący; 
pułkami tutaj żołnierzy byli za- 

trzymali, gdzie łatwo można się 
było orzeźwić wodą i gdyby ich 
ulokowano w nadbrzeżnych za- 

roślach łoziny skończyłoby się 
na tym jednym wypadku. Nie 
zważano jednak na to i masze- 

rowano dalej. Dopiero o godz. 1 

po południu przybyło kilku leka- 

rzy wojskowych, którzy chorych 
na wozach zabrali do koszar. W\ 
nocy przez ulice miasta co chwi- 
la przewożono do szpitala cho- 

rych żołnierzy". 
o 

Pani: Czyś pewna Marysiu, 
żeś nie zgubiła listu, którym ci 

przed tygodniem kazała odnieść 
na pocztę? 

— Jakżem go miała zgubić? 
przecież go mam jeszcze w kie- 
szeni. 

Chłop złapał cygana w ogro- 
dzie na owocach i zaczyna walić, 
a cygan błaga: 

— Bijcie, róbcie ze mną co 

chcecie, tylko mnie za płot nie 

przerzucajcie. 
Chłop głupi chcąc mu doku- 

czyć, śmignął cygana za płot, 
cyganowi tego było potrzeba. 

-w:, ii 


