
Czwartek dnia 31 go Sierpnia 1905 r. 

1 & 
T3I POUSB DAILY NEWS. 

TIIB OLDEST POLISH 
DAILY IN CHICAGO. 

SINÓ.B COPY ONE CENT. 

Wt 
Wczorajsza 
cyrknlaoya 
YeeterdHy'e 
clrculation 

No. 203. Bok XVI. 

Ogólne Zadowolenie. 
DEPESZE GRATULACYJNE NADCHODZĄ Z 

fiOŻNYCH STEON. 

Prasa rosyjska nie zachwyca się wa- 

runkami pokoju. 
Polacy wezmą udział w obradach dumy narodowej. 

WIELKI PAROWIEC FRACHTOWY ZDERZYŁ SIĘ I UTONĄŁ. 

TELEGRAMY. 
Oyster Bay, 31 sierpnia. •—• 

Roosevelt otrzymał telegramy od 

królów, dyplomatów i swych po- 
litycznych przyjaciół. Wszyscy, 
przyznają, że dojśicie do skutku 

ugody Rosyą z Japonią jest zasłu- 

gą prezydenta. William J. Bryan 
należy także do rzędu tych, któ- 
rzy Rooseveltowi winszowali. 
.. Petetrsburg; 31 sierpnia. — Car 
odbiera ze wszystkich stron po- 

winszowania, że pokój doszedł 
do skutku. Witte nadesłał także 

depeszę, żeł {dzięki rozumowi i 

stanowczości cara Japończycy 
zgodzili się na pokój. Ubolewa 
wszakże Witte, że pomimo szcze- 

rej chęci nie mógł nic więcej od 

Japończyków odtargować. Pomi- 
mo to — jego zdaniem—pozosta- 
nie Rosya nadal wielką potęgą na 

azyatyckiem Wschodzie. 

Wiedeń, 31 sierpnia. — Cesarz 
Franciszek Józef otrzymał wia- 

domość o zawarciu pokoju w po- 

łudniowym Tyrolu na mane- 

wrach. Telegrafował natychmiast 
do cara, do mikada i do Roose- 

velta. Zaprzestanie morderczej 
wojny zawdzięczać należy pre- 

zydentowi Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Pcrtsmouth, 31 ,sierpnia. —* 

Niektóre szczegóły odnoszące się 
do sprawy układów pokojowych 
nie są dotychczas jasne. Roose- 

vełt nie doradzał Japonii, ażeby 
zrzekła się kontrybucyi. Nato- 

miast starał się przekonać cara, 
że za odstąpienie części Sachali- 
nu musi coś zapłacić. W postępo- 
waniu cesarza Wilhelma widzą 
tutejsi dyplomaci coś zagadko- 
w ego. Nie bez powodu utwier- 
dzał cara w uporze i radził mu 

walczyć do upadłego. Obecnie 

wypiera się swej polityki i udaje 
zadowolnionego rezultatu o- 

brad. 

Petersburg, 31 sierpnia. —■ 

Kniaź Uchtomski przyznaje, że 

Japonia wywalczyła sobie prze- 
rażające znaczenie w Azyi. Cały 
świat sławi jej zwycięstwa.Rosya 
zbiera owoce wojny niesprawie- 
dliwej, podjętej w tej myśli, że się 
ma do czynienia ze słabszym nie- 

przyjacielem. Jakie będą dalsze 
skutki tej wojny, trudno przewi- 
dzieć. Cała dzisiejsza generacya 
jest w Rosyi przesiąknięta idea- 

łami przewrotti. Nic jej nie obcho- 

dzą klęski rządu. Wojna służyła 
jej za środek do agitowania, a 

teraz wybory do dumy narodo- 

wej dają jej sposobność do dal- 

szego burzenia umysłów przeciw 
rządowi. Wojsko cieszy się, że 

będzie mogło powrócić do domu. 

Portsmouth, 31 sierpnia. — 

Komisarze japońscy tłomaczą,że 
Japonia przez wojnę dopięła 
wszystkiego, czego chciała. Mia- 

ła prawo żądać teraz końtrybu- 
cyi, lecz gdyby skutkiem tego 
żądania przyszło do zerwania u- 

kładów, J>rowadzonoby dn?sz^ 
wojnę tylko o pieniądze. Te się 
znajdą przez korzystanie z Osią- 
gnięcia tego, do czego Japonia 
dążyła. 

Posiedzenia komisyj odroczono 
na czas nieograniczony. Przy- 
stąpiono do zredagowania warun- 
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Petersburga ani z Tokio.nie na.d-, 

szedł rozkaz zaprzestania wojny, 

ani ogłoszenia zawieszenia bro- 
ni. 

Londyn, 31 sierpnia. —Panuje 
tu przekonanie, że Japonia, chcąc 
się utrzymać a stanowisku £>ierw- 

{ szorzędnego mocarstwa, musi we 

j wszystkich swoich politycznych 
| kombinacyach opierać się o An- 

| gMą. 
Petersburg, 313 .sierpnia. — 

,,Ruś" uważa zawarcie pokoju na 

wiadomych warunkach za stano- 

: wcze 
4 zwycięstwo Japonii. — 

! „Nowoje Wremia" powiada, 
że jeżeli car z dumą narodową do 

i tego doprowadzi, do czego do- 

prowadził .przez wojnę, w takim 
razie Rosya jest stractpnąi, — 

"'Świet" ubolewa, że wszystkie u- 

stępstwa Japonii maleją w obec 

faktu, że Rosya ustąpiła południo- 
wą część Sachalinu. 

i Polakom przyznano prawo wy- 

I bierania posłów do dumy naro- 

i dowej na równi z Rosyanami. 
; Zaraz na pierwszem posiedzeniu 
i dumy Polacy posiadać będą 

swych reprezentantów. 
Berlin, 31 sierpnia. — ,,Reich- 

l sanzeiger" ogłasza że w Prusiech 
i Zachodnich 20 osób dostało cho- 

| lery, a z tych 6 umarło. Chorują 
osoby, mające styczność z flisa- 

kami. Rząd wyseła do Prus leka- 
I rzy z innych okręgów. Nad Wi- 

; słą założono 12 stacyj sanitar- 

nych. 
! New York, 31 sierpnia. — Na 

pokładzie hamburskiego parow- 
ca przybył dotąd August Albert, 
■którego władze imigracyjne za- j 
trzymały jako cudzoziemca liczą- 
cego 63 lat i niezdolnego do pra- | 
cy, pomimo od 32 lat mieszka w 

Michigan i brał udział w gloso- j 
! waniu na prezydenta. Miał przy 

sobie $1168 i dowodzi, że )est je- 
S7cze zdolnym do pracy. Albert 

pc.chodzi z Saksonii, gdzie utra- 

cił prawo obywatelstwa, nie po- 
! starawszy się o obywatelstwo a- j 
' merykańskie. Jeżeli władze imi- j 

gracyjne nie uwzględnią jego wy- j 
jątkowego położenia i nie pozwo- 
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ią mu wylądować, będzie czło- 
wiekiem bez ojczyzny. 

Waszynkton, 31 sierpnia. — ! 
Sekretarz marynarki Bonaparte; 
nie jest zadowolony ze śledztwa 

komisyi, wyznaczonej do zbada- j 
nia przyczyny eksplozyi na okrę- 
nie „Bennington". Komisya zao-1! 
piniowała, że okręt był w dobrym 
stanie, a między załogą panowała 
wzorowa karność. Bonaparte ga- 
ni oficerów,v że zaniedbali prze- 
konać się, czy wentyle bezpie- j 
czeństwa u maszyn parowych są 
w porządku. Kapitan okrętu 
Young i jego zastępca Wode zo- '■ 

staną pod £ąd wojenny. 
Detroit, Mich,, 31 sierpnia. — : 

Wielki żelazny parowiec frach- 

towy „F. L. Robbins", utonął, 
zderzywszy się w pobliżu wyspy 

i Bois Blans ze statkiem do pogłę- 
! biana wody. Parowiec musiał się 

zderzyć albo z żaglowcem albo z 

owym statkiem do pogłębiania. 
Kapitan zdecydował się na 

j mniejszą katastrofę. Jego okręt 
' przedziurawił się i musiał utonąć. 

Był 380 stóp długi i 50 szeroki. 

Dopiero w tym sezonie został 

spuszczony na wodę. 
o 

Si. — Wczoraj w domu rodziców u- 

'{marł trzyletni Józio Grupka. Chłopiec j 
rjcapalił na sobie ubranie i poparzył się 
.śmiertelnie. 

Różne notatki telegraficzna. 
— Amerykańscy, włoscy i francuscy 

astronomowie obser.wowali w Tripo- 
lis, wśród pięknej pogody, wczoraj- 
sze całkowite zaćmienie słońca. 

— W Londynie mgła i chmury prze- 
szkadzały obserwowaniu zaćmienia. 
W Paryżu panowała pogoda. 

— Piękna pogoda pozwalała w St. 

Louis obserwować dokładnie prze- 
bieg zaćmienia. 

— Dziś rozpoczynają, się w Karls- 
badzie układy komisyj szwedzkiej i 

norweskiej o warunki rozdziału 
dwóch państw skandynawskich. 

— Zanosi się na zerwanie dyplo- 
matycznych stosunków między Fran- 

cyą a Marokiem. 
— Kongres parlamentarzystów w 

Brukseli powziął uchwałę, ażeby we- 

zwać rządy i narody do nie udziele- 
nia pożyczki Rosyi i Japonii na dal- 

sze prowadzenie wojny. Wtem nade- 

szła wiadomość, że pokój zawarty. 
— Rosyjskie papiery wartościowe 

poskoczyły wczoraj w cenie na wszy- 
stkich giełdach. 

— W portach neutralnych znajdują 
się rosyjskie okręty wojenne Care- 

wicz, Askold, Mandżur, Grozowoj, 
Diana, Aurora, Oleg, Zemczug i Lena. 

Rosya odzyskuje te okręty. 
— W Rosyi postanowiono wykazać 

wszystkie miejsca, w których będzie 
wolno przebywać żydom. 

— Rosya musi koniecznie zaciągnąć 
100 milionów dolarów nowego długu. 

— W Niemczech aresztowano sę- 
dziego Paschen za fałszowanie doku- 
mentów hypotecznych. 

— Na żółtą febrę umarło ,w Nowym 
Orleanie dotychczas 168 Włochów, 
33 Francuzów, 25 Niemców, 4 Ro- 

syan, 1 Grek, 25 Amerykanów i 3 
Negrów. 

— W drodze z Washington do Bal- 
timore utonęła związkowa kanonierka 
"Marcellas." 

— Pod Coney Island utonęła pani 
Jane Johnson. Równocześnie umarł 
jej mąż w oddaleniu tysiąca mil. 

— W Bellefontaine, O., zdechł ze 

strachu koń, ujrzawszy po raz pierw- 
szy samochód. 

— Komisarz rosyjski Witte nie 
zwiedzi miasta Chicago. Spieszna mu 

.wracać do Petersburga. 
— W pułku, stojącym w Warszawie, 

skazano 24 żołnierzy i 12 oficerów, 2a 

niesubordynacyę na karę śmierci. 

Kary jednakże nie można było wyko- 
nać, gdyż żadna z kompanii piechoty, 
odkomenderowanych do rozstrzelania, 
nie chciała do skazanych dać ognia. 

Zgoda. 
Od kilku lat władze szkół pu- 

blicznych żyły ze sobą w bezu- 
stannej dysharmonii, co wcale, 
jak zawsze, nie przynosiło żad- 
nej korzyści dla szkół, na któ- 
rych utrzymanie miasto Chicago 
obraca więcej niż połowę swych 
podatków. Wczoraj wieczorem na 

zebraniu władzy szkolnej po raz 

pierwszy zapanował porządek i 

zgoda; nie było żadnych osobi- 
stych docinków, bez których na 

poprzednich zebraniach widocz- 
nie nie można się było obyć. Do 
zgody doprowadzić prezydent ko- 
mitetu szkolnego Tilden przez ro- 

zmaite zmiany w fakultetach,po- 
sadach itp. Tilden wybrał kilku 
konserwatystów i nimi obsadźił 

komitet zarządzający szkołami 
publicznemi. 
Piczydent osobiście rozmawiał z 

każdym członkiem zarządu i na- 

mawiał do zgody. Plan jego wy- 
szedł na dobre, bo teraz przynaj- 
mniej zapanuje zgoda między Fe- 

deracyą Nauczycieli a komitetem 

szkolnym. 

Wczorajsze zaćmienie. 

Mieszkańcy północnej i półno- 
cno' zachodniej dzielnicy miasta 
nie widzieli zaćmienia słońca — 

chmury przeszkadzały. 
Południowa dzielnica miasta 

ciekawie przypatrywała się rzad- 
kiemu (w Chicago) zjawisku. 
Mężczyźni, kobiety i dzieci trzy- 
mając okopcone szkła, lornetki, 
teleskopy przed oczyma patrzeli 
na słońce cieniem' księżyca czę- 
ściowo przyćmione. Mnóstwo lu- j 
dzi, większa część młodych nau- j 
czycieli i ciekawych studentów 

trzymało aparaty fotograficzne, 
W pogotowiu daleko przed piątą 
godziną, aby^aćmienie fotogra- 
fować. 

Szkoda t^-lko, że w naszej dziel- 
nicy zaćmienie to było niewi- 
dzialne. 

Alderman Martin. 
Alderman Charles Martin z 

piątej wardy odwiedził wczoraj 
biura służby .cywilnej, aby urzę- 
dnikom jej ośiwiadczyć, że nie 
miał żadnej styczności z dwoma 
świadkami którzy się w sprawie 
Johna J. Cronina, oskarżonego o 

złożenie swego egzaminu na waż- 

ną posadę przez drugą osobę na 

proces dwa razy się nie stawili. 
Alderman Martin powiedział o- 

warcie,że tych dwóch panów nie 

zna, a doniesienie o jego spotka- 
niu się z nimi na korytarzu^ w 

gmachu powiatowem jest dużem 
kłamstwem. Adwokat służby cy- 

wilnej Busch również otwarcie 
powiedział Aldermanowi, że o- 

skarżenie pochodzi od członka 
tajnej policyi, który radcę wi- 

dział ze świadkami na własne o- 

czy. Komisya służby cywilnej za- 

prowadzi śledztwo w tej spra- 
wie. 

Wszyscy. 
Wczoraj unia drukarzy „Chi- 

caga Typothatae" wiywotfala o- 

statnich 125 ludzi z i7tu drukarń 
na bezrobocie. Istnieją jeszcze 
małe takie drukarnie, ale zatrud- 

niają zaledwie kilku nieunijnych 
udzi i strajkerzy tymi głowy za- 

wracać sobie nie będą. 
Przy teatrze ,,Majestic" straj- 

kuje 6ciu maszynistów i kuku e- 

lektryków. Praca przy budynku 
ustała na jakiś czas, ale Jacobs 
manażer nowobudującego się te- 

tru, który (warto także nadmie- 

nić) będzie kosztował $1,000,000, 
ma nadzieję, że maszyniści i ele- 

ktrycy wrócą wkrótce do pracy. 
Cornelius Shea stoi przed tea- 

trem całemi godzinami. 
Nowe tramwaje. 

ompania tramwajowa Chicago 
City Railway sprowadziła 200 

nowych wagonów z St. Louis i 

Philadelphii. Wczoraj robiono 

próby. 
Nowe tramwaje są 45 stóp i 9 

cali długie, 9 stóp szerokie; kosz- 

tują po $6,000. Podobne są do 

tych, które kursują na Division 
ulicy. Są jejjnak na nich znaczne 

ne ulepszenia. Zimową porą zao- 

patrzone będą w podwójne okna. 

Jest także przyrząd pod kontro- 

lą motorowego, który usuwa 

schodki przed drzwiami, tak, że 

chłopcy nie mogą wskakiwać na 

tramwaj w biegu. 

Pozostaną. 
Płociki ogradzające trawę ro- 

snącą między chodnikiem a uli- 

cą pozostaną nadal. Pisaliśmy, 
że miasto chciało koniecznie zmu- 

sić właścicieli do ich usunięcia. 
Komisarz robót publicznych Pa- 

ttersin sprzeciwił się temu i wnio- 
sek miasta przepadł. Według 
twiedzenia komisarza, płociki te 

nikomu nie zawadzają i dlatego 
pozostaną. , 

Rewolwery. 

Nowy szef policyi Collins wy- 
dał ważne rozporządzenie.Każdy 
policyant posiada prawo rewizyi 
chłopców i "młodzieńców" stoją- 
cych na narożnikach ulic, czy oni 

nie mają przy sobie ukrytej broni. 
Kara za noszenie skrytej broni 

jest wielka i dlatego ostrzegamy; 
przed nią wszystkich. 

— o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE 
—■ F. EL Nickerson, malarz z Chica- 

go uprowadził w Cincinnati 3 letni© 

dziecko żonie, która go porzuciła. 
— W szpitalu powiatowym umarł, 

Bernard Piskiewicz, z naszej okolicy, 
bo z Dickson 693, na szczękościsk. 
Bernard został pokaleczony przed pa- 
ru dniami na Oakley i Demoyne uL 

Wóz przejechał i skaleczył Piskie^i- 
cza. 

— Sercowa choroba zabrała z tego 
świata 13to letniego Alfreda Bollive- 

ra, 386 Larrabee ul. 
— Wczoraj wyproszono u miasta 

nowy most mający stanąć na ulicy 
Polic. • 

— 13 letni Drackt, 1540 — S. 45th 

ave. wskakiwał na lokomotywę 1 do- 

; stał się pod koła, które ucięły mu le- 

we ramię. Zawieziono go do szpitala 
św. Antoniego z Paduy, blisko Dou- 

! glas parku. 
— Wczoraj wieczorem na Noble i 

Chicago ave. wskutek upału, jaki pa- 
nował padł tęgi koń. Pójdzie na my- 
dło. 

— Na State i 17tej dostał się mię- 
dzy dwa tramwaje w przeciwne stro- 

ny idg.ce niejakiś Jameson. Skończyło 
się na złamaniu kilku żeber. Kary 
wstrzymały się 35 minut, aby niebo- 

! raka wydobyć. 
— Patricka Foley, lOcio letniego 

chłopca zam. pn. 203 Sedgwick oskar 

rżono o grubą kradzież. 
— P. S. Kesch,' 3701 La Salle st. 

umarł wczoraj. Alkoholizm wyprawił 
go na drugi świat. 

— George Clinton i August LInden 

stawali wczoraj przed sędzią pod za- 

rzutem popełnienia 10 kradzieży. 
— 86cio letnia staruszka, Ellen No- 

yander, 251 — 24th pl. umarła nagle 
w mieszkaniu siwej córki. 

— Józef Malec, pracujący w do- 

kach, został zabity przez pociąg kolei 

Northwestern. 
— Dziś zamkną stacyę świeżego po- 

wietrza dla dzieci w parku Jackson. 
— Charles Grant, aresztowany 

przed tygodniem pod zarzutem wielo- 
żeństwa stawał przed sędzią Martin, 
który sprawę odłożył do 6go wrze- 

śnia. 
— John Gaston, na którego spadła 

| kupa desek w składach materyału bu- 

| dulcowego umarł wczoraj w szpitalu 
powiatowym. Gaston mieszkał pn. 

! 2624 Farrell str. 
— Wczoraj aresztowano Vianciaza 

Lobbado, który oszukiwał ludzi, zwła- 

szcza kobiety. Niewiasty kupo.wały 
I u niego irlandzkie płótno i płaciły za 

nie grube pienądze, on tymczasem 

j przy zawijaniu tegoż zmieniał drogi 
! materyał na zwyczajną, bawełniany 

materyę — quasi płótno. 

o 

ECHA Z ROSYI. « 

"Now. Obozr." w następują- 
* cych barwach opisuje obecne po- 
łożenie rzeczy na Kaukazie: "W 
Batumie panuje obecnie zadzi- 

wiająca cisza. Na morzu, w por- 
cie ani jednego okrętu, ani jed- 
nej felugi; w fabrykach ani hała- 

su, ani sjgnału. A łódki, na któ- 

rych wszędzie bez przerwy snuły 
się dawniej dokoła tłumy publi- 
czności, stoją od dawna w szere- 

I gu na wybrzeżu bez gospodarzy 
i i schną na słońcu. Można powie- 
I dzieć, że Batum włączony został 

do szeregów wojskowych. Zako- 

; menderują: "Zamykać sklepy'' — 

| zamykają, ,,otwierać" —otwie- 
! rają. Jedni mówią: "bydła nie 

| rżnąć'' — drudzy "rżnąć''. Jedni 
nie rżną, drudzy rżną. Na komen- 

dę "basta" — całe życie batum- 
skie zatrzymuje się w jednej 
chwili. Jedyne miejsce, gdzie je- 
szcze zbiera się spacerująca pu- 

bliczność, jest na bulwarze miej- 
skim. Ale i tam ostatnimi czasy 
stało się ciasno: i tam wciąż 
tłok i ścisk. W niedzielę np. pu- 
bliczności zebrało się sporo, ale 

zaczęły się jakieś szepty, gawę- 
dy i bulwar szybko się wyludnił. 
Przyjezdni europejczycy patrzą 
i dziwią się, czy można gdziekol- 
wiek znaleźć taki porządek.'' 

* 

Z inicyatywy komisyi śledczej 
do sprawy kapitulacyi Portu Ar- 
tura uznano za konieczne powo- 
łanie, w charakterze świadków 
generałów: Smirnowa, Foka, 
Biełego i Nikitina, znajdujących 
się obecnie w niewoli. Ministe- 

ryum spraw zagranicznych ko- 

munikowało się z posłem francu- 

skim w Japonii, w celu wyjedna- 
nia pozwolenia na tymczasowy 
powrót do Rosyi osób wymienio- 
nych, co umożliwiłoby im świad- 
czenie. Rząd japoński nie zgodził 
się na t^ką pfropozycyę nato* 

miast wyraził gotowość całkowi- 

tego uwolnienia generałów na 

słowo honoru. Wedle pogłosek, 
generałowie Fok, Smirnow, Niki- 
tin i Biełyj, otrzymali pozwole- 
nie, na zasadzie którego mogą 

złożyć żądane słowo honoru, po- 
czem powrócą do Rosyi. 

* 

Jak pisze "Ruś'', w Petersbur- 

gu w ostatnich czasach krążą M- 

1 porczywe pogłoski, że ogłoszona 

ma być amnestya częściowa — 

dla jednej kategoryi przestępców 
i zupełnk — dla drugiej katego- 
ryi. Według informacyi "Rusi," 
amnestya dotknie głównie prze- 

stępców politycznych i osoby, 
które były karane za swe prze- 
konania religijne. Główna kate- 

gorya podlegających amnestyi o* 

sób należy do rzędu tych, która 
w swoim czasie za przewinienia 
polityczne i religijne karane jui 
były administracyjnie. 

* 

Dziennik rosyjski "Nasz* 
Zizn'' podniósł sprawę spoczy* 
wających w bibliotece cesarskiej 
publicznej w Petersburgu zbio- 
rów książkowych polskich, pozo- 
stałych na skutek przewiezienia 
do stolicy imperyum książnic Za- 
łuskich, Tow. przyjaciół nauk 

warszawskiego. Czartoryskich, 
Ogińskich, Radziwiłłów. Jest te- 

go z pół miliona tomów, leżących 
bezużytecznie, przeważnie w pa- 
kach. Nikt z badaczy rosyjskich 
ze skarbów tych nie korzysta, a 

zrzadka zwiedzający te zbiory u- 

czeni polscy, przypadkiem tylko 
mogz czynić odkrycia naukowe, 
Czasem w jakiejś starej okładce 

odnajdują "najdawniejszy'' druk 

polski, czasem natrafiają na ślady; 
zaginionych dzieł, znanych dzie- 

jopisom literatury tylko z tytu- 
łów lub z luźnych urywków. 

Przewieziony do Warszawy 
zbiór ten, mógłby się stać podwa- 
liną bogatej biblioteki publicznej. 

Dobrze że Rosyanie zaczynają' 
przypominać sobie o konieczno- 
ści zwrócenia zagrabionych skar- 

bów, z których sami zresztą nic 
mieli żadnego pożytku. 

* 

P. Mieczników w "Nowem 

wrem.", wyraża obawę, że nie 

znajdzie się w Rosyi ludzi zdol- 

nych stanąć na wysokości wyma- 
gań życia. Szkodzi więc autor, iż 

należy niezwłocznie sprowadzić 
z zagranicy zdolnych i energicz- 
nych cudzoziemców; jednocześ- 
nie jednak z energią Piotra Wiel- 
kiego, nie tracąc ani jednego dnia; 
reformować trzeba właśnie szko- 
ły, zanim zaś dadzą one wynikł 
wysłać kilka tysięcy zdolnych 
studentów, junkrów, młodych o- 

ficerów i marynarzy do Anglii, 
Francyi, Niemiec, Ameryki. Nie- 
chaj przejdą tam szkołę istotnie 

poważną, niech przyswoją sobie 
ostatnie słowo techniki europej- 
skiej i nauczą tamtejszej służby; 
uczciwej. Gdy nasza szkoła odu- 
cza od pracy, tamtejsza przy- 
zwyczaiłaby do niej. Szczegól- 
niej bezsensownem byłoby budo- 
wać olbrzymią flotę po to, aby; 
powierzyć ją potem wychowań- 
com naszego korpusu morskiego. 
Razem z pancernikami, tam, za 

granicą, "obstalować'; trzeba i lu- 
dzi dla nich; inaczej bowiem ni- 
gdy nie będziemy mieli floty/' 

o 
* Sienkiewicz w Paryżu. 
Sienkiewicz pomimo zaciętycłi 

przeciwko niemu wycieczek nie- 
których pism francuskich^ zysku- 
je tutaj coraz większą popular- 
ność. Obecnie pp. Bronisław Ko- 
zakiewicz i hr. Antoni Wodziń- 
ski wydali w tłomaczeniu fran- 
cuskiem '"Krzyżaków". Przed- 

mowę napisali bracia Rósny, zna- 

ni powieściopisarźe. 
,,Henryk Sienkiewicz — czyta- 

my pomiędzy innemi w przedmo- 
wie — będzie nieznany publicz- 
ności francuskiej, póki ta ograni- 
czy się na czytaniu „Quo vadis". 

Jest to bowiem utwór pełen ru- 

chu, pełen uczdcia. posiadający 
wielkie zalety, ale nie odsłania- 

jący Sienkiewicza w całej pełni 
jego właściwości literackich. A- 

żeby, gd Ipoznać w zupełności, 
należy czytać jego Trylogię, albo 

„Krzyżaków". Tu odnajdują się 
znamienne jego cechy: oryginal- 
ność, potęga, tragiczna siła, nad- 

zwyzajny zmysł poruszania mas. 

„Krzyżacy"' moie bardziej jesz- 
cze nifc inne dzieła posiadają owt 

znamiona." 


