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Dalsze szczegóły o zakończeniu wojny w wydaniu poludniowem
Rewolucya obejmuje ca

. łe Niemcy.
Prawa mają ulegnąć całkowitej 

przemianie.
KOPENHAGA 10 listopada. Trucizna bolszewicka, użyta 

pr^ez niemieckich baronów wojennych celem zniszczenia Sosyi, po
częła działać w Niemczech. Ogromna rewolucją objęła całą Ger
manię.

Patia żołnierzy i robotników, na wzór tej, która zrzuciła cara 
Ro3yi zasiada obecnie w Reichstagu. Jest ona zawiadywaną przez 
partyc socyalistyczna i demokratyczną.

Austrya poszła za przykładem Niemiec. Cesarze obu krajów 
uciekli 3 kraju.

Frao Bertłu Krupp i jej mąż, hrabia von Bohlen, aresztowani. 
Herr Ballin z linii okrętowej Hamburg-America, geniusz finansów 

, wojennych, nie żyje; przypuszczają, że popełnił samobójstwo.
Kanclerz Maksymilian zrezygnował z regencji. Księżniczka 

Henryka Bawarska została postrzeloną w ramię, uciekając przed 
zrewolucyonizowanymi tłumami.

REPUBLIKI ROSNĄ NA POCZEKANIU.

Niemal każde miasto w Niemczech wywiesiło czerwone flagi 
Republiki zostały proklamowane w każdem księstwie.

Rewolucjoniści są w przeważającej kontroli nad kolejami, 
ruch których jest sparaliżowany przez proklamowanie generalne
go strajku. Są oni uzbrojeni w karabiny i cieszą, się sympatyą ca
łej armii i  marynarki. *

Oficerowie, którzy stawili opór, zoetali powystrzelam lub 
więzieni Oficerowie rai, którzy opowiedzieli sic za rewolucyą, u- 
trzy mali swe stopnie.

Friedrich Elbert, przewodna socyalno-demokratyczny, został 
obwołany kanclerzem, a naród dostał polecenie zastosowania się do 
jego rozporządzeń.

PRZYOBIECUJE SZYBKI POKÓJ.
Elbert wydał natychmiast proklamacyę, przyrzekając szybk.e 

zawarci* pokoju. Nowa republika postanowiła zgnieść wszelkie 
bezprawia, odzywając się do narodu o współdziałanie i niedopusz

czanie do wybryków. . , ' • i
Zaatćtj na kolejach sprowadził groźbę głodu. Poczyniono juz

kroki Ito załagodzeniu tej sytuacyi
Tł omy patrolują po ulicach Berlina, śpiewając " Marsyliankę

i • Spangled Banner.'
, 1ETNI PRZEPROWADZENIE REWOLUCYI.

ło >.v ni* rar ■ zupełnie bez rozlenyu k rw i Btrajki spowodowały zu
pełny zastój w pracy. Różne regimenty przeszły do organizacyi ro- 
oolników i żołnierzy w szybkiem następstwie. Oprócz kilku wyjąt
kowych wybryków jednostek, panuje pozorny spokój.

“ P atrole wojskowe zostały wycofane z ulic. Wielki entu-
zyazm panuje w calem mieście. . . .

“ Depesza otrzymana z Karlsruhe donosi, że Wielki książę 
Friedrich wydał proklamacyę, aby landtag został zwołany na 15go 
t. m. i zmienił konstytucyę.

“ Inna depesza ze Stuttgartu donosi, że król Wirtembergii rv- 
świadcza w proklamacyi, iż osoba jego nie będzie nigdy stała na 
przeszkodzie życzeniom narodu. _

PLĄDROWANIE BADZIE KARANE ŚMIERCIĄ.
“ Rada żołnierzy i robotników została założoną w Dusseldorf 

i wydała proklamacyę, że wszelkie plądrowanie prywatnej własno
ści będzie karane śmiercią przez rozstrzelanie. Rewolucya w tem 
mieście została przeprowadzoną bez awantur.

“ Donoszą z Mnnichu, że król Bawarski ze swemi córkami i 
synem, następcą tronu, Rupprechtem, odjechali w automobilach w 
ubiegły czwartek w nieznanym kierunku. Rada żołnierzy i robot
ników zajęła pałac królewski. .

“ Później król powrócił do zamku, aby zabrać królową, która 
była chorą.”

W nowym rządzie niemieckim będzie tylko trzech reprezen
tantów większości, to jest, Erzberger, Bothein i Richthofen. Resz
ta  posterunków zostanie obsadzona przez socjralistów i niezależ
nych.

W niektórych miejscach, a głównie w Anhalt, Hesse-Dann- 
stadt i Macklemburg-Schwerin domy książęce kooperują z partya- 
mi rewolucyjnemi, zaprowadzającemi nowy porządek.

Rewolucyi nie dopuszczono atoli do frontu zachodniego, spo
dziewając się prędkiego rozejmu.

DWIE KOBIETY PC PRZEZ REWOLUCYONISTÓW.

LONDYN, 10 listopada. W Hamburgu zaszedł wypadek pobi
cia dwóch kobiet przez tłum. Oto pomagały one ofiarom  w sta
wianiu oporu na barykadach ulicznych. Tłum wykurzył ich jed
nak ztamtąd “ śmierdzącemi bombami,” a schwytane kobiety zbito 
niemiłosiernie. Donoszą, że tłumy rewolucyonistów paradują po 
calj m obszarze Szlezwig-Holsteinu.

Podróżni, przybyli do Danii opowiadają, że widzieli no każdej 
stacyi kupy karabinów, porzuconych przez uciekających z frontu 
bojowego żołnierz}*. Obrazy kajzera i Ludendorffa zostały po
zdzierane we wszystkich miejscach publicznych. Tylko obrazy 
Hindenburga zostały nietknięte.

BERLIN PRZYJMUJE REWOLUCYĘ Z RADOŚCIĄ.

KOPENHAGAGA, 10 listopada. Berlin, siedziba rządu rewo
lucyjnego, jest najbardziej rozradowany. Podobnych wybuchów 
radości nie widziało miasto od rozpoczęcia wojny.

Chociaż zdarzają się tu  i owdzie rabunki i zagraża ją klęską 
głodu, miasto czuje się szczęśliwem pod nowym rządem żołnierzy i 
robotników, którzy zajęli miasto o godzinie 9tej rano w sobotę.

Przybyli oni z Kielu, gdzie udało im się wzniecić rokosfz w u 
biegły czwartek, i z Bawaryi, gdzie zwalili rządzącą dynastyę w 
piątek.

Przybyli na czele socyalistów Liebknechta i Eiserra.
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Dzisiaj olbrzymi pochód 
polski w śródmieściu

POCHÓD RUSZY Z POD CEN
TRUM REKRUTACYJNEGO 
NR. 2, PRZY MILWAUKEE 
AVENUE I AUGUSTA UL.

Pochodem musimy zamanifesto
wać nasze uczucia z powodu 
pokonania wroga.

Dzisiaj odbywa się pożegna
nie ochotników do Armii Poll- 
skiej. Przeszło stu ich odjedzie 
do obozu polskiego w Niagara 
on the Lakę. Odprowadzić ich po 
winno jak najwięcej Pclaków, i u 
rządzić tem samem wielki pochód 
manifestacyjny przez śródmie

ście dla ^manifestowania na
szych najgorętszych uczuć rado
ści z powodu pokonania wroga.

Stawmy się wszyscy jak naj
liczniej o godzinie 2-ej po połu
dniu na rogu Milwaukee ave. i

Augusta, przed domem Zjed
noczenia, gdzie mieści się kwa
tera centrali rekrutacyjnego nr. 
2-gi. Wraz z ochotnikami armii 
polskiej ruszymy pochodem do 
śródmieścia, r. flagami polskimi
i amerykafwkiemi.

Kto prejnu® wziąć udział w 
pochodzie, ntachaj się stawi w to 
wielkie świę. * zwycięstwa, świę
to pokoju powszechnego na zie
mi, święto V\>liiej Polski

Niektórzy z rewolucyonistów przybyli z Wh!belmshaven w Zep
pelinach i innych latawcach.

Zjawili się najprzód w garnizonach żołnitjJrich i zaapelowali 
do wojska do połączenia się z nimi Oficerowie, którzy oponowali, 
zostali rozstrzelani, żołnierze przyjęli robotników* z otwartemi rę
kami.

Mnóstwo osób zostało zabitych i ranionyHh, zanim oficerowie 
poddali się. Oddziały czerwonych kontrolują miasto i zaprowadza
ją porządek. "

' *
PAŁAC NASTĘPCY TRONU ZAJĘTY.

LONDYN, 10 listopada. Silne oddziały maszerują przez ulice 
miasta. Pałac następcy tronu został zajęty przez tłumy, które 
wszędzie wzneszą okrzyki: “ Niech żyje rewolucya!”

Gdy oddziały rewolucyjne chciały wejść do pewnego budynku 
— w którym spodziewały się zastać ukrytych 'bficerów, /.ostały za
sypane strzałami z okien i balkonów. Rewoltęyoniści wówczas od
powiedzieli salą i zbombardowali budynek.

Gdy kanonada się rozpoczęła, ludność sądziła, że to Reichstag 
został zbombardowany i tysiączna tłumy nistyty na plac przed pa
łacem następcy tronu. Później jednak przekonano się, że to inne 
budynki byty ped ogniem.

NIE DOPUSZCZAJĄ DO UCIECZKI DOROBKIEWICZÓW: .
KOPENHAGA, 9 listopada. Granica dinjlka jest silpfe strze

żoną przez gwardye rady żołnierzy i robottókói ąr. Jest to postano
wione celem zapobieżenia ucieczce bogaoęy, geń ir&łów i  i W j l ^ *

'g^lny  strajk. Na usługi jej zostały oddane wojska i karabiny 
maszynowe. f

Lipsk, największe miasto w Saksonii, Stuttgart, stolica Wir
tembergii i Kolonia i Frankfurt połączyły się z rewolucya, donoszą 
raporty z granicy duńskiej. Rada żołnierzy i robotników w tych 
miastach postanowiła proklamować republikę.

Wielka wojna w latach 1914-191$ 
w krótkości.

Wojna obecna rozpoczęła się 290o llpca 1914 r. bombardowaniem Bla- 
logroud. stolicy Serbii, przez Austryaków.

Gdy największe to w dziejach świata zmaganie rozpoczęło się, państwa 
centralnej Europy, świadome swej militarnej mocy, urykanej z 40 letnich 
nieustających zbojeń. -  spodziewały się łatwego zwycięstwa nad malenk, 
Serbią, — Rosyą i nieprzygotowaną Francyą.

Plany Ich mobillzacyi były w szczegółach tak dokładnie zorganizowa
ne że proceder mobillzacyi armii były kwestyą tylko paru gpdzin; drogi 
marszu były nieodwołalnie oznaczone i miały dziesiątki milionów wyćwi
czonego, karnego żołnierza, olbrzymie zapasy materyalów wojennych, jak I 

środki finansowe.
Odniesienie zwycięstwa, -  było przyogromnem zadaniem dla Sprzy

mierzonych I Stanów Zjedn.
Były czasy, gdy widoki były wprost przygnębiające, gdy zdawało się. 

że nic nie Jest w stanie powstrzymać mocy autokracyl.
A była to jednak tylko ciemność przed wschodem-

W pierwszej połowie bież. roku, gdy efenzywa Niemców na zachodnim 
froncie dochodziła do szczytu powodzenia, gdy zagrażali już Paryżowi, —  
zachodziła poważna bardzo obawa, że sprawa Sprz,7J7lerzonych jest straco
ną, —  ponieważ Ameryka przyszła zapóźno z pomocą.

AMERYKA, —  CZYNNIK DECYDUJĄCY.

Lecj Ameryka nie nadeszła zapófno. Możliwie, Iż zmagania byłyby się 
byty wcieśnlej zakończyły, gdyby Ameryka była wcześniej przybyła, — lecz 
sprawa ta pozostawia miejsce debatom. Bo być może, że wojna byłaby się 
zakończyła wcześnie, być jednak może, że I niejedno jednak jest niezaprze- 
czalnem, to, że gdy Ameryka nadeszła, — przegrana obróciła słę w zwycię
stwo. Sprzymierzeni przyznają to dzisiaj i później.

Ameryka nie twierdzi, że sama uzyskała zwycięstwo, gdyż może bez 
nadludzkich poświęceń I ofiar Francil, Anglii, Włoch, Rosyan, Belgów, Ru
munów, Serbów I Innych sprzymierzonych, w pierwszych trzech latach 
W0jny, _  nlemożebnem by dla niej było podołać zadaniu. Ameryka tw ier
dzi nie więcej, że jak skoro tyłka była gotową. —  sunęła do boju i sUła 
się czynnikiem decydującym.

NAJAZD W STRZYMANY NAD MARfśE.

Niepodobna jest w szczupłem obrębie pisma, dać szczegółowy opis wy
padków, —  wiodących do decydujących operacyl W ostatnich kilku miesią

cach.
Dnie, tygodnie, miesiące I lata, — przepełnione są czynami na lądzie, 

na morzu I w powietrzu, godnymi do zapisania zloteml głoskami w dziejach 
ludzkości, a tylko par ęlch, największej wagi, możerny tu naprowadzić.

Jak wiadomo, to w r. 1914 fale nmieckieh wojsk, —  zalewając małą 
Belgię, wdarły się do Francyi, pustosćąc kraj w miarę posuwania się I po
pełniając nieopisane okrucieństwa na narodzie, który poważył się stawić 
im opór.

Fale te szalały bez powstrzymania do d. 6go września, do pierwszej 
bitwy nad rzeką Marne, która zmusiła hordy niemieckie do cofnięcia się I 
do wojny okopowej.

Gen. Joffree, naczelny komendant wojsk francuskich, okrył się nie
śmiertelną sławą, stawiając czoło i zmuszając Niemców do odwrotu, w  
chwili, gdy bliscy byli wrót Paryża, — Jak znowu w bieżącym roku dokonał

-
i .

Przyszedł na psa mróz

♦ego samego marszałek Foch, -  z pomocą innych sprzymierzonych I Ame

rykanów.
Anglicy I Belgowie dokonali wszystkiego w roku 1914, czego po 

nie więcej uczynić, —Jak to, te nieprzyjaciel opłacił swój napór etraszll- 
nich spodziewać się było możrta. a nawet I więcej. Lecz nie byli oni w sta- 
wym kosztem.

ROSY A POKONANA NA W 8CH0DZIE.

Na wschodnim terenie wojny, pozyskali sławę Hlndenburg I Macken- 
sen pokonaniem Rocyan. Jakldęiwlek Niemcy i Austrya poniosły ogromne 
straty z rąk Rosyan, tak w ubRych, rannych, jak I wziętych w niewolę, —  
to zadali też cięższe jeszcze ciosy Rosyl.

Serbia walczyła bohaterska w pierwszym roku wojny i zaszachowała 

Austryę.
Na dalekim Wschodzie, japończycy zdobyli niemiecką kolonię Tslng- 

Tao, w Chinach.
Na morzach, zwyciężyli NUmey w bitwie na wybrzeżach Chlll (połud. 

Ameryka), lecz pobici zostali w większej bitwie przy wyspach Falkland, 
)4go grudnia, 1914. *

Anglicy rozpoczęli kampanię sforsowania cieśniny Dardanelaklęj (by 
deatać się do Kon»tantynopoła)i;kt6ra zakończyła się niepomyślnie, utratą 
kliku wielkich statków woJenAjfoh I znacznej liczby wojsk na półwyspie 
fiałtipoli. \  •; f

ZATOPIENIE LUSIiTANII, WYPADEK DZIEJOWY.

Dnia 7go t#og4łnl|l Niemcy błąd nie do poprawienia

1 M ri"  ,y" *
Czyn ten zbrodniczy, potępił cały cywilizowany świat wyjąwszy Niem

ców. Wywołał on w SŁ ZJ. większe oburzenie. Jak wszystkie Inne poprze
dnie okrucieństwa Niemców I stanowczo opinia narodu, do czasu tego neu- 
trana, — zwróciła się przeciw nim.

Drugim ważnym wypadkiem lego roku —  było przystopięnle Włoch do 
wojny, po stronie Sprzymierzonych.

W drugim tym roku wojny, stoczony został na froncie zachodnim sze
reg wiekich bitew —  lecz na ogół —  nledecydujących.

Następca niemieckiego tronu czynił rozpaczliwe wysiłki zdobycia Vei*l 
dunu. Uzyskał teren wprawdzie, —  lecz nie osiągnął celu —  zdobycia for
tecy.

Sprzymierzeni mieli dalej powodzenie w bitwach w Szampanii, lecz nie 
zdołali przełamać linii niemleckej.

W paidzernlku 1915 r. przyłączyła się Bułgarya do Centralnych I z po
mocą Austryi zalała i zgniotła Serbię. Anglicy ponieśli ciężką klęskę w 
Mezopotamii, pod Kut-el-Amara i wycofali się z operacyl w Dardanelach.

W Rosy! —  losy wojny były. szczęśliwe dla Niemców, wyparli Rosyan 
aż po Rygę I Dtwlńak.

NARZUCONY POKOJ Z ROSYĄ.

Z rozpoczęciem 1918 r. —  uwaga ogólna zwróconą została na Rosyę, 
gdzie Bolszewicy, doszedłszy do władzy przez kontr • rewolucyę, rozpoczę
li traktować z Centralnemi o pokój na zasadzie: żadnego zaboru lub od
szkodowania.

Pod grozą przemocy militarnej i obietnicami, wymusili traktat w Brze
ściu Litewskim, w marcu b.r. Również w podobny sposób uzyskali trak
tat pokojowy z Ukrainą I z Rumunią. Finlandya została zajęta i zmuszo
na do zawarcia “niemeicklego pokoju.”

6T A L Y  NAPŁYW  AMERYKANÓW.

W międzyczasie masy żołnierzy amerykańskich, wytrenowanych pod 
nadzorem francuskich I angielskich weteranów — przybywały do Francyi. 
Początkowo, wojska te złączono z formacyami Sprzymierzonych, lecz już 
21go czerwca, objęły własną, małą sekeye na froncie bojowym.

W marcu b. r. sekretarz wojny, N. Baker zweidzll Francyę, Anglię i 
Włochy I przekonawszy się naocznie o bardzo groźnej sytuacyi Sprzymie
rzonych —  z powodu braku rezerw —  przyśpieszył transportowanie wojsk 
ze St. ZJ. do tego stopnia, że przybywało Ich w końcu po 300,000 miesięcz
nie.

•‘MARSZ ZW YCIĘSTW A" 21po MARCA.

W dniu 21go marca rozpoczęli Niemcy swą ostatnią i największą ofen- 
zywę —  swój “marsz zwycięstwa” jak to nazywali.

W parę dni później, olbrzymie działo poczęło rzucać pociski na Paryż. 
Iz odległości 60 lub 70 mil.

Dnia 28go marca wszystkie wojska Sprzymierzonych przeszły pod na
czelną komendę generała Focha, a następnego dnia, gen. Pershing, oddał 
wszystkie siły amerykańskie we Francyi, pod Jego rozkazy.

Dnia 20go marca wojska te wyruszyły masowo na front. Niemcy po
sunęli się wówczas o 30 mil naprzód w swej ofenzywie, zdobywając Chauny. 
Ham. Peronne, Bapaume, Neste, Roye, Noyon, Mintidldler i wiele innych 
miejscowości.

Tak Anglicy jak I Francuzi ustępowali powoli, walcząc zacięcie w od
wrocie.

OSTATNI OKREi> OD 15go LIPCA.

W końcu, 15go llpca rozpoczęli Niemcy piąty i ostatni okres swej ofen- 
zywy, przez atak, począwszy od Chateau Thierry, na zachodzie aż poza 
Rheims, zmierzając na Chalons i Eperueu pośrednio a na Paryż bezpośre
dnio. Powiodło się Im przekroczyć na południowy brzeg rzeki Marne i zda
wało się, że nic już ich zwycięskiego naporu nie powstrzyma.

Poprzednio jpż —  odnieśli Amerykanie pierwsze swe zwycięstwo pod 
Csntigny, Torcy, Pussaires I w lesie Belleau. gdzie wojska marynarskie 
okryły się wieczną chwalą, lecz poniosły bardzo ciężkie straty.

W ciągu paru tygodni —  “świeże” wojska amerykańskie wyrobiły się 
na weteranów I z pewnością siebie, spowodowaną plerwszeml powodzenia
mi __ postanowiły powstrzymać marsz Niemców na Paryż,

Pod Chateau TMerry, wyrzuciły Niemców na północny brzeg Marny I 
następnie zepchnęli Ich jeszcze dalej.

Wypadki ostatnich kilku miesięcy na froncie zachodnim, t  J. sierpnia, 
września i października, aż po dziś dzień —  są jeszcze śweżemi w pamię
ci —  by je powtarzać.

Wystarczy powiedzieć, że operacye Sprzymierzonych — były i są po 
chwilą obecną, jednem paamem zwycięstw a pogromu dla Niemców, które 
Ich zmusiły do opadnięcia I błaganie o pokój na najcięższych -nawet wa
runkach.

Szalona radość w 
mieście z koń

ca wojny
TŁUMY OSÓB WSTAŁY Z Ł Ó Ż E ^ ^  

O 3-EJ RANO I WYJE
CHAŁY DO MIASTA. ■

Przewracano * radości tramwaje, g s - f l  
łono ognie na ulicach, śpiewy 

i tańce na chodnikach.

Ogłoszenie w czwartek wieści przed 
wczesnej o zawieszeniu broni wywo
łało radość, tej jednak nie można 
nawet porównać z tem, co się działo 
dzisiaj nad ranem. -

O godzinie 2 nad ranem nadeszłe 
do Chicago wiadomości o podpisania 
zawieszenia broni tyra razem wiado
mości prawdziwe, pochodzące ze źró
dła urzędowego. Natychmiast rozle- 
glo się buczenie, gwizdanie syren fa- 1 
bryeznych, które, ęu*c*w*Ijr w nocy i 
oraz wszystkiek-okręrów i lokomo- I  
tyw. Gwizd ten zŁnazi} mieszkańców. 
Wiedzieli już wszyscy tyra razem o 
powodach. Młódź, tak chłopcy jak 1 
dziewczęta zrywali się szybko na rów- | 
ne nogi wdziewali pospiesznie odzież 
i wybiegali na ulice, by tam dać spo
kojnie upust nadmiernej swej rado
ści Powtórzyły się natychmiast te 
sćme co poprzednio sceny. Gwiaoaw- 
ki i trąbki wyniesiono z ukrycia i \ 
poczęto trąbić, gwizdać. Krzyczeć, I 
uderzać pokrywkami itp.

W poszczególnych okolicach mło
dzież znajoma zebrała się rychło w 
gromady i uformowała pochód, na 
początku którego niesiono z reguły 
flagę s.merykań-ską. Na końcu zdtfH 
ciągniono na sznurku staro rnied-^^ 
nice, garczki i tem podobne, związa
ne razem. Te uderzając o nierówny 
hmk wydały odgło3 miły uszom ma
szerujących. .

Nowością były tysiące ogni. jar 
kie pozapalano na ulicach. Gdzie tyl
ko leżał jaki papier, znoszono go w 
jedno mieisce a następnie podpalano, 
pilnując skrzętnie, by nie wygasł.

W śródmieściu. 1
Jak zwykle, śródmieście zaczęło J  

si« ożywiać i ze wszystkich stron ”  
miasta poczęli zjeżdżać się młodzi i 
starzy. Widocznie śródmieście, jakc 
serce miasta w ekszy wpływ ma lia 
nastrój zebranych, gdyż sceny jakie 
ta ni rozegrały się przechodzą roz
miarami pomysłowością daleko sceny, 
jakich świadkami byliśmy w czwar
tek.

Prredewszystkiera nikt nie zamy
śla wcale o pójściu do pracy, urzą
dzono sobie bez powszechnego gło
sowania powszechne święto. Gdy ro- 
zeszh* się pierwsze dzienniki z wie
ścią o z a  wieszeniu broni z Niemcami, 
o poddanin się potężnego niegdyś 
cesarstwa niemieckiego, o ucieczce 
kamera — tłumy wzięła dzika ra
dość. Rzucono się. na automobile, roz
wożące gazety i jeden z nich prze 
wrócono.

Rozpalono natychmiast ' olbrzymie 
ognie. W kilku minutach znalazły 
się rowelwcry i rozpoczęła się puka
nina. trwająca do białego rana. przy 
ckompprm.rnenoie gwizdawek, syren, 
bicia w bębny. Strzelano nawet- z 
dubeltówek i innych strzelb myśliw*- 
sldch.

Tak Chicago obchodziło uroczyście 
w p;erwszej chwili wieść o zakończe
niu faktycznem wojny.


