
I WOJNY! 
(Dokończenie ze str. 1-ej"). 

układy międzynarodowe i przepi- 

sy przyjęte w wojnach ludóW 

cywilizowanych : orzekają one, 

że nie wolno bombardować miast 

z balonów bez dania przestrogi 
mieszkańcom— przepis taki Niem 

cy przyjęły — widocznie tylko na 

czes pokoju, a w wojnie gwałcą 
go bez skrupułu. Protest" w tej 
sprawie podniósł poseł amerykań- 
ski w Antwerpii, R. Whitlock,— 
Król Albert kazał pochować dzie- 

ła sztuki do sklepionych silnie 

budynków, dachy domów cen- 

niejszych i ważniejszych okryto, 
a na wieże wywindowano działa 

przeciwko balonom i aeroplanom : 

zachodzi obawa powtórzenia po- 
dobnych zamachów niemieckich. 

Niepewne losy walk 

poszczególnych. 
PARYŻ, 27 sierpnia. — Urząd 

wojenny francuski przyznaje co - 

fanie się sprzymierzonych wojsk 
na północnem skrzydle linii bo- 

jowej : zdaje się, że istnieje obawa 

ominięcia przez Niemców twier- 

dzy Lille i podążenia na Calais 
na wybrzeża Kanału. Nad rzeką 
Sambre Francuzi odparli Niem- 
ców i zajęli miasto Charleroi, zni- 

szczone w jedną kupę gruzów. 
Nad rzeką Meuse również walki 

toczą się zacięte. Namur twier- 

dza trzyma się. choć samo mii^to 

mimo doskonałych obron — zo- 

stało zajęte wraz z dwoma forta- 
mi: reszta fortów w liczbie sied- 

miu broni się. Leodyjskie forty 

również nie wzięte przez Niem- 

ców. Pod Malines Belgowie od 

parli atak 30,000-cznego korpusu 
Niemców: król Albert belgijski 
sam tu u armii belgijskiej prze- 
bywa. Celem akcyi pod Malines 

jest powstrzymanie naporu Niem- 
ców na stolicę Antwerpię, oraz n,i 

sprzymierzone armie w połdniow. 
Belgii. Przez Bruxel!ę przeszło w 

ostatnich dniach 750,000 Niem- 

ców, podążających ku granicom 
francuskim. Potwierdza się wia- 

domość, że w Alzacyi Francuzi 

utracili około 500 dział różnego 

kalibru... 

PARYŻ, 27 sierpnia. — Zdaje 

się niezadowolenie z dotychcza- 

sowego przebiegn kampanii spo- 
wodowało przesilenie u steru rzą* 
du: gabinet ministeryalny Vivian- 

ni'ego złożył swą rezygnacyę, mo- 

tywując krok ten, że w tak po- 

ważnej dla kraju chwili — wszy- 

scy najlepsi mężowie stanu be* 

różnicy przekonań stronnictw 

powinni być powołani do rządu. 
Prezydent Poincare powierzył 
Vivianni'emu uformowanie nowe- 

go ministeryum, które też złożo- 

no natychmiast, a skład jego na- 

stępujący: 
Prezydent Rady Ministeryal- 

nej bez teki — Rene Vivianni; 

minister spraw zagranicznych— 
Theophile Delcasse ; minister woi 

ny 
— Alexandre Millerand; mini 

ster spraw wewnętrznych —Lo- 

uis J. Malvy; minister marynarki 
— Victor Augagneur; minister fi- 

nansów — Alexandre Ribot; mi- 

nister oświaty — Albert Sarraut; 
minister publicznych robót — 

Marcel Sembat; minister handk 

Gaston Thomson ; minister ko- 

lonii _ Gaston Deumergue; mi- 

nister rolnictwa — Fernand Da 

vid; minister pracy Bienveni 

Martin; minister bez teki — Ju 

les Guesde; podminister Sztul< 

Pięknych — Albert Dalimier. 

0 pomoc Hiszpanii. 
MADRYT, 27 sierpnia. — Pra 

sa hiszpańska coraz powszech- 
niej i silniej domaga się interwcn- 

cyi zbrojnej hiszpańskiej na rzea 

sprzymierzonych Francyi i An- 

glii. ... 

Stanowisko Włoch. 
RZYM, 27 sierpnia. — Podob- 

no w ostatnim dniu znowu niecc 

łagodniejsze stadyum nastało m 
stosunku Włoch względem Au- 

stryi i Niemiec. Złagodzonie tc 

przypisują uroczystemu zaprze- 

czeniu Austryi iż nikt z jej po- 
wołanych mężów stanu nie wy 

raził się — jak o tem Włochy gło 
szą, że Austrya musi pomścić n< 

Włochach to, że nie stanęły d< 

walki po stronie jej własnej i Nie 

miec. Rząd austryacki stanowe# 

Sceny na ulicach F>aryża, gdy dziatwa szła na wojnę. 
1 

RESER.VISTS AT 
GARE DE L'EST, PAR 

specyalnie nad granicami wło- 

skiem! i wrogich intencyi wzglę- 
dem Włoch niema.... Oczywiście 
zapewnienia to słowne tylko i na 

przebieg dalszych zbrojeń obu· 

państw nie wpłyną zapewne. 

Wojna z Serbią. 
NISZ, 27 sierpnia. — Nastrój 

w całym kraju jest entuzyastycz- 
nie radosny wskutek kilku ostat- 
nich wielkich zwycięstw, odnie- 

sionych przez Serbów nad Au— 

stryą: urzędowe doniesienia o 

tych bitwach, stoczonych nad rze 

ką Dryną — wykazują, że straty 
austryackie jeszcze większe są niż 

(doniesiono pierwotnie: Austrya— 
cy postępowali w dwu kolum - 

nach na Szabac i Valievo, gdzie 
stało sto tysięczne wojsko serb- 

skie, Austryaków było ponad dwa 

razy tyle, z bocznymi korpusa- 
mi armia ta wynosiła 300 tysię- 

cy! Francuskie armaty Serbów 

znakomicie górowały nad artyle· 
ryą austryacką, podobnież konni- 
ca i piechota występowała o wie- 
le dzielniej i śmielej, niż austry- 

accy żołnierze, którzy walczyli 
licho r .nietrudno tył podawali. 
Walki trwały przeszło 5 dni, w 
ostatnich dwu dniach Austryacy 

walczyli lepiej — jakby rozpacz- 
liwie. .. jednak pozycyi utrzymać 
nie zdołali i odwrót ich w forma! 

ną rozsypkę i bezładną ucieczkę 
się zamienił. Ogółem Serbowie 

wzięli do niewoli 15,000 żołnierza, 

drugie tyle poległo na placu bo- 

ju. a 30,C00 zostało ranionych; 75 

armat i cały obfo ze szpitalem zdo 

byli zwycięzcy.*. 

Stanowisko Turcy i. 
KONSTANTYNOPOL, 276c. 

sierpnia. — Naprężenie pomiędzy 

Grecyą a Turcyą doszło do takie- 

go stopnia, iż lada momentu spo- 
dziewać się można wybuchu woj- 

ny, wdania się w nią Turcyi 
— 

która staje oczywista po stronie 

swego mistrza 
— Niemiec. Woj- 

na ta spowodowałaby napewnt 
• · 

(wybuch nowej powszechnej woj- 

ny bałkańskiej. 

Walki w Koloniach 
LONDYN, 27 sierpnia. — Nie- 

miecka kolonia Togoland, pod - 

dała się Anglikom :wódz wcjsk an 

giel. zaatakował kolonię tę i zażą- 
dał bezwarunkowego poddania się 
gubernator niemiecki próbował 

pertraktować, ale wszelkie jeg) 
propozycye odrzucone zostały 

przez Anglików. 

Walki na Dalekim 
Wschodzie. 

LONDYN, 27 sierpnia. — Ja- 
I pończycy rozpoczęli regularne 

: oblężenie Tsing-Tao i całego te· 

i rytoryum Kiau-Czau,' ponieważ 
nie udało się im wziąć portu sil— 

]nie fortyfikowanego od pierwsze· 
| go zamachu. Miasto Tsing-Tac 
I zostało opuszczone przez lud- 

ność. Rząd japoński ponawia za- 

, I pewnienia, że Japonia nabytku 
nowych terytorów nie szuka i je- 

! dynie w porozumienie ze sprzy- 
mierzeńcami działa. 

Pod Kiau-Czau. 
LONDYN, 27 sierpnia. — Ja- 

ponia wylądowała wojska na pół- 
wyspie Szan-Tung, by od lądt* 

strony działać na Kiau-Czau. Ja- 

ponia'starała się uzyskać u Chin 
Wiki na 

nieco ziemie chińskie, ale Chiny 
odmówiły. Tsing-Tao stale bom- 

bardują okręty japońskie i wspie- 

rające je angielskie; rosyjskr. e- 

skadra od Wiadywostoku podą·?· 
ża również na'-flomoc sprzymie 
rzonym a dni Kiau-Czau są poli 
czone. Forty Tsing-Tao odpowia- 
dają dzielnie. .. 
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Kampania Rosyj- 
ska. 

PETERSBURG, 27 sierpnia.— 
Rosya rozwinęła w całej pełn 

swą przeciwko Niemcom i Au- 

stryi kampanię: szczególnie, 
przeciwko .Niemcom postępuje o 

na z ogromną siłę i znaczne ti 

odniosła sukcesy. Oprócz dwi 

armii skierowanych na Prusy 

Wschodzie, jednej od Wilna, któ 
ra zaszła już na 60 mil wgłąt 

kraju i drugiej — od strony Kró- 

lewca, skierowanej na północ ki 

Gdańskowi do Poznańskiego, cc 

należy uważać za bardzo ważn) 
krok. Zdaje się, że szanse kam- 

panii na wschodnim teatrze woj 

ny odwróciły się zupełnie i gdj 
do niedawna rozważano możli- 

wość zajęcia Warszawy prze; 

Niemców, to teraz mówi się o mo 

żliwości dotarcia Rosyan do Ber 

lina·... Dalekie to jeszcze, al: 

prawdopodobne, wobec wcią; 

świeżych a kolosalnych sił Ro 

syi, którym Niemcy, absorbowa 

ne na zachodzie, nie mają wojsl 
dostatecznych do sprzeciwu sku 

tecznego. 

Walki w Frusied: 

Wschodnich. 
PETERSBURG, 27 sierpnia.— 

Kampania w Prusiech Wschod- 
nich może być przez Rosyę uwa 
żana za wygraną: Rosyanie p( 

pobiciu Niemców we wielkiej kil 

kodniowej bitwie pod Gumbino 

wem, gdzie wzięto Niemcon 

sztandary, działa i jeńców sporo 
zajęli wiele miejscowości waż- 

nych i kontrolują całą wschodnio 

południową połać kraju. Arml· 

niemiecka cofa się ku Królewco 

wi, wielkiej fortecy nad morzem 

następuje na nią, choć nie wproś 
na Królewiec narazie, armia wi- 

leńska. Druga armia, warszaw- 

ska wkroczyła do Prus w okolic; 
Kolna i jezior mazurskich i prą 

na północ, podobno AŻ DO MAI 

BORGA JUŻ DOTARŁA i do 

niesiono o zajęciu tego miasta- 

fortecy drugorzędnej....(?) T, 

niemieckie wojska cofttia 

Ostród (Osterode), gdzie stracić 

miały sto dział! Losy tej kampa 
ni rozstrzygną sfę prawdopodob- 
nie pod fortecami Królewcem ł 

Toruniem. W poniedziałek wal- 

; cżono nod Niborgiem -(Nieden— 

burg), gdzie Niemcy'dzielny sta- 

wili opór, ale zostali pobici i od- 

parci. Obie armie niemieckie co- 

fają się ku północy. 

,— Potwierdza się fakt powol- 

nej ale potężnej inwazyi maso- 

wej wojsk rosyjskich do Poznań- 
• skiego; niema jeszcze wieści z 

tej strony teatru wejny, bo rząd 

rosyjski wszystkie telegramy wo- 

i jenne cenzoruje nader ostro. 

PETERSBURG, 27 sierpnia.— 
Dalsze szczegóły kampanii ro- 

1 

syjskiej w Prusiech opiewa- 
' 

ją o zdobyciu miast mniejszych 
1 

całego szeregu, Rosyanie ściąga- 
1 ją na twierdzę Olsztynek (Allen— 
' 

j stein) ; główna linia rosyjska cią- 

Ljgnie się od Białdowa do Ortels 
- 

' I burga, tu Niemcy przeprawili 
' 

się na drugi brzeg rzeki Angera- 
" 

pii, choć ufortyfikowanej, a Ro- 

syanie napierając w kierunku pół 
nocno zachodnim zajęli OstróJ 

" 

(Osterode) — równocześnie wi- 
: leńska armia od wschodu idąca. 

zajęła Insterburg, fortecę i An- 

' 

gersburg. Warszawska armia dą- 
; żąc na Prusy w zupełności wy- 

parła Niemców z Królestwa Pol- 
' 

skiego. Zdaje się jednak, że tu 
' 

Niemcy trzymają się jeszcze 
— 

: 

j mimo faktycznego pochodu 
Ro - 

| syan na Poznańskie. 
I . 

Plany Niemieckie. 
LONDYN, 27 sierpnia.— Z do- 

brze informowanych stron do- 

noszą, że Niemcy mają plan po-· 
wolnem cofaniem się sprowadzi: 

Rosyan aż nad Odrę, za którą są 

dopiero wielkie ich obrony i for 

) 
tece, przed Berlinem : spodziewa 

ją się Niemcy, że tak długo zdo- 
' 

łają Rosyan powstrzymać 
— nim- 

1 
' 

by do Berlina doszli, tymczasem 
* j zaś Niemcy wezmą Paryż i u- 

bezwładniwszy Francyę 
— rzuci 

się z cała siłą na Rcsyę. Francy j 
1 
na odwrót ma plan taki, iż pow- 

strzymywać będzie Niemców, tak 
' 

długo, że tymczasem Rosyanre 

do Berlina zdążą. 

Kampania w Galicy i 
PETERSBURG, 27 sierpnia.— 

4 I w Galicyi inwazya rosyjska po- 

stępuje pomyślnie; jedynie por! 
- Kraśnikiem, w Lubelskiem, do 

i tąd zapuściły się konnice austrya 
i ckie. zajmując to miasteczko, ktć 

re Rosyanie próbowali odebrać — 

ponieśli porażkę dotkliwą : koz? · 

cy musieli się cofnąć ku Lublino- 
wi. Zato we wschodniej Galicyi 

odniosły wojska rosyjskie ważn~ 

sukcesy: w okolicach Tarnopola 
i Zbaraża, nad Seretem rzeką Ro- 

syanie poobsadzali przejcia i 

mosty i płyną — jak lawa do Ga 

licyi. Na południe od Tarnopola, 
koło Czortkowa, Rosyanie pobi 
li Austryaków, próbujących sta- 
wić opór inwazyi rosyjskiej :wzi? , 

to tam 3C0 żołnier/y austryac- 

kich do niewoli, oraz zniszczono 

jeden aeroplan austryacki, przy- 
czem dwu oficerów lotników zgi- 

nęło. Miasto Tarnopol jest zaję- 

te Inwazya rosyjska zalewa po- 
wolnie także i Bukowinę, której 

stolicy, Czerniowiec, zajęcia — 

spodziewać się można lada chwi 

la. 

L'alsze szczegóły 
wak w Galicyi. 
WIEDEŃ, 27 sierpnia. — U- 

rząd wojenny donosi, iż bitwa 

pod Kraśnikiem była jedną z wie 

kszych i trwała trzy dni, a skoń- 

czyła się zupełną porażką Ro-- 

syan. 

PETERSBURG, 27 sierpnia.— 

Urząd wojenny ogłasza, iż ma do- 

I kumenty, dowodzące, że Niemcy 
starali się wywołać rewolucyę w 

Polsce przeciwko Rosyi i w Fin· 

landyi, ale zawiedli się i oba kra- 

je są w zupełnym spokoju. 
— W Galicyi — Rosyanie oJ 

wschodniej strony dotarli do rzc 

ki Złotej Lipy, zajmując całe te 

rytoryum na wschód 
z miastam. 

Tarnopolem, Zbarażem, Bucza-- 

czem i innemi; Austryacy wszę- 

dzie się cofają. W innej stronia 

Austryacy wtargnęli do Króle- 

stwa i zapuścili się pod Zamość i 

Komarów, jest to lewe skrzydło 

armii austryackiej... Inna armia 

I austryacka w kolicach Wisły łą- 

czy się z wojskami niemieckiemi 
i osłaniając twierdzę Kraków, 

czeka ataku rosyjskiego. 
PETERSBURG, 28 sierpnia.— 

Ostatnie doniesienia galicyjsk«e 

podają o zajęciu Kamionki Stru 

miłowej kolo Lwowa, oraz Czort- 

kowa w Galicyi wschodniej: są 
to działania dwu odrębnych zu- 

pełnie armii, z których jedna dzia- 
ła na Lwów, druga na Czerniow- 

ce w Bukowinie. Armie te zmie- 

rzają obie ku Lwowowi stolicy 

Galicyi.Jednocześnie z Królestwa 

zupełnie wyparto Austryaków a 

równocześnie wypiera się Niera-- 

ców z zachodnich granic Króle- 
stwa. 

Do Druhów i Druhen w 

dzielnicy „Town of 
Lake". 

Druhowie i Drulinv z Town of i 
J 

j 
Lake stawią się w mundurach u-1 

roczystych lub polowych z kara- j 
binarni do sali Słowackiego w 

piątek, 28-go sierpnia, punktual- 
nie o godzinie 8-mej wieczorem j 

na W iec, urządzony przez Sokol-| 
stwo Polskie w dzielnicy Town j 

of Lake. 

Czołem ! 

Jan S. Rybicki, prezes Okr. II., | 
F. Gnutkiewicz, naczelnik, 

K. Flucińska, podnaczelniczka, 

J. Bartmański, komendant. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 
ul. 

i 
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Z posiedzenia reprezen- 

tantów Gniazd Sokolich 
z dnia 25-go sierpnia w dziel- 

nicy „Town of Lakę". 

Posiedzenie zagaił druh W. Wrze- J 
siński .prezes gniazda No. 37 i za- 

znaczył, że wice-prezes okręgu druh 

Setmajer, który miał zastępować dru- 

ha prezesa Rybickiego, przybyć nie 

może. Prosi więc izby o wybranie so- 

bie przewodniczącego. 
Izba wybiera druha Wrzesińskie- 

go. 

Następujące gniazda były reprezen 

towane: Gniazdo No. 37, druh Wrze- 

siński, Skwarczyński i druh Lewan- 

dowski; Gniazdo No. 11, druh Ru- 

ciński i druh Cąf; gn. No. 35, druh 

Czuryło i Czwórniak; gniaz. No. 100, 

druhna B. Jankowska; gniazdo No. 

105, druh Różański, Słowiński i Szy. 

mański; gniazdo No. 133, druhny W. 

Jankowska i Eichman; gniazdo No. 

340, druh Marcinkowski. 

Prezes druh Wrzesiński wyjaśnia, 

iż zebranie to zostało zwołane celem 

urządzenia połowu na przechodniów 
na fundusz narodowy w dzielnicy 

Town of Lake, w którym mają wziąć 

udział wszystkie gniazda z tejże 

dzielnicy. 

Zadecydowano odbyć połów w naj.- 

bliższą niedzielę tj. dnia 30go bierp- 

nia. Wszyscy druhowie i druhny bio- 

rący udział w połowie zbiorą się w 

niedzielę w sali Słowackiego o godzi- 

nie 7mej rano, gdzie każdy otrzyma 

puszkę i instrukcye, gdzie ma zbie- 

rać. 

Następnie uchwalono odbyć współ 

ny wiec sokoli w najbliższy piątek, 

tj, dnia 2Sgo sierpnia, o godzinie 8ej 

wieczór w sali Słowackiego. Wszyst- 

kie gniazda zobowiązane są jak naj- 

liczniej stawić się na wiecu w mun- 

durach. 

W skład komitetu do urządzenia 

wiecu weszli następujący druhny i 

druhowie: li. Jankowska, W. Janko- 

wska, Wrzesiński, Czuryło i Różań- 

ski. 

Wszystkie gniazda mają być nie- 

zwłocznie poinformowane o zapadłych 
uchwałach przez swych reprezentan- 

tów i wszystkie zobowiązane są 

wziąć udział tak w wiecu jak i w po- 

łowie. 
Po załatwieniu powyższych spraw 

przewodniczący posiedzenie odro- 

czył. 
Czołem! 

W. Jankowskn, 

sekretarka zebrania. 

Bell System 

! 

Rozsądne współdziałanie jest podstawą Bell 
Telefonicznej usługi. 

Dla Pełł Telefonicznej Kompanii pracuje ar- 
mia 200,000 mężczyzn i kobiet ażeby utrzy- 
mać usługę do najwyższego szczebla dobroci. 

Rezultat tych złączonych usiłowań jest tele" 
finiczna usługa, która co do obszaru i dobro- 
ci niema równej sobie nigdzie w całym świe- 
cie. 

Używajcie telefon lokalny i na odległość często. 

Chicago Téléphoné Company 
Bell Téléphoné Building 

Officiai 100 


