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ROK XXV 

Przemyśl otoczony, Rzeszów, Tarnów zagrożone. Marsz na Kraków. Austryacy z Królestwa wyparci. 
Kampania Pruska. Austrya wzięta we dwa ognie: z południa Serbowie, z północy Moskale. 

WŁOCHY I RUMUNIA. WALKI A/A MORZU. 

Sprzeczne Doniesienia. 

BITWA ROZSTRZYGAJĄCA W TOKU. 
Niemcy wciąż w odwrocie. 

WALKI W BELGII. 

Moskale w Galicyi 
zachodniej. 

Komunikacje pomiędzy 
Przemyślem a Krako- 

wem przecięte. 
Londyn, 1? września. — Po- 

twierdza się doniesienie wczoraj- 
sze, że Rosyanie wkroczyli do 

Gaiicyi zachodniej: prąc na po- 
łudnie i pędząc armie austryac- 
kie z Królestwa, Moskale wparli 

je do Galicyi zachodniej, przekro- 
czyli za Austryakami rzeki San i 

Wisłę i zapuścili się daleko na 

południe aż pod Jasło — na pod- 
karpaciu Galicyi zach., przecina- 

jąc w zupełności w okolicach Łań 

cuta i Rzeszowa komunikacye 

Przemyśla z Krakowem. Los 

.Rzeszowa nie jest wiadomy 
— o 

Jarosławiu nad Sanem mówią, ze 

zajęty przez Rosyan, co nie trud- 

ne być powinno bo (wbrew donie 

sieniom pism angielskich) Jaro- 
sław nie jest miastem fortyfiko- 
wanem, tylko t. zvv. punktem 
wzmocnionym i garnizonowym. 
Miasta Tarnów i Bochnię uważać 

należy za silnie zagrożone: za- 

lew rosyjski zbliża się szybko ku 

Krakowowi. 

Kampania Ro- 
syjska. 

Petrograd, 17 września. — Do- 

noszą z Galicyi, jako stanowczą 
wiadomość, że Rosyanie wkroczy- 
li do zachodniej Galicyi wprost 

z północy przez W isłę i San i od- 

cięli wojska austryackie, skupio- 
ne dokoła twierdzy Przemyśla, 
od wojsk, skupionych pod Krako- 

wem: połączenie pomiędzy temi 
twierdzami i wojskami ma być 
stanowczo zerwane, Przemyśl i- 

zolowany, a miasta Rzeszów i Ja- 
sło zajęte. Miasta Tarnów i Bo- 

chnia są silnie zagrożone. W kie- 

runku tym Rosyanie również do- 

cierają pod Karpaty, zmierzając 

na Węgry. 
— Potwierdza się zajęcie miast 

Mościsk i Gródka Jagiellońskie- 
go w Galicyi wschodniej tuż pod 

Przemyślem. Wobec przekrocze- 
nia Wisły przez Rosyan w zacho- 

dniej części kraju, znacźenie twier 

dzy Przemyśla spadło do mini- 

mum. Rosyanom wystarczy izolo- 

wać tę twierdzę — poczem mogą 
iść dalej. Oblężenie Krakowa u 

- 

ważają za nieuniknione: spodzie- 
wać się jednak należy że nim doń 

orz v idzie będą musieli Rosyanie 

rozprawić się z armatami austrya- 
ckierai, skupiającemi się podob- 
no koło Rzeszowa. 
— Urząd wojenny rosyjski po- 

twierdza doniesienia o wielkich 

stratach zadanych Austryakoni, 
zaznacza przytein, że Austryacy 

miełiyrysoką prwporcyę posił- 
ków niemieckich w swej armii, co 

wskazuje proporcya niemieckich 

jeńców w zabranych wojskach 
austryackich, oraz liczba dzui 

j niemieckich również zabranych 
w walce z Austryakami: dział ta- 
kich mają dotąd Moskale 36, jeń- 
ców niemieckich liczbę, zabra- 

nych przy wojskach Austryi po- 

dają na 5000. 

Przeczenia Wie- 

deńskie. 
Wiedeń, 17 września. — Urząd 

wojenny wiedeński przeczy do 
- 

niesieniom rosyjskim o otocze- 

niu i odcięciu armii austryackich 
generałów Dankla i Auffenberga, 
oraz donosi o jakiemś wielkien· 

zwycięstwie austryackiem, w któ- 

rem Austryacy mieli wziąć Ro- 

syanom 100,000 jeńca i 500 dział 

(??!). 
FrzypiscK JKeaaKcyi: 

— 
. od- 

niesienia austryackie stanowczo 

nie są wiarogodne, jest to dawną 

metodą austryacką tajenie niepo- 
wodzeń a donoszenie powodzeń 
wyłącznie ; jednakowoż razem z 

tem, że się tym doniesieniom wia- 

ry nie da. należy zwrócić uwagę 
na jeden szczegół: oto już ol 

dwu tygodni urząd wojenny do- 

nosi co dnia o kompletnym pogro- 
mie Austryaków w Galicyi, a w 

telegramach co dnia powtarzają 
się te same nazwy miejscowości 
i tylko liczby ofiar austryackich 
wzrastają: wydaje się to podej- 
'rżane, przeto i rosyjskie sukcesy 

należy oceniać krytycznie. Widać 

też, że Austryacy stawić musieli 

opór silny i dzielny, skoro tak 

długo trwa owo „kompletne roz- 

gromienie'' ich.... 

Opinia i raporty 
Petersburskie. 

Petrograd, 17 września. — U- 

rząd wojenny rosyjski uważa kam 

panię galicyjską za dobiegającą 

do kresu. Miasta Gródek Jagiel- 
loński pod Przemyślem i Mościs- 

ka zostały zajęte, czem otoczenie 

Przemyśla jest dokonane, zwła- 

szcza, że wojska rosyjskie prze- 

kroczyły rzekę San i odcięły 

Przemyśl od reszty wojsk austry- 

jackich, skupiających się podobn j 

za Rzeszowem. Uparcie powta- 

rzają się doniesienia o kapitula- 
cyi armii Dankla i Auffenberga: 
przy armiach tych znajdował się 
następca tronu austryacki, arcyks. 
Karol Franciszek Józef. Napór 
na zachodnią Galicyę jest silny i 

na całej linii granicznej, Kraków 

zagrożony ; inwazya na Śląsk na- 

stąpi w najbliższej przyszłości. 
— Urząd wojenny rosyjski u— 

trzymuje, że pierwotnym jego za- 
miarem było daleko wolniej je- 
szcze prowadzić kampanię, ale 

wielkie straty Francuzów na za- 

chodnim teatrze i zagrożenie Pa- 

ryża przez Niemców spowodowa- 
no Rosyę do ataku wprost brawu- 

rowego na Prusy W schodnie : po- 
słano tam masy całe kozaków, ! 

którzy po kozacku zapuścili się 
iż nad dolną Wisłę, wywołali pa- 

nikę w całych Niemczech i cofnę- 
li się potem, spowodowawszy 
zdjęcie znacznej masy wojsk nie- 
mieckich z teatru francuskiego, co 

Dgromnie ulżyło Francyi a może 

i uratowało ją. (Prawdopodobne ! 
Przyp. Red. D. C.). 

kampania h ruska. 
Doniesienia Berlińskie, i 

Berlin, 17 września. — Donoszą j 
tu o wtargnięciu Niemców, pod 
^en. Hindenbergiem do Królest- 

wa—gubernii Suwałki, które 
v 

· 

miasto mieli Niemcy zająć i za- 

prowadzić tam swą administra-- 

:yę. Ces. Wilhelm ma przybywać 
w najbliższym czasie na teatr pru 
ski wojny, by osobiście kierować 

kampanią. ( Przypuszcza tam mo· 
ie łatwiejsze tryumfy.... Przyj. 
Red. D. C). 
— Gen. Hindenburg, zwycię- 

zca z pod Gółdapa, został podob- 
no odwołany na francuski teatr 

wojny. 

Z Wojny Serbskiej. 
Nisz, 17 września. — Potwier- 

dza się wieści o zdobyciu Wyszo- 

Ę^radu w Bośni, odległego o 40 

mil od stolicy Serajewo. Au-, 

stryacy we wszystkich ważniej- 

szych spotkaniach zostali pobici 
i inwaźya serbska postępuje nor- 
malnie. 
• Wiedeń, 17 września. — Urząd 

wojenny wiedeński ogłasza, że 

serbska armia została pobita nal 

Sawą rzeką, a ta jej część, która 

wkroczyła do Sławonii została p} 
i>ita pod miastem Szerem w Ba- 

łacie — części południowej Wę- 
gier i teraz ta okolica Węgier : 

Sławonii została oczyszczona zu 

>ełnie zc Serbów. (Doniesienie 

nie jasne — Szerem nie leży w 

Banacie ale w Sławonii, widocz- 

nie tedy Serbowie inwadowali i 

Sławonie i Banat, czyli Węgry. 

Przyp. Red. D. C). 

Wieści z Balkanu. 

Turcya wciąż grozi. 
Paryż, 17 września. — Pewne 

doniesienia stwierdzają, że Tur- 

cya trzyma silną armię zmobili- 

zowaną na granicy Bułgaryi, po- 
dobno niemiecki generał San-- 

ders ma objąć dowództwo. 

Co słychać w Al- 
banii? 

Rzym, 17 września. 
— Dono— 

1 
9 

szą, tu że w Avlona 
i okolicy pa- 

nuje ospa ,a głód w całym kraju 

doskwiera ciężko. Walki trwa i 

niestanne i rzezie, wzajemnie 

urządzane przez powstańców ma- 

hometan chrześcijanom i przez 

Epirotów chrześcijańskich ma- 

hometanom. 

Na Francuskim 
Placu Boju. 

Paryż, 17 września. — Ostate- 

cznie stwierdza się z całą pew- 

nością fakt otoczenia zupełnego 

prawego skrzydła niemieckiego, 

tj. armii Kluka, a może i armii 

Buelowa: armie te są w każdym 
razie odcięte od reszty wojsk nie- 

mieckich. 

Sytuacya we Fran- 
cyi. 

Paryż, 17 września. 
— Losy 

olbrzymich armii francuskiej i 

niemieckiej ważą się, a kluczem 

pozycyi jest wciąż armia kron- 

prynca w okolicy Verdun, co d) 

którego Niemcy donosili, że już 

jest izolowany, faktem zaś jest, że 

Niemcy nie dotarli jeszcze wcals 

pod miasto to i walki na północ 
od Verdun toczą się zacięte. — 

Wszystkie armie niemieckie są 

w odwrocie, odwrót ten zaś ar- 

mia kronprynca w znacznej mie* 

. Fryderyk Wilhelm, następca tronu, dokonuje przeglądu 
Skautów; niżej sygnalizacya za pomocą reflektorów. 

I 

rze osłania. Nie jest rzeczą pew- 

ną, czy armie Kluka i Buelowa 

na lewem, cofającem się skrzydle 

zdołały się połączyć, czy nie: do- 
niesienia w tej mierze są sprzecz- 
ne: Niemcy głoszą o połączeniu 

tych armii i Francuzi utrzymują, 
że armia Kluka została i otoczo- 

na. Główny pień armii niemiec- 

kiej faktycznie cofa się ku Lu- 

xemburgowi i cofanie to przeja- ( 

wia się w całym szeregu odebra— ( 

nych miast i fortec, które się bro- , 

niły, lub były zajęte przez Niem- ( 

ców, a obecnie uwolnili i odzys- 

kali je Francuzi. Deszcze padają 
od szeregu dni, co znacznie po— : 

chody wojsk francuskich utrud- ( 

; nia, drogi rozmokły, rzeki we- . 

zbrały, Niemcy .w odwrocie nisz- 

czą wszystkie mosty, więc Fran- 

cuzi ścigając ich przeprawiają się 
pontonami wśród najstraszniej- 
szej bombardacyi niemieckiej. 
Armia niemieckiego lewego 

' 

skrzydła odrzucona została aż 

pod Metz, w Lotaryngii niemiec- 

kiej. Na pograniczu lotaryń— 
skiem walka wre nieustanna. Naj- 
krwawsze boje toczą się w okoli- 

; 
cy rzek Oise i Meuse, gdzie naj- 

( 

prawdopodobniej Niemcy osła— 
< 

niają jakieś swe działania stra - j 

tegiczne przed gwałtownym na- . 

porem Francuzów. Na prawem 

skrzydle niemieckiem kawalerya 

francuska nader silnie naciera na 

cofających się Niemców i sięga 
już granic Belgii, widocznie więc 

sprzymierzeni tu oskrzydlają 

Niemców, których odwrót może 

być najpoważniej zagrożony 

przez dwie armie 
— belgijską z \ 

"północy i francuską z południa. 
' 

Anglicy walczą pomiędzy rzeka- i 

mi Oise a Aisne. Niemcom mia· 

y ostatnio przyDyć posuw, 
- 

wołane z Belgii w sile 60,000 lu- 

izi — prawdopodobnie jednak nie 
wiele to zaważy. 

Szczegóły Walk 
Ostatnich. 

Paryż, 17 września. — Nadesz- 

:y tu doniesienia, że Niemcy już 
-puścili Bruxell i Leodyum, po- 

spiesznie się usuwając na francu- 
skie linie bojowe. Powtarzają też 

loniesienia, że kierownictwo wo- 

enne niemieckie wydało rozpo— 

-ządzenie, iż wojska niemieckie 

nają się wycofać z Belgii, Fran- 

:yi i Luxemburga, a skupić się 

la linii obron Renu. 

Berlińskie doniesienia. 

Berlin, 17 września. — Urząd 
wojenny stale ogłasza tylko tyle, 
je przebieg działań wojennych 
est „zadawalający" i że Niemcy 

spokojni są o koniec wojny. Nic 

więcej absolutnie od tygodnia nie 

)głaszają: powoduje to straszli- 

we zdenerwowanie ludności i de- 

monstracye tłumów domagają- 

:ych się prawdy.Pisma niemieckie 

itrzymują, że na lewem skrzydle 
rancuskiem napierające dwie 

irmie Kluka i Buelowa połączyły 

Śmierć generała 
angielskiego. 

Londyn, 17 września. — Dono- 

szą z Francy i, że w walkach o- 

statnich nad Oise rzeką poległ 

wybitny generał artyleryi brytyj- 

skiej, brygadyer Neil Douglas 

Findlay. 


