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JL. HIADZE ROSYJSKIE OBEJMOWAŁY 
URZĄD LWOWA I „LWOWSKIEJ GOBERNIL" 
WALKI NA ZIEMIACH POLSKICH. KAMPANIA GALICYJSKA I PRUSKA. POŁOŻENIE AUSTRYI FATALNE. 

KŁAMLIWE RAPORTY AUSTRYACKIE. Z WOJNY SERBSKIEJ. WŁOCHY GROŻĄ, RUMUNIA GROZL 

OSKRZYDLENIE ARMII NIEMIECKIEJ WE FRANCY!. 

Francuzi na drodze do zwycięstwa. 
Straszliwe Zapasy na całej linii walk. 

WALKI W BELGII 

Co słychać na Dalekim Wschodzie? 
Jak Rosyanie Lwów 

objęli w posia- 
danie. 

Stolica nowej 6ubeniii. 

Autonomiczne Władze 

zawieszone. 

Ruski kraj - ruska administracya... 

PETROGRAD, 1 październi- 
ka. — Pisma tutejsze ogłaszają 
opisy zajęcia stolicy galicyjskiej, 
miasta Lwowa, przez wojska i 

władze rosyjskie: W dniu instala- 

cyi władz rosyjskich, oraz cy- 

wilnego naczelnika miasta i kra- 

ju, hrabiego Bobrinskiego, zgro- 
madziły się u niego wszystkie re- 

prezentacye władz i wydziałów 
miasta i kraju — obecne we Lwo- 

wie: stawiło się prezydyum mia- 

sta z wiceprezydentami drem Ru- 

towskim i Stahlem na czele 

(prezydent Neuman z miasta wy- 

jechał zawczasu. Przyp. Red. D. 

C.), dalej arcybiskupi trzech ob- 

rządków, sędziowe, urzędnicy 
wszelakich krajowych dykaste- 

ryi, rabini żydowscy itd. Do gu- 
bernatora przemówił po polsku 
dr. Rutowski. oddając miasto pod 

opiekę nowego rządu; zaznaczył, 
ze austryackie wojska opuścih' 
Lwów w znacznej mierze za sta- 

raniem władz miasta, a dzięki za- 

biegom Polaków uniknięto walki 

pod Lwowem i w samem mie- 

ście. Wojska rosyjskie znalazły 

we Lwowie przyjęcie gościnne.2 
uznaniem zaznaczył też dr. Ru- 

towski, że gubernator wojenny w 

pierwszych dniach zajęcia postę- 
pował bardzo względnie i wie- 

le przyczynił się do ulżenia mie 
szkańcom w trudach pierwszych 
chwil okupacyi rosyjsKiej. Odpo- 

wiadając, hr. Bobrińskij — mó- 

wił po rosyjsku — podziękował 

prezydyum miasta za utrzyman 
stolicy w ładzie i porządku i za 

znajomił społeczeństwo, przez je 
go przedstawicieli z nowym pro 

gramem rządów rosyjskich v, 

mieście i kraju. Uważa się Lwów 

i Galicyę wschodnią za kraj rdzer 

nie ruski, za samą kolebkę Rosy 

i pierwotną siedzibę ludu rosyjs 

kiego, reorganizacya administra 

cyi będzie przeto na ruskich ten 

dencyach oparta. Język i obycza 

ruski będą wprowadzone w admi 

! nistracy, jakkolwiek robić się to 
I będzie z potrzebną w danej sytu- 

I acyi ostrożnością. Na początek 
zamianuje się ruskich gubernato- 
rów i urzędników administracyj- 

nych, wielu z dotychczasowych 
urzędników nie będzie uznanych 
i zamianowanych nadal. Sejm na 

czas wojny nie może być zwoły- 

wany, podohnież wszelkie społe- 
czne i polityczne organizacye i 

stowarzyszenia zostają zawieszo- ! 

ne, a tylko za pozwoleniem rządu 
będą mogły nadal prowadzić swe 

czynności. Zarządzenia te i ten-· 

deneye dotyczą tylko Galicyi 

wschodniej, zachodnia będzie 
traktowania odmiennie. 

Przypisek Redakcyi: Sejm za- 

wieszony, organizacye politycz- 
ne i społeczne zawieszone, język 
i obyczaj ruski w administracyi, I 

kraj rdzennie ruski 
— program 

co się zowie czynowniczo-rosyj- 
iski Galicya wschodnia straco- 

i na dla Polskości — znaczy to 

wszystko słowy, dla nas aż nad- 

! to zrozumiałemi.... 
I 

Walki na Ziemiach 

Polskich. i 
f I 
Kampania Galicyjska, j 

i Pctrograd, 1 października. — 

Niema dziś nowych wieści o! 

j walkach w Galicyi, potwierdza się 
| tyiko zajęcie Tarnowa i Dukli i 

I dalszy pochów wojsk na Kra— j 

I ków : Rosyanie ciągną w dwu po- 
! tężnych kolumnach, jedna idzie 

| na północ od linii kolejowej 
Lwów-Kraków, a druga Podkar- 

paciem na Nowy Sącz, w razie za- 

jęcia Nowego Sącza, czego sic 

lada dnia spodziewać należy, Ro- 

{syanie mieć będą doskonałe po- 

| łączenie kolejowe pomiędzy 
obu 

'swemi kolumnami, a nadto miec 

będą do dyspozycyi drogę kolejo- 

wą na Węgry. 

Rosyanie na Wę- 
grzech. 

Petrograd, 1 października. 

Wojska rosyjskie stale dążą na 

Węgry sześciu przełęczami i 

drogami bitemi, opanowanemi 

przez Rosyan od strony galicyj- 
skiej. Austryackie władze gło- 

szą o jakiejś bitwie pod Użok i 

odebraniu tej miejscowości Ro- 

svanom — nic o tem nie wiado- 
r * 

mo w Petrogradzie. Zaznacza się, 
, że Węgry są stosunkowo bez- 

bronne, ponieważ wojska węgier- 
skie liniowe są pod Krakowem 

dalej na froncie Serbii i Włoch, a 

, w północnych Węgrzech pozosta· 
' 

la tylko obr >na krajowa 
— Hon- 

wedzi. .. 

Położenie Austryi. 
Wiedeń, 1 października. — 

Pomimo inwazyi z trzech stron— 

rosyjskiej w Galicyi i na Wę- 

grzech i serbskiej w Bośni, iJer- 
cogowinie i Sławonii, władze au- 

stryackie dalej tumanią ludność 

raportami o pomyślnym przebiegi 
wojny i zwycięstwach. Ludność 

tymczasem nie wierzy, a wobec 

cenzury i nie przepuszczania ża- 

dnych wieści z pól walki — fak- 

tycznie we Wiedniu nie wiedzy 

nic, to samo po innych krajach i 

miastach austryackkh. I tylko 

słuchy i pogłoski krążą powodu- 

jąc tem większą panikę i przy 
- 

gnębienie. We Wiedniu panika z 

powodu wkroczenia Rosyan na 

Węgry — nadaremnie władze 

przeczą i powiadają, że to niema 

znaczenia. Peśpiesznie też forty- 

iikują Wiedeń, ale podobno nie 

będą roboty te prędzej gotowe jak 
za dwa, trzy miesiące — tymcza- 
sem Rosyanie mogą stanąć pod 

Wiedniem. Cholera w mieście pa- 

nuje i ofiary epidemii się mnożą: 

głód i nędza są wielkie i powsze- 

chne. Donoszą z pod Krakowa, 

że gen. Auffenberg, jeden z na- 

czelnych wodzów austryackicii 

poważnie zaniemógł. 

Kłamliwe Raporty 
Austryackie. 

Wiedeń, 1 pazdzicru'ka. — 

Na dowód i przykład jakie non - 

sensy kłamliwe wypisują raporty 
austryackiego wojennego urzę- 
du. tumaniąc ludność, przytacza 

się streszczenie ostatniego takie- 

go sumarycznego raportu : wódz 

naczelny austryacki, arcyks. Fry- 

deryk ogłasza i podpisuje : Poło- 
żenie Niemców i Austryaków jest 

I pomyślne. Atak i napór rosyjski 
lamie się. My z wojskami niemie- 

ckiemi pobijemy nieprzyjaciela 
już pobitego pod Kraśnikiem i 

Zamościem (przed półtora mie- 

siącem : początek kampanii. — 

Przyp. Red. D. C.), Insterbur- 

jgiem i Tannenbergicm. Niemiec- 

ka armia bez przeszkody wkro- 

czyła daleko w głąb Francyi. 

(Bez przeszkody!.... Przyp. Red. 
D. C.), gdzie przygotowuje się 
wielkie nowe zwycięstwo. Na 

Bałkanie walczymy na teryto- 

ryum nieprzyjacielskiein. (Oczy- 
wiste kłamstwo! Przyp. Red. D. 

C.) Opór serb.-ki chwieje się.We 

wnętrzne niezadowolenie, roz- 

przężenie, rewolucye, brak żyw- 
ności — zagrażają wszędzie nie- 

przyjaci /łom naszym na tyłach, 

gdy tymczasem Austrya 
i Niem- 

Jcy silnie złączone wierzą w woj- 

nę zwycięską dla się i ostatcczm 

tryumf. Tę prawdę istotną o sy 

tuacyi należy ogłosić woj skon: 
we wszystkich językach ludów 

anstryackich.... 
(Komentarze zbyteczne.... — 

! Przyp. Red. D. C.). 

| Kampania w Pru- 
siech i w Kró- 

lestwie . 
I Petrograd, l października. — 

j Walki w gubemii suwalskiej i w 

: Prusiech toczą ęię nieprzerwanie, 
! jakkolwiek szczegółów o nich nic 

! Ogłoszono; potwierdza się tylko 
wieści o wstrzymaniu pochodu 
niemieckiego i o odwrocie Niem- 

ców. Ces. Wilhelm ma osobiście 

'przebywać z armią, podobno osta- 
tnio zaniemógł on i leży chory w 

Suwałkach. (Doniesienie wątpli- 
we: gdzie się cesarz Wilhelm 

znajduje, nie wiadomo faktycz- 

nie; gdyby doniesienie powyższe 
było prawdą, to poprzednie do- 
niesienia rosyjskie o wyparciu 
Rosyan z Suwałck byłyby nie 

[prawdziwe. Przyp. Red. D. C.) 

Podobno zamiarem rosyjskim w 

tej stronic Królestwa było prze- 
cięcie komunikacyi kolejowej po- 
między Wilnem a Warszawą i 

wojskami na Litwie a wojskami 
w Królestwie; zamiar ten Niem- 

ców został zupełnie udaremniony 

i obecnie niebezpieczeństwo ża- 

dne kolejom owym nie zagraża. 
Potwierdza się walki pod Augu- 
stowem, gdzie Niemców pobito i 

Osowcem, który Niemcy sztur- 

mują zacięcie a nadaremnie. By- 
ło też parę mniejszych potyczek 
pod Andrzejowem, Myszyńcem i 

! w kilku mnyen puiiKuicu. 
— W południowo-zachodnim 

zakątku Królestwa Niemcy szyb- 
ko fortyfikują linie uforonne Ka- 

lisza, Piotrkowa a x ku granicy 

galicyjskiej. Niemcy w tej okoli 

cy atakowali wojska rosyjskie, a· 

le zostali odparci i obecnie Moska 

le napierają w tym kierunku, 

gdzie więc ważnej i wielkiej bit- 

wy spodziewać się wypada. Zre 

sztą wieści nowych z tej strony 

teatru wojny — mało. 

|Z Wojny Serbskiej 
Nisz. 1 października. — Atak 

ostatni Austryaków na linie o- 

bron nad rzeką Dryną w okoliev 

Szabacu został odparty : Austrya- 

cy zostali znów pobici i ponieśli 

olbrzymie straty; szczegółów bi 

twy władze jeszcze nie ogłosiły 
Z Czarnogóry donoszą o zajęciu 

jeszcze przed kilku dniami miast 

Gorażda i Prazha w Bośnii — pc 

walce zaciętej, po której Au-- 

stryacy całą okolicę opróżnili, co 

fając się na północ. 

Rumunia grozi. 
Bukareszt, 1 października. — 

Szczegóły narad ostatnich w kwe 

styi roli,^ jaką ma Rumunia ode 

grać w obecnym konflikcie euro- 

HERB NIEMIEC — PRAWDZIWY. 

I pejskim są następujące : król Ka- 

rol podobno usilnie starał się o 

pozyskanie pomocy Rumunii 

.Niemcom i Austryi, powołując 
się na „słowo Hohelzollern" ja- 
kie miał dać cesarzowi Wilhel- 

mowi. Ale całe ministeryum i re- 

prezentacye parlamentarne sprze- 
ciwiły się projektom królewskim 
oświadczając, że naród jest 

gotów do wojny ale z Austryą 

po stronie Rosyi. W ówczas król 

z jednym ministrem sprzyjają 
cym jego poglądom zastanawiał 

się czy by tak nie aresztować mi- 

nistrów i swoje zrobić, wówczas 

odradził mu to ów minister przy- 

chylny i przestrzegł przed re— 

wolucyą w kraju, bo wtedy „mo- 
narcha pierwszy padłby ofiarą".... 
W rezultacie Rumunia pozostaje 
neutralna, ale spodziewać się na- 

leży tej neutralności już nie na 

j długo. 

Włochy grożą. 
Rzym, 1 października. — Sy- 

tuacya austro-włoska nagle po 
- 

gorszyła się znacznie. Oto jeden 

torpedowiec włoski zatonął w o- 

; kolicy Wenecyi natknąwszy się 

na minę austryacką: wobec tego 

rząd włoski polecił swemu am- 
basadorowi we Wiedniu wnieść 

ostry protest przeciwko rozrzu- 
caniu min w sąsiedztwie wybrze- 

ży włoskich, zwłaszcza że i zna- 

czna liczba włoskich statków ry- 

backich zatonęła lub ucierpiała ou 

; tych min austryackich. Sprawa 
> ta wzmaga silnie niechęci wzajem 

ne które tem groźniejsze stają się 
wobec napięcia austro-włoskie- 

go. Austryacy stale fortytikują 
swe pogranicze włoskie i ślą tani 

wojska: Włochy są gotowe do 
a· 

. kcyi — mobilizacya. ukończona: 

. fabryki broni pracują dniem i no- 

. cą. artylerya dostanie nowe ar— 

. maty. 

Okręt Austryacki 
zatoną!. 

Londyn, 1 października. — Do- 
niesiono tu, że jeden z wojen- 

nych okrętów austryackich został 

ugodzonv torpedą pod Cattaro i 

tonąc, zdążył schronić się do por- 
tu tego. 

Walki we Francyi. 
Francuzi na drodze do 

zwycięstwa. 
Armie niemieckie pobite na 

obu skrzydłach. 
PARYŻ, 1 października. — 

Francya dziś znajduje się w obli- 
czu stanowczego zwycięstwa nad 

armiami niemieckiemi, a choć 

zwycięstwo to nie jest jeszcze o- 

statecznie dokonane, ale szale je- 

|go przecł\yliły się bardzo znacz- 

jnie na stronę sprzymierzonych. 

I Na obu skrzydłach Francuzi bar- 
dzo znaczne poczynili postępy, a j 

i Niemcy są dziś w odwrocie zu- 

! pełnym i to pośpiesznym już 
bardzo: oba skrzydła ugięły się 
bardzo znacznie ku północy i tyl- 
ko centrum się trzyma, ale wo- 

bec podania tyłów na skrzydłach 

j wojska w centrum 
również będą 

musiały ustąpić, gdyż inaczej by- 

łyby odsłonięte na ataki przeważ- 

nych bardzo sił francuskich.Wre- 

szcie najpomyślniejszem ze wszy- 
stkich jest doniesienie faktycz- 

nego już zdaje się oskrzydlenia 

prawego skrzydła wojsk niemiec- 

kich. Tam Francuzi docierają już 
do samej nieledwie granicy bel- 

gijskiej i napierają silnie na woj- 
ska Boehma i Kluka, które po- 

śpiesznie front zmieniają, by nie 

być zaskoczone z tyłu i odcięte 

od reszty wojsk niemieckich. 

Przygotowania do generalnego 

odwrotu zauważono na całej wy- 

dłużonej linii wojsk niemieckich. 

Raporty Fran- 
cuskie. 

Paryż, 1 października. — Ri« 

porty francuskie brzmią wstrze- 

mięźliwie i ostrożnie, nie głoszą 
przedwcześnie o zwycięstwieiNa 
lewem skrzydle francuskicm 

nad Somme rzeką Francuzi i 

Anglicy prą gwałtownie w kie- 
runku północnym, są już daleko 

poza Peronne, ku Tournai i Mous 

dążą. Nad Oise i Aisne rzekami 

Niemcy atak wykonali gwałtow- 
ny ale zostali odparci z kolosal· 
nemi stratami. W centrum prze- 
rwa i pauza walk chwilowa 

— 

najspokojniej jest pomiędzy 
Reims a rzeką Meuse. Ku Ar· 

gonne Francuzi również postą- 

pili wśród silnego sprzeciwu nie- 

przyjaciela. Pod Woevre walka 
krwawa wczoraj się toczyła a 
Francuzi posunęli się najdalej ku 
St. Michel. Na prawem skrzydle 
Francuzi znaczne również odnie- 

śli korzyści, choć szczegółów 
walk tych nie ogłoszono. 

Szczegóły Walk 
Ostatnich. 

Londyn, 1 października. —Zda- 

je się, że nareszcie po trzytygod- 
niowych blisko próbach udało się 
Francuzom otoczenie i zajście od. 

tyłów, od północy prawego skrzy- 
dła niemieckiego, gdzie są wojska 
Kluka i Boehma, które się F ran 

cuzom najsilniej dały we znaki, 
obecnie Francuzi docierają już do 

samych prawie kresów i granic 

Francyi i Belgią gdzie w Mons 

są kwatery niemieckie, które jilż 
Niemcy opuszczają pośpiesznie, 

wykonując zwrot z uznania go- 

tDokończenie na stronicy &-ej) 
I 


