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Oblężenie Antwerpii. • 
· ; 

" 
· k 

Anglicy dopomagają. 

Turcja występuję prowokująco 
.. r·.. 

* 

WŁOCHY ZAJMUJĄ AYLONĘ. 
Klęska Niemców w 

Suwaiskiem. 
Rosyanie znów napie- 

rają na Prusy 
Wschodnie. - 

Pctrograd,'5 października. — 

Na całej linii swej bojowej na 

wschodnim teatrze wojny Rosya- 
nie są w ofensywie. Renrrenkampf 

pobiwszy Niemców nad Niemnem 

wyparł ich ku południowemu 
— 

zachodowi i wkroczył z powro- 
tem do Prus Wschodnich, szybko 

odzyskując pozycye, z których wy 
cofał się był, wskutek dwu prze- 

granych pod Olsztynem i Szczy- 

tnem. I znowu zagony kozackie 

puszczane są daleko przed armią 

regularną w kierunku Wisły i 

Torunia wszystkie punkty chwi- 

lowo przez Rosyan opuszczone 

odzyskuje się teraz szybko. Znów 

więc cała wschodnia połać kraju 

jest w kontroli rosyjskiej. Oblę- 
żenie Królewca postępuje normal 

nie, zresztą twierdza ta jest izo- 

lowana i nie ma większego wpły- 
wu na to co się w polu dzieje. 

Walki na Wscho- 

dnim Teatrze 

Wojny. 
"· 

Petrograd, h października. — 

Donoszą tu z głównej kwatery ar- 
mii rosyjskiej w Suwaiskiem, że 

w walkach ostatnich, w których 
Niemcy ponieśli stanowczą klę- 

skę, cesarz Wilhelm, zwiedzając 

wysunięte najdalej poety niemie- 

ckie, omal nie dostał się do niewo- 

li. — Faktem jest, że w stronie 

tej Niemcy dotarli ai nad rzekę 

Niemen, lecz drogi liche, roztopy 

jesienne nieprzychylność ludno- 
M.i miejscowej straszliwie utru- 

dniają Niemcom kampanię 
— nie 

.11««g-li oni poprostu transportować 

cię/szych dział i bagaży, wiele 
ar- 

mat ugrzęzło w błocie i pozosta- 

wiono je pa łup Rosyanom, zo- 

wsząd napierającym. Niemcy o- 

becnie są w odwrocie na całej 
li- 

nii; dowodzi nimi jako naczelny 

wódz wszystkich wojsk niemiec- 

kich na wschodnim teatrze woj- 

ny — król Bawarski, Ludwik, 

przebywający z wojskami, idące- 
mi od Śląska: armia jego dąży 
n L;ląb Królestwa. Niemcy na prr- 

>trzeni Królestwa od Torunia po 

J. . Pallasch wypożycza pieniądze 

La realność, sprzedaje karty okrętowe 

1 realności 114$ Noble ulica. 

Kraków mają ogółem około 900, - 

000 wojska: wojska rosyjskie wy- 
noszą z górą milion. Komenda ru- 

że stan. .ppzycyi 

fosf pumy&u\a Rosyaiwe n.e 

sprzeciwiają się inwazyi niemie- 

ckiej, zwłaszcza od strony Śląska, 

ponieważ im dalej się Niemcy od- 

dalą od 'swych podstaw opera- 

cyjnych,*tem ławiej będzie ich po- 
bić i pogrom będzie tem strasz- 

niejszy. 

Szczegóły Walk 
Ostatnich. 

Petrograd, 5 października. — 

Pod Osowcem walki trwały w 

dniach ostatnich bardzo zacięte -- 

obecnie Niemcy już odstąpili z 

pod tych fortyfikacyi, które choc 

niewielkie stosunkowo, zdołały 

wstrzymać napór nieprzyjaciół. 
Na całej linii inwazyi w Suwal- 

skiem Niemcy zostali pokonani — 

dwukrotnie usiłowali przeprawić 
się przez Niemen 

— za każdym ra 

zem bezskutecznie — straty ich 

były ogromne 
— obliczają je w 

zabitych, rannych i pojmanych 
aż na 60,000. Straty Rosyan są 

również bardzo znaczne 
— szcze- 

góły tu nie są znane, ale n. p. 
wia- 

domo, że w samej tylko- Mo- 

skwie jest 70,000 rannyćh żołnie- 

rzy rosyjskich. 

Najważniejsze starcia w Su- 

walskiem były oprócz bitwy głó- 

wnej pod Augustowem, także 

pod Szczucinem, Rajgorodem, 

Kalwaryą i Maryampolem. 

Wszystko wskazuje, że pró- 
by przeprawy Niemców przez 

Nie 

men — zakończy się straszną klę- 

ską dla ich armii 
— brak jeszcze 

o tych walkach szczegółowych ra- 

portów, ale z tfgo, że Niemcy 

dwa razy próbowali przeprawy i 

że się nie przeprawili, wnosić na- 

leży, iż bitwa była długa i zacię- 

ta.Również pod Augustowem stra 

szna wrzała walka, straty Niem- 

ców miały tu być olbrzymie, a 

walka w punkcie tym zakończyła 
się po dniach kilku dopiero 3go 

października. Wojska gen. 
Ren- 

nen^ppa wu»lych stronach wy- 

ncfe^K^cnie około pół miliona. 

Niemcy cofają się szybko w 
Su- 

walskiem ku swoim granicom pru 

skim. 

Siła Rosyan na ca- 
i.- łej Jmii... 
etrograd, 5 października. — j 

Ogółem kosyanie' posiadają na 

całej linii wschodniego teatru 

sześć wielkich armii, z których 
każda liczy od ćwierci do trzech 
ćwierci miliona żołnierzy : dwie 

z tych armii są w Prusiech wsrfi., 
jedna w samych Prusiech i koło 

Królewca, druga napiera w Su-- 
wal skie m pędząc Niemców z Kró- 
lestwa; dwie arniie są w środko- 
wem Królestwie, jedna w okoli- 
cach Płocka, druga w Łódzkiem, 
obie od W arszawy dążą ku gra- 

nicom Poznańskiego i Śląska ; wre 
szcie dwie ostatnie armie są w Ga 

licyi, z tych jedna nad Dunajcem 
skupia się ku Krakowu, a druga 
przez Karpaty zmierza na Wę- 
gry. Urząd rosyjski zanacza, że 

wobec.pgromu. Niemców na pół- 
nocy Polski, a Austryaków na 

południu ofensywa w środkowej 
Polsce na Poznańskie i Śląsk 
raźniej postąpi. 
— W środkowem Królestwie 

kawarya rosyjska wstrzymała na- 

pór Niemców w okolicy Łodzi, a- 
le szczegółów z walk tych niema. 

Walki w Galicyi. 
Petrograd, 5 października. — 

W Galicyi pauza chwilowa — po- 
tyczki tylko mniejsze toczą się w 
okolicy miedzy Dunajcem a Ra- 

bą— rzekimi pobocznemi Wis- 

iy, gé£ie się Austryacy ufortyfn 
kowali, broniąc dostępu do Kra- 
kowa. Właściwie bitwa pod Kra- 
kowem już zaczęta — jak ona dłu 

go portwa, trudno przewidzieć, a- 
le może trwać także parę tygod- 
ni, jak bitwa w północnej Fran- 

cyi. 
— Tymczasem Rosyanie prze- 

chodzą powoli ale stale na Wę- 
gry. Pod Miklosiczem Austryacy 
^rabowali stawić opór, ale zo- 

rali pobici i odseuceni wstecz. 

Rosyanie dążą na Węgry w kilku 

Kolumnach; druga armia wkro- 

czyła po zajęciu już zupełne m Bu- 

kowiny od tej strony do Siedmio- 

grodu. 
— Oblężenie Przemyśla postę- 

puje normalnie : Rosyanie, którzy 
zdobyli dawniej już dwa wielkie 

forty, obsadzili je i z nich bom- 

bardują fortyfikacye we wnętrz- 
e : kilka fortów dalszych linii zo- 

stało opuszczonych przez Au- 

stryaków. Przemyśl jest komp 

letnie, izolowany i ras jego nie | 
wpływa na kampauiL 

·* .i-Mft-fjjt*.: *86*»·"" · 

Car w Warszawie. 
Perograd, października. — 

Car Mikołaj ma przybyć do War- 

szawy, by być bliżej frontu bojo- 
wego: w Moskwie tar ogłosił u- 

kazy mobilizacyjne <lla wschod- 
nich prowincyi Rosyi w Euro- 

pie i kilku prowincyi azySTO- 
kich. W Warszawie przebywa od 
początku kampanii naczelny do- 
wódzca w. ks. Mikołaj. 

Przegląd Sytuacyi 
we Francyi. 

Londyn-Pary ir, 
— Olbrzymia bitwa w pSfndfcnej 
Francyi, zwana także bitwą sie- 
dmiu rzek — ponieważ ich szereg 
cały przerzyna pobojowiska stra- 
szliwe — zdobyła rekord świato- 

wy : bitwa ta toczy się pełne trzy 
tygodnie i wkroczyła w tydzień 

czwarty, a bodaj, czy się w nim 

skończy. Postępy w bitwie tej za- 

znaczają się żniwem śmierci tak 

okropnem, że niejedna wojna ca- 

ła kosztowała nie więcej żywotów 
ludzkich, niż ta bitwa jedna, któ- 

ra i tak potwornej tej wojny 

światowej nie zakończy przecie: 
Francuzi idą naprzód — Niemcy 

się cofają — to fakt, ale i postęp 

francuski i cofanie się niemieckie 

nie są dostatecznie i decydująco 

szybkie, a okupione są taką ma- 

są ofiar, że przechodzi ona opis i 

pojęcie. Krew w tej bitwie leje się 
strumieniami, a żołnierz pada 

dziesiątkami tysięcy. Najstrasz- 

niejsze walki toczą się w prze- 

strzeni Roye do Arras, tj. na le- 

wem francuskiem a prawem nie- 

mieckiem skrzydle, l^rancuzi tu 

stale jednej się trzymają strate- 

gii, a mianowicie — dążą do o- 

skrzydlenia od północy wojsk 
nie- 

mieckich — dowodzą tam gene- 

rałowie Kluk i lioehm, którzy w 

ostatnich dwu dniach otrzymali 

świeże posiłki z Belgii i to im po- 

zwoliło wstrzymać chwilowo na- 

pór francuski Nad rzekami 
Som- 

me, Aisne, Meuse i 
Oise bój wre 

straszliwy z niemniejszającą się 

furyą. Padło tam ogółem około 

śto tysięcy ludzi, rannych 
liczba 

zgoła nie jes't wiadoma. 
si 117.11- 

dzczegojy . 
Paryż, 5 października. 

— Ra- 

porty o bitwie 
i ostatnich jej dwu 

dniach są sprzeczne: 
Francuzi 

ogłaszają, że jakkolwiek pochód 
idi ku północy postępuje zwolna, 
lecz na ogół zmian wydatniej- 

szych niema na lewem skrzydle, 

na prawem i nawet w centrum 

choć utarczki trwają w całym sze- 

regu punktów jednak stosunkowo 

spokojnie tam i żołnierz zażywa 

nieco spoczynku. Berlin nato- 

miast głosi, iż ataki francuskie 
na 

lewem skrzydle zostały odparte i 

że Niemcy nawet odzyskali kilka 

pozycyi — jakich nie ogłoszono. 
. 
— Najkrwawsze walki w ciągu 

doby minionej zaszły pod Douai, 

odległem już ledwie o 13 mil od 

granicy Belgii — tak daleko już 
Francuzi odrzucili wstecz Niem- 

ców: wobec tego, że ostatnie do-· 

niesienia o postępie francuskim o- 

kreślały na lewem skrzydle od- 

ległość ich wojsk od granicy na 
30 mil, znać, że postąpili o mil 15 

ku granicy, a o tyleż cofnęli się | 
Niemcy. W okolicy Argonne ró- 

wnież wre walka zacięta: tu kron 

prync niemiecki dowodzi; usiło 

wał on przełamać linie naporu 

francuskiego — nadaremnie, ar- 

mia jego została z ogromnemi 
stratami odrzucona dość daleko 

na północ poza Varennes: odwrót 

wojsk niemieckich ma tu być bar- 

dzo szybki i panika panuje w 

wojskach niemieckich. Pod Woe- 

vre i na wschód od Meuse atak 

francuski został wstrzymany i od- 

party. Wogóle na całej linii obro- 
na Niemców jest wprost rozpacz- 
liwa: i nie jest to bez rezultatów, 

bo napór francuski potężnie zo- 

stał wstrzymany, sądzą . jednak 
znawcy, że może to tylko odwlec 

ostateczny rezultat, którym w sy- 

tuacyi danej i warunkach 
— nader 

trudnych, i niesprzyjających 
— 

może być jedynie «zwycięstwo 
Francuzów na całej linii. 

Ostatnie Donie- 
sienia. 

Paryż, 5 września. 
— Potwier 

dza się doniesienie o dotkliwej 

porażce wojsk kronprynca podj 
Argonne. Raporty francuskie sąj 
nader skąpe i bardzo ostrożne —j 
dzisiejsze wciąż głoszą położenie | 

bez zmiany, podczas gdy donie- 
sienia berlińskie są nieustannie 

zwycięskie. Z Bordeaux donoszą, 
że prezydent Poincare pojechał 
automobilem wraz z jednym z mi- 

nistrów na teatr wojny, by gene- 
rałom dowodzącym, osobiście po- 
winszować sukcesu i ogłosić ich 

marszałkami Francyi, oraz roz- 

dać dekoracye i odznaczenia. Z 

prawego skrzydła Francuzów w 

Wogezach na pograiifczu Alzacyl 
i Lotaryngii donoszą, iż cisza 

tam chwilowa zapanowała: Nie- 

mcy są za słabi by atakować Fran 

cuzów, a Francuzi zanadto zajęci 
w innej stronie teatr-u wojny, by 
tam teraz przeć do ataku. 

Walki w Belgii. 

Antwerpia, 5 października. — 

Walki pod Antwerpią nie zazna- 

czyły żadnych wydatniejszych po 
stępów po stronie niemieckiej. 
Niemcy wciąż miasto bombardu- 

ją ,ale samo miasto stosunkowo 

nie ponosi szikód wielkich. Niem- 

cy wciąż szturmują pierwszą li- 

nię fortów i obron, w kilku miej- 
scach udało się im zająć pozycye 
belgijskie, jak w okolicy Ter— 

monde, ale pod Duffel zostali od 

parci z ogromnemi stratami: w 

niektórych miejscach na pobojo- 
wisku trupy leżą na siedm stóp 

wysoko.!. Niemcy onegdaj pro- 
ponowali Belgom zawieszeni bro 

·· 

werpu. 

ni, ale propozycyę komenda bel- 

gijska odrzuciła. 

Berlin, 5 października. — Do- 
niesiono tu, że coś pięć fortów 

antwerpskich pierwszych obron 

Nilemcy zdobyli i zajęli. (Donie- 
sienia belgijskie nic otem nie do- 

noszą, utrzymując, że wszędzie 
Niemców odparto. Przyp. Red. D. 

C). 

Anglicy Domagają. 
Londyn, 5 października. — 

Potwierdza się doniesienie, że w 
Antwerpii jest spory oddział 

wojsk angielskich pieszych i arty- 
lerya polowa angielska , która 

wspiera obronę belgijską nader 

skutecznie. Niemcy wczoraj za- 

proponowali, że przy bombardo- 
waniu będą oszczędzali budyn- 
ków kościelnych i instytucyi na- 

ukowych, jeśli Belgowie przyrze- 
kną, ie ich nie będą używać dlł 
celów wojennych: Belgowie przy 
stali natychmiast. 

Turcya prowokuje 
Rosyę. 

Rzym, 5 października. — Do- 

noszą urzędowo, że nie ulega już < 

żadnej wątpliwości, iż Turcya o- 
twarde już prowokuje Rosyę. 

Zamknąwszy Dardanelle —mimo 

protestów rosyjskich i wypuściw- 
szy niemieckie krążowniki „Goe- 

ben" i „Breslau" na Morze Czar- 

ne, również mimo protestów — o- 
becnie zamknęła minami i łańcu- 

( Dokończenie na str. Ucj.). 
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