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NAPÓR ROSYJSKI WSTRZYMANY? 
Berlin i Wiedeń głoszą o od- 

parciu ataku rosyjskiego. 
RÓWNIE W PRUSIECH, JAK W GALIGYI 

I NA WĘGRZECH ROSYANIE 
WSTRZYMANI. 

Cholera w Galicyi. 
Walki na Francuskim Terenie. 

Francuzi odparli Niemców na przestrzeni stu mil 

MAŁO ZMIAN W SYTUACYI OGOLNEJ, 

Oblężenie Antwerpii. 

Stolica Belgii znów przeniesiona. 
Atak napowietrzny na Londyn. 

Walki na Dalekim Wschodzie. 
DZIAŁANIA WOJENNE WA MORZACH. 

INNE TELEGRAMY ZAGRANICZNE. 

Nowiny z Polski. 
Rosyanie wstrzymani w 

swym naporze·...? 
Berlin. 8 października. — U— 

rząd "wojenny niemiecki ogłasza, 
iż napór rosyjski został na całej 
linii polskiego teatru wojny po- 

wstrzymany: mianowicie równie 

w Prusiech, jak w Królestwie i 

w Galicyi wreszcie na Węgrzech 
— Rosyanie ponieść mieli dotkli- 
we porażki, które atak ich znacz- 
nie opróżnią. 

( Przypisek Redakcyi: Mało 

jest dziś doniesień o walkach w 

Polsce z Petrogradu i Londynu, 
które są. w każdym razie wiarogo- 

dniejsze niż wiadomości berliń- 
skie i wiedeńskie, przeto ostroż- 

nie i z niedowierzaniem przyjmo- 
wać należy owe niemieckie ra- 

porty, choć z drugiej strony przy- 
znać należy, że i Rosya pewne 

powstrzymanie w swej akcyi sa- 
ma przyznaje, zresztą wykazu- 

ją je i rudiy wojsk rosyjskich). 

Z Kampanii Pru- 

skiej. 1 

Berlin, S października. — Woj- 
ska niemieckie w SuwaJskiem są 
w obronnej silnie defensywie i 

wstrzymały znacznie napór na— 

stepujących na nie wojsk rosyj- 
skich. Pod Prostkami Rosyanie 

ponieśli porażkę i straty dotkliwe. 
Pod Augustowem i Suwałkami 
stale bitwy toczyły się krwawe i 

po dni pare trwały—Niemcy tu zo 

stali odparci wstecz, ponosząc 

straty zwłaszcza w kawleryi i 

artyleryi — bardzo poważne, ale 

i Rosyanie ponieśli straty wielkie 
i nie poczynili żadnych postępów 
strategicznych. Rosyanie w jed- 
nem ze starć stracili kilka dziai 

i 3000 jeńców. Niemcy do ostat- 

nich nieledwie chwil bombardo- 

wali Osowiec, ale pod naporem 

przeważnych sił rosyjskich cofnę- 
li się i opodal zajęli bardzo silne 

pozycye obronne. Napór rosyjski 
i tu nie postąpił. 

Rosyanie przy- 

znają 
Petrograd, 8 października. — 

Na teatrze walk pruskich Niemcy 
otrzymali znaczne posiłki z Kró- 
lewca (?) i przy ich pomocy 

wstrzymali szybkość postęp·.· 

wojsk rosyjskicn. — w okolicy 

Władysławowa i Raczki przysz- 
ło do starć poważnych. Stan 

wojsk rosyjskich jest pomyślny. 
Taką jesl treść raportu rosyjskie- 
go· 

Zmiana taktyki 
niemieckiej. 

Berlin, 8 października. — U- 

rząd wojenny zaznacza, że zmie- 
niono względem Rosyi taktykę i 

z kosztownej a ryzykownej ofen- 

sywy 
— przeszły Niemcy do bez- 

pieczniejszep i pewniejszej ccł 

do zwycięstwa defensywy, trud 
* 

ataku pozostawiając Rosyi. Nie-'( 

ustanne deszcze wstrzymują też j( 
Niemców od pochodów w głąol1 
Królestwa i działań zaczepnych, 

^ 

Taktyka taka ma być takie wska- 
zana i przeprowadzona na gali- 
cyjskim i węgierskim teatrze 

wojny. Geń. Hindenburg objął 
: 

dowództwo naczelne nad wojska· 
' 

mi połączonemi pod Krakowem— 
austryaccy generałowie i marszał ' 

kowie choć rangą starsi zostali ' 

mu wprost poddani. (Nowa ujma 
' 

dla Austryi. Przyp. Red. D. C.). 
^ 

Kampania w polu-1 
dniowych stro- 

nach Polski. 
< 

Wiedeń, 8 października. — U- 1 

rząd wojenny ogłasza o wielkiem « 

zwycięstwie pod Opatowem w 
j 

Sandomierskiem, oraz pod Tarn o- j 

brzegiem Wojska niemiecko-au- 
· 

stryackie ruszyły tu śmiało na i 

armie rosyjskie — dość leniwo po . 

stępające, a krok ten pobitych do- ( 

tychczas wywołać miał zaniepo- j 

kojenie i zdumienie w szeregach ( 

nieprzyjacielskidh. Rosyanie mie- ] 

li zostać odparci i wstrzymani ze , 

znacznemi stratami. Donoszą też . 

0 walkach w Radomskiem, gdzj£ ^ 

dotychczas było cicho, ale szcze- 

gółów o walkach tych niema ża- 

dnych. Linia wojsk w Galicyi ma ] 
się przedstawiać bardzo obronnie 
1 Rosyanie tam żadnych nie po- 

czynili postępów od dni wielu. W 
Radomskiem Moskale postępo— ] 

wali od Demiblina (Iwanogrodu), j 

ale pobici z powrotem zostali od- : 

rzuceni ku tej twierdzy. 1 

Walki na Węgrzech ! 
Wiedeń, 8 października. — Na 

1 

podkarpaciu węgierskiem w o- 
1 

kolicach Marmaroszu Austryacy 
1 

To dobrze! 1>A 
I TAK TEGO N»e 

UŻYW/W T£HAZ. 
P0DC7AS WC^jrfV, 

I 1 //OŁE PARf CEMTOW, 

I I SCHP^AC 

« 

i 
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stawili potężnie czoło nadchodzą-. 
:ym wojskom rosyjskim i pobił' 
je pod Teszkoe, oraz pod Kni-j 
scifalva. Rosyanie zostali zmu- 

szeni do odwrotu. 

Doniesienia Ro- 

syjskie. I 
Petrograd, 8 października. — | 

) wszystkich sukcesach austrya- 
:ko-niemieckich nic tu nie wia~ 

lomo. Pod Opatowem i Sando— 

nierzem przyszło do potyczek, 
:tóre należy uważać za przygry- 
wki do wielkiej bitwy przygoto- 
wującej się w okolicy Krakowa. 
?od Sanokiem jeden korpus au- 
rtryacki został rozbity przez Ro- 

iyan. Z Węgier donoszą, że z po- 
wiatu Husz i okręgu Marmaros- 

ciego Austryacy się· wycofali 
completnie, a pod Salva Rosya- 
lie pobili nieprzyjaciela i zabra- 

i mu cały zapas amunicyi wraz z 

:naczną liczbą armat. 

Cholera w Galicy i. 
Wiedeń, S października. — Do- 

loszą z Galicyi, iż w Tarnowie i 

>kolicy wybuchła cholera azya— 
ycka w najostrzejszej formie i 

izerzy się tak szybko, że zaraz po 
ej skonstatowaniu znaleziono kil- 

kadziesiąt wypadków epidemii. 
Także i z innych miast Galicyi i 

Węgier donoszą o pojawieniu się 
:arazy: wobec wojny, nagroma— 
lżenia wojsk i zaniedbania wszel- 

kich nieled*wie sanitarnych wzglę- 
lów i praktyk lokalizacya epide- 
nii jest bardzo trudna, a wszelkie 

wysiłki władz nie na wiele się 
:dały. 

IValki we Francyi. 
Lewe skrzydło Francu- 

skie sięga Belgii. 
Paryż, 8 października. — Ra-- 

>orty wojenne skąpe i bardzo o- 

rólnłkowe — zaznaczają jedynie, 
:e sytuacya niezmieniona i dla 

ironi sprzymierzonej pomyślna. 
^Taipór francuski na lewem skrzy- 
lle nie ustaje i prowadzi się go tak 

ntensywnie, że Francuzi faktycz- 
ne sięgają już granic Belgii, od- 

zuciwszy Niemców na swm le 

we m skrzydle na sto zgórą mil oc 

Paryża, a raczej od punktu, w ku 

rym Niemcy najbliżej pod Pa- 

ryż w ofensywie swej dotarli, : 

było to właśnie na ich prawen 

a francuskiem lewem skrzydle.. 
Tendencya otoczenie Niemcom 

prawego skrzydła istnieje więc iu 

dal i taktyki swej Francuzi nu 

odstępują, spodziewać, się tez na 

leży, że w końcu musi im ona 

przynieść zwycięstwo. 

Szczegóły Walk 
Ostatnich. 

Paryż, 8 październiku. ^ 

ciągu doby ostatniej Francuzi w 

całym szergu punktów odzyska- 
li stanowisko i pozycye z któ- 

rych ich .Niemcy onegdaj v» 

kontrataku wyparli: najważniej- 
sze takie pozycye Niemcy zajęli 
bvli pod Chaulnes t Roye, a o- 

b'ecnie miasta te są znów w po- 
siadaniu francuskiem. W kterun 

ku ku granicy belgijskiej tran- 

cuzi dotarli do Armentieres, n.i 

północ o mil od Lille, znaczy to 

ie sa wprost na granicy belgi·. 

Niemcy jednak opór stawia,? 

nadzwyczaj wytrwały 
- co jest 

wyłączną zasługą gen. v.K!ucka; 

kt'óry wybił się w tej wojnie na 

pierwsze miejsce pośród genera 
Jów niemieckich. Kluck dostał o- 

statnio znaczne posiłki z Belgu i 

z innych skrzydeł i pozycy. nie- 

mieckich, gdzie walka tylko sła- 

bo sie W.dniadi ostatnich zazna- 

,za _ i przv użyciu własc.wem 

tych świeżych wojsk wstrzyma! 
całv atak francuski, a choc się c 

fa iednak odwleka chwilę ostate- 

czną zadając przytem 
znaczne 

straty Francuzom. Ogólna panu 

nuje opinia, że bitwa 
nie skon-- 

eZv Sie tak prędko i choc trwa juz 
dni 6 — potrwa ich jeszcze spo- 
ro nim do rozstrzygnięcia jej 

przyjdzie, jakkolwiek spodziewa- 
łem jest zwycięstwo Francuzów. 

Plany Kluck a. 
Paryż 8 października. — Gen 

kluck. który dostał ostatnio wiel 

kie posiłki na swem prawem 

skrzydle wstrzymał bardzo sil- 

nie na,.ór francuski a nawet w sa- 

mym kresie swoich linii 
na gram 

! cy belgijskiej usiłuje atakować 

» sprzymierzony cii, podobnież na 

• południowym końcu swej linii 

. bojowej, k;jłó Noyon, Kluck 

i przygotowuje prawdopodobnie 
. potężny atak na linie francuskie 

i angielskie, by je przerwać w 
tern miejscu i odciąć od łączn - 

ści z resztą wojsfc. Gdyby się to 

Kluckowi udało, wojska francu- 

skie znalazłyby się w olbrzy- 
miem niebezpieczeństwie — ponie 
waż mogłyby być otoczone przez 
Niemców, a wielka i długa bitwa 

już nieledwie zwycięska dla Fran 

cuzów klęską ich'zamienicby się 

mogła. Linie francuskie na lewem 

ich skrzydle są bardzo wydłużo- 
ne ku północy, ku Belgii, stąd nie 

sięgają wgłąb daleko i przerwanie 
ich nie jest niemożliwe.... 

Siły Niemieckie. ·/ 

Paryż, 8 października. — Obli- 
czenia dokładne wskazują, że 

Niemcy mają w chwili obecnej na 

teatrze belgijskim i francuskim 

wojny 2-3 korpusów liniowych 

wojsk, 1S korpusów rezerw, oraz 
kilka dywizyi olbron krajowych. 
Pierwotne doniesienia opiewały 

tylko o 20 korpusach liniowych i 

l(i-ciu rezerwoych. 

Rząd wraca do 
Paryża. 

Bordeaux, 8 października. —O- 

głoszono już że w najbliższych 
dniach ma rząd francuskiej re- 

publiki powrócić do Paryża z 

Bordeaux... (Czy nie za wcześ- 

nie?...). 

Oblężenie Ant- 

werpii. 
Londyn, 8 października. — A· 

taki niemieckie na stolicę obecną 

Belgii — stały się w dwu dniach 

ostatnich o wiele gwałtowniejsze 
— bombardowanie trwa nieustan 

ne — wczoraj Niemcy wvezwali 
miasto -do poddania się zdobyw- 

szy zewnętrzny pierścień jego 
for 

tów obronnych. Z pozycyi zdoby- 

tych Niemcy miasto bombardu- 

ją, ponieważ odmówiło* ono pod- 
dania się. O szkodach w mieścić 

(Dokońcrmu stronicy 6-tej). 
j 
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3,000,000 kobiet pracuje 
w Stanach Zjednoczonych. 

Bardzo ciekawa statystyka rządowa z roku 1910-go, 

Niemcy bombardują miasta na 
wyspach francuskich. 

Zatopili jeden okręt niemiecki i jeden francuski. 
______m»——» 

Bil Claytona opóźniony. 

Poseł Henry żąda przeprowadzenia systemu 
kredytowego dla farmerów. 

Podatek wojenny przed senatem. 

WALKA W MEXYKU. 

Naco, Ariz., 8 października. — 

Generał Maytorena powiedział 
wysłańcom generała Hill, że nie 

będzie atakował miasta Naco do- 

póki się nie dowie o rezultacie 

konferencyi, która się teraz odby 
\va w Calientes, a przecież mimo 

tego przyrzeczenia walki w po- 
bliżu Naco wczoraj ciągnęły sie 

przez cały dzień od godziny 9ej 
rano. 

O północy kule padały jak 
grad na ulicach miasta mexykan- 

skiego. Żołnierze gen. Hill odpo- 
wiadali na strzały, ale strasznie u- 

cierpieli w ogniu kartaczy. 

Waszyngton, 8 października.— 
Nowi przedstawiciele Villi i Car- 

ranzy otworzyli wczoraj biura w 

stolicy krajowej. Wczoraj agent 
Villi otrzymał depeszę od swe- 

go szefa, w której Villa donosi, 

że przedstawiciele Caranzy ma- 

ją jakieś konszachty z przedsta- 
wicielami Standard Oil Compa- 

ny. Agent Villi ma dać pilne ba- 

czenie na każdy krok niejakiego 
Richarda Cole, który reprezentu- 

je Carranzę. Cole powiedział 
wczoraj w sferach rządowych, że 

jego szef ustąpi. 
Wczoraj porobiono przygoto- 

wania w departamencie stanu, by 

wszystkich generałów Huerty, 

kryjących się obecnie w Stauaćh 

Zjednoczonych przymusowo spro 
wadzić do Mexyku. Zarzucają im 

zbrodnie. 

STOLICA TAHITI ZBU- 

RZONA. 

San Francisco, Cal., 8 paździer- 
nika. — Papeete, główne miasto 

w posiadłościach francuskich na 

morzach południowych i stolica 

Tatiti, zostały całkiem zburzo- 

ne przez statki wojenne niemiec- 

kie, które przez trzy godziny 
bombardowały powyższe miasta. 

Miasta te bombardowały statki 

wojenne Gneisenau i Scharnhorst 

dnia 2'2-go września. 
— Dwa o- 

kręty, jeden niemiecki i jeden fran 

cuski, zatopione pociskami ar- 

matnimi. Szkoda wyrządzona w 

mieście i przystani . okrętowej 

przenosi $2,000,0000. Trzy osoby 
zostały zabite i 39 rannych. 

Pociski rzucane przez okrę-ty 

niemieckie podpaliły frniasto w 

wfélu miejscach. Dwa kwadraty 
zostały całkiem spalone. 

Taką wiadomość przywieźli 
wczoraj ci, którzy na pokładzie o- 

krętu Moana przyjechali z Pa- 

peete do San Francisco. 

Uciekinierzy z jowyższych 
miast powiadają, że konsulat 

amerykański wywiesił chorągiew 
amerykańską na swym gmachu, 
w ten sposób cała dzielnica za- 

mieszkana przez Europejczyków 
została ocalona. Niemcy odjecha- 
li sobie po trzech godzinach nie 

lądując wcale wojska w Tahiti. 

OPÓŹNIENIE Z BILEM 
CAYTONA. 

Waszyngton, 8 października.— 
Nie było wczoraj głosowania nad 
bilem Claytona, skierowanym 
przecie trustom, choć komitet 

konferencyjny przedstawił go do 
ostatecznego przyjęcia. Niektó- 
rzy posłowie zaczęli stawiać tru- 
dności i po pięciu godzinach de- 
bat nie można było bilu przepro- 
wadzić. 

Poseł Henry z Texasu powie--, 
dział, że będzie się przeprowadzi 
niu bilu sprzeciwiał dopóki de- 
mokraci nie zgodzą się na prze- 
prowadzenie ustawy o kredycie 
dla farmerów. Jak wiadomo, bil 

o kredytadh dla farmerów, zo- 

stał odłożony na później. Henry 
żąda jednak przeprowadzenia te- 

goż i grozi blokadą bilu Clayto- 
na. 

* 

8,000,000 KOBIET PRACUJE 
W TYM KRAJU. 

Waszyngton, 8 października.— 
Przeszło 8,000,000 kobiet i dziew- 

cząt liczących więcej niż lat 10 

pracuje w Stanach Zjednoczo* 
nych na swoje i innych utrzyma- 
nie. Takie cyfry przedłożyło 
wczoraj biuro statystyki po prze- 
prowadzeniu śledztwa we wszy- 
stkich częściach kraju. W rachu- 

bę nie brano wcale gospodyń do- 

mów, które dla utrzymania ro- 

dziny prowadzą różne miejsca no- 

clegowe. 
Z przeszło 71,000,000 ludzi w 

Stanadh Zjednoczonych liczących 
więcej niż 10 lat, na utrzymanie 
pracowało 38,000,000. Z tej licz- 

by na kobiety przypada przeszło 
8,000,000, a było to w roku 1910. 
Z tej liczby 1,090 kobiet pracuje 
przy wyciąganiu minerałów - z 

rudy, 405 pracuje przy węglu, 45 

pracuje w kamieniołomach. Są 
także kobiety pracujące w kopal- 
niach węgla, miedzi, cynku, żela- 
za 

Drukarzy maszynowych, pra- 
cujących przy linotypach jest 14,- 
051, w fabrykach tkackich pracu- 
je 16,000, nie licząc tydi, którzy 

przy maszynach tkackich nie pra- 
cują. Ogromna liczba kobiet, kil- 
kaset tysięcy pracuje we fabry- 
kach tkackich. Przy krawiectwie, 
w zakładach krawieckich przy ma 

szynach pracuje ćwierć miliona 

kobiet. Jest nadto 780 kobiet — 

szewców, 1,292 tapicerek. Mówiąc 
o szewcadh-kdbietach, nie ma się 
wcale na myśli tych kobiet, któ- 

re w fabrykach pracują. Tyle ko- 
biet pracuje przy szewiectwie na 

własną rękę. 
PODATEK WOJENNY. 

Waszyngton, 8 października.— 
Na kaukusie demokratycznym 
senatorów ostatecznie opracowa- 

no i przejrzano, modyfikując w 

(Dokończenie na str. 6-ej). 


