
BIAŁA ZAJĘTA 
fiosyanle na granity Sb sta, 

Raporty niemiecko-austryackie 
zmyślone. 

Linia Kampanii Rosyjskiej 
Niemcy chwalą Polaków. 
W alki we Francyi 
Pomyślny przebieg walk wczorajszych. 

Aeroplany nad Paryżem. 
OBLĘŻENIE ANTWERPII 
Miasto poważnie zagrożone. 

Walki na Baikanie. 
ROSY A A PERSY A,. 

Rosyanie okrążają 
Kraków. 

Petrograd, 9 października. — 

Urząd wojenny rosyjski ogłosił o- 

ficyałnie, że wojska rosyjskie za- 

jęły miasto Biała w Galicyi, leżą- 

ce o 43 mil na południowy-za-- 
chód od Krakowa na samej gra- 

nicy Śląska austryackiego, nad 

rzeką tejże samej nazwy pobocz- 

ną Wisły. Biała jest ważnem 

miastem fabrycznem i doniosłym 

punktem kolejowym. 

Przypisek Redakcyi: Nie wia- 

domo, jak rozumieć to doniesie- 
nie — wydaje się ono prawdzi- 
we, ponieważ potwierdzono je i 

powtórzono (kilkakrotnie: jeśli 
tak, to widać, że w ostatnich 10- 

ciu dniach Moskale w Galicyi by- 

najmniej nie spoczywali, jak pier- 
wotnie sądzono, ale na Podkarpa- 
ciu galicyjskiem poczynili postępy 
ogromne. Ostatnie doniesienia 

głosiły o zajęciu Dukli i Krosna, 

później Nowego Sącza i dotarcia 

do linii rzeki Dunajca, gdzie sję 
miał napór rosyjski wstrzymać na 

potężnych obronadh austryac-· 

kich. Tymczasem prawdopodob- 
nie tylko w północnej Galicyi Mo- 
skale zatrzymali się na Dunajcu, 
w południowej zaś na Podkarpa- 
ciu postępowali dalej i dotarli aż 

do Biały tj. do ostatniego kresu 

Galicyi zachodniej, po sam Śląsk 

austryacki. Zajęcie Biały dowo- 

dzi, że Moskale od południa ota- 

czają Kraków i prawdopodobnie 

myślą go obejść, pozoetawiając 

pod nim, jak pod Przemyślem ar- 

mię izolacyjną. Zająwszy Białę, 
Moskale mają drogę na Wiedeń- 

Budapeszt i na Wrocław-Ber lin 

otwartą na bardzo znacznej prze- 

strzeni. 

Walki w Galicyi. 
Petrograd, 9 października. 

— 

Potwierdza się doniesienie o za- 

jęciu Biały. Wojska rosyjskie 

stoją w północnej części Galicyi 
nad rzeką Dunajcem, która ma 

brzegi niskie i bagniste, obecnie 

przejścia są tam trudne. Dalej 

prawe skrzydło rosyjskie sięga 

wgłąb Królestwa ku Wiśle w San 

domierskie, gdzie się odbywają 
pierwsze starcia z przedniemi 
strażami niemiecko-austryackie— 
mi, poprzedzające oczekiwaną bi- 

twę na całej linii, która to bitwa 

zadecyduje o losie Krakowa. — 

Kraków otoczony od południa po- 
siada tylko od strony północno- 
wschodniej kom un i kacy z woj- 
skami austryacko-niemieckiemi. 
W mieście ma być panika a wię- 

cej niż połowa mieszkańców wy- 
jechała za Karpaty lub do Wie- 
dnia. I .. 

Oblężenie Prze- 
myśla. , 

Petrograd, 9 października. — 

Oblężenie Przemyśla postępuje 
normalnie a stosunkowo szybko: 
wojska rosyjskie zajęły szereg ca- 

ły zewnętrznych obron przemy- 
skich i z nich obecnie bombardu- 

ją forty wewnętrzne i samo mia- 

sto, w którem wiele domów pali 
się od pocisków rosyjskich; wie- 
le też legło w gruzach. Rosyanie 
wezwali załogę do poddania się 
i gwarantują jej wszelkie wzglę- 
dy i honory wojskowe, w razie je- 
dnak oporu miasto i załoga trak- 

towane będą bez żadnego oszczę- 
dzania i miłosierdzia.... 

Rosyanie na Wę- 

Petrograd, £ października. — 

Urząd wojenny przeczy wczoraj- 
szym raportom ausfcryaekim, gło- 
szącym, że Austryacy wyparli 
Rosyan z Węgier. Rosyanie po-- 

stępują na Węgrzech stosunkowo 

szybko i znączną część kraju ma- 

ją już pod kontrolą. W okręgu 
Marmarosz-Sziget Austryacy po- 
nieśli straty ogromne: jeden ba- 
talion austryacki -został tam naj- 

dosłowniej zniesiony, tak — że a- 
ni jeden żołnierz cało nie wy- 

szedł z walki ale wszyscy przy- 

najmniej rany ciężkie odnieśli.... 

— Potwierdza te doniesienia 

agencva telegraficzna włoska w 

Rzymie, która otrzymała przez 

rząd swój doniesienia oficyalnc *j 

kampanii rosyjskiej na W ęgrzech 
i w Galicya: doniesienia jg utrzy 

mują, że Roeyanie zajęli w Au- 

stro-Węgrzech całą Bukowinę 

dziewięć dziesiątych Galicyi i j« 
dną piątą część Węgier.... Zajęl 
oni wszystkie, przejścia Karpac 
kie i koleje z Galicyi do Węgiei 
oraz szereg komitatów połnoc- 
„ych wraz z miastami wylbitnem 
jak Ungwar, Munkacs i Szigei 
Postępy to w każdym razie o 

eromne. Rosyanie dążą na Wę- 
gry dwu wielkiemi kolumnam 

od Galicyi i od Bukowiny. 

Kampania w Pni- 

siech i Królestwie. 
Petrograd, 9 października. — 

I w tej stronie pozycya wojsk ro 

syjskich jest zwycięska — jal 
stanowczo utrzymuje urząd wo- 

jenny rosyjski wbrew raporton 

berlińskim: Rosyanie stanowcza 

odrzucili Niemców w Suwalskien 

od rzeki Niemna i na Litwę ic 

nie dopuścili: pod Augustowem 
Druskienikami, Maryampolem 
Suwakami i Kalwaryą oraz v 

kilku innych miejscach Nieme, 
zostali pobici. Niemcy otrzymał 
znaczne posiłki w swym odwro- 
cie i niezaprzeczenie zadali stra 

ty również Rosyanom, ale po< 
Wierzbołowem znów pobici zo- 

stali, jak również pod Filipowen 
i Bakałarzowem. W jednym z a 

taków nocnydh Niemcy został 
rozbici i zdziesiątkowani w la- 

sach i bagnach znajdujących m 

na pograniczu pruskiem. DzisJ 
kilku punktach wojska rosyjski 
wkroczyły znowu do Pru 

schodnich, ale główna lmia zada 
wala się trzymaniem pogranicza 

Rosyanie przygotowują się do sil 

nej ofensywy w okolicy jezio 

mazurskich. 
__ w Płockiem wojska rosy] 

skie szybko postąpiły ku granic: 
niemieckiej, wyparły Niemców ; 

Włocławka chwilowo zajętego 

zajęły silne W 

o kilka mil zaledwie od Torunia 

potężnej twierdzy pruskiej. 
Przypisek Redakcyi: Doniesie 

sienie to ważne: jeżeli prawdzi- 
we, to dowodzi ono poza wypar 
ciem Niemców z północnej czę- 
ści Królestwa, także i tego, z 

Rosyanie okrążają armię nie 

jmiecką walczącą w|Suwalskien 

- i w Prusiech Wschód, a wziąw- 
, szy ją we dwa ognie, mogą jej 
- zgotować klęskę, poczem izola- 
i cya Torunia nie przeszkodzi Mo· 
- skalom Wkroczyć do Poznańskie 

żgo. 
v 

·"·''' 

. Car na froncie bo° 

jowym. 
" 

Petrograd, 9 października. — 

1 
Car Mikołaj przebywa w Białym- 
stoku, niedaleko linii walk w Kro 

lestwie, stąd car zamierza się u-- 
dać do Osowca, by załodze po- 
dziękować za bohaterską obronę 

t tego punktu, który choć wcale nie 
forteca, a ledwie wzmocniony 

fortyfikacyami ziemnemi potra- 

fił się oprzeć olbrzymio liczniej- 
: 
szy m tydzień z górą trwającym 
atakom niemieckim. 'Urząd wo- 

1 
jenny donosi o wielkim entuzyaz- 

5 
mie panującym wśród wojsk i 

1 ludności rosyjskiej. Dowodem ma 
1 
być ogromna liczba ochotników 

' zgłaszających się do służby woj- 
• skowej — zapisało się na listy już 
7 
około 5 milionów ochotników 

[ (?!). Władze narazie żadnych o- 
1 
chotników nie (biorą, mając re- 

zerw i liniowych wojsk, nie zmo- 

bilizowanych jeszcze zapasy bar- 
1 
dzo wielkie, na długo wystarcza- 

jące. 

; Doniesienia Nie- 
mieckie. 

r 

r Berlin, 9 października. — U- 

? rząd niemiecki stale głosi o zwy- 
5 cięstwach swoich wojsk w Pru- 
- siech i w Królestwie: pod Augu- 
• stowem Rosyanie mieli zostać po- 
- bici i pod Suwałkami również.W 

r środkowem Królestwie wojsk.i 

rosyjskie miały się zapędzić aź 

nad Wisłę i koło Rudowa pobiły 
f część garnizonów fortecy Iwa- 

e nogorodziij. W Suwalskiem 

i Niemcy wzięli Rosyanom 300 J 

jeńca i kilka dział maszyn >wych. 
, Pod Iwanogorodem 4800 Rosyan 
miało się dostać do niewól·. 

Przypisek Redakcyi: Możl;- 
• wem jest, że w potyczkadh tu i 

- tam Niemcy sukcesy odnieśli i 

- jeńców pobrali, co w walce z ko- 
i żakami jest dla regularnego żoł- 
• nierza jak niemiecki zgoła uic 

\ trudne; jednakże walki większe 
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jak pod Suwałkami i Augusto- 
wem trwały po dni parę i choć 

może w jednym dniu Niemcy 

wzięli górę, zato w końcu bitwy, 
dbie przegrali, czego 

' dowodzi 

dhoćby ten fakt, że się tam ze 

wszystkich pozycyi wycofali i stc 

ją na samem pograniczu, a nawet 

wgłąb Prus się schronili. 

Chwalą Polaków. 
Berlin, 9 października. — Ra- 

porty wojenne niemieckie wielkie 

pochwały przyznają Polakom za 

ich lojalne zachowanie się wzglę- 
dem władz niemieckich, oraz żoł- 

nierzom polskim za ich bezprzy- 
kładne męstwo... W Niemczech 

gotują się na długą wojnę, świad- 

czy o tem okoliczność ta, że wete- 

rani podoficerowie wszędzie mu- 

sztrują 14-to do 16-to-letn.ch 

chłopców, sposobiąc ic hdo służ- 

by wojskowej na późniejszy czas 

widocznie 

Walki na Wschod- 
nim Teatrze 

Wojny. 
Paryż, 9 października. — Dzi- 

siejsze raporty wojenne brzmią 

nader pomyślnie: Na lewem 

skrzydle Francuzi poczynili po- 

stępy bardzo znaczne, nieprzyja- 

ciel musiał znów cofnąć się w 

kilkunastu punktach, zwłaszcza 

w okolicy Arras. Obecnie działa- 

nia wojenne i walki rozciągają się 

na wydłużonej linii aż po same 

prawie brzegi Morza Północnego, 

wkraczając i na ziemię belgijską, 
czem nieledwie połączenie z wal- 

czącymi wciąż Belgami jest uzy- 
skane. Wszędzie na lewem skrzy- 

dle sprzymierzeni trzymają swe 

pozycye, a Niemcy wyparci zo- 

stali z kilku punktów, zajętych 

przed dwoma dniami i dziś są 

znów wszędzie w odwrocie. W 
centrum mniej walk w dniadh o- 

statnich. Niemcy tu trzymają się 

wciąż nad rzeką Meuse, jest to 

linia pomiędzy Verdun i St. Mi- 

chiel. Na prawem skrzydle w gó- 

rach Wogezach niema zmian ża- 

dnych. 

'BELGIA SIĘ JE PODDA. 
Poseł powiada, źe Belgia w razie potrzeby prze- 

niesie siedzibę rządu do Anglii. 

Imigracya znacznie obcięta. 
Tylko piąta część zeszłorocznej imigracji przy- 

bywa do tego krajn w dwóch miesiącach. 

Nowy rekord Amerykanów w lotnictwie 
Zarazki powodem strasznej choroby. 

ZASTÓJ W NAPŁYWIE IMI- 
GRANTÓW. 

Waszyngton, 9 października. — 

Ciekawe cytfry wyszły w tych 
dniach z biorą sekretarza pracy. 

Uwagę na siebie zwraca raport 
komisarza imigracyi, który do- 

nosi, że imigrantów w obecnych 
czasach do Stanów Zjednoczo- 
nych .przjtfbywa bardzo mało.Woj 
na europejska jest powodem tego 
zastoju. Ci, którzy mieli tu przy- 
jechać zostali wciągnięci do sze- 

regów, inni zaś, którzy mogli 
przyjechać, bo ich wiek nic 

wstrzymywał, nie mogą dostać o- 

krętów. Wrszystkie okręty prze- 
wożą obecnie Amerykanów wra- 

cających z Europy. 
Cyfry co do imigracyi za mie< 

siąc sierpień i wrzesień w roku 

przeszłym i obecnym przedstawia 

ją się następująco: 
W powyższych dwóch miesią- 

cach roku 1913go do Stanów Zje 
dnoczonych przybyło razem 277, 
787 imigrantów. W roku bieżą- 
cym w sierpniu i wrześniu przy 

było tylko '78,408 imigrantów. W 

jednym dniu, 30go września 1913 

roku przybyło do tego kraju 5,787 
ludzi, tymczas emtego roku w o- 

wym dniu przyibyło tylko 1,510. 
Przez wielkie porty atlantyc- 

kie do tego 'kraju w .powyższych 
dwu miesiącach przybyło przesz- 
ło 63,000 ludzi. 

musi być koniec zaburzeń i rozle- 
wu krwi. 

Rząd mexykaAski na razie nie 
uzna żadnego rządu w Mexyku. 
Wojska amerykańskie w Vera 

Cruz pozostaną jeszcze dłuższy 
czas, Ibo nie można ich cofnąć bez 
narażenia się na nowe komplika- 
cye. 
W sobotę odbędzie się konfe- 

rencya stronnictw mexykanskich 
i być może, że nowy prezydent 
zostanie ostatecznie przez wszy- 

stkie stronnictwa wybrany. 
Waszyngton, S października.— 

Podobno konstytucyonaliści za- 

mierzają prosić rząd amerykan- 
ki o wydanie niektórych Mexy-- 
kanów, którzy obecnie mają 
schronienie w granicach Stanów 

Zjednoczonych. Chodzi tu głów 
nie o Felixa Diaza, któremu w 

Mexyku zarzucają morderstwo. 

Rząd Stanów Zjednoczonych nie 

powiedział jeszcze czy wyda Dia- 
za. 

BELGIA NIE PODDA SIĘ. 

Waszyngton, 9 października.— 
E. Havenith, poseł belgijski w 

Waszyngtonie, ogłaszając wczo- 

raj, że siedziba rządu belgijskiego 
została przeniesiona z Antwerpii 
do Ostendy, powiedział, że choć- 
by każda piędź ziemi belgijskiej 
wpadła w ręce Niemców, to Bel- 

gowie jeszcze nie podpiszą ugody 
z Niemcami i czekać będą na de- 

cyzyę sprzymierzonych. 
—Nie wierzę, by Niemcy mo- 

gli zdobyć Antwerpię — mówił 

poseł belgijski — ale gdyby to na 

stąpiło i gdyby nawet zabrano 0- 

stendę, to Belgia się nie podda i 

zgodzi się tylko na to, do czego ją 
zmuszą swoją przewagą liczełbną. 

Powiedziano też wczoraj, że 

gdyby Niemcy zabrali Ostendę, 
wtenczas rząd belgijski przeniesie 
się do Anglii. Powiedziano jed- 
nak Belgom, że flota angielska 
nie pozwoli na zabranie miasta 

nadbrzeżnego i Belgowie praw- 
dopodobnie utrzymają swój rząd 
na ziemi ojczystej. 
BIL CLAYTONA PRZECHO- 

DZI. 

iSKAKUA AUMFAINli - 

CONIBGO WYRZUCONA. 

Nowy York, 9 października. 
— 

Dystryktowy sąd federalny wy- 
rzucił wczoraj skargę wniesioną 

przez kompanię telegrafu iskro- 

wego przeciw sekretarzowi mary- 
narki Danielsowi, który cenzora- 

mi obsadził wszystkie stacye tele- 

grafu iskrowego. Kompania chcia 
ła wstrzymać urzędnika federal- 

nego od wykonania poleceń rzą- 
du. Sąd powiedział, że kompania 

pretensyi żadnych nie może mieć, 

kraj ma prawo strzedz swej neu- 

tralności i ma też prawo kontro- 

lować tych, którzy mogliby tę 

neutralność przekraczać. 
Tymczasowy zakaz sądowy, 

wydany przez sąd, który nie miał 

w tej sprawie żadnej jurysdyk- 
cyi sąd dystryktowy zniósł. Rząd 
nie zważał wcale na ten zakaz. 

STANOWISKO RZĄDU AME- 

RYKAŃSKIEGO WOBEC 

SYTUACYI W MEXYKU. 

Waszyngton, 9 października.— 
W Waszyngtonie bawił wczoraj 
konsul Sillman, który wczoraj 
wieczorem wyjechał znów dc 

stolicy mexykańskiej,a przyje- 
chał jedynie dlatego, by otrzy- 
mać polecenia ważne od Wilso- 
na. Prezydent Wilson powiedział 
konsulowi Sullimanowi, że rząd 
amerykański specyalnie nie po- 

piera ani Carranzy ani Villi, lecz 

chodzi mu tylko o zaprowadzenie 
stałego rządu w Mexyku. Raz 

Waszyngton, y pazazierniKa.— 
Bil Claytona, skierowany prze- 
ciw trustom, został wczoraj prze- 
prowadzony w niższej izbie kon- 

gresu 244 głosami do 54. Bil ten 

wysłano natychmiast do prezy- 
denta Wilsona i ten go podpisze. 
Republikanie nie szczędzili 

wcale ataków, skierowanych na 

demokratów, którzy bil ten for- 

sowali. Nic jednak nie pomogło, 
bil przeprowadzono ogromną wię 
kszością głosów we formie nieco 

zmienionej. Bil Gaytona winę za 

formowanie trustów zwala na o- 

sobistości i osoby te będą krymi- 
nalnie odpowiedzialne za tworze- 
nie kartelów przeznaczonych na 
tamowanie konkurencyi przemy- 
słowej. Kara więzienna czeka 

przestępców tej ustawy. 


