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ZAJĘCIE BRUEGGEI GflNDAWY 

Plany niemieckie: na Lon- 

dyn i na Paryż. 
Walki we Francyi. | 

NAPOWIETRZNA BOMBAROA- 
CYA MIASTA PARYŻA. 

WALKI W POLSCE 

Przemyśl uwolniony 
ROSYANIE W ODWROCIE 

Niepewne Wieści. 

Z Włoch I Rumunii. 

Co słychać 
w Mexyku? 
Szybkie postępy 

Niemieckie. 
Londyn, 13 października. — 

Niemcy po zajęciu Antwerpii nie 

spoczywają — szybkim zwrotem 

uderzyli na miasto Gandawę i za- 

jęli je, a podobno dalsze oddzia- 

ły ich zapuściły się aż pod Brueg- 
ge, które zaczęły ostrzeliwać. Je- 
żeli faktem byłoby zajęcie Brueg- 

ge, to Ostenda, obecna stolica 

Belgii byłaby bezpośrednio za- 

grożona, ponieważ Bruegge od 

Ostendy jest oddalone o jakich 30 

mil zaledwie. Gandawę zajęto w 

6000 ludzi: dywizya konnicy nie- 

mieckiej przybyła pod miasto i 

zajęła je bez walki, żądając kwa- 
ter dla 6000 żołnierzy, którzy mia 

sto zajęli, a dalsze oddziały ich 

posunęły się dalej właśnie ku 

Bruegge. Obecnie linia działań 

wojennych na zachodnim teatrze 

wojny rozciąga się od Bruegge aż 
ku granicom Szwajcaryi nieled- 

wie— a choć z przerwami, na ca- 

łej tej przestrzeni walki się toczą 
zaciekłe. 

Po zdobyciu Ant- 
werpii. 

Londyn, 13 października. — 

Wszystkie wiadomości z wojny 

europejskiej zostały zaćmione 

przez ostatnie nowiny z Antwer- 

pii, zdobytej onegdaj przez Nie- 

mców: prasa angielska, francus- 

ka i niemiecka oczywiście oma- 

wiają wszelkie możliwe skutki 
i 

wpływy tego ostatniego sukcesu 

niemieckiego. Najważniejszym 
-ukcesem jest to, że 5 korpusów 

wojska niemieckiego, czyli 
około 

ćwierć miliona ludzi zostało u- 

wolnionych z pod twierdzy i ci 

żołnierze mogą być użyci w in- 

nej stronie teatru wojny, a mia- 

nowicie przeciwko sprzymierzo- 
nym w okolicy Ostendy,, lub Lil- 

« — na pograniczu iraucuskiem, 

gdzie trwają na śmierć lub życie 
zapasy francusko-niemieckie. Mo 

żliwości planu niemieckiego są 

obecnie dwojakie: Może na Os- 

tendę pójdą, aby zająwszy to mia 

sto, pozyskać dla swych okrętów 
i łodzi podwodnych wygodną 

podstawę operacyjną, a także dla 

aeroplanów i balonów łatwiejszy 
dustęp do brzegów angielskich z 

drugiej strony Kanału. Narazie 

oczywista niema niebezpieczeń- 
stwa bezpośredniego inwazyi nie- 

mieckiej do Anglii, ponieważ flo- 
ta angielsko-francuska nie prze- 
puściłaby jednego okrętu niemie- 

ckiego przez Morze Północne, ale 

aeroplany szkodzić mogą Lon- 

dynowi ciężko, jak szkodzą Pa- 

ryżowi, choć Niemcy już od Pa- 

ryża daleko. Drugi plan jest ta- 

ki, by wojska z pod Antwerpii 

pchnąć na prawe skrzydło nie- 

mieckie, tak silnie napierane 

przez lewe francuskie 
— a tem 

odzyskać utracone pozycye i po- 

wtórnie atakować Francuzów : 

nie tyle już rozchodziłoby się tu 

o marsz ponowny na Paryż, jak o 

zajęcie brzegów naprzeciwko An- 

glii, by podobnie jak z Ostendy 

zagrażać jej przez Kanał. Wielkie 

działa 4'2-centymetrowe z pod 

Antwerpii mają być posłane na 

centrum niemieckie, pod twierdzę 

Toul i Verdun, które Niemcy od 

miesiąca nadaremnie szturmują: 

działa te może pomogłyby Niem- 

com do zdobycia tych potężnych 
fortec, a wówczas przerwa doko- 

nana zostałaby w linii obron fran 

cuskich i nią możnaby znowu w 

krótkim stosunkowo czasie posu- 

nąć się pod Paryż. Narazie i 
do- 

tychczas armaty francuskie góro- 

wały nad niemieckiemi, 
ale ta— 

kidh potworów, jak antwerps— 
kie działa jednak Francuzi nie po- 

siadają. Ciekawą jest kwestya, 

jak się Niemcy zachowają wzglę- 
dem Holandyi: uważają wszyscy 
za rzecz pewną, że Niemcy zażą- 

dają od Holandyi pozwolenia na 

użycie zupełnie dowolne ujść rze- 

EJ, BO JAK DMUCHNIE 

kt Szeldy, nad którem leży Ant- 

werpia, a jeśli Ho'andya nie po- 
zwoli dobrowolnie, to Niemcy 

przemocą ujścia te zabiorą, wów- 
czas byłoby to pogwałceniem ne- 
utralności i wojna z Holandyą 
byłaby pewna. 

Szczegóły Walk 
pod Antwerpią. 
Londyn, 13 października. — 

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż 

Niemcy starać się będą wpędzić 
wojska sprzymierzone nad kanał 
La Manche i zająć wszystkie wa- 

żniejsze porty pod kanałem. Do- 

tąd podstawą operacyjną Niem- 
ców jest zniszczone doszczętnie 
miasto Mons i tu w okolicy roz- 

grywają się tytaniczne zapasy: 

Francuzi chcą oskrzydlić Niem- 

'ców, Niemcy o temże samem my- 
ślą względem Francuzów. 

— W walkach straszliwych pod 
fortami antwerpskimi Waelhem i 

St. Catharine — Niemcy stracili 
jak już z całą pewnością obliczo- 
no, około 45,000 ludzi; Belgowie 
tam walczyli z kolosalnem mę- 
stwem i bohaterską odwagą, a 

sami stracili też około 30,000 lu- 

dzi. Wobec poddania miasta o- 

koło 6000 Belgów, oraz 2000 An- 
glików musiało przejść na tery— 
toryum holenderskie, gdzie ich 

rozbrojono i internowano pod 
strażą do końca wojny. Większa 
część armii belgijskiej z królem 

Albertem jest skupiona w okoli- 

cy Ostendy, gdzie również znacz- 
ne posiłki angielskie lądują: przy 
gotowuje się tam ważna i wielka 

rozprawa, która zadecyduje o lo- 

sie Belgii i wybrzeżach Kanału. 

Walki we Francyi. 
Paryż, 13 października. — Na 

lewem skrzydle francuskiem wal- 
ki toczą się żywe i bardzo zacię- 
te, a postęp sam choć istnieje, je- 
dnak jest bardzo powolny: w oko 

licy Lassigny i Roye Niemcy wy- 
konali bardzo potężny kontratak, 
ale zostali odparci z ogromnemi 
stratami. Walczono wczoraj w o- 

kolicy La Basse, Estaires, Haze- 
brouk i St. Die. W tej stronie 

Niemcy również, jak w Belgii — 

j starają się po ciągnąc s^rzymie- 

rzonych aż do wybrzeży Kanału. 
W centrum nad Oise Niemcy - 

puszczają swe pozycye, z jednej 
strony z powodu nieustannych 
napierających potężnie ataków 

francuskich, z drugiej — z powo- 
du, iż aprosze niemieckie, zapo- 
wietrzone i zalane wodą, stały 

się tam wprost nic do użytku ! 

żołnierza tam chorowali i choru- 

ją, a z powodu ciągłych walk tru- 

pów niema komu chować, więc 

gniją w błocie po dołach wraz z 

żywymi, gnijącymi już za ży- 

cia... Położenie wojsk niemiec- 

kich w tych stronach opisać się 
nie da: brak Niemcom żywności, 
opatrunków, wody do picia, sło- 

wem wszystkiego. W stronie rze- 

ki Meuse — Francuzi atakują nie 

ustannie, Niemcy tam stale w 

defensywie. 
— Krwawe i zacięte walki to- 

czą sie w stronie twierdzy Lille: 

ucierają sie tam przednie straże 

francuskie z kawaleryą niemiec- 

ką, a walki zdają się maskować 

i zapowiadać ważne wydarzenia, 
niektórzy przypuszczają, że w tej 
stronie rozegra się rozstrzygają- 
ca bitwa. 

Aeroplany Niemie- 
ck.e nad Paryżem. 
Paryż, 13 października. — 

Wczoraj znowu aeroplan niemie- 

cki ukazał się zrana nad miastem 

i w kilku punktach dzielnic roz- 

maitych rzucił parę pocisków, je- 
den z nich padł w .pobliżu dworca 

północnego, gdzie w pociągaćii 

tvsiące pasażerów się znajdowa- 
ło. Na szczęście pociski przeważ- 
nie nie explodowały. Ogółem o 

osoby zostały zabite. Niemcy 

znów celowali w okolice katedry 

Notre Dame — widocznie usiłu- 

ją zburzyć i tę katedrę, jak w 

Reims. Rząd utworzył stałe pogo- 

towie awiatyczne na ochronę 

stolicy, a skoro tylko doniosą w 

tkolicy o pojawieniu się aeropla- 

nów niemieckich, natychmiast 

mają aeroplany francuskie ruszać 

na obronę i odpędzenie wroga; 

gen. Hirschhauer expert awiaty- 

ki jest komenderującym pogoto- 

-<-f- ... : 

wia tego. 
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Glosy Niemieckie. 
Berlin, 13 października. — 

| Niemcy utrzymują, że pod Lille 

ich oddziały kawaleryjskie stano- 
wcze odniosły zwycięstwo nad 

francuskimi, szczegółów walk 

tych niema, ale wszystkie raporty 
zwycięskie donoszą postępie 
Niemców ku południowi pożal 
Lille, a wycofaniu się Francuzów 
z okolicy twierdzy. Niemcy są- 
dzą swe położenie na teatrze fran- 

cuskim jako nader pomyślne i za- 

powiadają sobie, iż pod koniec pa- 
ździernika staną w Paryżu. Ogło- 
szono świeże listy strat: z poprze 
dniemi określają one liczbę zabi- 

tych, ranionych i zaginionych na 

211,000, liczby te obejmują tylko 

straty pruskich wojsk: saskich, 

bawarskich i wuerttemberskicn 

I tam nie zaliczono. Nastrój w 

Niemczech po zdobyciu Antwer- 

pii poprawi! się bardzo znacznie. 

Skąpo Wieści. 
Paryż, 13 października. — Na- 

der niewiele dziś jest wiadomo- 
ści z teatru francuskiego wojny: 
urząd wojenny ogłosił .tylko ty- 

le, że walki toczą się na całym 
froncie bojowym, ale decydują- 

cych zajść nie było żadnych. 

Walki w Polsce. 
Wieść o uwolnieniu 

Przemyśla. 
Wiedeń, 13 października. — 

Urząd wojenny austryacki ogła- 
sza powtórnie już, że w Galicyi 

Austryacy waine odnieśli suk- 

cesy, mianowicie wojskom au— 

stryackim udało się przekroczyć 

j Dunajec i wyprzeć Moskali z ca- 

łej przestrzeni pomiędzy tą rze 
- 

ką a Sanem, tak że Moskale już 
znowu są za Sanem, a twierdaa 

Przemyśl po dzielnej obronie zo- 

stała uwolniona od oblężenia i - 

becnie wchodzą do niej wojska 

j austryackie, pobitwszy Moskali 

pod Łańcutem i Dynowem, oraz 

w kilku innych punktach. Cały 

szereg miast i miasteczek 
odebra- 

no Moskalom, którzy cofając się 

w wielkiej masie, przekraczali 
San pod miasteczkami Sieniawą 

(Dokońeztun «. stronicy 6-tej). 

Lyncz w Stanie Illinois 
Zastrzelono Wiocha, który zra- 

nił dwóch Amerykanów. 
W Obronie Towarów Amerykańskich. 

Ważne oświadczenie Prezyden- 
ta Wilsona. 

Ataki Republikanów. 
Niesłuszna dyskryminacya: północ pła- 

cić ma podatek. 

Z posiedzenia najwyższego trybunatu. 
LYNCZOWANIE W STANIE 

ILLINOIS. 

Percy, 111., 13 października. — 

Kłótnia o papierosa w VVillisvil- 

le, 111., spowodowała pojedynek 
rewolwerowy, morderstwo jedne- 

go człowieka, postrzelenie dwu 

innych ludzi i zlynczowanie 
czwartego. 

* — 

Do punktu kulminacyjnego 

sprawa ta doszła wczoraj kiedy 
tłum mężczyzn zamaskowanych 

wyłonił się z lasku przy drodze, 

rewolwerami otoczył szeryfa Bre- 

snera i wydarł mu więźnia, nieja- 

kiego Alberta Ciazza i w obec- 

ności szeryfa podziurawił go ku- 

lami jak rzeszoto. 
Ciaza był górni- iem, jest on 

Włochem i razem l bratem wdał 

się w kłótnię, następnie w poje- 

dynek z dwoma Amerykanami, 
z 

Willisem Adams i Bernardem 

Cooperem. 
Spór ciągnął się od dawna po- 

między górnikami włoskimi 
w 

Willisvile a górnikami amery- 
kańskimi. 
W sobotę wieczorem brat 

za- 

strzelonego Włodhia wdał się 
w 

spór z Adamsem i Cooperem. 
Po- 

szło o papierosa, o którego Włoch 

jednego z powyższych prosił. 
— 

Włoch nie dostał papierosa i przy 
szło do kłótni, która zakończyła 

się walką na rewolwery. 
W wal- 

ce tej Sam Ciazzi został prawie 
na miejscu uśmiercony, Cooper 

został śmiertelnie zraniony, a A- 

dams podobno jest również blis- 

kim śmierci. 

ŚPI PRZEZ 10 x. 

Boston, Mass., 13 października. 
W stanowym szpitalu w East 

Gardner znajduje się mężczyzna 

liczący lat 27, który tam śpi przez , 

ostatnie 10 miesięcy i który bę--i 

dzie jeszcze spał przez jeden 
rok. 

Władze szpitalne nie chcą wydać 
nazwiska tego człowieka. 

Człowieka tego do szpitala przy ! 

wieziono jako cierpiącego na u-1 

myśle. Pacyenta śpiącego 
karmi 

się dwa razy dziennie przy po- 

mocy węża zapuszczonego do 
żo- 

łądka i podaje mu się mleko, jaj- 
ka i pewne przygotowane już wa- 

rzywa. Nie traci wcale 
na wadze 

choć się w ostatnich dziesięciu 

miesiącach nie zbudził. 

PIERWSZA SESYA PO WA- 

KACYACH. 

Waszyngton, 10 październiki». 
— Zebrał się wczoraj ponownie 
sąd najwyższy w tym kraju, po 

wakacyach trwających cztery 

miesiące. Sędzia McReynolds za- 

jął swoje miejsce w składzie try- 
bunału i członkowie udali się na- 

stępnie do prezydenta Wilsona. 

Dzisiaj sad ten przystępuje d ) 

obrad nad sprawami. Decyzye zo- 

staną ogłoszone dopiero w przy- 
szły poniedziałek. 
Główny sędzia White w krót- 

kiej przemowie oddał cześć pa- 
mięci zmarłego sędziego Lurto-- 
na. Od sędziego McReynoldsa 
przyjęto przysięgę i wprowadzo- 
no go uroczyście na ławę sędzio- 
wska. 

Sędziowie tego trybunału za- 
mianowani są na termin dożywot- 

ny, z powodów politycznych nit 

można ich usunąć ze stanowiska- 

OBAWA ROZRUCHÓW RA- 

SOWYCH. 

Springfield, 111., 13 październi- 
ka. — Po otrzymaniu ważnego 
listu od szeryfa Frazera w Cairo, 

111., gubernator Dunne zatelegra- 
fował natychmiast do kapitana 
milicyi Roy Ltes i kazał mu 

trzymać swoją kompani żołnie- 

rzy w pogotowiu. Szeryf obawia 

się walk rasowych w Cairo. 
Rozruchy rasowe powstawały 
wskutek zamordowania R. John- 
sona, którego jakiś bandyta mu- 

rzyński obrabował i zabił. 

Dwódh murzynów aresztowa- 

no, lecz obaj wypierają się jakiej- 
kolwiek wiadomości o tej zbrod- 
ni. Trzeci murzyn, którego dwaj 
inni oskarżają znajduje się na 
wolności. 

ATAKI REPUBLIKANÓW. 

Waszyngton, 13 października. 
Republikanie przez swych przed- 
stawicieli w senacie ostro atakują 
demokratów z powodu propono- 
wanego podatku wojennego.Roz- 
począł wczorajszą tyradę senator 

Snioot z Utah, który zarzucił de- 

mokratycznej administracyi roz- 

rzutność. Senator Borah z Idaho 

powiedział, że demokraci w krót- 
kim czasie będą żądali podwyż- 
szenia podatku wojennego, bo o- 
becnie proponowane dochody nie 

wystarczą. Borah powiedział, że 

demokraci tajnie zgodzili sie 

na przeprowadzenie $40,000,000 
na pogłębienie rzek. Propozycya 
ta ma być wniesiona na następ- 

nej sesyi kongresu. 
Czynił on także wyciągi z plat- 

formy baltimorskiej, gdzie demo- 

kraci wspominają o niepotrzeb- 
nych urzędach, przeznaczonych 

tylko na uszczuplanie funduszów 

publicznych. Borah utrzymuje, że 

gospodarka demokratyczna 
ko- 

sztuje $3,000,000 tygodniowo wię 

cej niż gospodarka poprzedniej 
a- 

dministracyi. 
Z ciekawym zarzutem, ponie- 

kąd słusznym, wystąpił senator 

William Alden Smith, który po- 

wiedział, że podatek od piwa jest 

(Dokończenie na str. fi-ej). 


