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ROK XXV 

Okręty wspierają 
akcyę na lądzie. 

NIEMCY W ODWROCIE 

Walki pod Lille. 
Mało wieści z Francyi. 

WALKI NA MORZACH. 
Z Dalekiego Wschodu. 

Z Wojny Serbskiej. 
WŁOCHY,TURCYAI ALBANIA 

W POLSCE NIEMA ZMIAN 
W SYTUACYI. 

Sprzeczne Raporty, 

BITWA POD KOZIENICAMI. 
Wieści z Zachod- 

niego Teatru 

Wojny. 
Londyn, 22 października. — 

Punkt ciężkości walk zaciętych 
na zachodnim teatrze wojny znaj- 
duje się obecnie w zachodniej 

Belgii nad samem jej wybrze- 
żem, które chcą sforsować Niem- 

cy, by zeń Anglii zagrażać w je- 
dną stronę a w drugą Paryż za- 

szachować: sprzymierzeni bro- 

nią Niemcom dostępu do wybrze- 
ża na południe poza rzekę Yser, 

której znakomicie broni pozosta- 
ła armia belgijska z królem Al- 
bertem na czele, a wspierają jej 

akcyę Anglicy i Francuzi, któ- 

rzy dalej na linii walk na swem 
lewem skrzydle zmagają się z 

Niemcami ku Lille we Francyi 
i Arras. Jak dotąd to Niemcom 
nie udało się przełamać linii 

sprzymierzonych wojsk i wszędzie 
zostali odparci, cofają się też na 

całej linii choć nader powoli.Mia- 
sta Dunkirk i Dixmuide, które 

były najbliższym celem działań 

niemieckich są wciąż w posiada- 
niu belgijskiera i francuskiem a 

Niemcy są od nich dzisiaj dalej 
niż kiedykolwiek. Walki zacięte 

toczą się na samem nieledwie wy- 

brzeżu, tak dalece, że okręty an- 

gielskie i francuskie zwłaszcza 

lżejsze mogą podpływać du sa- 

mego ibrzegu i wspierają akcyę 

na lądzie: tak bardzo mogą się 

okręty zbliżyć, iż kule cięższych 
dział padają na ląd o cztery mile 

od brzegu; niektóre też okręty 

wdarły się.wgłąb ujść rzecznych 
i kanałowych i jeszcze bliżej się- 

gają nieprzyjaciela. Niemcy usi- 

łowali odegnać statki owe za po- 

nocą swoich łodzi podwodnych,! 
łle Anglicy osłonili kanał La 

Manche, gdzie się owe działania 

iokonują od północy silnym kor- 
lonem torpedowców, które łodzie 
liemieckie odegnały, a nawet 

niały zniszczyć jedną, czy dwie, 
ile o tem niema żadnych szczegó- 
ów ni potwierdzenia.Angielskie 
nonitory znajdują się również na 
przeciwko miasto Ostendy blisko 

brzegu i bombardują pozycye 

liemieckie skutecznie. Do Lon- 

dynu doszło doniesienie, iż Niem- 
' 

:y opuszczają już Ostendę, nie 

nogąc się tam utrzymać, ale te- 
*o doniesienia również jeszcze nie 

potwierdzono. Podobnie donie- 

siono, ii Niemcy ewakuowali i 

Bruegge... Straty niemieckie maj 

ią być olbrzymie 
— rzeź to mar 

>yć formalna — a stąd to po- 
:hodzi iż pozycye ich są nader 

rudne i wystawione na ogień ze 
' 

vszystkich niemal stron. Prąc 

cu wybrzeżom fra-ncuskim Niem- 

ry usiłowali przeciąć komunika- 
' 

:ye kolejowe z miastami Calais 
; 

Boulogne — zamiar ten spełzł 

completnie na niczem. Trzykrot- , 

lie Niemcy atakowali Nieuvpor: ^ 

Dixmukle i za każdym razem zo 

.tali odparci, broniły tych punk- 
ów wojska belgijskie, które po- 
kostu cudów bohaterstwa doko- [ 
łykały i chwałą nadzwyczajną 

>ię okryły, jak o tem wspomina- 
! 

raporty francuskie i angielskie. 

Zrazu w atakach na całej linii ] 

S'iemcy obalali wszelki opór — < 

r. taką szli forsą i rozmachem, 
a- 

5 

e po każdym takim ataku Belgo- 

wie skupiali się w sobie i rusza- 

i do kontrataku na bagnety, ktć i 

rym trzykrotnie Niemcom ode- i 

Drali pozycye wzięte i w końcu 

>drzucili Ich zupełnie. l 

Szczegóły Walk. ! 
Londyn, 22 października. — 

1 

Pod Ostendą znajdują się liczne 
1 

monitory angielskie: Severn, * 

ooni. E. Fullerton, Humibert, 

Com. A-Snaggs Mersey i L. Coni. j 
R. Wilson; kilka tych statków 

oudował rząd angielski dla Bra- 

zylii i zakupił je juz w czasie 

A'ojny.Statki te mają powodować 
Dkropne szkody w pozycyach 

1 

niemieckich : są one tak lekkie, 

iż wprost do Drzegu docierają i 
< 

ialeko na ląd rzucają pociski. 
— W tym zakątku Belgii, któ- 

-y jest obecnie najsilniej ogarnio- 
iy ogniem walk i ataków niemie- 

1 

•kich przedmiotem, Belgowie trzy 
^ 

nają front linu bojowej długiej 
a blisko 20 mil angielskich : leżą 
>ni tam w wykopach i aproszach 
. 'bronią się zwycięsko wszelkim 
liemieckim wysiłkom : aidki wy- 

* 

;rzymują z zimną krwią, poczem 
1 

.irządzają kontrataki na bagnety 
1 

:ak impetyczne, iż nic im się o-- 
?rzeć nie jest w możności: ha- 
słem tych ludzi są słowa: „Po-- . 

imij na Lowanium!" i te słowa ^ 

iodają dzielnym Belgom sił do ^ 
walki z wrogiem, który zniwe- 

^ 
:zył ich pifkną ojczyznę. 

Walki we Francy i. i 
Paryż, 22 października. — We 

7rancyi tylko na lewem skrzydle 
:rwają walki ważniejsze i mają-- 
:e wpływ na sytuacyę: walki te 
)d Lille, miasta leżącego na po- 1 

^raniczu prawie Belgii ciągną się 
iv kierunku płoudniowym ku 

\rras — tj. na lewem skrzydle 
Francuzów, a prawem Niemców. 
[ w tej stronie działają wszyst— 
cie wojska sprzymierzone prze-- 
:iwko Niemcom, którzy atako- 
wani, raz poraź kontratakują, a- 

e w rezultacie stale linia ich •ugl- 
la się w tył i wycofuje się z zie- 1 

ni francuskiej, której Niemcy J 

wogóle już tylko skrawek półno— 
:ny posiadają, 
— Walki pod Lille szczegól- 

liejszą odznaczają się zacięto- ] 

·,.· :' ·· tC V * 
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;cią: miasto to stało się głów- 
ym punktem armii gen. v. Boeh- 

na, a Francuzi od dni paru usi- 

ują je Niemcom odebrać, w razie 

fdv im się to powiedzie, Niemcy 
'V tej stronie nie będą mieli już a- 
li jednego większego miasta, ja- 
co podstawy operacyjnej i będą 
nusieli wycofać całe swe prawe 

skrzydło do Belgii. 
— Raporty francuskie brzmią 

nniej więcej jak następuje: 
-Yzez cały dzień walka gorąca to- 

:zyła się na linii od rzeki Yser i 

vybrzezy morskich aż po La 

3assee: wszędzie ata-ki niemiec- 

:ie zostały odparte, a sprzymie- 
zeni stale zyskują pole i wy- 

żerają wroga dalej ku północy— 
vschodowi. Na skrzydle prawem 
rancuskiem i w centrum niema 

vazniejszych zmian w sytuacyi. 
— Raporty niemieckie przeczą 

>owodzeniom francuskim i utrzy 

nują, że ataki sprzymierzonych 
la Lille wszystkie zostały odpar- 
e i miasto pozostaje w mocy 

lieiniećkiej. 
— Ostatnie doniesienia poda- 

ą, że Francuzi odrzucili 
Niemców 

iż za Courtrai i zajęli to miasto, 

^dobnież" miasto Roulers zosta- 

o zdobyte przez wojska sprzy- 

nierzone. Niemcy w odwrocie na 

:ałej linii. 

Wsparcie dla Bel- 

gów-wygnańców. 
Londyn, 22 października. 

— 

Iząd angielski uchwalił asygno- 
vać sumę $750,000 na wsparcie 
lia Belgów-wygnańców i ich 

odzin ; na tenże cel Czerwony 

vrzyź angielski ofiarował sumę 

150,0000 ; nadto inne prywatne 

>rganizacye i komitety obywa- 
elskie spieszą wygnańcom z po- 

nocą w pieniądzach ł artykułach 

ywnościowych. 

(siążęta - ofiarami 
Wojny. 

Londyn, 22 października, — 

Donoszą tu, iż w walkach ostat- 
·SSf "" · - ·---· - ··· 

nih na pograniczu belgo-francu- 
skiem sprzymierzeni zajęli pew- 
ne miasteczko, opróżnione przez 
Niemców i w jednym z domów 

znaleźli zwłoki ks. Maxymiliana 
Heskiego: ciało wykazywało 5 

ran postrzałowych zadanych z 

tułu — a ogólna panuje opinia, że 

księcia zastrzelili jego właśni 

żołnierze. Dalej donoszą, że w 

tychże walkach we Francvi zgi- 

nął bez wieści zięć ces. Wilhel- 

ma, w. ks. August Bruszwicki. 

Walki na Morzach 
Londyn, 22 października. — 

Wciąż powtarzają jakieś niedo- 
kładne wieści o bitwie morskiej 
na Bałtyku: koło Fallsterbo, 

Szwecya, widziano całą flotę nie- 

miecką, koło wyspy Rugii bitwa 

odbyć się miała: nic pewnego nie 

wiadomo o tem zajściu. 
— Donoszą z wód azyatyckich. 

iż niemiecki krążownik „Emden" 

grasujący na tych wodach zatopił 
znowu 5 statków handlowych an- 

gielskich niedaleko wybrzeży Ko 

chinchiny: zatopione zostały stat- 

ki: Troilus, Chilkana, Benmohr, 

Clan-Kjrant i Porabble. 

Walki na Dalekim 

Wschodzie. 
Tokio, 22 października. — U- 

rząd wojenny japoński.donosi, iż 

okręty japońskie zajmując ostat- 
nio szereg wysp niemieckich zna- 

czne wzięły zdobycze w pienią- 
dzach, broni i wszelkiego rodza- 

ju wojennych zapasach. lOciu 

urzędników naczelnych niemiec- 
kich wysp owych poddało się Ja- 

pończykom bez walki. Jeden krą- 
żownik pomocniczy niemiecki ró- 

wnież został zajęty a jeden za- 

topiony. 

Z Wojny Serbskiej. 
Nisz, 22 października. — U- 

rząd wojenny ogłasza, że w 

dniach od lTgo października do 

wczoraj toczyły się walki nad 

(Dokończenie na str. 8ej.) 
. · -. 

Protest Stan. Zjednoczonych. 
Anglia zabrała trzy okręty amerykańskie. 

Nunsterberg zostanie na 
stanowisku. 

Uniwersytet nie przyjął jego 
rezygnacyi. 

Wycofanie wojsk ame- 
rykańskich. 

Protest i prośba Katolików. 
— Okru- 

cieństwa mexykanskie. 

Samobójstwo dwóch chłopców. 

PROTEST STANÓW ZJED- 
NOCZONYCH. 

Waszyngton, 22 października 
— Stany Zjednoczone stanowcze 

zażądały wydania okrętu frach- 

towego należącego do iirmy ame- 

rykańskiej a skonfiskowanego 

przez okręt wojenny angie tekr 

Anglicy zabrali na morzu okręt 

olejny, John D. Rockefeller : 

zabrali go do Kirkwall, na u y 

spić Orkey. Okręt ten jechał « 

Filadelfii do Kopenhagi nałado 

wany olejem iluminacyjnym. 
Rząd Stanów Zjednocznyct 

przesłał Angin natychmiastowi 

protest i to bardzo energiczny 

ponieważ Anglicy poprzednio za 
brali dwa inne okręty amerykai 
skie. Zabrano przedtem okręt) 
Brindilla i Plaira, które zdązalj 

do portów neutralnych pod flag, 

a"okręt John D. Rockefeller zbu< 
dowany był w Ameryce i pod ża- 

dną inną flagą Jak t5,lko amC° 

kańską podróży morskiej me od 

bywał. 
... 

Okręty zabrane przez Ang 

należą do trustu naftowego Stan- 

dard Oil Company. 
Nad zabranymi okrętami w a- 

dzę ma tylko rząd Stanów je- 

dnoczonych i Anglia niema pra- 
wa zatrzymywać ich na wodach 

atlantyckich. 
Stwierdzono już, że okręty te 

nie wiozły żadnej kontrabandy 

wojennej, że jechały z portu ne* 

tralnego do podobnego por u 

Europie. 
, . . 

Nie ulega żadnej wątpliwości i 

urzędnicy w departamenoesa 
nu nie wątpią również, ze Anglia 

okręty te wkrótce uwolni i kaze 

im jechać do portu, do którego po 

przednio dążyły· 
.,IlMCTTi.p REZYGNACYI MUNSTER, 

BERGA NIE PRZYJĘTO· 
Cambridge, Mass., 22 paz zier 

„ika—Proi. Hugo Muneterberg, 

:zynny członek redakcyi niemiec- 

kiego „Fartherland', pisma wy- 
dawanego W Obronie interesów 

niemieckich i austryackich cofną 

swoją rezygnacyę jako profesor 

psychologii na uniwersytecie 

Harvard na żądanie dyrekcyi za- 
kładu. Rezygnacyi tej zakład sta- 
nowczo nie przyjął· 
Zaciekły Niemiec złożył, rezyg- 

nacyę na żądanie niektórych A- 

lumnów tego zakładu, którzy za- 

grozili cofnięciem milionowych 
jfiar jeśli Munsterberg dalej bę- 
dzie w tym zakładzie uczył Ma- 

jor Clarence Wiener powiedział, 
że cofnie przyrzeczoną ofiarę w 

sumie $10,000,000, jeżeli Munster 

Derg nie zostanie wydalony. 
Wiadomość o cofnięciu na ż.i- 

ianie władz rezygnacyi Mu"5'"* 

berga podano w czasopiśmie, 

ktore się wysyła wszystkim aium 

nom zakładu. 

Munsteriberg mówił wczoraj, 
że zakład nie chciał przyjąć jego 
rezygnacyi. Niemiec powiedział, 
że go akcya Wienera wcale nie 

obchodzi i nie dba wcale czy Wie- 

ner istotnie cofnie swoją ofiarę 

czy też zakończy na groźbie,jak-i 
i ogłosił. 

OBCIĘLI PODATEK WO- 

JENNY. 
Waszyngton, 22 października. 

Komitet konferencyjny, który 

rozpatruje teraz «ustawę odno- 

szącą się do specyalnego podat- 
, ku wojennego dzisiaj ma zdać 

swoje sprawozdanie i to będzie 
bardzo ciekawe dla wnioskodaw- 

• ców. Komitet ten postanowił ob- 
• 

ciąć znacznie, bo o całe $1 · ,000- 

. 000 ten specyalny podatek. 
Jełśli raport komitetu fbędzie w 

obu izbach dzisiaj przyjęty, to 

kongres jeszcze dzisiaj wieczo- 

rem sfę odroczy do grudnia, kie- 

dy nowa sesya zostanie zwołana. 

Obliczono, że po obcięciu po- 
datek ten będzie przynosił rzą- 
dowi $90,000,000 rocznego do- 

chodu, czyli 17 milionów mniej 

niż pierwotnie liczono. 
Podatek obcięto na piwie i wód 

ce. Podatek od piwa zniżono z 

$1.75 na $1.50, a na tem rząd 
tra- 

ci 15 milionów rocznie. Podatek 

w sumie 5 centów od galona wód- 

ki zniesiono kompletnie. 
ZASTĘPCA SEKRETARZA 

MARYNARKI O OKRĘTACH 
WOJENNYCH. 

Otwarcie przyznano wczoraj, 
że marynarka Stanów Zjednoczo- 

nych okazałaby się niedostatecz- 

ną na wypadek wybuchu wojny. 
Tak wczoraj powiedział zastępca 
sekretarza marynarki Franklin 

D. Roosevelt. 

Roosevelt powiedział, że w o« 
statnich dwu latacih wskutek o- 

szczędnej gospodarki znacznie 

obcięto wydatki na manewry.Pc- 
wiada nadto, że z powodu braku 
lud/i w marynarce musiano ni'· 

r;;z wysyłać pancerniki tam, gdzie 
kanonierki całkiem wystrcza- 

łyby. 
Roosevelt utrzymuje, że z po- 

wodu braku ludzi tylko 10 pan- 
cerników lszej klasy licie 2ej 

klasy możnaby wysłać na woji.f, 
bo na więcej brak ludzi nie po- 
zwala. Marynarka obecnie po- 

trzebuje 18,000 ludzi, by okręty 
należycie do wojny przygotować. 
— W teoryi marynarka nasza 

posiada obecnie 10 okrętów pier- 

wszej klasy i 23 okręty drugiej 

klasy. W rzeczy samej do służby 

gotowych jest tylko 21 okrętów 
pancerników. 

Jest w marynarce dużo starych 
okrętów wojennych, których w 

rachubę brać nie można. 


