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Sprzymierzeni odzyskują grunt nad rzeką. - Potworne walki między Ostenda a Lille.-Walki w Alzacyi. 

POLSKIM TEATRZE WOJNY. 
MOSKALE POD KRAKOWEM. 

Austryacy poróżnieni z Niemcami. 
Z Wojny Tureckie). - Z Wojny Serbskiej. 

DZIAŁANIA NA MORZACH. 

Chiny a Rosya. 

Pogrom rewolucyi w Afryce Południowej. 
Z MEXYKU. 

Straszliwe rzezie 
nad rzeką Yser. 

Sprzymierzeni odzyska· 
ją utracone onegdaj 

pozycye. 
Paryż, 13 listopada. — Nad 

rzekami Yser i Lys, na przestrze- 
ni wąskiego pasa gruntu od O- 

stendy aż po Lille toczą się 
walki jakich prawdopodobnie do- 

tychczas w dziejach ludzkości nie 

było. Kraj to niski, niższy niż po- 
ziom morza, wodą z tam mor- 

skich i ciągłych deszczów jesien- 
nych rozmokły w jedno moczarzy 
sko, zryty podkopami i rowami, 
w których również woda stoi, 
wszelkie osady wsie i miasta spa- 
lone i w gruzy obrócone 

— w ta- 

kiem otoczeniu rozgrywa się już 
3-ci tydzień najpotworniejsza z 

walk w całej obecnej tak bardzo 

krwawej wojnie. Ostatnie walki 

tam stoczone — to wzajemne rze- 

zie/nie bitwy: źródła francuskiej 
informacyi podają, iż straty 

sprzymierzonych są bardzo cięż- 
kie, ale straty Niemców są w 

dziesięćkroć większe ponieważ 

Niemcy są przeważnie stroną a- 

takującą — a atak o wiele więcej 
sił potrzebuje, niż obrona i o 

wiele więcej ofiar pochłania. W 

jednej z utarczek, jakie się toczą 
co dnia i co nocy, naliczono po- 

nad 3000 trupów niemieckich 
— 

ileż musiało być rannych! Niem- 

cy walą jak taranem w obrony 
francuskie — z innych punktów 
linii sprowadzają żołnierzy nie- 

co wypoczętych i szturmują pun- 

kty nad Yser 
— by przerwać li- 

nie sprzymierzonych i dostać się 

na wybrzeże francuskie — ku 

Dunkirk i Calais. Ta taktyka nie- 

miecka niema .pozornie wielkiego 
uzasadanienia — wobec silnie 

wzmożonej ofensywy rosyjskiej 

na wschodzie: Niemcy na wy- 

brzeżach i tak sprawie nie będ? 

mogli wiele, jak długo 
na kanale 

iest pełna flota francuska 
i an- 

gielska, nadto choćby 
teraz i sfor- 

sowali przejścia nad Yser to ich 

podDunkirkiem spotka 
robota ta- 

ka sama, gdyż i tam przygotowa- 

no zalew kraju wodą z tam mors- 

kich, a sprzymierzeni odpadną 

tylko wstecz o mil ze 30 i 
wzmo- 

cnieni stawią opór tem zaciętszy. 

Niemcy zimować nie będą ani 
w 

okolicy Yser ani pod Dunkirkiem 

natura krają nie jest do tego 
sposobna przeto idzie tylko o u- 

trzymanie i Zdobycie pozycyi 

strategicznych — i tu Niemcom 

faktycznie nic innego robie nie 

pozostaje. Zdobycie onegdajsze 
Dixmuide było pierwszym w 3ch 

tygodniach walk w tej stronie su- 
kcesem ofensywy niemieckiej, a- 

le tylko połowicznym bo zdo- 

bycie owo nie oznacza przerwanie 
linii sprzymierzonych —- a tylko 
posunięcie się o parę mil na po 
łudnie. Już raporty urzędowe do- 

noszą, że sprzymierzeni dążą na 

północ i odzyskują wszystkie po- 
zycye nad rzeką, tak ze Niemcy 
ledwie w kilku punktach trzyma- 
ją się na lewym brzegu 

— wła- 

śnie w Dixmuide i okolicy. Ze 

Niemcy są przygotowani na od- 

padnięcie wstecz, to jest również 

faktem, ponieważ przygotowali 
oni sobie doskonałe obrony na dal 

szej linii Antwerpii — Bruxelli- 

Leodyum. Zdaje się, iż ioh nic 

innego nie czeka, jak cofnięcie ^ 
na tę linię. 

Szczegóły Walk. 
Paryż, 13 listopada. — Sprzy- 

mierzeni H j«ż na przedmieś- 
ciach Ostendy; niektóre donie- 

sienia głoszą, że i miasto samo 

już Nidhcom odebrano, ale ra- 

port urzędowy nie podaje tego 
szczegółu. Sprzymierzeni zajęli 

Y pres > walczą na linii YPr«s- 

Dixmuide, z celem odebrania Dix 

muide Niemcom. Urzędowo do- 

niesiono, iż wojska sprzymierzo- 
ne stanowczo poczyniły postępy i 

zadały wielkie1 straty meprzyja 

cielowi. Wojska straty ponoszą 
bardzo ciężkie, ale natychmiast 

wyrównuje się je pos.łkami.Cen- 
trum walk jest miasto Ypres, któ- 

re jest dziś jednem straszliwem 

rumowiskiem, rzeki Yser, Lys 

liczne łączące je kanały dos ow- 

nie krwią spłynęły i woda się 
w 

nich różowi chwilami, od masy 

krwi tam przelanej ; stosy ciał wi- krwira 

j wielu ranio- doczne są -^ h ói Wal- 
nych tonie w nurtach 

ka taka trwa juz trzy t. go 

sięga ona z Flandryi na południe 
w głąb Francyi na La Bassee 

Ulfe W tej okolicy wre rowmez 
gorący bój: P/zed,trzema 

d 

mi w potyczce w okolicy 
se Francuzi zdobyli 2 największe 

armaty niemieckie,Oraz jedną 

haubicę ponad l6centymetrową. 

IW Ypres onegdaj bombardacya 

| niemiecka spowodowała śmierć 

blisko tysiąca jeńców niemiec- 
kich, pojmanych w tych walkacn 
i trzymanych w wielkiej kuili 

•:worca kolejowego: pewna licz 

ba pocisków padła na tę halę, wa- 
ląc ją w gruzy i powodując sze- 

reg eksplozyi, a ludzie w niej 
żamknięci stłoczeni — wyginęli 
prawie wszyscy z półtora tysiąca 
jeńców i zbiegów wyszło cało 

tylko 284 pokaleczonych... 
— W jednej z ostatnich walk 

pod Vailley odznaczył się — js- 
ko prawdziwy bohater pewien 
żołnierz francuski — puszkarz- 
artylerzysta, który kierował je- 
dnem działem połowem : Nicvi- 

cy urządzili atak na bagnet)* na 

pozycye francuskie, ponieważ 
Francuzów było o wiele- mniej 
musieli się cofnąć, część tylko 
dział zdołali zagrzebać w ziemi, 
reszta została na pozycyach : je- 
den z arylerzystów oświadczył 
że się nie usunie i strzelać bę- 
dzie póki mu starczy pocisków; 
gdy Niemcy byli już o 300 jardów 
miał jeszcze pocisków tuzin, a 

skończył strzelać, gdy wróg był 
nie 4alej nad 50 jardów, wów- 
czas dopiero opuścił swe działo i 

szczęśliwie dostał się do szeregu 
towarzyszy, wyrządziwszy stra- 

szliwą rzeź wśród Niemców, któ- 

rych, jak obliczono położył sam 

ponad 300. 

—Nad rzeką Aisne trwa walka 

działowa, urozmaicona atakami 

Niemców na pozycye francuskie, 

jak dotąd Niemcom nie udało się 
sforsować linii sprzymierzonych 
— którzy wszędzie swe pozycye 

utrzymali 
— Raporty niemieckie głoszą, 

że wojska ńiemieckie stale dążą 
na południe od rzeki Yser, zaj^— 
wszy Dixmuide znajdują się o le 

o 50 mil od Calais, a o 50 od Dun 

kirku. W kilku punktach walk o- 

statnich Niemcy pojmali około 

3000 żołnierzy belgijskich prze- 
ważnie. 

Walki w Alzacyi. 
Berlin, 13 listopada. — W Al- 

zacyi ożywia się silnie tempo 

walk: wojska niemieckie skiero- 

wują ataki na silną twierdzę fran- 

cuską Belfort, o którego zajęciu 

już 2 fortów dawniej donoszono. 

W samej Alzacyi Francuzi są da-, 

lej nieco na północ ku Lotaryn- 

gii: zajmowali oni już dwukrot- 

J. B. Pallasch wypożycza pienią- 

dse na realność, sprzedaje karty o- 

krętowe i realności. 1146 Noble ul. 

«U· ·».·,.< 

nie miasta Altkirch, Thann i Mi- 

luz, za każdym razem byli wy- 
parci przez dywersye niemiec- 

kie; ud kuńca września Niemcy 
wyparli Francuzów zupełnie z tej 
strony swych ziem, a wojska 
francuskie cofnęły się na Belfort, 
który teraz idąc za Francuzami 

Niemcy atakują. 

Z Anglii. 
Londyn, 13 listopada. — Lord 

książę Koberts, sędziwy a zna- 

komity wódz angielski udaje się 
na belgijsko-francuski teatr woj- 
ny, by widzieć jak walczą żołnie- 
rze indyjscy, których miał nie- 

gdyś pod sobą. Ruberts liczy lat 

. 
— Z Australii donoszą, iż kolo- 

nia ta wyśle Anglii w najbliż- 
szym czasie dywizyę 25,000 .vy— 
borowego żołnierza, który już jest 
na' statkach. Zostanie ona desy· 

gnowana do Egiptu — na wypa- 
dek zagrożenia kraju tego ze 

strony Turcy i, lub podburzonych 
przez nią innych ludów mahome- 
tan skieh. 

Z Polskiego Teatru 

Wojny. 
Petrograd, 13 listopada. — Sen- 

sacyą chwili jest tu podawana, 
' 

choć nie potwierdzona urzędowo ! 

pogłoska, iż Austryacy są w o- 
strem nieporozumieniu z Niemca- 

' 

mi, a wódz austryacki gen. Dankl 
odmówił dalszemu współdziała- 
niu z gen. Hindenbergiem, które 

1 

to współdziałanie było raczej pod 
komenderowaniem. Austryacy 

mają silne do Niemców preten- 
' 

sye o to, iż interesy Austryi po- 

święcili własnym : mianowicie ko- 

menda niemiecka zniszczyła 

przeprowadzoną z powodzeniem 
inwazyę austryacką do Królest- 

wa i jej owoce, a wycofawszy się 
z pod Warszawy, zmusiła i Au- 

stryaków do cofnięcia się pod 
Kraków. Owo wycofanie się połą- 
czonych wojsk z Królestwa ma 

być winą fatalną następcy tronu 

niemieckiego, którego po niepo- 

wodzeniach na zachodnim teatrze 

cesarz przeniósł na teatr wschod- 

ni, gdzie książę uparł się by 
do- 

wodzić w centrum, które jak się 

spodziewano wkroczyć miało 

pierwsze do Warszawy : szło 

księciu o paradę wkroczenia 

nia do zdobytej stolicy 

polskiej. Tymczasem wobec 
ofen- 

sywy rosyjskiej, gdy Hinden-»- 

burg ne lewem skrzydle północ- 

nem, a Austryacy na prawem po^ 

łudniowem trzymali się długo sto 

sunkowo — książęca armia pier- 

wsza runęła do odwrotu i w po- 

płochu wstrzymać jej nie było 

można — oczywista za tą armią 

uchodzącą musiał się cofnąć 
na 

północy Hindenberg, 
a na połu- 

dniu Austryacy, choć ci właśnie 

najdłużej i najtepszy opór sta- 

wiali. O to wycofanie, spowodo- 

wane przez Niemców) gniewa się 
teraz au9tryacki gen. Dankl, któ- 

ry w Krakowie oczekuje oblęże- 
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lia miasta przez Rosyan; pod sa- 

mą twierdzą już będących. 
— Linie wojsk niemieckich są 

wyparte z Królestwa prawie zu- 
Dełnie: jedynie w okolicy Często- 
chowy trzyma się armii niemiec- 

ciej skrzydło południowe; Kalisz 
jest odebrany; na pograniczu u— 
tarczki się toczą mniej ważne; 

jitwy wielkiej oczekiwać należy 
a przestrzeni Częstochowa-Kra- 
fCÓw. W Galicyi Rosyanie zajęli 
Sanok na Podkarpaciu i Mrzy- 

jłód, które to miasta ewakuowa- 

li w czasie chwilowej ofensywy 
lustryackiej. Przemyśl jest oto- 

czony i zamknięty zewsząd, Jaro- 
sław, Rzeszów, Tarnów zajęte. 

W Krakowie ogłoszono już stan 

oblężenia i mieszkańcom poleco- 
no miasto opuścić. 

Raporty Austry- 
ackie. 

Wiedeń, 13 listopada. — Rapor- 

ty austryackie opowiadają, iż 
w 

Galicyi wschodniej pod Jabłono- 
wem, blisko granicy bukowiń- 

skiej pokonali Rosyan, a w samej 
Bukowinie skuteczny stawiają o- 

pór ofensywie rosyjskiej. Nad 

Prutem mieli Austryacy ftocą 

przekroczyć rzekę i wykonali nie- 

spodziany atak na prawe skrzy- 
dło rosyjskie, zadając mu klę- 

skę. tir 

Walki w rusi ech 
Petrograd, 13 listopada. — Woj 

ska rosyjskie zajęły po zaciętej 
walce miasto Jansborg (Johannis 
burg), ważny punkt na linii kole- 

jowej z Działdowa do Ełku, któ- 

rą to linię Rosyanie obecnie całą 

mają pod swą kontrolą.Ofensywa 

rosyjska działa w tej stronić jak 
można najszybciej, o ile na to po- 
zwala teren fatalny pełen jezior i 

bagien nieprzebytych zwłaszcza 

dla artyleryi :ten to teren zmusił w 

pierwszej inwazyi rosyjskiej woj- 

ska Rennenkampfa do odwrotu i 

spowodował wzięcie całej jednej 
armii rosyjskiej do niewoli. Ro- 

syanie teraz postępują o wiele 

wolniej i ostrożniej — nauczeni 

doświadczeniem, nadto Niemcy 

stawiają opór bardzo waleczny. 

Linia Walk w 
Polsce. 

Petrograd, 13 listopada. — 

Niemcy silnie przygotowali do o- 
brony linię najbliższych walk zna 

czoną przez twierdze potężne 
Gdańsk-Malborg, Grudziądz-To~ 
ruń-Poznań-W rocław-Kraków.— 

Bardzo być może iż na tę linię 

odpadną wajska niemieckie na 

zimę — ponieważ prawie niemo- 
żliwe będzie utrzymać się im w 

wyniszczonych okolicach obec- 

nie zajmowanych. W Królestwie 
toczą się tymczasem walki na po- 

graniczu Poznańskiego od Kali- 
sza na północ ku Słupcom, Włoc- 
ławiowi i Nieszawie. 

Z Wojny Tureckiej 
Medyolan, 13 listopada. — Do- 

noszą z Anatolii północnej, iż 

tam formalne wybuchło powsta- 
nie Armeńczyków przeciwko Tiir 

cyi; Armeńczycy wszędzie rado- 
śnie witają wkraczających Ro- 

syan i wspierają ioh ; oddziały ar- 
meńskie obiegły wielkie miasto 

prowincyalne Van. 
— Donoszą z Adryanopola, iź 

wybuchło tam powstanie wojsko- 
we przeciwko młodo-tureckim 

rządom, oraz poddawaniu armii 
tureckiej pod niemiecką komen- 

dę. 
Petrograd, 13 listopada. — U- 

rzędowy raport donosi, iż armia 

rosyjska, która wkroczyła na te- 

rytorya tureckie podchodzi już 
d fortecy tureckiej i głównego 
miasta prowincyi Ezerum. Pod 

Kopre-Kul Turcy wykonali atak 
na rosyjskie wojska, ale zostali 

i 

ze stratami odparci. Na Trebi- 
zondę — port na Morzu Czar- 
nem Turcy dostali posiłki znacz- 
ne — dążące na Erzerum. Przed 
kilku dniami Rosyanie atakował) 
i pobili Turków na linii dróg z 

miasta Asserbadżan do Van. 

Raporty niemiecko- 
tureckie. 

Berlin, 13 listopada. — Dono- 

szą z Konstantynopola, że na po- 
graniczu Kaukazu Turcy pobHi 
wkraczających Rosyan i zajęli ich 
pozycye. Na Morzu Czarnem sta- 

tki tureckie uganiają się za rosyj- 
skiemi i zbombardowały parę por- 
tów rosyjskich. W Arabii 

mahometanie szykują się do 

walki z Anglikami i ataku na 

Egipt, na którego pograniczu sta· 

cya fortyfikowana El-Arisz zost 
ła zajęta przez Turków. W Sy- 

ryi przygotowania mobilizacyj- 
ne są w pełni. 

Z pod Dardanelłów 
Londyn, 13 listopada. — Krą- 

żownik „Sułtan Selim" dawniej- 
szy niemiecki „Goeben" został, 

ciężko uszkodzony pociskiem 
dział angielskich,. bombardują- 
cych forty Dardanelłów, w któ- 

rych cieśninach statek ów chwilo- 

wo się znajdował: okręt jest nie- 

zdolny do dalszej walki 
— musi 

być naprawiony. 
— Jeden torpedowiec turecki, 

który się był wymknął z Darda- 
nelłów — został schwytany przez 

statki sprzymierzonych "koło gre- 
ckiej wyspy Tenedos. 

Z Wojny Serbskiej· 
Nies, 13 listopada. — Inwazyę 

austryackiego korpusu, który pod 
osłoną artyleryi przekroczył Du- 

naj pod Szderewem, zniósł atak 
serbski nieomal doszczętnie, tak 

(Dokończenie na str. 7ej). 


