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NOWE OFIARY BLOKADY. 
Dalsze Okręty Zatopione. 

Wielkie Zapasy Napowietrzne. 
Walki we Francy i i w Belgii. 

ł 
· 

W alki w Polsce. 

Sprzeczne Wieści ~ Mało Wieści. 

TURCVWW ALCE. 
Bunt w Indy ach. 

Japonia a Chiny. 

Anglia zrywa z alkoholem. 

Mnogi Plon w zatopio- 
nych Okrętach. 

Paryż, 1. kwietnia. — Potwier- 
dza się wczorajsze doniesienie, \ż 

torpedowiec francuski najechał i 

z»fezczył — czy odrazu zatopił 
nar niemiecki w pobliżu portu 

Dieppe. Francuscy właściciele o- 
krętów starają się u rządu o po- 
zwolenie na uzbrojenie swoich 

«tatków, by się módz bronić 

przed nurami. 

Londyn, 1 kwietnia. — W całej 
Anglii wielkiem jest oburzenie z 

powodu nieludzkich praktyk nu- 
rów niemieckich, napastujących 
statki handlowe i pasażerskie i 

nie dających im nawet szansy peł- 
nej ratowania ludzi. Cała opinia 
domaga się, aby Niemców w ata- 
kach takich pojmanych traktować 

jak zwyczajnych piratów i karać 

szubienicą. Właściciele angiel- 
skich statków również — jak 
francuscy mają zamiar uzbroić 

swe okręty, które w razie napadu 
przez nur jaki, będą doń strze- 
lec, a po strzale, który na pewne 

i nura uszkodzić powinien — będą 
próbować ucieczki. Prasa się o 

tem obszernie rozpisuje. 
— Do ofiar tylu blokady nie- 

mieckiej przybyło parę świeżych: 
oto nury niemieckie napadły i za- 

topiły parowiec sporych rozmia- 
rów „Flaminian'' dążący z Afry- 
ki do Anglii — niedaleko wysp 
Scilly — załogę jego złożoną z 

39 ludzi zdołano uratować. Nie— 
ledwie w ternie miejscu, przy 

tych samych wyspach zatopiony 
został przez nura drugi parowiec 
angielski „Crown of Castle", któ- 

ry nur ostrzeliwał przed zatopie- 
niem — załoga została ocalona. 

Dalej statek „South Pacific" ko- 

lidował z znieznanym jakimś stat 
kiem niedaleko wybrzeży Szko— 

c3r* — w drodze z Glasgow do N. 
i orku — skutkiem czego utonął, 
załoga zdołała się ocalić: eo się 
t tym drugim statkiem stało, nie 

wiadomo. Następnie statek „City 
o: Cambridge" został lekko usz- 

kodzony, gdy go nur niemiecki 

napadł i strzelał doń w pościgu, 
jaki się wywiązał, statek bowiem 
wezwania do stanięcia nie posłu- 
chał, ale zaczął uchodzić i istotnie 
uszedł prawie cało. Sprawcami 
wszystkich tych napadów i ofiar 

były — jak sądzą dwa nury, z 

tych jeden „U. ". 
— Okręt angielski wojenny 

..Bristol* zaaresztował norweski 

•tatek węglowy ..Bangor". który 
wiózł węgiel dla statku niemiec- 

kiego a obecnie krążownika po- 

mocniczego „Kronpr. Wilhelm": 
pogwałcenie to praw o kontra- 

bandzie wojennej.Z Tulon^dąno- 
- gc na Momr 

Francuzi zatrzymali statek hisz- 

pański „Cullera" wiozący baweł- 
nę do Genuy, przeznaczoną po- 
dobno do Niemiec. 

Wielkie Walki A wia- 

ty czne. 
Paryż, 1 kwietnia. — Raport 

wojenny ogłasza: francuscy lot- 

nicy urządzili rejd nad obozem 
niemieckim w okolicy Woevre, w 

Szampanii i rzucili tam około 30 

i bomb; inny oddział awiatyczny 
bombardował Niemców pod Sois- 

sons, inny manewrował nad Bru- 
• 

egge w Belgii. Z Amsterdanu do- 
: noszą, że awiatorzy Sprzymie— 
: rzonych bombardowali onegdaj 
• kwatery niemieckie w Thourout, 
: w Belgii, gdzie wskutek strzela- 
: niny z góry ponad 30tu żołnierzy 
niemieckich zginęło. Szczegółów 
narazie brak. 

Walki we Francyi i 

w Belgii. 
Paryż, 1 kwietnia. — Urząd 

wojenny niewiele ma do donie- 
sienia nowin ważniejszych — po- 
tyczki tylko nieustannie, mało 

zmieniające dyslokacyę wojsk — 

znaczą się na całej linii. Pod 
La Pretre Nienlcy wykonali 
kontratak na swe pozycye zdoby- 
te i zajęte przez Francuzów w o- 
statnich dniach marca, ale atak 

ten został odparty z wielkiemi 

stratami nieprzyjaciela. W Ar— 

gonne działania artyleryjskie nie- 
ustanne. W nocy z 30 na 31go 
marca Francuzi wzięli w tej stro- 
nie 150 Niemców do niewoli, oraz 

wypędzono żołnierzy niemieckich 
z ich okopów na dość znacznej 
przestrzeni. Poza tem raporty 
francuskie powtarzają ostatnie 

doniesienia z walk w Alzacyi i 

Belgii. 
Berlin, 1 kwietnia. — Niemie- 

ckie wojenne komunikaty zawie· 

rają ledwie po parę linii codzien- 
nie i to już od dni wielu. Ostat- 
nio przeczą Niemcy — jak zwy- 
kle — sukcesom sprzymierzo-· 
nyćb, opowiadają o wielkich stra- 
tach zadanych nieprzyjacielowi i 

utrzymują, że rejdy awiatyczr.e 
sprzymierzonych ostatnie — nie 

wyrządziły im większych szkód. 

J. B. PaUascb wypożycia pieniądze 

na realność, sprzedaje karty okręto- 

we 1 realności. 1146 Noble al. 

W przededniu Bitwy 
Morskiej??... 

Amsterdam, l kwietnia. — Pra- 

sa tutejsza za niemiecką zapowia- 
da, iż w najbliższej przyszłości 
jest Oczekiwany atak generalny 
angielskiej floty na podstawy o- 

peracyjne niemieckie nadmors- 

kie i napowietrzne w Zebruegge 
w Belgii. Xiemcy przygotowują 
odpór energiczny — statki napo- 
wietrzne i morskie w pogotowiu 

t' 
czuwaniu stoją dniem i nocu w 

ojowej gotowości. 
— Pisma tutejsze utrzymują, 

że statek niemiecki „Pr. Eitcl 

Friedrich" przebywający w por - 

cie amerykańskim w Newport 
News, Ya., obawia się napadu w 

« 
- 

nadto wziąć mieli Rosyanie wiele 

jeńca i dział na zdobytych pozy- 
cyach górskich nieprzyjaciela. 
Przełęcz Dukli również jest w rę- 
ku rosyjskiem. Innych dróg bro- 

nią jeszcze Austryacy nader za- 

cięcie. 
Wiedeń, 1 kwietnia. — Austry- 

acy głoszą, że mimo strat bardzo 

ciężkich poniesionych w wal- 
kach karpackich — wstrzymali o- 
ni znakomicie napór rosyjski na 

Węgry, a nawet wyparli Rosyan 
za Karpaty, zadając im straty bar 
dzo ciężkie. Raporty austryackie 
utrzymują, iż w ciągu miesiąca 
marca wzięli Austryacy w Kar- 

patach do niewoli razem 39,942 

żołnierzy rosyjskich w tem 183 o- 
ficerów (?—za mała liczba na ta- 

ką masę pojmanych rzekomo 

Przyp. Red. D. C.) oraz zdobyto 
sześć mitraliez. Zastanawiającem 
jest. iż niema żadnych wieści o 

tem. co się dzieje z armią prze- 
myską uwolnioną po wzięciu 
lwic rdzy — zapcm-iadą^i Moska- 
le użycie jej fłdtf Krakowem, tym- 

| czasem nie słychać o tem—(O- 
l statnie bvłv doniesienia, iż armia 

J * 

| ta poszła w Karpaty. Przyp. Red. 

[D. C.) W ostatnich dniach w 

j walkach pod 1'żokiem Austrya— 

wielki oddział wojsk niemiec- 

kich dostał się w odwrocie w za- 

sadzkę i został cały wzięty w nie- 

wolę. 
Berlin, 1 kwietnia. — Raporty 

niemieckie powtarzają, iż pod Ta- 

urogami zadano Rosyanom bar- 

dzo znaczną klęskę, a miejsco- 
wość tę zajęto. Pod Augusto- 
wem i Krasnopolem również 

Niemcy Moskali pokonali i odpar- 
li, a pod tą drugą miejscowością 
500 żołnierzy rosyjskich wzięto 
do niewoli. 

Usunięcie Generała. 
Piotrogród, 1 kwietnia. — Car 

ogłosił list, w którym dziękuje 
generałowi Ruskiemu za usługi 
oddane w wojnie dotychczasowej 
i zarazem zwalnia go z komen- 

dy z powodu „złego zdrowia". 

(Ten to generał został kilkakro- 
tnie pobity przez Austryaków na 

Bukowinie.... Przyp. Red, D. C.) 

Rosya kupuje żelazo. 
Piotrogród, 1 kwietnia. — Wła- 

dze państwowe rosyjskie zamó- 

wiły w Stanach Zjedn. surowego 
żelaza za 11 milionów rubli. 

Ze spraw Austryi. 
Wenecya, 1 kwietnia.— Donie- 

siono tu, że specyalnem rozporzą- 
dzeniem króla Franciszka Józefa 
sejm węgierski został zwołany na 

pierwsze dni kwietnia: na porzą- 
dku obrad będą uchwały dodatko- 

wego budżetu wojennego i inne 

potrzeby i zarządzenia wojenne— 
a także prawdopodobnie sytuaeya 
w Karpatach i na pograniczu wło- 

skiem. 

Londyn, 1 k\vietnia. — Nie- 

Narada familijno — obywatelska. 

„MAŁYBALOT." (Czytaj Uwagi na str. 4). 

porcie ze strony czychających nań 

okrętów angielskich, albo też wy- 
sadzenia w powietrze tego 

dowodzą listy z pogróżkami o- 

tfzymane przez kapitana okrętu. 
Statek ładuje węgle, by być goto- 
wym do wyjazdu ewentualnego. 

WALKI W POLSCE. 

Wieści sprzeczne i skąpe 
. Piotrogród, 1 kwietnia. — Po- 

twierdza się wiadomość o strasz- 

nej walce toczącej się w środko- 
wych Karpatach w okolicy miej- 
scowości Użok-Łupków: tu Ro - 

syanie sforsowali przełęcze i dro- 

gi na Węgry, nader silnie uforty- 
fikowane przez Niemców i Au- 

stryaków i przechodzą na Wę- 
gry 
— w bitwie stoczonej w dwu 

dniach ostatnich padło 18,000 Au- 

stryaków poległych i rannych, 

cy pojmali jakoby 1C00 jeńców ro 

syjskich. 

Ostatnie wieści z Kar- 

pat 
Piotrogród, 1 kwietnia. —Nad 

rzeką Ondawą w okolicy połud- 
niowej od przełęczy Beskid — 

Rosyanie otoczyli 2 pełne pułki 
austryackie, wraz z oddziałem 

artyleryi i w całości zabrali do 

niewoli. 
1 

< 

Walki w Północnej 
Polsce. 

i. Piotrogród, 1 kwietnia. — Wal- 
ki i potyczki trwają na froncie 
Niemen-Narew; w okolicy Kra- 

snopola wojska rosyjskie posu- 
nęły się naprzód, zmuszając Nie- 
mców do szybkiego odwrotu. Nad 

jeziorem Dusia w Sejneńskiem 

Imieccy oficerowie w niewoli an- 

gielskiej wyrażają się nader uje- 
mnie o efektywności wojennej 
Austro-Węgier: powiadają, iż 

Austrya wykazała kompletną nie- 
udolność i tem samem spadła ze 

stanowiska mocarstwowego: Au- 

strya prawdopodobnie zostanie 

rozebrana, a krajami jej podzie- 
lą się Niemcy, Włochy, Słowianie 

południowi i przyszła Polska — 

Wielkie Księstwo Polskie, jak się 
podług gazet angielskich wyra- 

żają Niemcy, lftóre w. księstwo 

będzie należeć do unii cłowej z 

Niemcami, a może i do Rzeszy 

Niemieckiej... (Jeszcze jedna 

perspektywa przyszłości polskiej 
— na szczęście tyleż warta, co 

poprzednie.... Przyp. Red. D.C.), 

(Dokończenie na str. 7cj). 

NIE BĘDZIE KONWENCYI 
KONSTYTUCYJNEJ. 

Pomnożono liczbo sędziów okręgowych. 

Huerta znów próbuje szczęścia. 

Rodzina Mc Manusa dostała odszkodowanie. 

Prinz Eitel ładuje węgiel. 
______________ 

Z ruchu sufrażystek. 

Walka Czarnorękowcdw. 

j REZOLUCYA CURTISA OD- 

RZUCONA. 

Springfield, 1 kwietnia. — Izba 

posłów odrzuciła wczoraj rezo-- 

lucyę. żądającą poddania pod gło- 
sowanie wyborców kwestyi zwo- 
łania konwencyi celem zmiany 

konstytucyi stanowej. W głoso- 
waniu padło 92 głosów za rezo- 

lucyą. ."Vjjprzeciw, £ posłów było 
niedbécfw, a iO wstrzymało się 
od głosowania. Do osiągnięci.! 
wymaganej większości dwu tr<e- 
cicli trzeba było 102 głosów, za- 

brakło więc 10 głosów. Wielu 

było posłów, którzy przyrzekli 
rezolucyę poprzeć, a potem w 

chwili stanowczej się cofnęli. Z 

posłów republikańskich 58 gło- 
sowało za, 12 przeciw, 7 byio 
nieobecnych a 1 wstrzymał się od 

głosowania, z demokratów zaś 

30 głosowało za, 19 przeciw, 2 

było nieobecnych, a 19 wstrzyma- 
ło się od głosowania, — mięJzy 
nimi polski poseł Trandel. Rosten 

kowski (republikanin) głosował 
za rezolucyą. 
Wobec wczorajszego rezultatu 

glosowania została cała sprawa 

ubita na przeciąg czasu co naj- 
mniej dwuletni. 

INNE WIADOMOŚCI ZE 

SPRINGFIELDU. 

Springfield, 1 kwietnia. — W 

senacie przeszedł bil, powiększa- 
jący liczbę sędziów okręgowych 
w powiecie Cook z 14 na 20. Po- 
trzeba jeszcze podpisu gubernato- 
ra, aby bil ten stał się prawem, a 

sześciu nowydh sędziów zostało- 

by nominowanych przy wybo- 
rach czerwcowych. 
Senator Henry W. Austin z 

Oak Park oświadczył, że będzie 
skarżyć stanowego prokuratora 
Jamesa J. Brady i byłego skarb- 
nika stanowego W m. Ryan'a jr., 
gdyż ich manipulacye w odnośnej 

komisyi z łona senatu naraziły, go 
na 'bardzo wielkie koszta, zanim 

wybór jego uznano za ważny i 

dozwolono mu zająć krzesło sena- 

toryalne. 
Przed komisyą przemysłową 

'Izby poselskiej odbywały się 

przesłuchy w sprawie bilu, 

zabraniającego zatrudniać dzieci 

w fabrykach. Zeznawała Sadie 

Laporte, Litwinka, która oświad- 

czyła, iż zaczęła pracować w fa- 

bryce wyrobów z włosów mając 
lat 14, a po 3-letniej pracy czuła 

się fizycznie zrujnowaną. Panna 
Anna Davis z Chicago zaznaczy- 
ła, że wiele bardzo dziewcząt za- 

czyna pracować w wieku lat 14, 
a wedle przeprowadzonego przez 
nią dochodzenia na 258 dziewcząt 
178 otrzymuje na początek $4 ty- 
godniowo, 50 $3, a wiele jest ta- 

kich, które otrzymują zaledwie 

$2.00. 

HUERTA POWRACA. 

Waszyngton, 1 kwietnia. — 

Gen. Victoriano Heurta odpły- 
nął 30 marca z Hiszpanii do 

Mexyku, gdzie ma rozpocząć no- 

wą rewolucyę. Sądzą tu, że daw- 
ny prezydent będzie się starał u- 

pozorować swój powrót tern, że 

rychłe zaprowadzenie spokoju i 

porządku w Mexyku wydaje 
obecnie rzeczą mniej prawdopo- 
dobną, niż w chwili, gdy on opu- 
szczał ojczyznę. Huerta pozo- 
stawił swą rodzinę w Barcelonie, 
a toworzyszy mu jedynie sekre- 
tarz. 

VILLA WYPŁACIŁ OD- 

SZKODOWANIE. 

Waszyngton, i-go kwietnia.— 

Villa wypłacił $20,000 w złocie 

tytułem odszkodowania żonis 

Jana B. McManusa, obywatela 
amerykańskiego, którego żołnie- 
rze Zapaty zamordowali przy 

wkraczaniu do stolicy Mexyku. 
CO ZROBI „PRINZ EITEL"? 

Newport News, Va., i-go kwie- 
tnia. — Pod dozorem oficerów 

marynarki Stanów Zjednoczo- 
nych naładowano wczoraj w no- 

cy 1,600 ton węgla na pokład 
„Prinza Eitla Friedricha", który 
zawinął tu celem poczynienia na- 

prawek.' Nikt nie wie, co zamy- 
śla uczynić kapitan Thierichens, 

jednakowoż oficerowie marynar- 
ki oświadczają, że jest to wystar- 
czająca ilość węgla do odbycia 

podróży do najbliższego niemiec- 
kiego portu Bremy i przypusz- 

czają, że krążownik spróbuje w 

tę podróż się puścić. Trudno jed- 
nak, by ta próba się udała, gdyż 
4 wojenne okręty angielskie i 

francuskie czatują od dawna na 

„Prinza Eitla", aby go posłać na 
dno zaraz, gdy tylko wypłynie 
na pełne morze. 
W OBRONIE AMERYKAŃ- 

SKIEGO OBYWATELA. 

New York, i-go kwietnia. — 

W obronie Raymunda Swobody, 

którego aresztowano w Paryżu 
pod zarzutem, że dnia 6-go marca 
wzniecił pożar na parowcu „i.a 

Touraine", wystąpili R. K. Mac 

Lea, były celny ekspert federal- 

ny dla tkanin, Kanadyjczyk To- 
masz Hooper, oraz Eug. Davis i 

W. F. Mohr, obywatele amery- 

kańscy, którzy twierdzą, że Swo- 
boda był obywatelem amerykań- 
skim i miał tutejszy paszport, a 

podróż do Francy i odbywał w 

celach jedynie handlowych. Zwró 
ciii się oni do departamentu sta- 
nu z żądaniem poczynienia kro- 
ków, celem uwolnienia Swobody 
i przedstawili zaprzysiężone zez- 
nania, że był on w Nowym Yor- 

ku reprezentantem pewnego 

francuskiego syndykatu i jechał 

(Dokończenie s« str. Tej.). 


