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Rosyanie przechodzą 
do Ofensywy. 

WŁOSI ZDOBYLI 
MARTIHO. 

Niemcy odbili Francuzów. 
WALKI W AZYI. 

25 0KRTW ZATOPIONYCH W 2 DNIACH. 
INNE TELEGRAMY. 

WALKI W POLSCE. 

A t a k na Warszawę 
wstrzymany. Pół mili- 

ona strat niemieckich.. 

Rosyanie w Ofensywie 
Londyn, Piotrogroa, w upcm. 

— Jakkolwiek Niemcy używają 
wszelkich sposobów, by praer— 

* 

wać żelazne obręcze wojsk ro- 

syjskich, osłaniających Warsza— 
jke, Jakkolwiek co dnia, co chwi- 
«?>rAwie przerzucają z punktu w 

punkt siłę główną ataku, tp jed- 
nak mimo wszystko nie osiągnęli 
oni dotychczas zamierzonego ce- 

lu — i jest wszelkie prawdopodo- 
bieństwo, że go już nie osiągną — 

ponieważ pierwsza forsa 
— pier- 

wszy impet najpotężniejszy ich 

naporu przeminął, wstrzymany 

został i co ważniejsza — odparty 
faktem bowiem jest, ii Niemcy 
nie posuwają się w swym pocho- 
dzie na Warszawę, lub też posu- 

nęli się tylko w punktach nie 

wiele ważnych, a wszędzie na li- 
niach głównych są zatrzymani i 

odparci — obecnie zaś Rosy anie 

zaczynają przechodzić do ofensy- 
wy. Musiaoby zajść coś wprost 
nieoczekiwanego — jakaś wielka 

klęska musiałaby spaść na Ro- 

syan, by się teraz jeszcze dalej 

cofnęli a Warszawę odsłonili i 

oddali. Pisma rosyjskie przyjęły 
znowu ton optymistyczny, rapor- 
ty stwierdzają sukcesy rosyjskie 
na wszystkich frontadi, a obli- 
czenia w przybliżeniu wykazują, 
iż Niemcy w daremnym swym a- 

taku ostatnim na Warszawę u- 

tracili co najmniej pół miliona 

(500,000) ludzi!... Są to straty 
tak straszne, że równają się pra- 
wdziwie — klęsce, zwłaszcza, że 

zasoby żołnierza w Niemczech 

i w Austryi są na wyczerpaniu. 
Zresztą pisma rosyjskie — wier- 
ne zasadzie dotychczasowego po- 
stępowania — bynajmniej nie 

przedstawiają sytuacyi korzyst- 
nie — owszem stwierdzają jej 
niejasność } niepewność, a dodają 
że ogólny stan rzeczy na teatrze 

całym wojny europejskiej przed- 
stawia się £ak, iż nie wróży woj- 
nie rychłego końca, raczej bar- 

dzo długie jeszcze zapowiada i 

uciążliwe waiki. 

Raporty. 
Piotrogród, 29 lipca. — Pod 

Warszawą krwawe walki toczą 

się w okolicy Piasecznego; strza- 

łów odgłosy doskonale do miasta 

dochodzą; na linii Błonie 
- Gró- 

jec Rosy anie wzmacniają swe po- 
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tężne obrony, spodziewając się 
tu nowej koncentracyi sił niemie- 

ckich i nowego ich ataku 
— zwła- 

szcza wobec tego, że tuż na po- 
łudnie na liniach od Dęblina i na 

wschód południowy, w Lubelskie, 

wojska austro - niemieckie tvstrzy 
mane i odparte zostały. Poza tern 

walki się toczą najzaciętsze na 

linii Narwi, gdzie Hindenburg z 

szturmuje pozy- 
cye rosyjskie, by odrzuciwszy je 
w tył zajść od tyłów Warszawy:] 
Rosyanie jednak wstrzymują na- 

pór i odpierają go — sześć linio- 

wych ataków niemieckich na 

Budy, niedaleko Pułtuska 
— od- 

parto zwycięsko ,a pod Majda- 
nem wzięto dodatkowo 1500 

Niemców do niewoli. ^a dalszyćh 
liniach walki działowe tylko w 

północnej Galicyi, nad górnym 
Bugiem, który Austryacy prze-- 
chodzą pod Poryckiem walki 

wręcz toczą się zaciekłe: punkta- 
ni ich głównymi Sokal, który 
kilka razy z rąk do rąk przecho- 
dził, Poturzyca i Poryck. 

Berlin, 28 lipca. — W rapor- 

tach niemieckich donoszą, iż w 

walkach nad 'Narwią — Niemcy 

pobili Rosyan w okolicy Pułtu- 
ska i Różan, gdzie 2500 Rosyan 
pojmano do niewoli ; również od- 

parto kontratak rosyjski pomię- 
dzy Mitawą a Niemnem; po- 

między Narwią a Bugiem wzięto 
Goworowo, miejscowość do£ć sil- 
nie sfortyfikowaną ; pod Seroc- 

kiem i Nasielskiem odparto silne 
ataki rosyjskie; wreszcie na li- 

niach samejże Warszawy wzięto 
miejscowość Piorunowo, o 15 

mil na zachód od stolicy. W Lu- 
belskiem Mackensen prowadzi e- 

nergicznie dalszą ofensywę, woj- 
ska austryackie za Bug już prze- 
chodzą. 

Na południowym Tea- 
trze Wojny. 

Sukcesy Włochów. 
Rzym, 29 lipca. — Sukcesy 

Włoskie nad Isonzo są nieprzer- 
wane. Wczorajszy raport donosi 

o zajęciu wszystkich pozycyi au- 

stryackich pod San Martino i o 

zajęciu tejże miejscowości pod 

Gorycyą miastem, oraz o wzięciu 
do niewoli 3200 żołnierzy au- 

stryackich. Na całej wyżynie Kar- 

su bój się toczy dniem i nocą: 

Włosi podchodzą obecnie ku San 

Michele, które jest jednym z głó- 
wnych fortów broniących Gory- 

cyi. Wczorajszy atak w tym 

punkcie został jednak pi^ez Wło- 

chów wstrzymany, a to z powo- 

du nader gwałtownego ognia 

krzyżowego z mitraliez austryac- 
kich — by nie wytracać. 
Włosi się cofnęli. Na dalszych 
frontach — karynckim i tyrol- 
skim. Włosi trzymają silnie zaję- 
te pozycye: akcya główna sku- 

piona jest nad Isonzo. 
Wiedeń, 29 lipca. — Raport au- 

stryaeki nakreśla i^riałania wło-r 

skie dotychczasowe pod Gorycyą, 

jako fiasco i utrzymuje, że Włosi 

donosi o zajęciu dwu niemieckich 
blokhauzów pod Lingelęopf i 

Schratzmanele, w Alzacyi. Dun- 
kirk był wczoraj znowu z cięż- 
kich dział niemieckich bombardo- 

wany. 

Walki na Morzach. 
Londyn, 29 lipca. — Po dłuż- 

szej iłieczynności 
— Niemcy zno- 

wu oży\vili działalność swej pod- 
morskiej blokady na wodach an- 

gielskich i obcyc'h ; kilkanaście lu- 

dzi przytcm możliwie życie utra- 
ciło ponieważ nie o wszystkich 
załogach są kompletne wiadomo- 
ści Jako o uratowanych. Ogółem 
— podług ogłoszeń admiralicyi w 

dotychczasowych działaniach blo- 
kady podmorskiej Niemców u- 

traciło życie 1550 angielskich o- 

bywateli, a 22 osób zginęło na ob- 

cych okrętach. 

Z Serbii. 
Nisz, 29 lipca. — Otrzymano 

tu dokładne informacye o przy- 

gotowywanej przez Austryaków 
ofensywie" względem Serbii: ak- 

cva nowa ma być zaczęta w sier- 

pniu: Serbowie mają być na nią 
w pełni przygotowani i znakomi- 

cie wyekwipowani. Ofensywa ta 
ma być zarazem pomocną dln 

Turcyi, w której sytuacya przy- 
biera krytyczny wprost wygląd. 

Rzym, 29 lipca. — Watykan o- 

tWIWnl:alarmujące wieści z Pale- 

styny i Jerozolimy, gdzie Turcy 
odmawiają chrześcijanom usługi 

władze tureckie tłómaczą to 

wszystko koniecznościami ewa- 

kuacyi wojennych. 
Piotrogród, 29 lipca. — Dono- 

szą tu raporty z kampanii azya- 

tyckiej, iż wojska rosyjskie wy- 
pierając Turków z północnych 
prowincyi Turcyi azyatyckiej za- 

puściły się w pościgach kawale- 

ryjskich nad górny Eufrat w Me- 

zopotamii. , 

Inne Telegramy. 
Car na (roncie. 

Piotrogród, 29 lipca. — Car 

Mikołaj przebywa na froncie wo- 

jennym w Polsce, bodaj, że w 

Warszawie Ostatnio car wydal 
manifest powołujący rezerwy i 

popisowych z 1896 r. 

Ostatnie rezerwy. 
Wiedeń, 29 lipca. — Rząd au- 

stryacki powołał pod broń o- 

statnią klasę rezerw — ludzi li- 

czących od 43ch do 50 lat życia; 

powołanie to przy mnoży wojsk 

Austryi o jakich 700,000 do 800,- 
000 żołnierza. 

Z Anglii. 
Londyn, 29 lipca. — Ostatnio 

ogłoszone wykazy rządowo auto- 

ryzowane dowodzą, iż W. Bry- 

tania utraciła w wojnie dotych- 

czasowej, w armii i flocie 390,95 

ludzi. 
— W Anglii założono ostatnio 

26 wielkich fabryk amunicyi, a 

10 dalszych będzie założonych w 

porozumieniu z Francyą. Ta licz- 

ba fabryk wykluczy ewentualność 

braku amunicyi na dalszą wojnę: 
w ostatnich trzech miesiącach dla 

fabryk tych pozyskano ponad 40,- 

000 wykwalifikowanych robotni- 

ków. 

— W Wormwood Scrubs explo 

dował wskutek nieostrożności ko- 

goś palącego cygaro balon stero- 

wy wojenny i uśmiercił trzy a po- 

kaleczył 20 osób. 

AMERYKAŃSCY MARY- 
NARZE NA LĄDZIE HAITI. 

TŁUM ZAMORDOWAŁ PREZYDENTA. 

Protest z powodu „Leelanaw'a". 
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Anglia w obronie swej blokady. · 
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Przeciw pożyczkom wojennym* 

Niema nadziei dla Beckera.^ 
Grożą Roosevelt'owi. 

POLAK OFIARĄ HURAGANU. 

REWOLUCYA W HAITI. 

Waszyngton, 29 lipca. — Wi- 

ceadmirał Caperton doniósł tu z 

Port au Prince w Haiti, że wysa- 
dził na ląd marynarzy z pancer- 
nika „Washington", celem obro- 

ny obywateli amerykańskich 

przed ewentualnymi gwałtami ze 

strony rewolucyonistów. Depar-w 
tament marynarki nie chciał u- 

dzielić bliższych informacyi co do 

raportu Capertona, zapewniono 
tylko, że jest on obecnie panem 

sytuacyi. 
Rozporządza on 400 maryna- 

rzami z pancernika „Washing- 
ton", dziś przybędzie mu do po- 
mocy jeszcze jedna setka na wę- 

glowcu „Jason", a w razie po- 

trzeby ma do dyspozycyi dalsze 

siły w Guantanamo. 
Port au Prince, 29 lipca. — 

Tłum rewolucyonistów wywlókł 

prezydenta Haiti Vilburna Guil- 
laume z legacyi francuskiej, do 

której był się schronił i zamordo- 
wał go natychmiast na ulicy. 

Jest to akt zemsty za wymordo- 
wanie 160 więźniów politycznych, 
między nimi byłego prezydenta 
republiki Orestesa Zamora. 

Ciało Guillaume'a wleczono na- 

stępnie na powrozie po ulicach 

miasta. 

Poprzednio porwano z legacyi 
francuskiej generała Oscara i za- 

mordowano go również. To po- 

gwałcenie nietykalności poselswa 
nie może mieć poważniejszych 
następstw z powodu braku zorga- 
nizowanego rządu w obecnej 
chwili. 

Panuje tu przekonanie, że do 

rychłego przywrócenia porządku 

będzie konieczną interwencya 

rządu Stanów Zjednoczonych. 

ZAŻĄDAJĄ ODSZKODOWA- 
NIA ZA „LEELANAWA." 

Waszyngton, 29 lipca. — Urzę- 

dnicy departamentu stanu rozpo- 

częli już wygotowywać protest z 

powodu torpedowania amerykań- 
skiego parowca „Leelanaw". 
Szczegóły zajścia wykazują, że 

nur niemiecki zastosował się w 

tym wypadku do przepisów pra- 
wa międzynarodowego, lecz po- 

gwałcił traktat amerykańsko - 

pruski z r. 1828 j na tej podstawie 
Stany Zjednoczone zażądają wy- 

płaty odszkodowania, podobnie 
jak to uczyniły z powodu zato- 

pienia „Williama Frye". 
Otrzymany wczoraj szczegóło- 

wy raport od konsula Dennison'a 

donosi, że kapitan okrętu ujrzał 
d. 25 b. m. — znajdując się w o- 

dległości 60 mil na północ od 

wysp Orkney nur niemiecki, przed 
którym rozpoczął uciekać. W od- 

powiedzi na to, nur dał z odległo- 
ści 2 mil strzał z wezwaniem do 

zatrzymania się, do czego się za- 

stosowano. Następnie komen- 

dant łodzi podwodnej zażądał pa- 
pierów okrętowych, które mu po- 
słano. 

Po przeglądnięciu ich polecił 
załodze opuścić statek, a gdy to 

się stało, dał do niego strzałów 

i wypuścił torpedę. Potem dano 

jeszcze dwa razy ognia z armat 

do „Leelanawa", który stanął w 

płomieniach, a po upływie godzi- 
ny i 20 minut pogrążył się w wo- 
dzie. 

: 

Nur odpłynął w kierunku wy&p 

Orkney. 
Prawo międzynarodowe dozwa- 

la okrętowi handlowemu próbo- 
wać ucieczki, nakazuje jednak na 
powtórne wezwanie zatrzymać 
się — i tak też się stało w po- 
wyższym wypadku. 
ANGLIA UWAŻA SWĄ BLO- 

KADĘ ZA USPRAWIE- 

DLIWIONĄ. 

Waszyngton, 29 lipca. — Głó- 

wnym argumentem uzupełniają- 
cej noty brytyjskiej, która w 

przeciągu kilku dni ma być dorę- 
czona, będzie obrona praw pań- 
stwa wojującego do blokowania 

portów neutralnych, przez które 

nieprzyjaciel może sprowadzać 
lub eksportować towary. Nota ta 
omówi szczegóły pominięte w po- 
przedniej, a mianowicie ostrzeże- 
nie rządu waszyngtońskiego z d. 

17 b. m., że Stany Zjednoczon 
nie myślą się stosować do u- 

chwał brytyjskiej Rady Koron- 
nej, nie opartych na prawie mię- 
dzynarodowem, oraz sprawę prze- 
trzymania amerykańskiego okrę- 
tu „Neches", który wiós2kAiekon- 

trabandę, pochodzącą z Niemiec 

i 4elgiii,'do Ameryki. Anglia ro- 
ści sobie prawo zapobiegania 
wszelkiemu eksportowi z krajów 
nieprzyjacielskich na tej podsta- 
wie, że jest on dla nich pomocą 
finansową. 
NIEMIECCY BANKIERZY 

. CZYNNI. 

Providence, R. I. 29 lipca. — 

Dzisiejszy numer „The Provi- 

dence Journal" pisze, że kontro- 

lowane przez Niemców amery- 

kańskich banki rozpoczęły kampa 

nię celem zapobieżenia udzielaniu 
udzielaniu dalszych pożyczek 

Sprzymierzonym. Wedle in- 

formacyj tego dziennika Niem- 

cy amerykańscy kontrolują 
w kraju tutejszym banki 

o kapitale i nadwyżce £00 

milionów dolarów, to co stanowi 

jedną trzecią całego kapitału i 

nadwyżki 25,576 tutejszych insty- 
tucyi finansowych a rozporzą- 

dzając tak ogromną sumą, mogą 

rzeczywiście wielki wpływ wy- 
wierać na rynku pieniężnym. Po- 

wyższy ruch progermański powa- 
żnie zaalarmował Wall street i 

najwybitniejszych finansistów. 

BECKER MA JUTRO ZGINĄĆ 
Ńowy York, 29 lipca. — Sędzia 

John Ford odrzucił wczoraj pe- 

tycyę byłego porucznika policyi 
nowoyorskiej i mordercy H. Ro- 

senthala o ponowną rozprawę i 

Charles Becker zginąć musi ju- 
tro o g. 5:45 rano w krześle elek- 

trycznem. 

Egzekucya była pierwotnie wy- 
znaczona na dzień wczorajszy, a- 

le odłożono ją do jutra ze wzglę- 
du na prośbę skazańca o nowy 
proces. 

Gdy Beckerowi zakomuniko- 

wano decyzyę sędziego, odezwał 

się: 
„Tu niema sprawiedliwości, a- 

le spodziewam się, że sprawiedli- 
wość znajdę na drugim świecie. 

Jestem pewny, że prawda wyj- 
dzie na wierzch i świat się do- 

wie, że Becker mów;ł priwdę i 

nie jest mordercą. Nie boję się 

(Dokończenie na sir. 

t ··; >. . 

MOŻLIWY FKUbFJbiw 

zostali odparci na całej linii, bli- 

sko 20 mil długiej. Pisma utrzy- 
mują, że upadku Gorycyi nie ry 
ćhło się spodziewać można, a na- 
wet może on być zupełnie wyklu- 
czony. 

Walki na zachodzie 

Europy. 
Londyn, Paryż, 29 lipca. — 

Niemcy wydarli znów Francu- 

zom część onegdajszego zwycię- 
stwa w Alzacyi — oto dzisiejsze 
s^ doniesienia, iż Niemcom udało 

się odebrać Francuzom część 
sporą pozycyi od Lingekopf w 

Wogezach, co nastąpiło po czte- 
rogodzinnej nadzwyczajnie zacię- 
tej 'walce. Ponadto raport nie- 

miecki donosi, iż Niemcy posu- 
nęli się naprzód w okolicy Sou- 
chez. 
— Francuski raport dzisiejszy 

obejmuje ledwię kilka wierszy i 

poczt i telegrafów, kolei i wszel- 

kich środków komunikacyjnych 
wogóle, tak, że chrześcijanie są 

zupełnie od świata odcięci i w 

wielkim żyją niepokoju. Rozru- 

chy są częste w tern mieście i po 

wszystkich innych, gdzie tylko 

znajduje się ludność chrześcijań- 
ska, przeciwko której władze o- 

twarcie podburzają ciemne masy 
mahometan. 

Londyn, 29 lipca. — W Izbie 

lordów przemawiał lord Creve na 
temat okrucieństw spełnianych w 

Turcyi azyatyckiej na chrześci- 
jańskich Armeńczykach i na 

wszelkiej ludności chrześcijań- 
skiej. Ponad wszelką wątpliwość 
stwierdzono fakty pędzenia Gre- 

ków z Małej Azyi, Armeńczy- 
ków z miast Armenii tureckiej i 

na pograniczu Persyi, a przytem 
wszystkiem działy się masowe 

mordy i rzezie ila wielką skalę; 

. 

Niewidzialne Aeroplany 
Amsterdam, 29 lipca. — Pisma 

\ 

tutejsze donoszą, iż Niemcy 

skonstruowali aeroplan, którego 

skrzydła są zrobione z silnej 

przeświecającej materyi, zwanej 

cellonem — okoliczność ta spra- 

wia, iż latawiec jest faktycznie 

niewidzialny. 

Szwecya się zbroi. 
Sztokholm, 29 lipca. — Armia 

szwedzka znakomicie ekwipowa-1 

na wynosi obecnie 540,000 dosko-| 

nałego żołnierza; liczba wojsk 

stale jest zwiększana. 

J. . Pallaech wypożycza DlenląGze 

& realność, sprzedaje karty okręto- 

we 1 realności. 1146 Noble ul. 


