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WALKI NA BAŁKANIE. 
ODRĘBNE STANOWISKO WŁOCH. 

Bój o Belgrad. 
a wschodnim Teatrze Woju 

Na zachodnim Teatrze Wojny. 

INNE TELEGRAMY. 

Głód na Węgrzech. 

Równouprawnienie Kobiet w Norwegii. 

Widmo nowych ! 
konfliktów. ! 

Szwecya po stronie 
Niemiec. 

Norwegia i Dania po 
stronie Sprzymie- 

rzonych. 
Londyn, 12 października. — 

Prasa angielska, a za nią i świa-j, 
towa omawia gorączkowo dalsze , 

poważne możliwości powikłań 
ciężkich i nowych konfliktów w ] 

obecnej wojnie światowej. Pogło- . 

ski o tych dalszych konfliktach , 

były już dawniej, ale obecnie . 

występują one w formie groź- , 

niejszej, niż kiedykolwiek i po- 
· 

ważniejszej. Oto zanosi się na to, } 

i z Szwecya opowie się po stronie , 

Xiemiec w wojnie światowej, a , 

powodem do decyzyi jej tego , 

rrvlzati. oozornvm ma bvć fakt. i 

iż flota angielska przeszkadzi 
handlowi Szwecyi ze Stanami 

Zjednoczonymi; faktycznym po- 

wodem jednak jest co innego: - 

nadzieja odebrania od Rosyi' 
jej północnych terytoryów i Fin- 

andyi, która niegdyś do Szwecyi 
należała. Od dawna już :Niemcy 

zabiegają z całą usilnością o po- 
zyskanie w Szwecyi sympatyi i 

Niemcy to właśnie poddali Szwe- 

cyi nadzieję powiększenia tery— 
toryalnego kosztem Rosyi — 

zwłaszcza teraz, gdy szczególniej 
podatna zdaje się być pora do 

takiej akcyi: gdy Niemcy od po- 
łudnia prą ku Piotrogrodowi, 
Szwedzi mogliby uderzyć od pół- 

nocy, a wówczas Rosya prawdo· 
podobnie utraciłaby całe wy- 

brzeża bałtyckie. Plan to dli 

Szwecyi nader ponętny i jest w 

kraju istotnie silna partya,. prąca 
do takiej wojny; o ile możności 

neutralizuje tendeneye wojenne 

party a pokojowa, żądająca sta- 
nowczo utrzymania pokoju i ne- 

utralności — a to nawet życzli- 
wej dla Sprzymierzonych. 
— W razie wystąpienia Szwe- 

cyi do walki po stronie Niemiec 
— nie można wątpić, iż i dwa in- 
ne kraje Skandynawii wciągnię- 
te zostałyby w wir wojenny — 

mianowicie Dania i Norwegia: 

kraje te wraz z Szwecyą połą- 
czone są traktatem porozumie- 
nia celem wzajemnej obrony w 

tej wojnie, lecz w razie wystąpie- 
nia czynnego Szwecyi 

— traktat 

len napewne zostałby zerwany, 

ponieważ równie Norwegia, jak 
Dania są stanowczo życzliwe An- 

jlii i Francyi. Norwegia od daw- 
a jest wielokrotnie zaprzyjaź- 
nia z Anglią, a Dania my. z 

Siemcami dawne porachun.\ 
Szlezwik - Holsztyn. Tak więc 
iowe trzy państwa w iriediugim 
rzasie mogą być w wojnę wcią- 
gnięte. 

Sytuacya na Bałkanie. 
Rumunia i Grecya ? 
Londyn, 12 października. — 

Zabiegi dyplomatyczne o Bałkan 

:rwają w pełni — a zdaje się, nie 

josuneły one naprzód sprawy a- 

ni trochę, nie rozjaśniły powi- 
cłań nagromadzonych i naprę- 

żeń wzrosłych do niemożliwości. 

Zo do Bułgaryi — ma być jui 
ibsolutnie pewnem, iż staje ona 

X) stronie Niemiec, Austryi i 

rurcyi: Bułgaiya dąży do hege- 
npnii na Bałkanie i wzrostu te- 

ytoryalnego, który może być o- 

iiągnięty jedynie kosztem sa- 

rdów — przedewszystkiem Ser- 
a nawet i Rumunii. 

*" 

~y 

Jednakowoż te ambicye właśnie < 

stawiają Bułgaryę w najtrud- 

niejsze położenie, ponieważ jest 
ona dosłownie otoczona wroga- 

mi : od północy Rumunia gotowa 

ją atakwaé, a Rosya lądować \ 

wojska na wybrzeżu bułgarskiem 
z chwilą gdy Bułgarya ruszy do 

walki, od południa Grecy a i 

wojska Sprzymierzonych lądo-- 
wane w Salonikach za pozwole- 
niem cichem Grecyi, od zachodu 

Serbia.... Czy Grecya i Rumu- 

nia rzucą się w zamęt wojennv 

wciąż nie jest pewne: co do Ru- 

munii to podobno niema ona wię- 
cej amunicyi jak na dwa tygo- 

dnie, stąd sobie z niej Austrya 
niewiele ma robić, co do Grecyi 
to ta lawiruje dyplomatycznie, 
by zachować się na boku zawie- 

ruchy wojennej, ale wątpliwem 

jest, czy się jej to uda. Z tem 

wszystkiem i Rumunia i Grecya 

mobilizują armie, a Austrya sil- 

nie fortyfikuje pogranicze swe 

rumuńskie. 

Stanowisko Włoch. 
Rzym, 12 października. 

— Cie- 

kawem jest wobec powikłań bał- 

kańskich stanowisko Włoch : zra- 

zu godziły się Włochy na udział 

swój w expedycyi na Bałkan ce- 

lem wsparcia Serbii przerwko 
Bułgarom, Austryakom. i Niem- 

com, a obecnie wycofują się z te- 

go utrzymując, iż wszy s i kich 

swych wojsk potrzebują na zimo- 

wą kampanię w Alpach.... Pi- 

sma angielskie wskazują, iż na 

I północnym swym froncie Wło— 

jchy mają na pół miliona Austry- 

kw nieomal milion swoich, 

>rzeto mają sytuacyę stosunko- 
wo najpomyślniej szą, a nadto nie 

naja Włochy wojny z Niemcami, 

ak, że nawet nurów niemieckich 

la Adryatyku topić nie mogą; z 

Turcyą, choć jej wojnę wypowie- 
Iziały też żadnych starć nie miały, 
lotychczas, przeto faktycznie 
lieby im nic przeszkadzało wes- 
przeć Sprzymierzonych na Bał- 

canié zarówno przeciw Austryi i 

Niemcom, jak przeciw Bułgaryi 
Turcy i. Jeżeli tedy Włochy od 

ej pomocy się wymawiają, to 

powodem tego jest samaż icli 

,vłasna zaborcza polityka na Bał- 
wanic i nieporozumienia z Ser- 

bią, od której może chcą wytar-l 
jować ustępstwa: wiadomo, iż 

Włochy dążą do opanowania wy- 
brzeża adryatyckjego po s tron'C 

bałkańskiej i boją się rywaliza— 

:yi Serbii, zmierzającej do tegoż ! 

samego: — zrazu dawniej już za- 

powiadano, iż Serbia się z Wło- 

:hami porozumiała co do podzia- 
fu tych wybrzeży ,ale później zno 
i»vu inne krążyły wieści i fakty— 
:znie nic wiadomo, jak ta sprawa 
stoi, a ostatnie zachowanie się 
Włoch wskazuje, iż nic stoi ona 

dobrze. Ostamie ofieyalne komu- 

nikaty włoskie zdają się znowu 

zapowiadać odmianę polityki 
włoskiej na Bałkanic, bo ogło- 
szono, iż w najbliższej przyszło- 
ści W łochy mają rozszerzyć zna- 

:znie pole swej akcyi zbrojnej.. 

iYięc nic wiadomo, czy ta akcya 

eostanie na Bałkan przeniesiona, 
:zy też tylko na włoskim półno- 
cnym froncie w Alpach i nad 

[sonzo będzie rozszerzona. 

Walki na Bałkanie. 

Bój o Belgrad. 
Wiedeń, 12 października. — 

Raporty austryackie brzmią 
— 

tryumfalnie! Ogłaszają, iż pomi- 
mo szalenie silndgo oporu Ser- 
bów sforsowano przeprawy na 

Dunaju i zajęto Belgrad, odrzu- 
cono Serbów daleko na południe 
i zajęto Wielki Vracar. Zajmując 
Belgrad Austryacy i Niemcy sto- 

czyli straszliwie krwawą walkę z 

Serbami na. ulicach i przedmie- 
ściach miasta —r Serbowie bro- 

nili każdej ulicy; walka trwała 

dwa dni bez przerwy.... Po niej 
wpadło w ręce zwycięzców 6U0 

jeńców, w tein lOciu oficerów, i)· 

wielkich dział, 26 polowych, ca- 

la masa mitraliez, karabinów i 

innej zdobyczy wojennej. Ogó- 
łem dotąd pojmano 14 oficerów 
i 1542 żołnierzy serbskich, a za- 

jęto oprócz Belgradu i Yracarn 

miejscowości Xarkova i Mirijeve. 
Pisma austryackie i niemieckie 

szczegółowo opisują straszną 

walkę w ulicach wąskich Belgru-1 
du. 

Nisz, 12 października. '— Ra- 

port ofieyalny serbski przyznaje 
oddanie nieprzyjacielowi Belgra- 
du, ale zaznacza, iż stało się to 

dla celów strategicznych, miasto 
bowiem nie jest obronne, a serb- 

skie wojska cofnęły się na pozy- 

cye ob.ronniejsze, w górzystych 
przesmykach, prowadzących w 

głąb kraju. Na wielu punktach 
pogranicza ndparto Niemców i 

Austryaków — tylko na Belgrad 
uzyskali oni wstęp na ziemię 
serbską i to ponieśli tam straty 

olbrzymie. \ końcu miasto o- 

puszczono, by nie narażać go na 

zniszczenie z ciężkich dział au- 

stryackich. W czasie walki o 

przeprawy dunajowe, artylerya 

>erbska zniszczyła jedną kano— I 

ierk rzeczną austryacką, a { 
Irugą zatopiła. W Belgradzie po- 
egła wielka liczba mieszkańców 

:ywilnych pośród walk na ulicach 

po domach miasta". 

0 Dardanelle. 
Konstantynopol, 12 październi- I 

ca. — Raporty tureckie donoszą ! 
) utarczkach zwycięskich na 

jallipoli, pod Anafarta. Kożia- 

Dere, Kamilihiman, Sed-ul-Bar i 

w 
· innych punktach. W stolicy 

głoszą, iż Sprzymierzeni wstrzy- 
mali zupełnie atak. 
Ateny, 12 października. — 

Nieustanne lądowanie wojsk 

Sprzymierzonych w Salonikach 

donoszą pisma greckie; oblicza- 

ją, iż blisko 100,000 żołnierza już 
tam na ląd wysadzono; będzie on 

w pogotowiu przeciwko Bułga- 
ryi, lub Turcyi. 

Piotrogród, 12 października. — 

Rządowy raport ogłasza, iż flo- 

tylla rosyjska na Morzu Czarnem 

zatopiła 1C· transportowców tu- 
reckich blisko brzegów Małej - 

zyi. Okręty wojenne rosyjskie 
wraz z flotyllą transportowców 
stoją też naprzeciw brzegów buł- 

garskich. gotowe do bombardo- 
wania portu Warny i lądowania 

wojsk w razie, gdyby się Bułga- 

rya ruszyła do walki.... 

Na wschodnim teatrze 

wojny. 
Berlin, Wiedeń, 12 październi- 

ka. — Komunikaty niemiecko 
- 

austryackie donoszą o bardzo o- 

żywionych walkach na Wołyniu, 
gdzie Rosyanic pełną linią ataku- 

ją Austryaków ; wszystkie tc ata- 
< 

ki odparto. Podobnież w Galicyi j 

wschodniej atakują Rosyanic za- j 

wzięcie, ale bezskutecznie, a 

straty ponoszą bardzo ciężkie, tak 

że niektóre pułki do połowy zo- 

stały zredukowane. Na północ w 

centrum wojska bawarskie Leo- 

polda odparł)· wątły atak rosyj- 
ski w okolicy Baranowicz, a 

jeszcze dalej na północ walka o 

D/winę i Dż wińsk toczy bez 

wydatniejszej zmiany w komigu- 
racyi linii bojowej. 
— W Galicyi boje zacięte to- 

czą się. koło Tarnopola: generał 
bothmcr odpiera tu potężne ata- 

ki rosyjskie nad Seretem, waż- 

niejsze starcia były pod Jezier- 
i Ilładkami. Dalej na połud- 

nie w okolicy spływu Strypy z 

Dniestrem kolo Buczacza bitwy 

się toczą krwawe, ale zdaje się 
bez ważniejszych rezultatów, po- 

jnieważ od kilku tygodni powta- 
I 

(Pokończenie na "tr nicy 2ej) 

MINIONE SEJMY DLA DROGIEJ OJCZYZNY. \ 
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OFICYALNE UZNANIE CAR- 
RANZY NASTĄPI RYCHŁO. 
„Ameryka pierwsza"—powia- 

da Wilson. 

NOWY SPADEK KURSU SZTERLINGOW. 

Zwołanie konwencyi sufrażystek. 

KONWENCYA PRZEDSTAWICIELI RZEZALN. 

Z podróży burmistrza Thompson a. 

ŚMIERćloTNIKA. 
SPRAWA MEXYKANSKA. 1 

Waszyngton. 12 października. * 

— Prezydent Wilson wyraził for- 
malnie swa zgud^· z postanowię— 
niem konferencyi panainerykań- ' 

skiej uznania Carranzy prezyden- 
* 

tern Mexyku, lccz ofieyalne u- ^ 

znanie ze strony Stanów Zjedno- 
czonych nastąpi dopiero wów- 

czas, gdy również rządy Argen— 
' 

tyny, Brazylii, Chile, Uraguayu, 
1 

Dul i vii i Guatemali zawiadom ią o 
1 

powzięciu identycznego postano- 
1 

wienia. 
^ 

Za przykładem Stanów Zjedno 

czonycli pójdzie także Europa, 

Anglia i l rancya już to zapo- 

wiedziały. a co do Niemiec, i , 

Włoch nie niuże być żadnych 
J 

wątpliwości, gdyż mają one juz 
J 

od dłuższego czasu swych akre- 

dytowanych agentów przy Car- 

ranzy. * I 

Tymczasem pisemne rokowa*- j 
nia między sekretarzem - stanu j 
LaiisuiL'em a reprezentantem no- O i 

wfgu prezydenta nicxykaiskicgo 
Elieco Arredondo, tocz ąsię w 

dalszym ciągu. Przedmiotem ich 

jest ochrona cudzoziemców w 

Mexyku, stosunek nowego rządu 
do duchowieństwa, kwstya ma- 

jącej być udzieloną amnestyi i 

przyrzeczenie Carranzy, że kon- 

stytucyjny rząd zostanie utwo— 

jrzony możliwie jak najprędzej. 

Douglas, Ariz. 12 października 
— Otrzymano tu polecenie pil- 

nego przestrzegania, aby nie wy- 
wożono broni ani amunicyi dla 

I żadnej z mcxykaiiskich party i i 

WSKUICK Łl-jj*-' J.M ŁV 11 
w 

czne zapasy wojenne, które były 

transportowane dla Carranzy. 

El Paso, Tex. 12 października. 
— Amerykański konsul Maron 

Letcher w Chihuahua i reprezen 

tant konsularny Geo. C. Caro 

thers otrzymali z departamentu 

stanu polecenie, aby zawiadomili 

wszystkich obywateli amerykań- 
skich, znajdujących sic na tery- 

toryum kontrolowanem prze«: 

Villę, iż mają jak najprędzej wy- 

jeżdżać. gdyż z powodu uznania 

Carranzy obawiać się należy, re- 

presyi. 
WILSON RZUCA HASŁO: A'; 

MERYKA PIERWSZA. 

Waszyngton, 12 października. 
— Wczoraj przemawiał tu pre- 

zydent Wilson z powodu 25 let- 

niego jubileuszu organizacyi 
Doughters of American Révolu- 

tion i zaznaczył, że dla każdego 

obywatela tego kraju hasłem po- 
winno być: Ameryka pierwsza 

— 

i dlatego z powodu obecnej woj- 

ny należy pie tylko pozostać ne- 

utralnym, ale stać przedewszy— 
stkiem na straży amerykańskich 
interesów. 

Prezydent wyraził swą wiarę 

w lojalność obywateli naturalizo- 

wanych i zdaniem jego zbyt roz- 

powszechnionem jest mniemanie, 
że nie przejęli się oni ideałami 

amerykańskimi, gdyż tacy stano- 

wią małą tylko liczbę. 
„Ale jestem za tem", — pod- 

nosił mówca — „aby rozdział ry- 
chło nastąpił. Niechby ci, którzy 

mylślą najpierw o innych krajach 
stanęli po jednej stronie — bi- 

blijnie byłaby to lewa 
— a ci, dla 

których Ameryka jest bezwarun- 

:\\ i zawsze piervvbza, po dru- 

giej". 
W czasie obecnej wojny obo· 

viazkiem Ameryki jest nie tylke 
>ozostać neutralną, ale stać nc 

traży fundamentów, na których 
)óżniejszy pokój zostanie zbudo 
va . 

„A pokój" — mówił dalej — 

.można odbudować tylko na sta· 

ych i uznanych zasadach prawa 
niedzynarodowego, na tych tylko 
>ier\viastkach, które przypomina- 
narodom o obowiązkach, jakit 

vypełnić mają wzajemnie wobec 
;iei)ie. co więcej, o obowiązkach 
v stosunku do ludzkości i hunr*- 

litarności. Ameryka reprezentu- 

e wielką sprawę, która się nie o· 

panicza tylko do kontynentu a· 

nerykańskiego : jest to sprawa 

>amej ludzkości." 

SYTUACYA NA GIEŁDZIE. 

Nowy York, 12 października. 
— Pomimo pomyślnego zułutuio- 
lia sprawy półbilionowej pożycz- 
ci anglo - francuskiej kurs pic-- 

liędzy zagranicznych spadł 11.1 

utej.-zcj giełdzie znowu bardzj 
mącznic. Sytuacye «uznano za 

;ak niepokojącą, że bankierzy z 

all strcct i Sir Edward Holdcn, 

:złonek anglo· francuskiej ko- 

misyi finansowej, odbyli o go- 

dzinną naradę, celem wyszuka- 
nia środków, któreby mogły 

wpłynąć na podniesienie się kur- 

su funtów szterlingów. 
Eksperci zagranicznej giełdy 

pieniężnej wymiennej zgodnie 
twierdzą, że gdy ostatnia pół bi- 
lionowa pożyczka zostanie wyda- 
na, rola miernika wartości pie- 

niężnej musi przejść z funtów 

szterlingów na dolary 
— i to co 

najmniej aż do ukończenia woj- 

ZWOŁANIE KONWENCYI 

SUFRAŻYSTEK. 

Waszyngton, 12 października. 
— Pani Mcdill Mc Cormick, ju- 
ko prezeska Komisyi kongreso- 
wej stowarzyszenia „The Natio- 

nal American Woman Suffrage 

Assoc.", zwołała konwcncyę te- 

goż stowarzyszenia na dzień 11 

grudnia. Konwencya potrwa 
dni. 

„Gdy zwołuję te konwcncyę' 
— powiada w odezwie — „w czte 

rech wschodnich Stanach toczą 

się cztery wielkie kampanie o ró- 

wnouprawnieni e kobiet. Tysiące 
kobiet pracuje nieznużenie mowa 

i piórem, dziesiątki tysięcy po- 

święca czas swój i pieniądze dla 

wywalczenia wolności kobiet w 

tych Stanach. Inne* Stany gorą- 
czkowe czynią przygotowania do 

czynnej kampanii w r. 19IG. 

„Zbierzmy się na tę naszą li- 

mą roczną konwencyę silniejsze 

liczbą, mocniej zjednoczone du- 

chem i wspólnemi usiłowaniami i 

bardziej niż kiedykolwiek przed- 
tem przekonane o rychłem zwy- 
cięstwie narodowego równoupra- 

wnienia kobiet." 

PRZEDSTAWICIELE RZE- 

ZALN W ST. LOUIS. 

St. Louis, Mo. 12 października. 
— Odbywa się tu konwencya 

„The American Meat Packers 

Association," na której przewo- 

dniczy John J. Felin. W mowie 

powitalnej wzywa? on czloiików; 

(Dokończenie na str. 5-ej). 


