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KRWAWE 
REJDU NA LONDYN. 

NIEMCY POKONANI 
NA ZACHODZIE. 

NA WSCHODNIM TE- 
ATRZE WOJNY. 

CZY ZWINĄ AKCYE NA GALLIPOLI? 

SVTLACYA NA BALKANIE 
WŁOCHY POMOGĄ... 

WALKI NA MORZACH. 

INNE TELEGRAMY. 
« j 

% 

Zgroza w Londynie. 
Mnogie Ofiary Rejdu 

Niemieckiego. 
•Londyn, 15 października. — 

W stolicy Anglii panuje prawdzi- 
wa zgroza z powodu napowietrz- 
nych rejdów niemieckich, trapią- 

cych razporaz Anglię. Rejd w 

środę wieczorem urządzony na 

stolicę — kosztował życie 55 o- 

sób zabitych, a 114 osób zostało 

ranionych. Ogółem w Anglii spo- 

wodowały rejdy niemieckie 640 

ofiar, w tem zabitych 1T7, a resz- 

ta ranieni lżej lub ciężej. Z ostat- 

niego rejdu ofiar, jak komunikat 

rządowy oświadcza 14 osób mie- 

dzy zabitymi, a 13 między ranny- 
mi — to żołnierze, lub wojskowi 

urzędnicy — reszta obywatelstwo 

cywilne : zabitych obywateli — 

27 mężczyzn, 9 kobiet 5ro dzie- 

ci. Pociski niemieckie spowodo- 
wały całą masę pożarów i uszko- 

dzeń w budynkach, a około 5 mi- 
lionów dolarów wynosi szkoda z 

samych pożarów i to nie wszyst- 
kich. Jeden gmach wielki spłonął 
tuż w sąsiedztwie arsenału rządo- 
wego uszkodzono doki i warszta- 

ty niektóre: widocznie Niemcy 

posiadają dokładne plany miasta, 
a nadto organizacya cała szpie- 

gów wskazuje, im, kędy kierować 
swe zbrodnicze wycieczki. W ca- 

łej Anglii oburzenie na sposoby 

wojowania niemieckiego jest 
wielkie i zgroza powszechna. Za- 

rządcy teatrów planowali zawie- 

szenie przedstawień wieczornych 
a urządzanie codzienne popołu- 
dniowych, by publiczności wie- 
czorami nie skłaniać do wycho- 
dzenia z domów, ale zaniechano 

tego narazie, by paniki nie wy- 
twarzać. W Londynie odbywają 
się zebrania obywatelskie, na któ 

rych wzywają rząd, ażeby wal- 

czył z Niemcami ich własną me- 

todą i najeżdżał nocami śpiące 
miasta niemieckie. 

Walki na zachodnim 
Froncie· 

Niemcy rezygnują z Calais.. 

Londyn, 16 października. — 

Wojska angielskie nowy i bar- 

dzo ważny odniosły sukces nad 
Niemcami na lewem skrzydle li- 

nii Sprzymierzonych. Oto w o— 

kolicy Vermelles i Hulloch po 

ofensywie bardzo potężnej i do- 

skonale poprowadzonej, a rózpo- 
czętej ostrzeliwaniem z dział 

najcięższych pozycyi nieprzyja- 
cielskich — Anglicy poszli do 

szturmu na reduty i okopy nie- 

mieckie i zdobyli ich c.zęsć bar- 

dzo znaczną, Raport przyznaje, 
iż część pewną tych zdobyczy 
trzeba było opuścić wskutek stra- 

szliwego ognia z dział niemie- 

ckich, ale zato pod St. Elie zdo- 

byto znowu niemieckie okopy w 

bardzo ważnym punkcie, robiąc 

spory wyłom w linii niemieckiej. 

Berlin, 15 października. — Ra- 

port niemiecki przyznaje znaczną 
liczbę strat poniesionych w o- 

statnich' walkach na swem pra- 

wem skrzydle w walkach z An- 

glikami, zaznacza jednak, iż w o- 

kolicy Vermelles tylko w niektó- 

rych punktach Anglicy zdołali 

się ostać w pozycyach niemie- 

ckich, resztę bowiem odebrano 

im w zwycięskich kontratakach. 
Pod Hulloch pięć wielkich linio- 

wych ataków angielskich odpar- 
to. W Artois i pod Souchez, da- 

lej w okolicy Givenchy walki 

wręcz nie ustają. Pod Rheims 

kanonada — toż samo w Szam- 

panii. 
Paryż, 15 października. — Ra- 

porty francuskie podają wieści j 

walkach zaciętych na całej linii, 
ale zmian w układzie tej linii 

niema. Są wszelkie przejawy, iż 
wskutek potężnej ofensywy 

Sprzymierzonych na zachodnim 

froncie Niemcy zrezygnują z pla- 
nu swego dotarcia do Calais i za- 

władnięcia wybrzeżami kanałj 

La Manche, a zato wojsk siłę głó- 

wną przeniosą na Bałkanu 

Wszelkie przygotowania, zapo 

wiadające odwrót generalny nie- 
miecki są w toku. 

Walki na wschodnim 
Froncie. 

Sprzeczne Wieści. 
Piotrogród, 15 października. — 

Car Mikołaj odjechał z Carskiego 
Sioła na front wojenny w towa- 

rzystwie w. ks. Alexego. 
— Raporty rosyjskie podają c 

dalszych sukcesach na całej niele- 

dwie linii : na linii Dźwiny walka 
działowa'w pełni; Niemcy bom- 
bardowali z balonu Dźwińsk 

przed kilku dniami i Friedrich— 

stadt aeroplanu, ale nie wiele 

szkody sprawili. W centrum wy- 
dłużonem stosunkowo spokojnie ; 

zato w południowym odcinku li- 

nii, na Wołyniu i w Galicy i wrą 
walki zacięte. Nad Strypą Au- 

strvacy kontratakowali w kilku 

punktach, ale bezowocnie. Pod 

Garbanówką gorąca była wal- 

ka — zakończona sukcesem ro- 

syjskim, pod Rafałówką na Wo- 

łyniu posunęły się naprzód pozy- 
cye rosyjskie. W Galicy i zacięta 
była bitwa niedaleko Trembowli. 

Berlin, 15 października. — Ra- 

porty niemiecko - austryackie 
przeczą sukcesom rosyjskim i u- 

trzymują, iż napór Rosyan w Ga- 

licyi został wstrzymany i odparty 
z powrotem za Strype. Generał 

austryacki Bothmer pobił Rosyan 
pod Hajworonką, wioską nad 

Strypą rzeką, zdobył miejscowość 
tę i za rzekę nieprzyjaciela wy- 
rzucił. Na północy w okolicach 
Iłuksty Hindenburg pobił Ro- 

syan, zabrał im 650 jeńców, 10 

mitraliez i pozvcye; kontrataki 

rosyjskie pod Dźwińskiem wszy- 
stkie odparte. 

Walki na Bałtyku. 
Sztokholm, 15 października. — 

Donoszą tu, iż w zatoce Porkola 
na wybrzeżach Finlandyi stoczo- 

ną została bitwa morska pomię- 
dzy flotyllami niemiecką i rosyj- 
ską rezultatem jej jeden krążow- 
nik zatopiony, a drugi ciężko u- 

szkodzony — czyje telegram nie 

podaje. W tych dniach Niemcy 
urządzili rejd napowietrzny nad 

Zatoką Fińską i wybrzeżami. Bliż 
szych szczegółów niema. 

Sytuacya na Bałkanie. 

Sprzymierzeni opuszczą 
Gallipoli? 

Londyn, 15 października. — 

W Izbie Gmin Sir Grey omawia 
jąc sytuacyę na Bałkanie doty- 
kał spraw natury dyplomatycz- 
nej — więcej niż strategicznej 
Zapowiedział, iż Rosya" przyszk 
wojska na Bałkan, skor to jej 
tylko będzie możliwe, a Włoch}/ 
także obiecują pomoc. Na inter- 

pelacyę, czyby nie było wskaza- 
nem zaniechać przewlekłej a ko- 

sztownej akcyi na Gallipoli 
przenieść wojska do Serbii, od- 
powiedziano ze strony rządu — 

wymijająco, co do pewnego stop 
nia potwierdza krążące o tem po- 
głoski.... W każdym razie nie 

jest to wykluczone. Grey odpo- 
wiedział, ani — tak, ani — nie; 
a chwalił Serbię, której dotych- 
czasowa sprawność wojenna za- 

sługuje na podziw największy. 

J. B. Pallasch wypożycz» pieni&azf 

na realność, sprzedaje karty okręto 
we 1 realności. 114 Noble ul 

Serbia w Walce. 
Berlin, 15 października. — Ra- 

porty niemiecko - austryackie do- 

noszą o postępie stałym; po za- 

jęciu Belgradu wojska sie posu- 
nęły się na wschód i południe. 
Ziezni-k miejscowość została zdo- 

byta, Gradiste minięte — wojska 
dążą na Pozarevac. 

Nisz, 15 października. —' Ser- 

bowie walcząc ciągle cofają się 

przed przemocą Niemców i Au- 

stryaków: jednocześnie na dru- 

gim froncie południowo - wscho- 
dnim wstrzymują najazd Bułga- 
rów a nawet sami wpadli w gra- 
nice Bułgaryi. 
— Są pogłoski, nie zbyt pewne, 

iż atak serbski na pograniczu 
bułgarskiem został odparty a Buł 

garzy zająć mieli część linii ko- 

lejowej, wiodącej do Niszu od 

południa, przedewszystkiem . od 

portu Salonik, którym transpor- 
tują wojska i broń dla Serbii — 

Sprzymierzeni. Zajęcie tej linii 

kolejowej przez Bułgarów byłoby 
bardzo groźne dla Serbii. 

Rola Wioch. 
Paryż, 15 paidizernika. — 

Premier Viviani, omawiając w 

dalszym ciągu w Izbie deputowa- 
nych sytuacyę bałkańską wyra- 
ził pewność, iż tam Włosi dopo·: 
mog"ą również' Włosi zajęli w 

tym czasie wysp na Morzu 

Śródziemnem, należących jeszcze 
do Turcyi, co wskazuje, iż biorą 

się do roboty na dobre, a co do 
ich akcyi lądowej na Bałkanie 

— 

to rzecz jest jeszcze w trakcie u- 

kładów. Rosya ma wkroczyć do 

Bułgaryi, skoro tylko odpowied- 
nią masę wojsk skupi w Odes- 

sie. gdzie się już ta komasacya 

odbywa. Rosya pertraktuje z Ru- 

munią by ta jej pozwoliła przejść 
przez swe terytoryum do Bułga- 
ryi, ponieważ byłoby to szybsze 
i dogodniejsze, niż transportowa- 
nie większej armii morzem do 

brzegów bułgarskich, gdzie prócz 
Warny niema dobrego portu. Gdy 

by się Rumunia zgodziła, niema 

żadnej wątpliwości, iż Niemcy i 

Austrya natychmiastby ją zaata- 

kowały i wypowiedziały jej woj- 
nę. 

Rola Rumunii. 
Bukareszt, 15 października. — 

Stosunki Rumunii z Austryą i 

Niemcami pogarszają się z dnia 

na dzień. Ostatnim wrogim kro- 

kiem niemieckiem względem Ru- 

munii — jest odcięcie poczt" do 

Rumunii i wstrzymanie wysyłek 
i transportów żywnościowych do 
Rumunii wszelkich — z Niemiec, 

na tak długo ,aż się stanowisko 

i usposobienie Rumunii wzglę- 
dem Niemiec i Austryi nie od- 

mieni. 

Rola Grecyi. 
Ateny, 15 października. — Ro- 

la Grecyi staje się coraz bardziej 

zagadkowa i podejrzana 
— istnie- 

ją już otwarcie podnoszone przy- 
puszczenia, iż Grecya zdradzi o- 

statecznie Serbię i przyłączy się 
do jej wrogów : mianowicie prasa 
puszcza wieści, iż pomiędzy Gre- 

cyą a.Niemcami i Bułgaryą zo- 
stał traktat zawarty — treści nie 

znanej. Greckie pisma nic o tem 

nie donoszą; w Macedonii gre- 

ckiej ogłoszono stan wojenny. 

Na Morzach. 
Marsylia, 15 października. — 

Przybył tu statek „Mossoul" któ- 

ry przywiózł załogi okrętów 
„Yunnan", „Provincia", „Sainte 

Margueritte", które były zatopio- 
ne przez nury niemieckie na Mo- 

rzu Śródziemnem. 
' ·. -, i'. 

Szwecya zabiera głos. 
Londyn, 15 października. — 

Poseł tutejszy Szwecyi otrzyma 

polecenie od swego rządu bj 
zaniósł protest do rządu W. Bry- 
tanii z powodu gwałcenia han- 
dlu szwedzkiego przez nury an- 

gielskie na Bałtyku: nury t< 

zatopiły ostatnio na wodacl 

szwedzkich dwa okręty szwedz- 
kie. 
— Nury angielskie ostatnim 

czasy ciężko się dają we znak 

niemieckim okrętom na Bałtyki 
i innym, wiozącym kontrabandę 
do Niemiec, zatopiono okrętów t; 

kich około SO w niewielu dniacł 

ale Anglicy utrzymują, iż doko 

nali tego w myśl postanowię! 
międzynarodowych o kontraban 

dzie i dali zawsze czas załodze di 

ratunku. Wystąpienie Szwecy 
dość ostre nabiera wagi zwłasz 
cza wobec ostatnich wiadomości 

iż Szwecya zdaje się przechyla* 
coraz widoczniej na stronę nie- 

miecką i może być przez Nieme; 
wciągnięta w wojnę przeciv 
Sprzymierzonym. Niemcy ofiaru 

ją Szwecyi porosyjską Finlandye 

Kolej na Hiszpanię. 
Berlin, 15 października. — Pra 

sa donosi, iż ces. Wilhelm zno 

wu darowuje nieswoje: oto m; 

on na oku obecnie Hiszpanię, któ 

rą chce wciągnąć w wojnę prze 
ciw Anglii i ofiaruje jej za po- 
moc ewentualna — Gibraltar. 

Inne Telegramy. 
Z Japonii. 

Tokio, 15 października. — Pra 
sa donosi, iż na życzenie Sprzy 
mierzonych czynią się starani: 

co rychlejszego zawarcia trakta 
tu japońsko — rosyjskiego. Ja- 
ponia świadczy Rosyi bardzo wi< 
le w wojnie obecnej, mianowicii 
ofiarowano Rosyi dostawy amu- 

nicyi — po cenie kosztu produk 
rvt 

'·' 

Franciszek Józef chory 
Rzym, 15 października. — 

Prasowe komunikaty podają, i: 

cesarz austryacki zdzieciniał ju; 

zupełnie i niemal stale jest nie 

przytomny, cierpi przytem n; 

melancholię. 

Z Niemiec. 
Berlin, 15 października. — 

Syn najmłodszy ces. Wilhelma 

ks. Joachim, żeni się z księżni- 
czką Anhaltu, Maryą Augustą. 

Z Belgii. 
Paryż, 15 października. — Pra 

sa ogłasza, iż wojenne rząd; 
Niemców w Belgii straciły w cią 
gu okupacvi tego kraju 5000 c.y 

wilnych Biegów. 

Mąż o niezłomnej 
ory en tacy i. 

Dziennik Polski zamieszcza poniż 

szy (loskoa ły obrazek satyryczny: 

W dniu pierwszym sierpnia wraca 

p. Judka Delikatner z wód minerał 

nych w Ogrodzie Saskim do domu 

gdy zawarczało coś nad nim groźni 
w powietrzu. 
— Aeroplan — zadrżał, jako, ż> 

odwagi na składzie >nie trzymał. 

Ale, oczy podnis!szy i spostrzegł 

szy koła na skrzydłach latawca, rzek 

uspokojony: 
— To nasz. 

W dniu pierwszym sierpnia wypi 

p. Judka Delikatna ostatni kubeł 

swojego spruda (na cukrową choro 

bę cierpiał), gdy zawarczało nad nin 

groźinie w powietrzu. 
— Aeroplan — zadygotało mu no 

garni. 

Ale, oczy podniósłszy i spostrzegł 

szy krzyże ozarne na skrzydłach 'a 

tawca, rzekł ukojony: 

— To nasz. 

Mąż ten stały nie zmienił nigd 

swojej oryentacyi, ani swego opty 

mizmu. Rzekłbyś, że wszystko prze 

widział, co się stało w ciąigu wojny 

— A co, nasi znowu biją! — wy 

mykało hu się stereotypowo przy czy 

taniu każdego biuletynu. 

Aż p. Mordka Niecierpliwy, zdene 

wowany tą masą, zdezorientowany t 

stałością bo 1 etałość nieraz dezorye: 

tuje) zapytał opryskliwie: 
— Nasi? Jacy «nasi? 

— No, ci, którzy biją — odrzefc 

p. Judka Delikatner, mąt o niezłom 

nej oryentacyi. 
V V 

*- 

WILSON AGITUJE ZA 
ZBROJENIAMI. 
Z sytuacyi mexykańskiej. 

ARESZTOWANIE NIEMIECKIE- 
GO SZPIEGA. 

Rekord amerykańskiego nura. 

STAJKIERZY W COLORADO OTRZY- 

MUJĄ ZNÓW PRACĘ. 
Trzęsienia ziemi w Salwadorze. 

ULEWY W NEW ORLEANS. > 

SPRAWA ZBROJEŃ. 
Waszyngton, 15 października. 
— Prezydent Wilson rozpoczął 

• 

wczoraj pracę nad przeprowadze- 
niem planu wzmocnienia armii i 

1 marynarki Wuja Sama. Xa kon- 
' 

ferencyi odbytej z kongresmanem 
Hay'em z \ irginii, prezesem Ko- 

misyi dla spraw wojskowych, 
starał się go przekonać o konie- 
czności powiększenia armii regu- 
larnej do siły 120,000 żołnierzy i 

stworzenia półmilionowej armii 

. rezerwowej. Chociaż kongresman 

, Hay osobiście przeciwny jest po- 
t większaniu armii regularnej, bę- 

dzie jednak plan rządowy popie- 
. rać, aby nie psuć harmonii w 

, partyi demokratycznej. 
Poczmistrz generalny Burle- 

son konferował z kongresmanem 
. Pou z North Carolina i omawiał 

kwestyę zwołania przed sesyą 

kongresu ogólnej konfercncyi 

przewódców demokratycznych, 
celem ułożenia planu zgodnego i 

jednolitego działania odnośnie do 

następujących kwestyi: 
1. Zwiększenie armii lądowej 

i jej pogotowia bojowego. 
2. Powiększenie marynarki 

wojennej. 
3. Czy i jakie zmiany należy 

" 

przeprowadzić w taryfie celnej i 

» w podatku wojennym. 
4. Szczegóły zamierzonego po- 

datku spadkowego. 
Prezydent Wilson jest przeko- 

nany, że kongres uchwali przędło 
żenią rządowe, tyczące się po- 

większenia armii i marynarki, je- 
śli nie w ich brzmieniu dosłow- 

nem, to bez zmian zasadniczych, 
a ażeby tem mocniej o tern się u- 

pewnić, popiera gorąco myśl zwo- 
łania przed sesyą kongresu kau- 

kusu posłów demokratycznych, 
na którymby przedłożenia te za- 

. twierdzono. 
W taryfie celnej prezydent nie 

1 chciałby dopuścić do zaprowa- 

dzenia żadnych zmian, z wyjąt- 

j kiem chyba cła na cukier. Wy- 

pracowany przez kongresmana 
3 Hull'a z Tennessee projekt usta- 

wy o podatku spadkowym jest 
przedmiotem szczegółowego ba- 
dania w departamencie skarbu i 

nie wiadomo jeszcze czy i jakim 
ł ulegnie zmianom. 
W razie uchwalenia powięk- 

szenia armii wielkie niewątpli- 
1 

wie wydatki pociągnie za sobą 

potrzeba budowy nowych armat. 

Sama milicya musiałaby być uz- 

brojoną w 1292 dział, a że obec- 

nie posiada tylko 753, trzeba dla 

jej użytku 539 nowych. 
Ponadto koniecznem byłoby, 

także zakupuo nowych karabi- 
' 

nów, a przedewszystkiem pomno- 
żenie zapasów amunicyi, bez 

której najlepsza nawet armia nic 
* 

nie jest w stanie zdziałać. 

Z MEXYKU. 

El Paso, 15 października. — 

Generał Tomas Ornelas, komen— 

i dant Juares, wypowiedział posłu- 
i szeństwo Villi i przyjechał tutaj. 

Dla departamentu stanu podpi- 
sał oświadczenie, że nigdy nie po- 

ł wróci do Mexyku, aby brać udział 
. w tamtejszym ruchu rewolucyj- 
nym. 

Władze celne skonfiskowały ła 
dunek transportowanych z kon- 

trolowanego przez Vill teryto- 

ryum sztab srebra z domieszką 
ołowiu, które usiłowano przemy- 
cić w ·>1 wagonach bawełny. 

Bawełna ta była przeznaczona 
dla jednego z reprezentantów Vii 
li w Stanach Zjednoczonych. 
NIEMIECKI HRABIA POD 

KLUCZEM. 

Waszyngton, 15 października. 
— Z Nowego Yorku donoszą tu 
o aresztowaniu lir. Maxa Lynar 
Loudoiva, Niemca podejrzanego 
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 

Jegomość ten kręcił się zanadto 
koło fortyfikacyi i arsenałów rzą- 

dowych, a obecnie wybierał się 
odjechać do Europy. Swego cza- 
su służył on w armii Stanów Zje- 
dnoczonych, a od kilku miesięcy 
znajdował się pod okiem tajnych 
detektywów. 

Aresztu dokonano nominalnie 

pod zarzutem bigamii, ale w rze- 

czywistości nie chodzi tu o tc 

przestępstwo, tylko o szpiego— 
stwo. 

NUR „K. 7." ZDOBYWA 

REKORD. 

Honolulu, 15 paidziemika. — 

„K—7", jeden u czterech nurów, 
które odpłynęły z San Francisco 

3go b. m. przybył tu wczoraj od- 

bywszy swą całą podróż bez es· 

korty i bez zatrzymywania si 

przez co zdobył w amerykańskiej 
żegludze podwodnej nowy re- 

kord. Otrzymał on z tego powo- 

du pochwałę i na czele trzech in- 

nych wpłynął do tutejszej przy- 
stani. 

STRAJKIERZY W COLORA- 
DO OTRZYMUJĄ ZNOW 

PRACĘ. 

Denver, Colo. 15 października. 
— Członkowie „The United Mine 

Workers of America", byli straj- 
kierzy, między nimi niektórzy o- 

skarżeni o zaburzenia w związ- 
ku ze strajkiem górników w Co- 

lorado, otrzymali znów pracę od 

kompanii „The Colorado Fuel 

and iron Co." w kopalniach w 

powiecie Fremont. 
200 OFIAR TRZĘSIENIA 

ZIEMI. 

New Orléans, 15 października. 
— Z Guatemala City nadeszła tu 

wiadomość, że więcej niż 20U o- 

sób straciło życie w ciągu o— 

statnicli 7 tygodni w Salwadorze, 
wskutek powtarzających się tam 
w tym czasie trzęsień ziemi. 
Datowana 22 września wiado- 

mość z Santa Anna donosi, 
że od miesiąca daje się tam co 

drugi dzień odczuwać trzęsienie 
ziemi. W mieście tem, liczącem 
około 30,000 ludności, poniosło 
wskutek tego śmierć 30 osób. 

Z Achuachapam, miasteczka o 

8000 ludności, nadeszła wiado- 

mość, że większość tamtejszych 

najwspanialszych budynków ule- 

gła zniszczeniu zupełnemu, pozo- 
stałe zaś są znacznie uszkodzone. 

ULEWY W NEW ORLEANS. 

New Orléans, 15 paźdieinika. 
— W ciągu ostatnich dwu tygo- 
dni opad deszczowy wynosił tu 

około 20 cali, co spowodowało za- 

(Dokończenic na str. -ej). 
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