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Nowy Rejd na Londyn.1 
Krwawe Walki we Flandryi. 

Na Wschodnim Froncie: 

Walki w Rumunii. 

Chiny w Wojnie. 
INNE TELEGRAMY. 

Wieści z Rosyi. 

REJD NA LONDYN. 

Londyn, 13. sierpnia. — Połu- 

dniowo wschodnie Anglii brze- 

gi zostały znowu raz najechane' 
przez Niemców: około 20 aeropla 
nów bombardowało okolice owe | 

wczoraj wieczorem a w rezultacie 

tej strategii niemieckiej 23 osób 
— przeważnie kobiet i dzieci zo- 

stało zabitych, a około 50 osób u- 

szkodzenia i rany poniosło. Dzia- 

ło się to -na przedmieściach połu- 
dniowych Londynu, o jakich 40 

mil od miasta, w Southend, Essex, 
Rochford, Margate i innych punk 
tach; straty materyalne też zna- 

czne, np. w Margate zostało zni- 

szczonych 17 domów w dzielnicy 
ubogiej ludności, a nikt nie został 

zabity, ni raniony, nie mówiąc o 

tem, iż znaczenia wojskowego 
niema żadnego w takiem niszczy- 
ełekkiem trapieniu miasteczek, 
nic z wojną do czynienia nie ma- 

jących. Akcya obronna angielska 
była sprawna: baterye antyawia- 
tyczne i aeroplany angielskie od- ! 

pędziły nieprzyjacielskie maszy- 
n y. 

PIÇKNE ZA NADOBNE. 

Paryż, 13. sierpnia. — Dwa 

francuskie aeroplany urządziły 
wczoraj rejd daleki nad Niemcy 
î zbombardowały wielkie i prze- 
mysłowe miasto Frankfurt nad 

Menem; była to odpłata za o- 

statnie rejdy Niemców na Nancy 
l okolice północne Paryża. Obie 

maszyny francuskie powróciły I 

cało. 
WALKI NA ZACHODNIM 

FRONCIE. 

Paryż, 13. sierpnia. — Kanona- 
da na całej linii bardzo gwałtow- 
na, szczególniej we Flandryi, nad 

Asine i nad Mozą, na verdunskim 
terenie. Niemcy wciąż Rheims 

bombardują. W okolicy Bixschoo- 

te nie było ostatnio walki wręcz, 
działa tylko grają ; pod Fayette i 
St. Quentin wojska francuskie o- 

debrały w tych dniach wszystkie 
pozycye, jakie Niemcy zajęli by- 
li nagłym szturmem w nocy z 

9go na 19go bm. : w walce tej 20 

jeńców pojmano. W okolicy Noi- 

sy-Laffaux urządzono rejd po- 
myślny w okopy niemieckie i ró- 
wnież jeńców gromadkę sprowa- 
dzono. W okolicy Ailles Niemcy I 
atakowali pozycye, które Francu-1 
zi w walkach poprzednich zdoby- 
li : dwa ataki bardzo potężne od- 

parto i pozycye wszystkie utrzy- 
mano. W Alzacyi utarczki patro- 
lowe. Awiatorzy francuscy zbom- 
bardowali stacye niemieckie w 

Belgii, Cortemarck i Lichtervel- 
de, oraz okolicę — obserwowano 
znaczne wybuchy i pożary 
szkody wielkie. 

Londyn, 13. sierpnia. — Raport 
angielski uzupełnia, iż w walkach 
w okolicy Ypres ostatnio stoczo- 

nych wzięto ogółem 454 jeńców I 

niemieckich z 9ciu oficerami i za- 

brano 6 dział. Nieprzyjaciel pró- 
bował rejdu na Armentieres, lecz 

został oflparty przez stojące tam 

wojska portugalskie. Onegdaj w 

nocy walczono zacięcie o sporny 
krater pomiędzy Givenchy a La 
Bassee; Anglicy skraj jeden kra- 

7 v-Jfi. ■' 

teru zajęli i kontrataki niemieckie 

odparli. Niepogoda znów i desz- 
cze co dnia — mimo to awiatyka 
angielska pilnie pracuje: onegdaj 
siedm maszyn niemieckich zrzuco 

no lub uszkodzono, z angielskich 
5 maszyn brakuje. 

Berlin, 13. sierpnia. — We 

Flandryi działowa walka obu- 

stronna: silne rekonesanse angiel- 
skie odparto w całym szeregu 
punktów. Większy taki atak był 
pod Hollebeke: Anglicy odstąpić 
musieli z wielką masą strat po- 

niesionych. Między La Basse a 

St. Quentin działowa robota nie 

ustaje* były też potyczki wręcz, 
lecz pomniejsze tylko, bez zmian 

na linii. W Szampanii i nad Mo- 

zą walka artyleryi obustron- 

nych; pod Cerny-en-Laonnais od- 

parto dwa silne ataki francuskie > 

w Alzacyi potyczki i podchody 
rekonesansowe. O walkach z 

przed dni paru pod Westhoek do- 
nosi raport niemiecki, iż prawdą 
jest, że zrazu Anglicy zdołali się 
wedrzeć do pozycyi niemieckich, 
lecz wnet potem silnymi kontrata 

kami zostali znowu wyparci. Inne 

próbne ataki w okolicy Nieuport, 
Boessinghe, Langemark — speł- 
zły na niczem. W ostatnich paru 
dniach- 19 aeroplanów i 2 balony 
alianckie zostało zniszczonych, 
lub zrzuconych przez antyawia- 
tyczne działa, lub aeroplany nie- 

mieckie. 
WALKI NA WSCHODNIM 

FRONCIE. 

Berlin, 13. sierpnia. — Wojska 
austryackie po zaciętej bitwie z 

Rosyanami i Rumunami zdobyły 
miasteczko Groszeni i wzgórza o- 

koliczne, panujące nad dalekim 
terenem. Nieprzyjaciel wielką ma- 

są wojsk atakuje krwawo w doli- 
nie Oituz — wszystkie ataki od- 

parto.. W okolicy Fokszanyi bit- 
wa trwa w dalszym ciągu : Mack- 

ensen w walkach dotychczaso- 
wych', tam toczonych wziął zgórą 
6.500 jeńców, w tem 130 ofice- 

rów, nadto zabrano 18 dział i 61 

mitraliez. Na dalszych odcinkach 
linii — więcej ku północy poty- 
czki są również, lecz bez znacze- 

nia i zmian liniowych. 
Piotrogród, 13. sierpnia. — W 

Rumunii walki toczą się gorące: 
nad rzekami Dobra i Doftena, da- 

lej na linii Oczno-Groszeni przez 

cały dzień bitwy wrzały zacięte. 
Austryacy atakowali masami 

wojsk1 — Rumuni z Rosyanami 
odpierali ataki przez dzień cały, 
dopiero pod wieczór cofnęli się 
w okolicy Oczna, zadawszy nie- 

przyjacielowi straty bardzo cięż- 
kie. Na linii Fokszanyi-Maracze- 
szti nieprzyjaciel atakuje z ogro- 

mnym wysiłkiem : Rumuni z Ro- 

syanami odpierają: walka nie- 

zwykle krwa\\a. Wróg zdołał o- 

panować pozycye alianckie, lecz 

Rosyanie kontratakowali i wzięli 
zgórą 1200 Niemców do niewoli. 
Pod wieczór Rosyanie cofnęli się 
w okolice Maraczeszti i Furtize- 
ni. Nad rzeką Buzeu wojska ro- 

syjskie atakując Niemców zada- 

ły im znaczne straty i zdobyły 
spory odcinek ich pozycyi, biorąc 
jeńców, cztery działa i ośm mitra- 

liez. W Galicyi, w okolicy Bro- 
dów, Żarkowa i wsi Dubie były 
walki lokalne ; na Litwie w okoli- 
cach Lidy artylerya działa. Nie- 
mieckie aeroplany bombardowały 
Mołodeczno i Baranowicze. 

WŁOSKI FRONT. 
Rzym, 13. sierpnia. — Artyle- 

rya na całej linii działa silnie, naj- 
silniej na froncie Alp Juliańskich; 
w dolinie Lagarina nieprzyjaciel 
silny atak wykonał onegdaj wie- 
czorem i zdołał zająć pozycyę 
włoską, którą jednak wobec na- 

dejścia i kontrataku rezerw wło- 
skich· zaraz potem musiał ewakuo 
wać. W łoskie oeroplany ponownie 
bombardowały stacye strategicz- 
ne austryackie w dolinie Chiappa- 
Yano, a znaczne zrządziwszy szko 
dy wszystkie cało powróciły. Pod 
Tolmino zestrzelono aeroplan 
austryacki. 

MACEDOŃSKI FRONT. 
Paryż, 13. sierpnia. — Nad Doi- 

ran jeziorem nad Crną Reką i w 

okolicy jezior Presba i Ochrida 

były lokalne ataki bułgarskie — 

wszystkie odparte: zmian na linii 
niema. 

INNE TELEGRAMY. 

Z WATYKANU. 
Rzym, 13. sierpnia. — Oneg— 

dajsze telgeramy zagraniczne, do- 

noszące o ustąpieniu sekretarza 
stanu papieskiego, X. kardynała 
Gaspari'ego — mijają się z pra- 
wdą, jak informują z Watykanu : 
X. Gaspari ceiszy się pełnem zau- 

faniem Papieża Benedykta. 
CHINY A WOJNA. 

Peking, 13. sirepnia. — Dziś 

się spodziewają ostatecznie for- 
malnego wypowiedzenia wojny 
Niemcom przez Chiny; utworzo- 

no specyalną komisyę, złożoną z 

50 wysokich urzędników, szefów 

departamentów rozmaitych, któ- 

rzy z prezydentem radzą nad po- 
trzebami kraju wobec wojny 
pewnej. Chiny gotowe są wysłać 
wojska do Europy... 

Z ROSYI. 

Piotrogród, 13. sierpnia. — Od- 

bywa się tu konweneya maxyma- 
listów, domagających się pokoju 
conajrychlejszego, której hono- 

rowym prezesem obrano głośne- 
go pro^gatora pokojowego, Le- 

nina, stojącego pod oskarżeniem, 
iż działa na rzecz Niemiec: z tej 
okazyi władze, które sądziły, iż 

Leninowi udało się ujść z Rosyi, 
wdrożyły ponownie dochodzenie 
i pościg za nim. 

— Władze zarządziły ewakua- 

cyę Piotrogrodu ze wszystkich 
żywiołów niepewnych i niesta- 

łych, kto robić nie chcc — musi 

się precz ze stolicy zabierać: tym 
sposobem ubędzie gąb do jedze- 
nia i do gardłowania — rzeczy w 

stosunkach obecnych ogromnie 
ważne. Rząd energiczną ręką za- 

prowadza porządek we wszelkich 

wydziałach władzy — w wojsku 
wprowadzono z powrotem karę 
śmierci na zdrajców i buntowni- 
ków. 

Z ANGLII. 
Londyn, 13. sierpnia. — Po- 

twierdza się doniesienie sobotnie 
0 ustąpieniu ministra i członka 

rady wojennej Hendersona, 
przedstawiciela partyi pracy r po- 
wodem jego ustąpienia są te oko- 

liczności, iż partya pracy — a 

tem samem i sam Henderson — 

jest żywo interesowana w ruchu 
1 robocie pacyfistycznej, której 
rząd angielski nie uznaje. 

NEUTRALNI NIE MAJĄ 
GŁOSU. 

Sztokholm, 13. sierpnia. — 

Państwa neutralne, zamierzające 
odbyć w Sztokholmie konferen— 
cyę na skutek inieyatywy danej 
przez króla Szwecyi, Gustawa — 

zapytywały pośrednio o opinię 
Niemiec w tej sprawie, czy otrzy- 
mają one prawo głosu na przysz- 
łym Kongresie Pokoju, który no- 

wą kartę świata wytyczać będzie 
— jakie mianowicie ;Niemców 
zdanie w tej mierze. Niemcy od- 

powiedziały, iż nie są przychylne 
temu, by neutralni λν Kongresie 
tym jakikolwiek głos mieli..". 

Ściele biorąc· Niemcy w tym punk 
:ie zajmują to samo stanowisko, 
jak Anglia, która przez usta pre- 
miera Lloyd-George'a powiedzia- 
ta swego czasu do Stanów Zjedn. 
słowa pamiętne: „Jeśli się nie 
:hcecie bić — to i gadać nie bę- 
dziecie. .." W rezultacie Stany 

Zjednoczone wolały przystąpić 
do wojny..., 

o 

pacyfistyczna partya 
KOBIET CZYNNA. 

Nowy Yorkf 13. sierpnia. — 

Kobieca organizacya The Wo- 
man's Peace Party w Nowym 
Yorku szerzyć zaczyna coraz e- 

nergiczniej i silniej propagandę 
pacyfistyczną, chcąc pokrzyżo- 
wać plany rządu i doprowadzić do 

jak najrychlejszego zakończenia 

wojny bez osiągnięcia zakreślo- 

nych przez nią celów. Pacyfisty- 
czna ta grupa, która jest lokalną 
filią The National YVoman's 
Peace Party pod przewodnictwem 
panny Jane Addams z Chicago, 
posiada swą główną kwaterę pod 
nr. >70 Fifth ave., skąd rozsyła po 
całym kraju skierowane przeciw- 
ko wojnie broszurki i inną tego 
rodzaju literaturę. 

W pismach tych propagowana 
jest opozycya przeciwko wojnie, 
przeciwko rządowej kontroli ży- 
wnościowej, konskrypcyi, hon- 
dom wojennym itd., najwięcej je- 
dnak poświęca się miejsca dla ar- 

gumentów, że wojna pozbawi ko- 

biety wszystkich ich praw. Jako 
przykład zacytować tu można, na- 

stępujący ustęp: 
„Co amerykańskie kobiety zy- 

skają przez wojnę? Pracę dla 
dzieci, długie godziny pracy, nie- 
dostatek żywności, wysokie ceny, 
obniżenie się poziomu życiowego, 
utratę konstytucyjnych gwaran— 
cyi wolności, prawa wojenne, cho 
roby weneryczne, zwiększenie się 
śmiertelności wśród dzieci i stra- 

pienie." 
W tym samym guście utrzy- 

mane są też inne broszury agita- 
cyjne. 
OFICEROWIE FRANCUSCY 

NA POMOC AMERYCE. 

Waszyngton, 13. sierpnia. — 

•Francya wysłała do Stanów Zje- 
dnoczonych dostateczną ilość 
swoich oficerów, którzy mają już 
doświadczenie w walce na fron- 
cie, aby na każdy z 3? amerykań- 
skich o-bozów wojskowych przy- 
padł przynajmniej jeden z nich, 
pomagając oficerom tutejszym w 

zaprawianiu żołnierzy do rzemio- 
sła wojennego. Prócz tego, jak 
wiadomo, Francya przysłała już 
poprzednio pewną ilość swôich o- 

ficerów, wyspecyalizowanych w 

niektórych gałęziach sztuki wo- 

jennej, jak lotnictwo, artylerya 
itd., którzy udzielają instrukcyi 
tutejszym oficerom i z których 
czfść przydzielono do kollegium 
wojennego. W kollegium tern 
kształci się obecnie wielu byłych 
oficerów milicyi. 

Z Teatrów Wojny. 
Niemcy puścili znowu rejd 

napowietrzny na Londyn: 23 

osób zabitych, 50 rannych. 
Nur zatopił statek amerykań- 

ski i pojmał jego puszkarzy 
czterech. 

We Francyi i Flandryi boje 
toczą się zażarte: Alianci ata- 

kują, Centralni bronią się zacie- 

kle. 

Na wschodnim froncie wiel- 

kie bitwy w Rumunii — Niem- 

cy prą z potęgą ogromną, Ro- 

syanie i Rumuni wstrzymują 
napór wroga, lecz cofają się pod 
jego presyą. 

KALENDARZYK 
Jutro, 14 sierpnia: Św. Euzebiu- 

sza, m. — Św. Euzebiusza, kapłana 
rzymskiego. 

Amerykański statek na dno. 
Rządowa kontrola nad 

pszenicą 1 września. 

La Follette wniósł rezolucy; pokojową. 
— 

Nur najechał na okręt wycieczkowy. 
Francya przysyła swych oficerów. 

J 

Kongres Polaków w Ameryce. 
amerykańska załoga 
ARMATNIA DO NIEWOLI. 

Waszyngton, 13. sierpnia. — 

Departament marynarki ogłasza, 
że amerykański parowiec nafto- 

wy „Campana" należący do The 
Standard Oil Co.", został zatopio- 
ny przez niemiecką łódź podwod- 
ną, przyczem prawdopodobnie 
kapitan i czterech członków prze- 
znaczonej do obsługi armat zało- 

gi dostało się do niewoli. Komu- 
nikat departamentu stwierdza, że 

katastrofa miała miejsce dnia 6gc 
sierpnia rano w odległości 143 

mil na zachód od Ile de Re i że 

47 ocalonych· szczęśliwie zdołałc 

dobić do brzegu i wylądować. 
„Campana" była zbudowana w 

roku 1901 w West Hartlepool w 

Anglii i posiadała 3,313 ton po 
jemności, mierząc 335 stóp dłu- 

gości, a 47 szerokości. Jest om 

trzydziestym ósmym z rzędu a- 

tnerykańskim okrętem, który pad 
w tej wojnie ofiarą bezwzględ 
nych metod wojowania, stosowa 

nych przez niemieckie i austrya 
ckie nury. 

Wiadomość o prawdopodob 
nem pojmaniu pięcui Ameryka 
nów do niewoli spowodowała ti 

znaczne przygnębienie, wiado 
mem jest bowiem, jak od czast 

wypowiedzenia wojny międz) 
Stanami Zjednoczonymi a Niem 
cami władze tamtejsze okrutnie 2 

Amerykanami się obchodzą. W 

tym względzie przypominają tt 

los, jaki spotkał Amerykanów 
którzy znajdowali się na brytyj- 
skim parowcu „Belgian Prince" 
Ludzi tych umieszczono na ot- 

wartym pokładzie nura, który na- 

stępnie zagłębił się pod wodę 
wystawiając ich na niechybny 
śmierć przez utonięcie. 

Jest także możliwość, że nie- 
miecka łódź podwodna zabierze 

pochwyconych na „Campana" A- 

merykanów do portu, gdzie zo- 

staną oni skazani na śmierć. Egzy 
stuje już pod tym względem pre- 
cedens, a jest nim mianowicie los 

jaki spotkał rok przeszło temu ka- 

pitana Charlesa Fyratta z brytyj- 
skiego uzbrojonego parowca han- 

dlowego „Brussels". Sąd wojen- 
ny niemiecki skazał Fryatta na 

śmierć, poczem bezlitośnie gc 
stracono. 

Pewien port atlantycki, 13. sier^ 

pnia. — Przybył tu pewien uzbro- 

jony handlowy 0kręt brytyjski, 
którego załoga twierdzi, że udało 

jej się zatopić strzałami armat- 
nimi niemiecki nu-r niedlaeko 
Brest we Francyi. 
KONTROLA ŻYWNOŚCIO- 

WA WCHODZI W ŻYCIE. 
Waszyngton, 13. sierpnia. — 

Administrator żywnościowy Her- 
bert C. Hoover ogłasza plan, na 

podstawie którego rząd obejmie 
w swe ręce z dniem 1-go wrześ- 

nia kontrolę nad zapasami psze- 
nicy w kraju, celem usidlenia cen 

zarówno jej jak mąki i chleba, ja- 
koteż położenia końca nieuczci- 
wym spekulacyom. Dla zapew- 
nienia tej kontroli wejdą w życie 
z dniem I-go września następu- 
jące środki i zarządzenia: 

1. Dla uregulowania umiarko- 
wanych cen pszenicy rząd zakupi 
przez swoich agentów jak najwię- 
ksze jej zapasy, a możliwie, że 
nawet cały z-biór, jeżeli okaże się 
tego potrzeba. 

2 Zostanie zamianowany spe- 

cyalny komitet pod przewodnict- 
wem Harry A. Garfielda z Wil- 
liam College, który oznaczy ceny 
pszenicy ze zbioru tegorocznego 

3. Ustalenie cen pszenicy dopro 
wadzi do ustalenia cen mąki i 

chleba. 
4. Dla uniemożliwienia speku- 

lacyi, wszystkie elewatory i mły- 
ny zbożowe o dziennej wydatno- 
ści większej niż 100 beczek będą 
musiały uzyskać licencyę rządo- 
wą i zdawać polecone sprawoz- 
dania ze swej działalności, przez 
co administracya uzyska nad nimi 

potrzebną kontrolę. 
5. Elewatory te będą mogły u- 

zyskać licencyę i prowadzić swój 
interes tylko pod tym warun- 

kiem, że bez specyalnego zezwo- 

lenia nie będą przetrzymywać na 

składzie żadnych zapasów psze- 
nicy dłużej jak przez 30 dni. 

6. Wszelkie przeciwne tym prze 

j pisom usiłowane nadużycia spe- 
kulantów będą podlegać surowym 
karom. 

Są to dopiero pierwsze regula- 
cye administratora żywnościowe- 
go, po których nastąpi cała serya 

dalszych, które spodziewane są w 

dniach najbliższych. 
Zaznaczyć tu wypada, że usta- 

nowiona przez kongres minimal- 
na cena pszenicy $2 za buszel od- 

nosi się dopiero do zbioru z roku 

1918, Na zbiór z roku bieżącego 
cena nie została jeszcze oznaczo- 

na i w tym kierunku decyzya po-· 
zostanie w ręku komitetu pod 
przewodnictwem pana H. A. Gar- 
fielda. 
KONGRES POLSKI W PO- 

CZĄTKACH WRZEŚNIA. 
Waszyngton, 13. sierpnia. — 

(pgłoszono tu, że aspiracye i żą- 
dania Polaków w Ameryce, odno- 
śnie do odbudowy zjednoczonego 
7 wszystkich ziem i niepodległego 
państwa polskiego, mają zostać o- 

kreślone i jasno postawiona na 

kongresie przedstawicieli pol- 
skich organizacyi, który ma sie 
zebrać z początkiem września w 

Nowym Yofku albo we Waszyng- 
tonie. 

Jako powód tego kongresu po- 
dają decyzyę „leaderów" polskich 
w Stanach Zjednoczonych, iż bę- 
dzie to z korzyścią dla ich ojczy- 
zny podnieść wobec całego świata 

sympatye i pomoc, jakim dał wy- 
raz ΐ jaką obiecał im prezydent 
Wilson w swojej deklaracyi z 12 

czerwca 1917, w której się o- 

świadczył za utworzeniem zjedno 
czonego, niepodległego państwa 
polskiego. 

Polacy są zdania,'ze bez wzglę- 
du na liczne odbywające się o- 

becnie konferencye w Europie — 

zarówno socyalistyczne jak robo- 
tnicze i rządowe, — ponowne o- 

kreślenie celów wojny okazuje 
się rzeczą nieuniknioną. 

(Przypisek Redakcyi : — Poda- 

jąc tę wiadomość za depeszą a- 

merykańskiej agencyi, pragniemj 
zaznaczyć, że o ile nam wiado- 
mo, zamierzony kongres Polaków 
w Ameryce w najbliższym czasie 

jeszcze się nie odbędzie, a to z tej 
przyczyny, że wobec wdania ,się 
Stanów Zjednoczonych w wojnę 

obecnych energicznych do niej 
przygotowań, tego rodzaju ściśle 
narodowościowa manifestacya 
mogłaby nie wywołać odpowied- 
niego efektu, a nawet sprawie na- 

szej w oczach Amerykanów i 

rządu tutejszego zaszkodzić). 
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