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Niemcy we Ftandryi 
znów pobici. 

Mało Wieści z innych Frontów. 

Kiepski Plon Niemieckich Blokad. 

Peru zrywa z Niemcami. 

Centralni chcą oddać Belgię. 
Co się dzieje w Rosyi? 

INNE TELEGRAMY, 
ZACHODNI FRONT. 

NOWE SUKCESY ANGLI- 
KÓW. 

Lcndyn, 27. września. — feld- 

marszałek Haig wykonał nowy li- 

niowy atak we Mandryi i znowu 

zwvciçski! Pomimo nader nic- 

sprzyjającej pogody i U'rcmi roz- 

mokłego w bagnisko skutkiem o- 

Matnicli deszczów, mimo masy o- 

bron niemieckich, oraz wielkich 
konkretów ych redut, obsadzo- 

nych masą dział i niitralicz —! 
llaij pchnął swoich ltidzi do a- 

e· «. 

taku i przeprowadził ich tak zna- 

komicie, iż wdarł >ic na jakie 
dw ie trzecie mili w głąb pozycyi 
nirmieckich i wziął zgorą tysiąc 
Nieme·'W do niewoli. Niemev nie 

i \ I i zaskoczeni tym atakiem: za- 
* powiedziała dostatecznie arty- 

lerva. a nadto widocznern b\lo. i/ 
oczekiwali ataku, ponieważ oku- 

pili znaczną ma>ę posiłkow na 

.froncie atakowanym, długim na 

sześć* mil mniej więcej. P.ronili 

«*ię też. zaciekle, ale nie sprostali. 
Haig zaczął bitwę «xl piekielnej 
iście kanonady, poczem dopiero 
nastąpił atak; bitwa trwała dzień 

całv, a pod wieczór ważniejsze 
wszystkie pozycye atakowane by- 
ły w rvku Anglików. Najważniej- 
sze posunięcie Anglików dokona- 
ne zostało p^d Zontiebeke na -—-I 

mili wgłąb pozycyi niemieckich, 
w punkcie tym Anglicy są około 

sześć mil odlegli od kolei dążącej 
tędy z Ostendy do I.ille: jest to 

nadzwyczajnie ważna linia kolejo- 
wa, której przecięcie i opanowanie 
mogłoby decydować o utracie o- 

bu tych głównych baz niemiec- 
kich. Raporty donoszą : Przez ca- 

łą środę wrzała wielka bitwa na 

wschód od Ypres. w okolicy 
ïlamlet. St. Julien, na drogach Y- 

prcs-Menin i Zonnebeke. Niemcy 
kontratakowali i bronili się za- 

wzięcie, lecz nigdzie nie odnieśli 
"powodzenia ; w okolicy wioski 
Hamlets zdobyli Anglicy ważne 

reduty niemieckie, pod Gheluvelt 

odparto potężny liniowy atak 

Niemców; na drogach Ypres-Me- 
rin bitwa była straszliwie zażar- 

ta — w rezultacie jednak Angli- 
cy zc wszystkich atakowanych 
pozycyi nieprzyjaciela wyparli ; 

Niemcy tak kontratakowali raz 

poraź, lecz nie wskórali — wal- 
ka w tej stronic nie skończona, 
przeciągnęła się późno w noc... 

W* lesie Polygóh wojska austraî- 

skie zdobyły ważne okopy nie- 

mieckie. w okolicy Zontiel»ekc 
Misko milę pozycyi niemieckich 
opanowano i tu najdalej się posu- 

nięto wgłąb obron nieprzyjaciel- 
skich ; pod St. Julien, gdzie Niem- 

cy nocy minionej kontratakami 

wzięli niektóre poprzednio zdobv- 
tc okopy. odebrano znów punkty 
utracone i utrzymano je m i nu· 

zaciekle kontrataki niemieckie, 
owszem posunięto naprzód linię 
na przeszło pól mili wgłąb obron 

nieprzyjacielskich, a choć Niem- 

cy kontratakowali wytrwale, jed- 
nak większą część zdobytych 
punktów utrzymano. Niemcy w 

całej tej bitwie ponieśli straty o- 

grofnc, nic licząc rannych — po- 
ległych ogromną wszędzie wi- 

dziano masę: nadto wzięli Angli- 
cy przeszło tysiąc jeńców. 

Paryż, 27. września. — Na 
francuskiej linii poza akcyą wj 
Szampanii i pod Verdun niema 

ważniejszych wydarzeń ; pod 
Verdun znów zdaje się zapowia- 
dać większa bitwa, ponieważ 
działa ciężkie ryczą tam ze stron 

obu- od dni już paru — na całej 
linii. λ\' ostatnich walkach w le- 

sie Chaumy, pod Verdun — 

Niemcy ponieśli straty ogromne 
w poległych i rannych, a nadto 

wzięli im Francuzi 132 jeńców* z 

4ma oficerami. Nad Aisne, w o-. 

kolicy Craonne i Hurtebise strze- 

lanina działowa i ataki lokalne, 
Francuzi atakowali pod Bermi— 
court i w zięli 10 jeńców : pod 
Jony atak niemiecki odparto: w 

walkach onegdajszych dwa aero- 

plany niemieckie zostały zrzuco- 

ne. dwa uszkodzone; aeroplany 
francuskie wykonały szereg rej— 
dów pomyślnych na strategiczne 
punkty niemieckie we Flandryi i 

północnej Francyi. 
Berlin, 27. września. — Wc 

Mandryi pomiędzy Langemarck *i 

llollebckc bitwa wielka toczy się 
— dotąd nic skończona; nieprzy- 
jaciel w kilku punktach zdołał 
wielkim* wysiłkiem złamać nie- 
mieckie obrony j wdarł się ua nit 

kontratakami wypiera się go z o- 

panowanych pozycyi... Walka 

ełówna na drogach Ypres-Menin 
s«ę toczy ; w ukolity lasu Poly- 
gou, gdzie Anglicy wzięli niektó- 
re okopy niemieckie, potężiymi 

i Plft łfikSii 1lira jj li 

kontratakami odebrano je z po- 
wrotem, biorąc "*50 jeńców. W 

ciągu nocy walka się rozwlokła na 

linie dalsze, na Hou-thouilst i dalej 
ku morzu, gdzie Ostendę znowu 

bombardowały monitory i aero- 

plany angielskie; bitwa wre dalej 
w całej pełni. Na liniach francu- 

skich, w okolicy St. Quentin 
działania artvleryi bardzo się 
wzmogły; Anglicy atakowali pod 
Gonnelieu i chwilowo wdarli się 
w okopy niemieckie, lecz kontr- 
atakiem ich znowu wyparto. Nad 

Aisne i w Szampanii kanonada 

pozycyjna nie ustaje — ora/. 

konesanse ; toż samo pod λ er— 

dun. W walkach awiatycznych 
nieprzyjaciel stracił ogółem 15 

aeroplanów ; samoloty niemieckie 

bombardowały z dobrym skut- 

kiem okolice Londynu a także 

Dunkirk, Calais i Boulogne. 
WALKI NAPOWIETZNE. 

JAK ZGINĄŁ GUYNEMER. 
Paryż, 27. września. — Prasa 

francuska podaje ostatnie szcze- 

góły bohaterskich walk najznako- 
mitszego lotnika francuskiego, 
młodziutkiego kapitana Guyne- 
mera, o którego zgonie wczoraj 
doniesiono; towarzysze ostatnie- 

go jego lotu opowiadają w prasie 
francuskiej, iż wdał się on w wal- 

kę z pieęciu wielkimi niemiecki- 
mi aeroplanami typu ,,Albatros'': 

była to prawdopodobnie zasadzka, 
bo nagle z góry ukazała się ćma 
niemieckich maszyn — naliczono 

ich 40 ! Wszystkie rzuciły się na 

Guynemera. zasypując go gra- 
dem kul mitraliezowycii ; Guyne- 
mer próbował nagłymi zwroty u- 

sunąć się z sięgalności kul niemie- 
ckich, lecz musiał zostać ugodzo- 
ny, ponieważ widziano go, jak 
maszyna jego powoli zaczęła się 
opuszczać i — stracono ją z oczu. 

Przypuszczalnie — nic maszyna 

jego została uszkodzona fatalnie, 
bu nic spadała nagle, ale on sam 

tmihiał zostać zabity, lub ciężko ι 

raniony niemiecką kulą — tak iż 

stracił przytomność i nic mógł 
kierować aeroplanem, który opa- 
dał powolnie... Ostatecznie los 

Guynemera jeszcze nic je>t zna- 

ny pewnie. Obliczono, iż ogółem 
G. sam napsuł i naniszczył f*J 

aeroplanów niemieckich z przesz- 
ło SOciu lotnikami, pilotami. 

strzelcami itρ. ; ogółem przyczy- 
ni! się do zniszczenia TSmiu ma- 

I szyn niemieckich. 
— Lotnik amerykański, członek 

ι oddziału awiatyeznego im. Lafa- 

vette'a. Douglas McMonagle z 

San Francisco, zginął w czasie u- 

tarczki patrolowej napowietrznej, 
atakowany prze ośm maszyn nic— 

I mieckicli ; zaskoczony on został 

przypadkowo i niespodzianie i 

zasvpanv strzałami mitraliez a- 

wiatycznych ; kulą ugodzony 
spadł w obrębie linii francuskich: 
ciało jego znaleziono. 

Londyn, 27. września. — Nie- 
mieckie aeroplany bombardowały 
silnie w ciągu dnia wczorajszego 
bazy operacyjne niemieckie w O- 

stendzie; Niemcy wysłali przeciw 
aeroplanom angielskim sześć swo 

ich, z tych dwa zniszczono. 
Z INNYCH FRONTÓW. 

Berlin, 27. września. — Xa li- 

tewsko kurlandzkiej linii Dźwi- 

ny silne działanie artyleryi nie- 

mieckiej ; pozatem niema wyda- 
rzeń ważniejszych ; na liniach ru- 

muńskich, na południe od Seretu 

Niemcy silnym atakiem złamali o- 

brony rosyjskie i wzięli około 150 

jeńców. Na bałkańskim froncie 
niema ważniejszych zmian. 

Paryż, 27. wrześjiia. — Niema 

ważniejszych walk na macedoń- 
skim froncie; nawet artylerya sła- 

biej działa; jedynie nad Strumą 
silniejsza strzelanina; aeroplany 
angielskie i serbskie bombardowa 
ły Demir-Hissar. 

SPRAWY MORSKIE. 

Londyn, 27. września. — W cią 
gu zeszłego tygodnia plon blokad 
niemieckich podmorskich był zno- 

wu bardzo słaby: Niemcy zato- 

pili 111 okrętów większych ponad 
miarę ΙϋΟϋ Ion, a '2 mniejsze, o- 

raz 2 barki rybackie; w tymże ty- 
godniu przypływ i odpływ stat- 

ków do portów angielskich był 
zupełnie normalny. 

INNE TELEGRAMY. 

NIEMCY GOTOWI ODDAĆ 
BELGIĘ. 

Londyn, 27. września. — i )fi- 

cvalnic ogłoszono w Niemczech, 
» o 

iż Niemcy gotowe są usunąć sie 

z Belgii pod warunkiem, iż będzie 
Niemcom dozwolone rozwijać w) 

Belgii swe interesy ekonomiczne 

i będą miały pewne przywileje w 

porcie Antwerpii. Oświadczenie 
to złożył ustnie minister spraw 

zagranicznych Kuehlman papie- 
skiemu nuncjuszowi w Mona- 

chium, jako dodatek do odpowie- 
dzi niemieckiej na notę Papieża. 
Niemcy przyczynią się do pokry 
cia szkód, poczynionych w Belgii 
przez wojnę, lecz Belgia dać mu- 

si gwarancyę, iż nigdy nie zagro- 
zi Niemiec w sposób taki, jak to 

było λ\τ. 1914., oraz że zaprowa- 
dzi odręhną administracyę dla 

Flamandów swoich, którzy są po- 
chodzenia niemieckiego. Prasa 

angielska omawia ten nowy targ 
niemiecki w sposób ironicznie — 

krytyczny i stanowczo, jednoglośw 
nie glosuje za wojną do końca; 

jako odpowiedź na noty niemiec- 

kie ostatnie cytują mowę ex-pre- 
micra Asquitha, który w Leeds 

przemawiał na zebraniu publicz- 
nem i scharakteryzował notę nie- 

miecką jako mgliste krętactwo, a 

określił cale wojny — dwa: swo- 

bodny rozwój samorządów naro- 

! dowych i rozbrojenie a ograniczc- 
j nie wojny. 

Rzym, 27. września. — Z Wa- 

tykanu ofu valnie'zapr/.cczono po 
głosce, by Papież Benedykt pro- 

ponował króla Alfonsa Hiszpań- 
skiego — jako pośrednika poko- 
jowego, lub przygotowywał no- 

wą notę pokojową. 
Piotrogród, 27. września — 

I rosyjska prasa jednomyślnie po- 
tępia mgliste i ogólnikowe odpo- 
wiedzi Niemiec i Austryi na notę 

Papieża w sprawie pokoju, a 

wszystkie poważne i wpływowe 
pisma stanowczo głosują za wojną 
do końca ; nawet pisma demokra- 

tycznej opozycyi, jak ,,Riecz" Mi 

Hukowa głosuje przeciw nocie 

Centralnych .i pokojowi — za woj- 
ną. 

Z Teatrów Wojny. 
Generał Haig we Flandryi 

łamie niemieckie linie na 6cio- 

milowym froncie i znaczne czy- 
ni postępy, biorąc zgórą tysiąc 
Niemców do niewoli. 

Z innych Frontów Wojen- 
nych nie donoszą o ważniej- 
szych wydarzeniach. 

Na morzach plon blokad nie- 
mieckich bardzo słaby w ostat- 

nich tygodniach. 

KALENDARZYK. 
Jutro. 28 września: Św. Wacława 

/ 

m. — Św.Enietocbli p. — Św. Kxur- 

periusa. — Św. Liuby. 

POLSKA FLAGA NA RATU- 
SZU W DETROIT. 

| (Specyalny telegram „Dz. Ch.") 

DETROIT, MICH., 27-go 
| WRZEŚNIA. — Dzięki sta- 

raniom polskiego aldermana 

Kronka ratusz miasta Detroit 
zostanie udekorowany polską 
flagą. Rada miejska powzięła 
rezolucyę, aby flagę tę wy- 
wiesić na ratuszu na powita- 
nie polsko francuskiej komi- 

syi wojennej, która przyby- 
wa tu w przyszłą niedzielę. 
„REKORD CODZIENNY." 

ZGŁODNIAŁE 

Pokoju' Pokoju' 

Pokoju! 

Masowe aresztowania 
w Nowym Yorku. 

Baker o sytuacyi wojennej. 
Trzeba więcej żołnierzy do 

armii narodowej. 

Ameryka buduje 1,036 okrętów. 
Rząd chce zniżyć ceny gazoliny. 

Nowa pożyczka dla Francyi. 
INNE TELEGRAMY. 

UWIĘZIONO PRZESZŁO 
DWUSTU. 

No wy York, 27. września. — 

Działając na podstaw ic instrukcyi 
z Waszyngtonu, cały niemal sztab 
policyi tutejszej pod dowództwem 
kapitana Williama M. Offlcy i 

przy współudziale przedstawicieli 
armii i marynarki rozpoczął wczo- 

raj o godzinie 10:^0 wieczór ma- 

sowe aresztowania ..nieprzyjaciel- 
skich cudzioziemców" w pięciu 
przedmieściach Wielkiego Nowe- 

mu Yorku. O północy uwięzionych 
było już przeszło 1ÎOO osób, a był 
tu dopiero początek obławy. 

Agenci departamentu sprawie- 
dliwości byli czynni w Nowym 
Yorku od trzech już tygodni, 
przygotowując wykaz tych nie- 

mieckich poddanych, których na- 

leżało pozbawić wolności. Pomię- 
dzy uwięzionymi znajduje się 
wielu Niemców, którzy zupełnie 
ignorowali wydane w proklama— 
cyi prezydenta Wilsona regula- 
cye, zakazujące im przebywać w 

pewnych dystryktach, zbliżać się 
do arsenałów, doków itp. 

Aresztowania postanowiono 
przeprowadzić masowo z tego po- 
wodu, ponieważ na podstawie do- 

świadczenia z przeszłości przeko- 
nano się, iż przy postępowaniu w 

inny sposób uwięzieni najpierw 
zawsze zuachodzili sposobność o- 

strzeżenia zawczasu innych po- 

dejrzanych, co całą akryę znacz- 

nie utrudniało. 

Wszystkich uwięzionych w cią- 
gu ostatniej nocy „nieprzyjaciel- 
skich cudzoziemców'' odwieziono 

na główną stacyę policyjną w 

Manhattan, gdzie zostaną prze- 

trzymani aż do czasu, kiedy de- 

partament marynarki wyda od- 

nośnie do każdego z nich odpo- 
wiednie zarządzenie. 

ALIANCI ZYSKUJĄ STOP- 
NIOWO PRZEWAGĘ 

Waszyngton, 27. września. — 

Minister wojny Baker wydał 
wczoraj pierwszy urzędowy biu- 

letyn o sytuacyi wojennej i ope- 

racyach militarnych na frontach 

europejskich, rozpoczynając se-- 

ryę takich sprawozdań, które od- 

tąd stale już będą się pojawiać w 

regularnych odstępach czasu. 

Pan Baker stwierdza, że na za- 

chodnim teatrze wojny Alianci 

zyskali już stanowczą przewagę 
nad nieprzyjacielem, którego po- 

wstrzymują skutecznie, odkłada- 

jąc ostateczny cios do chwili, kie- 

dy przybędzie im na pomoc cała 

potęga Stanów .Zjednoczonych. 
Xa teatrze wojny wschodnim o- 

pór armii rosyjskiej staje się co- 

raz silniejszym i energiczniej 
! szym, a zbliżająca się zima zmu. 

ii Niemców do powstrzymania się 
tam wkrótce od wszelkich zakro- 

jonych na szerszą skalę działań 

wojennych. Cały biuletyn nace- 

chowany jest wiara w tryumf do- 

brej sprawy i zwycięstwo Alian- 
tów. 

Umawiając syluacyę na froncie 
francusko belgijskim, stwierdza 
pan Haker, że wobec nadchodzą- 
cych mrozów staje się jasnem, iż 

Niemcy nie czują się na siłach dc 

rozpoczęcia lani tak głośno przed 
tein zapowiedzianej ofensywy, 
która, jak zapewniał kaizer swych 
poddanych, miała im przynieść 
decydujące zwycięstwo i pokój na 

Duże Narodzenie. Dzisiaj jest już 
rzeczą całkiem pewną, że teutoń- 
stwo o tryumfach na froncie za- 

chodnim marzyć już nawet nie 
może. Armie alianckie są tam już 
górą nad wojskami niemieckiemi, 
które słabną coraz bardziej wo-. 

bec stosowanej taktyki powolne- 
go ścierania sic. 

Dalszy ciąg biuletynu przedsta- 
wia przebieg operacyi wojennych 
w ostatnim tygodniu, stwierdza- 

jąc, że zaznaczył się on żywszą po 
stronie Aliantów działalnością, 
która stanowi dla Niemców za- 

powiedź tego, czego powinni się 
spodziewać z nastaniem wiosny 
następnego roku. 

DYWIZYE GWARDYI MU- 
SZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE. 

Waszyngton, 27. września. — 

Nic ulega już teraz wątpliwości, 
że kiedy mobilizacya pierwszego 
powołania 687,000 rekrutów armii 

narodowej zostanie ukończona, 
okaże się znaczny brak potrzebnej 
ilości żołnierza, aby armia ta li- 

czyła faktycznie pół miliona lu- 
dzi. Powodem tego jest, że z za- 

ciąganych obecnie rekrutów zna- 

czną cześć trzeba będzie użyć dc 

uzupełnienia braków w dywi- 
zyach, uformowanych z dawnych 
milicyi stanowych, jakoteż do ut- 

worzenia specyalnych korpusów, 
jak awiatyczny itp. 

He ludzi potrzeba będzie do u- 

zupełnienia dywizyi dawnej gwar 
dvi, tego na razie z całą dokfad- 

nością powiedzieć jeszcze nie mo- 

żna. wiadome są już jednak nastę 
pujące szczegóły : 

Z pułkó\v dawnych milicyi sta- 

nowych utworzono 17 dywizyi, że 
zaś każda dywizya ma składać się 
z 27,500 ludzi, powinny one liczy: 
wszystkie razem 437,500 żołnie- 
rza. W czasie zaciągania gwardyi 
do służby federalnej nie liczyła o- 

na więcej jak 300.00 żołnierzy, 
wobec czego potrzebuje uzupeł- 
nienia co najmniej o 137.000 lu- 
dzi. 

Prócz tego z powołanych obec- 
nie do armii narodowej rekrutów 

odpadnie 100.000 do korpusu a· 

wiatycznego. a znacznie więcej 
do innych specyalnych oddzia- 
łów broni. Wobec tego obliczają, 
że armia konskrypcyjna, która 

powstanie z pierwszego powoła-- 
nia, składać się będzie z niewiele 

więcej jak *50.000 żołnierzy, nie 

zaś, jak poprzednio spodziewano 
się, z 500,000. 
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