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Siedmdziesiąt osób 
zaginionych. 

Strajk,w kopalniach 
na ukończeniu. 

20 okrętów na usługi Francyi. 
Subsltrypcye doszły do $715.000.000. 

Potrzeba fotografów do armii. 

Przyjazd francuskich oficerów. 

INNE TELEGRAMY. 
TRANSPORTOWIEC Z ΑΤΟ--i 

PIONY W DRODZE PO- 

WROTNEJ. 

Waszyngton, 20. października. 
— Amerykański trasportowiecj 
„Antilles" został w powrotnej j 
swej drodze z Europy torpedu- 
wany dnia 17 bm. i poszedł na 

dno, przyczem zginęło 10 osób. 
Minister marynarki upoważnił do 

wydania następującego oświadczę 
nia: 

„Ministerstwo marynarki o- 

trzymalo od wiceadmirała Simm- 

sa raport, że wojskowy transpor- 
towiec „Antilles" został torpedo- 
wany d. 17 października w drodze 

powrotnej do tego kraju ze służ- 

by zagranicznej. Statek znajdował 
się pod konwojem amerykańskich 
łodzi patrolowych. 

,,Nie widziano torpedy, która u- 

godziła „.Antilles' ani też łodzi 

podwodnej, która ją wypuściła. 
Torpeda trafiła okręt koło hali 

maszyn i zatonął on w ciągu pię- 
ciu minut. Z 237 osób, jakie znaj- 
dowały się na pokładzie „Antil- 
les", 167 zostało ocalonych, a 70 

jest zaginionych. 
„Wszyscy oficerowie marynar- 

ki i armii, którzy znajdowali się w 

tym czasie na statku, zostali oca- 

leni, podobnie jak oficerzy okrę- 
towi z wyjątkiem następujących: 
Walker, trzeci inżynier, Boyle, 
młodszy inżynier i O'Rourke, 
młodszy inżynier. 

„Z załogi okrętu stracili swe 

życie: E. L. Kinzey, majtek dru- 

giej klasy, J. W. Hunt, majtek 
drugiej klasy, C. L. A^sburn, o- 

perator telegrafu iskrowego i H. 

F. Watson, operator telegrafu is- 

krowego trzeciej klasy. 
„Na parowcu znajdowało się o- 

koło 33 ludzi z szeregów armii, z 

których 17 zostało ocalonych. 
Nazwisk zaginionych członków 
armii i załogi okrętowej nie mo- 

żna podać, jak długo nie zostanie 

sprawdzona we Francyi lista ja- 
dących na statku osób. Departa- 
ment marynarki opublikuje na- 

tychmiast bliższe szczegóły odno- 
śnie do strat, gdy tylko sam przyj 
dzie w ich posiadanie." 

Wypadek „Antille" jest pierw- 
szą i największą tragedyą, jaka 
spotkała amerykański okręt w 

służbie wojennej, która stawia 
bezpośrednio przed oczami ludno- 
ści Stanów Zjednoczonych nie- 

bezpieczeństwa wojny, jaka pro- 

wadzą one z Niemcami. Był to 

pierwszy skuteczny napad nura 

germańskiego na amerykański 
transportowiec. 

Że straty w ludziach nie są wię 
kszc, to przypisać należy konwo- 

jowi i straży, pod jaką zostają 
wszystkie transportowce w służ- 
bie transatlantyckiej, jakoteż c 

nergicznej akcyi ratunkowej to- 

warzyszących ,,Antilles" okrętów 
wojennych. 

Po otrzymaniu smutnego kab'.< 

graniu od wiceadmirała Simm 

wypełnił rząd swą obietnicy. /v 

nie będzie taić przed narodem 

żadnych złych wieści, jakie ewen- 

tualnie mogą nadchodzić z prze- 
biegu wojny. Raport o torpedo- 
waniu „Antilles" opublikowane 
zaraz potem, jak zdołano o nie- 

szczęściu powiadomić telegraficz- 
nie najbliższych krewnych zagi- 
nionych. 

Prezydenta W ilsona powiado- 
mił o fatalnem zajściu minister 

marynarki Daniels, który udał 

się do Białego Domu w towarzy- 
stwie admirała Mayo. Ten ostatni 

zdał panu Wilsonowi raport z 

przebiegu swej wizyty w Anglii, 
którą odbył na polecenie prezy- 
denta. 

Pociechę w tej smutnej wiado- 

mości przynosi okoliczność, że 

transportowiec uległ torpedowa- 
niu już w drodze powrotnej, nie 

zaś, kiedy płynął do Francyi na- 

ładowany wojskiem — i dlatego 
.znajdowało się na nim w chwili 

katastrofy stosunkowo niewielu 

żołnierzy. Gdyby katastrofa była 
się wydarzyła w czasie podróży 
do Europy, straty w życiach ludz- 
kich poszłyby niewątpliwie w set- 

ki* a to tem bardziej, że statek tak 

szybko poszedł na dno. 
,.Antilles" był pasażersKim i 

frachtowym parowcem o pojem- 
ności 6,878 ton i należał do The 
Southern Pacific Steamship Co. 

Był on uważany za jeden z naj- 
wspanialszych okrętów amerykan 
skich, używanych do rc^.^i 
wzdłuż wybrzeży amerykańskich. 
Utrzymywał on ruch między No- 

wym Yorkiem a Nowym Orlea- 
nem i wiózł niejednokrotnie na 

swym pokładzie tysiące osób, któ- 

re dążyły do Stanów południo- 
wych na uroczystości karnawału 
Mardi Grass. Rząd zarekwirował 

go do 
* 

służby transatlantyckiej 
wkrótce po wypowiedzeniu wojny 
Niemcom, pozostawiając komen-- 

dę parowca w ręku dotychczaso- 
wego kapitana H. F. Boyde, któ- 

ry wstąpił do służby rządowej. 

Z CLJ5VELAND, O. 

W poniedziałek rano, dnia 15go b. 

m. odjechali nasi przyśli bojownicy 
do obozu Armii Polskiej w*Kana- 

dzie. Chęć własna i wola święta na- 

kazała im pójść w bój z odwiecznym 

wrogiem za Wolność Naszej Ojczyz- 
ny. 

Pierwsza ta partya składała się ι 

26 ochotników 

... .1^,^ 

STOLICA ROSYI-- 
DO MOSKWY. 

Postępy Niemców na Bałtyku, 
Walki we Francyi i Flandryi. 

Z innych Terenów Wojny. 
Sprawy Morskie. 

Napowietrzne Walki. 

INNE TELEGRAMY. 

Co się dzieje w Niemczech ? 
POSTĘPY NIEMCÓW NA 

BAŁTYKU. 

STOLICA RCSYI — DO MO- 
SKWY. 

Piotrogrod, 20. października.— 
Rząd rosyjski wydał rozpor^ą 
dzcnia. przygotowujące przenie- 
sienie stolicy rosyjskiej do Mosk- 

wy z Piotrogrodu, zagrożonego 
znacznymi postępami Niemców 
na Bałtyku, gdzie ostatnio okręty 
i wojska niemieckie zajęły wyspę 
Mohn i ważne dokoła niej cieśni- 

ny morskie. Ogłoszenie rozporzą- 
dzeń odnośnych podpisał mini- 
ster bezpieczeństwa publicznego, 
Kiszkin, który zamianował specy- 

alny komitet do przperowadzenia 
ewakuacyi Piotrogrodu: w komi- 
tecie tym są prezes rady ekonomii 

państwowej, Tretiakow, członek 
komitetu obrony narodowej, Pa- 

laczyńskij i sam minister Kisz- 

kin. Daty ewakuacyi nie oznaczo- 

no i dano do zrozumienia, iż nie- 

bezpieczeństwo nie jest nagłe i 

konieczne, ale w każdym razie e- 

wakuacya rozpoczęta dawniej bę- 
dzie (teraz intensywniej prowa- 
dzona. Tymczasowy parlament, 
zbierający się w tych dniach w 

Piotrogrodzie już też zostanie 

przeniesiony do Moskwy, gdzie 
rząd zajmie na biura swe staroży- 
tny Kremlin, niegdyś stolicę ca- 

rów. Jednocześnie z ogłoszeniem 
o ewakuacyi Piotrogrodu — po- 
dano do wiadomości również o za 

częciu ewakuacyi Revalu, wiel- 

kiej twierdzy rosyjskiej lądowej i 

morskiej, w Estonii, bezpośrednie 
zagrożonej obecnemi posunięcia- 
mi niemieckiemi na Bałtyku, za- 

powiada się bowiem już nieuchror 

nie kampania niemiecka, stero- 

wana na Zatokę Fińską, u wstępu 
do litórej właśnie Reval leży, 
Viemcy skupili wielką flotę w o- 

panowanej już zupełnie przej 
nich Zatoce Ryskiej, podobno ma- 

ją tam około: 10 dreadnought'ôw 
50 kontrtorpedowców, 10 krążo- 
wników, 10 nurów, wielką liczby 
transportowców z wojskiem i za- 

pasami, oraz masę aeroplanów 
balonów... Mimo to wszystko 
duch w armii i flocie jest dosko- 

naly, a załoga wielkiej twierdz) 
morskiej Kronsztadu domaga się 
bv wysłano przeciw flocie nie 

mieckiej flotę rosyjską pełną 
stoczono walkę otwartą, któri 

gdyby wypadła pomyślnie dli 

Rosyi, odwróciłaby odrazu los) 
całej kampanii, gdy naodwról 

przegrana bitwa morska jużb) 
wiele i tak nie poszkodziła... Ba 

lony niemieckie już pokazały si^ 
u wstępu do Zatoki Fińskiej, lec2 

nadleciały z nad lądu, z okolic 
Pernau. w Estonii, które było ty- 
mi dniami bombardowane. — 

Wiadomości spóźnione o śro 

dowej wielkiej bitwie mor- 

skiej na północ od Zato- 
ki Ryskiej stoczonej, w której 
zatonął rosyjski okręt wojenny 
„Slava", donoszą, iż po stronie 
niemieckiej Rosyanie zatopili dwa 
wielkie okręty transportowe, pra- 
wdopodobnie z wielką liczbą żoł- 

nierzy na nich, a nadto wielkie o- 

kręty wojenne niemieckie zostały 
uszkodzone poważnie; w czwar- 

tek w walkach morskich znowu 

dwa torpedowce niemieckie zosta- 

ły zatopione w cieśninach Mohn 
Sund. Szczegóły ostatnie o zato- 

pieniu „Sla\7" podają, iż okręt 
zatopiła sama załoga rosyjska, bo 
mu zajęcie grozić mogło przez 
Niemców, gdyż uszkodzony cięż- 
ko, nie mógł nadążyć za innymi 
cofającymi się statkami rosyjski- 
mi i nie tonął — tedy załoga 
schroniła się na torpedowce rosyj- 
skie, a statek posłano na dno. 

Londyn, 20. października. — 

Prasa angielska ostro krytykuje 
flotę angielską, iż nie zdołała 

przeszkodzić Niemcom w zajęciu 
Zatoki Ryskiej i atakowaniu tak 
silnfcm rosyjskiej słabej floty na 

Bałtyku: spodziewano się, iż An- 

glicy blokujący flotę niemiecką w 

Kanale Kilońskim tkwiącą od po- 
czątku wojny, potrafią atakie^i 

na nią nie dopuścić do zwrócenia 

się tak znacznych sił niemieckich 
na Bałtyk... Już raz poprzednio 
w r. 1915 Niemcy próbowali ta- 

kiego posunięcia strategicznego 
na Bałtyk i wówczas zdołano te- 

mu zapobiedz, teraz nic nie zro- 

biono i Rosya pada tego ofiarą. 
Prasa żąda wytłómaczenia ze 

strony komendy floty. 
Berlin, 20. października. — 

Wojska niemieckie zajęły wyspę 
Mohn : Rosyanie stawiali silny od 

pór, lecz pokonani, straty ponieśli 
znaczne — zgórą 5,000 jeńców 
wzięto znowu, wśród tego kilku 
oficerów wyższych i członków 
sztabu. Dokoła wysp i w cieśni- 

nach przyległych walki były mor- 

skie obu eskadr, nadto awiatyka 
uczestniczy żywo w tych opera- 

cyach i w wywiadach cenne usfu- 

gi oddaje, donosząc, gdzie się 
wśród masy lf)sp*i Wysepek cho- 

wają i czatują statki rosyjskie. 
Akcya trwa w pełni, \vymierzona 
ku Zatoce Fińskiej! Niemcy spo- 

dziewają się sympatyi i koopera- 
cyi Finów przeciwko Rosyi i jej 
stolicy. 

Piotrogród, 20. paździemka.— 
Flota rosyjska pod dowództwem 
admirała Baszkirewa spisała się 
świetnie w walkach ostatnich : 

broni się znakomicie i szkody zna- 

czne zadała niemieckim intruzom, 
— pomimo, iż jest mniej liczna, 

mniejsze i starsze ma okręty 
oraz słabiej bijące działa. Zato- 

piono ogółem Niemcom dwa wiel- 

kie transportowce i co najmniej 
sześć torpedowcow, z tych dwa 

onegdaj, we czwartek, a cały sze- 

reg statków, nawet największych 
poważnie uszkodzono. Niemcy 
zaczęli lądować wojska z kolei na 

wyspie Dago, Rosjanie mimo 

wszelkich wysiłków przeszkodzić 
temu nie mogą, ponieważ Niemcy 
działają pod osłoną dalekonoś- 

nych dział swoich dreadnoughtów.i 
Spodziewać się można w najbliż- 
szym czasie lądowania Niemców 
na brzegach Estonii, prawdopo- 
dobnie w okolicy Hapsal. 

WSCHODNI FRONT. 
Berlin, 20. października. — Na 

całym wschodnim froncie, rosyj- 
skim, rumuńskim i macedońskim 

niema żadnych zmian ni zdarzeń 

ważniejszych. 
Paryż, 20. października. — W 

okolicy ujść rzeki Strumy działo- 

wa walka od środy toczy się sil- 

na : torpedowce angielskie bom- 

bardują tam baterye nieprzyja- 
cielskie | awiatyka bardzo czy nna, 

Ghevgheli bombardowano z aero- 

plan όλν. 
WŁOSKI FRONT. 

Wiedeń, 20. października. — 

Na pograniczach Tyrolu i Karyn- 
tyi walki działowe odosobnione 

po dolinach alpejskich ; w kilku 

ostatnich potyczkach w różnym 

punktach ogółem wzięto 300 

Włochów do niewoli. 

Rzym, 20. października. — Od 

środy wznawia się widocznie wal- 

ka w Trentino i na pograniczu ka- 

rynckiem : Austryacy w kilku 

punktach po intensywnej kanona 

dzie wykonali ataki na posterunki 
włoskie i choć przeważnie odpar- 
ci, jednak pod górą Majo zdołali 

zająć jedną włoską placówkę, a 

drugą pod Calgari znisżczyli. Na 

Maję Włosj kontratakiem wyrzu- 
cili znów Austryaków z pozycyi, 
przyczeni wzięto ich 40 do nie- 
woli. Na froncie Alp Juliańskich i 

na San Gabriele kanonada i poty- 
czki. 

ZACHODNI FRONT. 

Paryż, 20. października. — 

Xad Aisne rzeką walka się bar- 

dzo znacznie ożywiła: po przygo- 
towaniu artyleryjskiej Francuzi 

wykonali onegdaj atak bardzo sil- 

ny w okolicy Braye-en-Laonnais 
i pod Laffaux: w obu punktach 
złamano linię obron niemieckich 
i wzięto zgórą stu jeńców; Niem- 

cy atakowali pod Chevreux. lecz 
zostali odparci. Również między 
Aisne a Miette atak francuski po- 
wiódł się dobrze ; i tam szkody 
wielkie Niemcom zrządzono. W 

Szampanii p,od Casque oddział 
francuski wdarł się w okopy nie- 

mieckie i wytracił załogę. oraz 

popsuł urządzenia; nad Mozą 
strzelanina, jak zresztą na całej 
linii. Aeroplany niemieckie znów 
Dunkirk bombardowały. 

" 

Londyn, 20. października. — 

Pod Vermelles był rejd niemiecki 
onegdaj w nocy, odparty bez żad- 

nej szkody po stronie angielskiej. 
Niemców artylerya silnie ostrzeli- 

wa flandryjskie punkty przez 
Anglików ostatnio opanowane. 
Awiatyka angielska puściła oneg- 

daj silny rejd na aerodromy nie- 

mieckie pod Yarsenneare : zrzą- 

dzono znaczne szkody : wszystkie 
maszyny cało wróciły. 

— Na liniach belgijskich kano- 

nada przeważnie — silna w wie- 

lu punktach, jak np. pod Dixmu- 

de, Ramscapelle ; nie brak też po- 

tyczek wręcz, lecz zmian linio- 

wych niema. 

Berlin, 20. października. — We 

Flandryi strzelanina działowa bar 
dzo silna w okolicy Lys i nad Y· 

ser rzeką ; walczono w okolicy 
Houthoulst. Passchendaele, Ghe- 
luvelt i Zandvoorde. We Francyi, 
w okolicy Soissons bardzo silna 
kanonada francuska; pod Vaux- 

aillon silne oddziały francuskie ·- 

tak wykonały, który rozszerzył 
się na cały odcinek Braye atak 

odparto. Artyleryjskie działania 
nie ustały. Na Chemin des Dames 

i nad Mozą również nieustanne 

działa grają ze stron obu. Oneg- 
daj w walkach awiatycznych 12 

aeroplanów zniszczono Aliantom. 

« 

„LIBHHHMłł". 
Zdaje się, że w mieście Chicagu 

wczoraj już przekroczono kwotę 
dla tego miasta wyznaczoną dla 

sprzedaży bondów wolnościo- 

wych. Nie ulega też wątpliwości, 
że w 7 dystrykcie, do którego na- 

leży Chicago, osiągnie się ze 

sprzedaży bondów tę kwotę, któ- 

rą dla dystryktu przeznaczono, w 

przyszłym tygodniu. 
Najznaczniejsze subskrypcye 

wczorajsze w mieście były nastę- 
pujące : 

Komitet finansowy rady miej- 
skiej uchwalił na wniosek ald. 

Capitain zakupić z funduszu ko- 

munikacyi ulicznej bondy wolno- 
ściowe za sumę $2,000,000. \\'nio- 
sek komitetu przedłożony będzie 
Radzie Miejskiej w poniedziałek 
i niewątpliwie przejdzie. 

Corn Exchange Natl. Dank u- 

lokował $?,500,000 w pożyczce 
wolnościowej; Illinois Trust and 

Savings Bank (dodatkowo) $2,- 
000.000; Greenebaum and Sons 
Bank and Trust Co. $1,250,000; 
William Wrighley jr. milion do- 
larów, Illinois Steel Co. milion, 
Standard Trust and Savings 
Bank również milion dolarów. 

w 

„Latająca eskadra" zajmująca 
sęi sprzedażą bondów wolnościo- 

wych głównie pomiędzy sub- 

skrybentami drobnych sumek, o- 

siągnęła dotychczas $2*2.000,000. 
Wielką demonstrację urządza- 

ły wczoraj organizacye Northwest 
Side Commercial Association i 
West Side Commercial League w 

dzielnicy północno-zachodniej 
miasta ; 31 band muzycznych, 
800 automobilów i dziesiątki ryd- 
wanów wzięły w niej udział. 

* * 

Pierwszy „termometr" pożycz- 
ki wolnościowej ustawiono wczo- 

raj przy gmachu National City 
Bank, na rogu ulic Dearborn Ί 
Monroe. Jest on 68 stóp wysoki, 
wskazuje postępy sprzedaży bon- 
dów wolnościowych, a u spodu 
widnieje napis: „Germany is wat- 

ching. Your dollars will 'help to 

win the war; subscribe to-day." 
Jutro ustawione będą takie „ter- 

mometry", cztęry piętra wysokie, 
przy gmachu, giełdy i przy gma- 
chu Chicago Savings Bank, na ro- 

gu ulic State i Madison. 

* '· ,,/» 
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Z Teatrów Wojny. 
j Niemcy zajęli wyspę Mohn i 

J 5.000 Rosyan wzięli do niewoli ; 
( rząd rosyjski wydaje zarządze- 
ς nia, przygotowujące przeniesie- 
< nie stolicy z Piotrogrodu do < 

s Moskwy. 
!; We Francyi nad Aisne Frań-j 

cuzi dobrym atakiem łarftią li- i 
!; nię i biorą pozycye niemieckie;) 
ί we Flandryi walka się wzmaga, 
s Mało wieści z innych tere- j Β nów. 

ZMORA 

KALENDARZYK. 
Jutro, 21 października: Niedziela 

21 po Świątkach. — Św. Urszuli 1 

tow., mm. — Św. Hilaryona op. — 

Ś. Fintana. 

Tojutrze 22 października: Św. 
Marka b. — Św. Filipa z Heraklei. 
— Św. Melapiusza b. — Św. Dona- 

tU83 


