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Rewolttcya Maxymalistôw w Rosyi 
Klerenskij Zrzucony! 
MinistrowieUwięzieni 
Walki na ulicach Stolicy. 
Z Teatrów Wojny. 

WŁOSI COFAJĄSPALEJ 
Walki we Francfi. 

Postępy Anglików w Palestynie. 
MANIFEST REWOLUCYI 

BOLSZEWIKÓW. 

{ Piotrogród, 8. listopada. — 

> Wpjskowy Komitet Rewohi- 

j cyjny ogłosił następującą pro 
t klamacyę: 
; „Zwaliliśmy rząd Kiereńskie 

\ go. jako przeciwny rewolucyi i 

| narodowi. Zmiana, której wy— 
i nikiem było usunięcie prowizo- 
| rycznego rządu, odbyła się bez 

przelewu krwi. Piotrogrodzki 
Kongres Delegatów Żołnierzy 
; Robociarzy powitał uroczyś- 
cie dokonanie tej zmiany i pro- 
klamował, że aż do utworzenia 

j rządu przez Delegatów Żołnie 

{ rzy i Robociarzy władza spo- 

j czywać będzie w ręku Wojsko 
wcgo Komitetu Rewolucyjne— 

Piotrogrodzki Kongres Dele- 

gatów Robociarzy i Żołnierzy 
postanawia, że program nowe- 

go rządu ma być następujący: 
1. Ofiarowanie natychmia- 

stowego pokoju demokratycz- 
nego. 

2. Bezzwłoczny rozdział wiel 
■kicli obszarów ziemi między 
włościan. 

3. Przeniesienie całej władzy 
na Kongres Delegatów Żołnie- 

rzy i Robociarzy. 
4. Sprawiedliwe zwołanie 

Konstytuanty. 
Donosząc o tem armii na 

froncie, Komitet Rewolucyjny 
wzywa żołnierzy, należących 
do rewolucyi, aby pilnie baczy 
li na zachowanie się komen- 
dantów. 

Oficerów, którzy natych- 
miast i szczerze nie połączą się 
z dokonaną obecnie zmianą, 
należy bezzwłocznie areszto- 

wać jako wrogów. 
Narodowej armii rewolucyj- 

nej nie wolno pozwolić niepew- 
nym oddziałom wojskowym na 

opuszczenie frontu celem uda- 
nia się do Piotrogrodu. Należy 
najpierw próbować perswazyi, 
tam zaś. gdzie to nie będzie 
miało skutku, trzeba użyć siły 
bez żadnego pardonu. 

Niniejszy rozkaz należy na- 

tychmiast ogłosić wszystkim 
oddziałom całej armii. Nieza- 

stosowanie się do niego tak ze 

strony oficerów jak i szereg— 
ców równać się będzie ciężkiej 
zbrodni przeciw rewolucyi i po- 

ciągnie za sobą najsurowszą 
karę według ustaw rewolucyj- 
nych. 

Żołnierze! W imię pokoju, 
za chleb, za kraj i siłę narodu! 

„Wojskowy Komitet Re- 

wolucyjny." 

jr 

I CO SIĘ STAŁO w ROSYI? 

REWOLUCYA MAXYMALI- 
, STÓW. 

I KIERENSKIJ ZRZUCONY.... 

Londyn-Piotrogród, 9. listopa- 
da. —- Rewolucya „bolszewików"- 
maxymalistôw — zwycięska na 

całej linii! W ciągu ostatnich dni 
paru Piotrogród przeszedł wśród 
nowej rewolucyi w ręce stronni- 
ctwa maxymalistôw z Trockim ! 
Leninem na czele — a rząd Kie- 

renskiego został obalony; sam 

Kierenskij opuścił stolicę — do- 
kąd i w jakim celu nie wiadomo ; 
zachodzą obawy, ii może Kieren- 
skij uszedł do której z armii, 

; wśród wojsk bowiem ma stronni- 
ków — i zechce walczyć przeciw- 
ko uzurpatorom: wówczas wojna 
domowa w Rosyi byłaby nieunik- 
niona. Porządek zajść ostatnich 
w Piotrogrodzie jest następujący : 
We wtorek wieczorem maxyma- 
liści, który od dwu tygodni wy- 
kazywali gorączkową czynność 
przygotowawczą — przeciągnąw- 
szy część floty na swą stronę, 
podpłynęli okrętami pod Piotro- 

gród i z działami zwróconemi na 

miasto — opanowali biura tele- 
graficzne, kilka banków i budyn- 
ków publicznych. We środę zrana 

komitet rewolucyjno-wojskowy o- 

głasza, iż Kierenskiego złożono 
z urzędu, a rząd jego zniesiono; 
ogłoszono skoncentrowanie wła- 

dzy w Kongresie Robociarzy i 

Żołnierzy, a zarazem proklamo- 
wano manifest, którym stawia się 
postulaty następujące: pfokój de- 

mokratyczny natychmiast, prze- 
niesienie części gruntów na włas- 
ność ludu rolnego, oraz reformy 
w duchu najszerszej swobody. Na 
wieść o tem, co się dzieje Kieren- 

skij powołuje wojska na ulice mia 

sta; Pałacu Zimowego, siedziby 
rządu — broni batalion kobiet. 

; Przez cały dzień trwają walki na 

! ulicach, kobiety bronią się do ο- 

ι stateczności: wojska Kierenskie- 

go kapitulują, Kierenskij uchodzi 
ze stolicy, nowa władza ogłasza 
polecenie aresztowania go, aresz- 

! tują obecnych w stolicy mini- 
: strów dawnego rządu. Schodzi się 

Kongres Generalny Robociarzy i 

Żołnierzy Rosyi, który zagarnia 
najwyższą władzę, mianuje dele- 

gatów do wszczęcia pokojowych 
pertraktacyi ; kara śmierci zniesio 

na. 

Londyn, 9. listopada. — Wieści 
z Piotrogodu są bardzo zmieszane 
i niema szczegółów dokładnych o 

tem co się tam porobiło. Wraże- 
nie w świecie całym potężne bar- 

! dzo wywołał przewrót dokonany 
| — czy będzie on stały, nie da się 

narazić powiedzieć. Spodziewano 
się w każdym razie, iż nie dość e- 

nergiczny rząd Kierenskiego prę- 
dzej czy później padnie w rosyj- 
skim chaosie: po zniesieniu kary 
śmierci za wojskowe wykroczenia 
— Rosyi wszelka dyscyplina zni- 

knęła : Kierenskij trzymał się dłu- 

go i płynął przeciw prądowi, oso- 

Liście pracując nawet ponad siły, 
lecz zawinił brakiem żelaznej e* 

nergii i stanowczości — jeszcze 
parę dni temu delegacya kozaków 

błagała go, by „bolszewików" o- 

głosił wyjętymi z pod prawa i ka- 

zał ich więzić i wieszać — toby 
było bunt w zarodku uśmierzyło 
— lekarstwo ciężkie i przykre — 

lecz nieodzowne; Kierenskij nie 
chciał się na to zgodzić z przyczyn 
ideologicznych, a za*o dziś jego 
kazali zwycięzcy przeciwnicy are- 

sztować. Co się dalej stanie — 

nie można przewidzieć: być mo- 

że, iż Rosya nie'przyjmie i nie u- 

zna rządu „bolszewików" — o- 

statnio przecie w wyborach miej- 
skich w całej Rosyi przegrali oni 

prawie wszędzie, może armia sta- 

nie po stronie Kierenskiego i sta- 

rego rządu, lecz wszystko to tyl- 
ko domysły. 

— Przebieg wypadków ostatniej 
doby w Piotrogrodzie jest nastę- 
pujący: Maxymalisci obalili rząd 
prowizoryczny — na czele ich ru- 

chu stoją Trockij i Lenin. Już się 
schodzi Kongres delegatów Robo- 

ciarzy i Żołnierzy Rosy i, który 
ujął w ręce najwyższą władzę i 

kontroluje całą sytuacyą : Kon- 

gres ten oświadcza się za natych- 
miastowym pokojem, za podzia- 
łem gruntów — chłopom, za znie- 

sieniem kary śmierci i zwołaniem 
co rychlejszem Konstytuanty. 
Kierenskij uszedł — dokąd nie 
wiadqmo: jedni powiadają, że do 

armii, drudzy, iż do Moskwy po- 

jechał. Podobno puiki kozackie 
solidarnie się opowiadają po 
stronie prowizorycznego rządu i 

gotowe są walczyć w obronie Kie- 

renskiego, zato delegacye flot Bał- 

tyku i Czarnego Morza miały się 
opowiedzieć za radykałami. Z wy- 

ciężcy polecili aresztować Kieren- 

j skiego, pod zarzutem zdrady kra- 

! ju, a już aresztowano ministrów: 
Tereszczcnkę, sprawy zagranicz- 
ne, Nikityna, sprawy wewnętrzne, 
Maljantowicza, sprawiedliwość, 
Kiszkina, prace publiczne i Ko— 
nowałowa, handel i przemysł. 

— Rewolucyjny ten zamach nie 
został dokonany pokojowo zupeł- 
nie, choć może nie było wielkich 

ofiar wśród obywatelstwa cywil- 
nego, w każdym jednak razie o- 

kręty maxymalistôw strzelały do 

Pałacu Zimowego i do twierdzy 
ŚŚ. Piotra i Pawła, a na Newski' 

Frospekcie walczono w kilku 

punktach prawie przez dzień cały 
(środę) ; Pałacu Zimowego bronił 

batalion śmierci (oddziały kobie- 

ce) i bronił się do ostatka ; wiele 

ludzi padło z obu stron — nie 
wiadomo. Kanonada z dział okrę- 
towych trwała cztery godziny — 

szkody zapewne w zabudowa— 

riach miasta muszą być znaczne. 

Przed Pałacem Zimowym — ko- 

biety kapitulowały dopiero popo- 
łudniu, kiedy ich już padła liczba 

wielka. Zbrojne oddziały z floty, 
w której „boleszewicy" są górą, 
zajęły place ważniejsze miasta, 

obsadziły budynki rządowe, a 

biura zajął pod kontrolę nowej 
władzy Trockij, prezes egzekuty- 
wy Kongresu Robociarzy i Żoł- 

nierzy. Miasto całe jest pod abso- 

lutną kontrolą maxymalistôw i 

spokój w niem panuje od czwart-( 
tu rana — niemal zupełny. 

— Początkiem zamachu było 
ultimatum, jakie posłał Kieren- 

skiemu komitet „bolszewików" 
naczelny, żądając poddania władz 
i biur rządu prowizorycznego w 

20 minut : Kierenskij odmówił, nie 

uznając komitetu; natychmiast 
egzekutywa Kongresu Robociarzy 
i Żołnierzy (Trockij) zwołała ge- 

neralną delegacyę, komplet Kon- 

gresu, przybyło odrazu — prze- 
szło 500, szybko i sprawnie obrano 

komitet rządu z 14tu członków, 
wśród których są: socyalista Le- 

nin, radykał maxymalista, Tro- 
ckij, socyalista Źinowiew; wy*j:a- 

"... V. 
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no delegacyç do podjęcia pertrak- 
tacyi pokojowych, oraz wysiano 
proklamacye do wszystkich lokal- 

nych oddziałów Organizacyi Ro-- 

bociarzy Żołnierzy, zawiaaamia* 

jąc je, iż władzę państwa objął 
Kongres Piotrogrodzki, zniesiono 
karę śhiierci, przywróconą w 

wojsku przez Kierenskiego, wszel 

ką propagandę polityczną uznano 

ra jawną i dozwoloną, wszystkich 
aresztowanych za polityczne prze- 
stępstwa za czasów rządu prowi- 
zorycznego — uwolniono, Kieren- 

skiego polecono aresztować, o- 

skarżonego o zdradę — a pięciu 
wyżej wymienionych ministrów 

jego już aresztowano. Zaznaczyć 
należy, iż pąrtya „minimalistów" 
wniosła rezolucyę, by starać się 
dojść do porozumienia z rządem 
prowizorycznym, lecz rezolucya 
ta została przegłosowana znaczną 

większością i odrzucona. Do wszy 
stkich wojsk wysłano wezwanie, 

by wybrano i przysłano do stoli- 

cy delegatów — po jednym na 

każdych 25,000 żołnierzy — celem 

wyrażenia zdania i pragnień ar- 

mii. Jakiem będzie stanowisko 

prowincyi wobec zajść w Piotro- 

grodzie, nic nie wiadomo. 
o 

WRAŻENIE W ANGLII. 

Londyn, 9. listopada. — W,Iz- 
bie Gmin minister skarbu Bonar- 

Law przemawiał na temat zajść 
w Rosyi i wyraził się, iż wszyst- 
ko tam zlaeży od stanowiska ar- 

mii. Ambasada rosyjska niema 

żadnych wiadomości. ponieważ 
piotrogrodzka ageneya telegrafi- 
czna jest kontrolowana przez 
,.bolszewików"; ze strony dru- 

giej — rządu prowizorycznego 
wiadomości jeszcze żadnych nie- 
ma. \ie ulega żadnej wątpliwości, 
że Rosyę opanowała grupa pro- 

germańska, Kierenskij mógł temu 

zapobiedz. lecz nie doceniał ru- 

chu maxymalistôw i padł jego o- 

fiarą : Korniłow byłby sobie dał 
radę z „bolszewikami" — jeszcze 
dziś w Anglii uważają go za moż- 

liwego zbawcę Rosyi. 

Wrażenie w Waszyngtonie. 
Kola rządowe o rewolucyi w Rosyi 
Zamach na pociąg ι żołnierzami, 

Amerykanie niszczą niemiecką submarynę. 

Z wyborów w Ohio. 

Konfiskata biur okrętowych niemieckich. 

Z różnych stron. 

RZĄD WASZYNGTOŃSKI 
A REWOLUCYA W ROSYI. 

Waszyngton, 9. listopada. — 

Wypadki obecnie rozgrywające 
się w Λ osy i, nie były niespodzian- 
ką dla rządu amerykańskiego. 
Miano wprawdzie nadzieję, że 

iząd Kierońskiego się utrzyma, a- 

le nie stracono z oczu prawdopo- 
dobieństwa iż w Rosyi wezmą gó- 
rę żywioły radykalne ze swym 

programem natychmiastowego po 

kojn, rozdziału gruntów i innych 
utopij i wydrą rządy z rąk młode- 

go dyktatora. Wojskowi nasi u- 

rzędnicy ostrzegali nasz rząd po 
zniesieniu w Rosyi kary śmierci, 
że Rosya we wojnie przestała być' 
czynnikiem, z którym liczyć się 
można. 

Inni Alianci widocznie przyszli 
do tego samego przekonania i od- 

powiednio do tego układano pla- 
ny. Wojna może się przedłuży 
wskutek tych wypadków, ale o- 

statecznie sytuacya pod innymi 
względami' się" nie zmieniła. 

Jeszcze zawsze istnieje możli- 
wość zmiany sytuacvi w Rosyi 
na lepsze, jeżeli większość narodu 

rosyjskiego nie zechce przyjąć 
panowania bolszewików lub jeże- 
li armia przeciw nim wystąpi. 
Kozacy mogliby może uratować 

Rosyę; wszak to przed trzema 

ledwie dniami żądali, by Keren- 

, ski uznał bolszewików za wyję- 
tych z pod prawa. 

Energiczny jakiś generał, zde- 

cydowany skierować działa prze- 
ciw dezerterom, mógłby zgroma- 
dzić wojsko wokoło siebie. Zresz- 

tą większość ludu sprzeciwia się 
zawarcia przedwczesnego osob- 

j nego pokoju ; nawet radykalni nie 

i śmieją otwarcie oświadczyć się 
za takim pokojem. 

Do rządu naszego nie nadeszły 
żadne wiadomości od jego repre- 
zentanta w Piotrogrodzie. Maxv- 
maliści mają kontrolę nad komu- 

uikacyami i nic nie może się prze- 
dostać zagranicę bez ich zezwole- 

nia. Wojna rozstrzygniętą będzie 
na froncie zachodnim, bez wzglę- 
du na wydarzenia w Rosyi, lub 

choćby we Włoszech. 
STOSUNEK DO ROSYI. 

Zachowanie się Stanów Zjedno- 
czonych wobec Rosyi opanowa- 

nej przez maxymalistôw określo- 
ne będzie tak jak zachowanie się 
innych Aliantów na wspólnej kon- 

ferencyi, na którą udał się pułko- 
wnik House. 

Z całej pożyczki udzielonej Ro- 

cyi w sumie $390,000,000 w Sta- 
nach Zjednoczonych pozostaje je- 
szcze $135,000,000. Pożyczki u- 

cizielono w zamiarze przyjścia z 

pomocą krajowi dążącemu w woj- 
nie do takich celów jak nasze.Dal- 
sza wysyłka zostanie prawdopo- 
dobnie powstrzymaną, jeżeli się 
okaże, że cele Rosyi są inne. To 

samo-się stanie z wysyłkami żyw- 
ności i amunicyi. 

Oczywiście wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa, .rządy bol- 
szewików nie zostaną uznane 

przez rząd Stanów Zjedn. ant 

przez innych Aliantów. Jaki bę- 
dzie stosunek do ambasad obec- 

nych, zależać będzie zapewne od 

...... 

zachowania się tych ambasad. 

ROSYJSKA GAZETA O WY- 

DARZENIACH W ROSYI. 

Nowy York, 0. listopada. —» 

„Russkoje Słowo", pismo wyda- 
wane w Nowym Yorku, podaje 
dzisiaj artykuł redakcyjny, które- 

go główny ustęp brzmi : 

„Uolszęwiki nazywają to zania- 

chem stanu, rewolucyą. Nie jest 
to jeduak ani jedno ani drugie. 
Jest to poprostu bunt i nic więcej. 

,.Jest to bunt przeciw legalne- 
mu rządowi ustanowionemu i uz- 

nanemu przez naród rosyjski. 
Jest to zdradą wobec narodu ro- 

syjskiego, a Rosya uważać będzie 
postąpienie Trockiego i jego ?'x<- 

lenników za bunt, za zdrad?· >u- 

1111. 

„Rosya nie pójdzie zn o ," V 

łym Piotrogrodem. Niemo : 
: «·;». 

jest rzeczą, by olbrzym ro> 1 

nie ocknął się ze strasznego snu 

swojego, nie odrzucił z oczu na- 

rzuconą mu krwawą zasłonę, któ- 
ra zakrywa mu wzrok i zaciemnia 

rmysł. 
„Rząd bolszewików w Piotro- 

grodzie odtworzy zapewne krwa- 

j wą komunę paryską. Ale komunę 
tę w czasach dzisiejszych na 

! drzazgi zgruchocą armaty i dzia- 
ła maszynowe. 

„.Bunt zostanie stłumiony a 

naród wejdzie napowrót na drogę 
wiodącą do konstytuanty." 

ZBRODNICZY ZAMACH. 
Rockford, 111., 9. listopada. — 

,.Gdzieś w Illinois" — miejsca nic 

ogłasza się na życzenie departa- 
mentu wojny — zaprzeszłej nocy 
zrobiono zbrodniczy zamach na 

pociąg zapełniony żołnierzami z 

Camp Grant. Frontowa część lo- 

komotywy została nieco uszko- 

dzoną ale po oczyszczeniu torów 

pociąg mógł dalej ruszyć. Że za- 

mach się nie powiódł, zawdzię- 
czyć należy czujności palacza i 

zarządzeniu środków ostrożności 

przy przewozie wojsk. O szczegó- 
łach zamachu donieść nie można, 
ale tyle można powiedzieć, że zro- 

.oiono go ze znajomością doskona- 

łą rozkładu jazdy i zarządzeń ko- 

lejowych. Xikt zresztą z żołnie- 

rzy nie odniósł szwanku przez 
wstrząśnienie. 

W obozie zaszły trzy wypadki 
paraliżu pacierzowego, ale staran- 

ne zarządzenia kwarantany zapo- 
biegają szerzeniu się choroby. 
Zresztą, stan zdrowia żołnierzy w 

cbozie jest doskonały, a zaledwie 
V/2 procent znajduje się na liście 
chorych. 

WYBORY W OHIO. 
Cincinnati, 9. listopada. — U- 

rzędowe liczenie głosów odda- 

nych w czasie wyborów w zeszły 
wtorek, jeszcze się nie zakończy- 
ło, ale nadeszły już raporta kom- 

pletne z 88 powiatów, a obliczo- 
no urzędowo rezultat w 67 powia- 
tach i okazuje się, że „mokrzy", t. 

j. przeciwnicy prohibicyi posiada- 
ją już 3,643 większości. Ponieważ 
w owych 67 powiatach nie są wli- 
czone powiaty większe, przeto 
przeciwnicy prohibicyi są niemal 

pewni zwycięstwa, chociaż prohi- 
bicyoniści nie uznają się jeszcze 
za zwyciężonych 
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