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STRASZLIWA KATASTROFA W HALIFAX, fWÔWEJ SZKOCY1. 
Nowe Ofensywy 

Centralnych. 
Walki na Asiaga 

Włosi się trzymają. 
Niemcy pod Cambrai 

Anglicy cofnięci. 
Na innych Frontach. 

Sprawy Morskie. 

Rejd na Londyn. 
Zawieszenie Broni Rosyjsko-Niemieckie, 

Go się dzieje w Rosyi ? 

INNE TELEGRAMY. 
NA WŁOSKIM FRONCIE. 

NIEMIECKA OFENSYWA. 

Londyn, 7. grudnia. — Na wło- 

skim froncie, na północnym od- 

cinku Austryacy i Niemcy wszczę 
Ii nową ofensywę: okolice góry 
Meletta w odcinku Asiago są w 

najsilniejszym walk ogniu i w cią 
gu doby ostatniej Niemcy zdobyli 
tani pewne ważne pozycye wło- 
skie, a jak berlińskie głoszą ra- 

porty wzięli 11,000 Włochów do 
niewoli i zdobyli 60 dział, prócz 
innej cennej zdobyczy wojennej. 
Rzym przyznaje cofnięcie pod 
presyą wielkich sił wojsk nieprzy 
jacielskich, w kilkakroć przewa- 

żających włoskie siły. lecz mimo 
t ."> linia włoska nie została złama- 
na. owszem trzymana jest silnie 
w całości. Przestrzeń ataku Cen- 
tralnych obejmuje około lOciu 
mil frontu na Asiago i dalej ku 

południowemu wschodowi — na 

tym to odcinku po silnem bardzo 

przygotowaniu działowem Niem- 

cy przypuścili atak. a raczej całą 
masę ataków, które trwały 36 

godzin i zdołały opanować nie- 

które wysunięte pozycye włoskie 
w okolicy Meletta i Tonderacar— 

pozatem odparto wszędzie nie- 

przyjaciela. zadając mu straty 
bardzo ciężkie. 

Berlin-Wiedeń, 7. grudnia. — 

Jedenaście tysięcy Włochów 

wzięto do niewoli i zdobyto 60 

d :ał w pierwszych dniach dwu 

ofensywy nowej wojsk central- 

nych na górskim odcinku włoskie- 
go frontu ; w okolicy Meletta zdo- 

byto bardzo silne i ważne pozy- 

cye włoskie. 
Rzym, 7. grudnia. — Raport 

włoski opiewa: Na wyżach Asia- 

go od dnia 5go bm. wznowił nie- 
\ przyjaciel ataki, skupiwszy bar- 

dzo znaczne posiłki : korzystając 
/ Dostępów poczynionych po- 

przednio pomiędzy górami Ton- 

deracar a Badenecche. uderzyli 
Niemcy w tym samym punkcie i 

cd boków atakowali pozycye wło- 

skie na Meletta górze: nieprzyja- 
ciel natknął się na opór bardzo 

waleczny i wytrwały, odpierali 
Włosi atak za atakiem, a tymcza- 
sem Niemcy coraz nowe niasy | 
wojsk pędzili do szturmu i roz- 

szerzali linię ataku na pobliskie 
Foza i Gastelgomberto. Nie mogli 

Włosi wreszcie wytrzymać tegc 
kolosalnego naporu i stopę pc 
stopie cofano się z najbardzie_ 
zagrożonych pozycyi, a gdy tyl- 
na linia została dostatecznie u- 

bezpieczona i garnizonowana — 

Włosi wysunięte okopy opuścili 
cofając się do tylnej owej linii. 
Niektóre oddziały włoskie, zasko- 
czone i otoczone przez nieprzy- 
jaciół zastępy niezliczone — wy- 
ginęły do ostatniego żołnierza, 
nie chcąc się poddać, inne podda- 
wały się wycieńczone kilkodnio- 
wa walką... Xa dalszych liniach 
włoskich niema zmian ; nieprzy- 
jaciel atakował bardzo potężnie 
także pomiędzy górną Brentą a 

górną Piave, lecz został tam z 

wielką stratą odparty. 
— Nie ulega wątpliwości, ii 

Centralni skupili olbrzymie siły 
na nową ofensywę przeciw Wło- 
chom — jak stwierdzają wywiady 
lotników włoskich, Niemcy mają 
na froncie włoskim, około 50-cic 
milowym około 15,000 armat i 

proporcyonalnie olbrzymie woj- 
ska. a coraz nowe dywizye mają 
przybywać z rosyjskiego frontu, 
jak to obserwowano i jak o tem 

wzięci jeńcy opowiadają. Walki 
ostatnie na Asiago odcinku były 
straszliwą rzezią ludzką ze stron 

obu zrządzoną, lecz postępy Cen- 
tralnych są zgoła nie proporeyo- 
nalne do strat poniesionych: po- 
prostu Włosi cofnęli się na pozy- 
cyc silniejsze i bezpieczniejsze. 
Walki trwają. 

ZACHODNI FRONT. 

Londyn, 7. grudnia. — Staran- 
nie wypracowany plan gen. Byn- 
ga. by wojska swe usunąć tui 

prawie przed forsą główną ataku 
niemieckiego z pozycyi najdalej 
wysuniętych i zagrożonych — 

został wykonany poprawnie i po- 
myślnie — w wielu punktach tak, 
że nawet Niemcy się nie zwie 
dzieli o tem. Usunięcia takie b> 
ły potrzebne, ponieważ wysunię- 
tym owym klinami pozycyom 
angielskim groziła zagłada od o- 

taczających je, a przeważających 
liczbą wojsk nieprzyjaciela: cof- 

nięciami temi linię wyrównano i 

skrócono, wyprostowano, a tem 

samem wzmocniono znakomicie, 
ho więcej ludzi na niej * kupiono. 
Linia angielska pod Cambrai nie 

wynosi o-becnie więcej nad 10 mil. 

a oparta jest o Moeuvres i Gon- 
tielieu. Skutkiem owycli cofnięć 
Niemcy chwalą się z zajęcia miej- 
scowości Graincourt, Anneux, 
Xovelles ·— co oznacza posunię- 
cie na jakie dwie i pół mili, na 

froncie sześciu mil; c.iw*\li się też 

raport niemiecki, iż wzięto w 

tych posunięciach 9000 jeńców i 

148 dział. 

Z CHWILI 

Wuj Sam 
WEZMIÊ 
ICH SAM? 

^/Sprawig, £0 
dobie na 

gwiazd kę 

6tOS Z POZA MORX4 

'Τχακαχ! 

Halifax w gruzach; 2,000 osób zabitych. 
Halifax, Ν. S., 7 grudnia. — 

Straszliwa katastrofa, jak niektó- 
! rzy utrzymują najstraszliwsza ja- 
ka kiedykolwiek spotkała jakie- 
kolwiek miasto na kontynencie 
północno amerykańskim, nawie- 

dziła wczoraj rano miasto i port 
Halifax w Nowej Szkocyi. 

«Miasto dzisiaj leży w gruzach ; 
7. mieszkańców jego tysiące zabi- 

tych. inni nie mają dachu nad 

głową ; pożar pochłonął obszar 

półtrzeciej mili kwadratowej. 
Powód katastrofy. 

Powodem katastrofy była koli- 

zya pomiędzy francuskim okrę- 
tem naładowanym amunicyą 
Montblanc z parowcem belgij- 
skiej komisyi ratunkowej Ioma, 

zapełnionym artykułami żywnoś- 
ci, właśnie wyruszającym w po- 
dróż przez Ocean Atlantycki. Ko- 

lizya wydarzyła sie w cieśninie 
na północ od miasta. Okręt z a- 

municyą stanął w płomieniach, a 

że zawierał on ponad nagroma- 

dzonymi materyałami wybucho- 
wemi ważącemi około 3000 ton, 

jeszcze i wielkie zapasy benzyny, 
przeto nastąpił nie do opisania 
straszliwy wybuch, który w prze- 

j ciągu minut 15 dokonał w mieście 
dzieła niesłychanego spustosze- 
nia. Zdaje się. że ktoś na którymś 
z tych okrętów popełnił fatalrfą 
jakąś omyłkę, skoro taka kolizya 
stała się możliwą : tego już spra 
wdzić nigdy zapewne nie będzie 
można. 

Co się stało w mieście. 

•Natychmiast po wybuchu, w 

mieście dały się odczuć trzy 
wstrząśnienia. Pierwsze, stosun- 

kowo niezbyt wielkie, dałoby siy 
porównać do jakiegoś trzęsienia 
ziemi. Chwilę później straszny 

wybuch wywołał drugie tak groź- 
ne wstrząśnienie, że nawet cyta- 
dela się zachwiała. W końcu 

grzmoty zapadających się mnóst- 
wa budynków dokonały dzieła 

spustoszenia. 
Tysiące osób zapełniły ulice i 

I ujrzały nad północną częścią 
miasta dym gęsty, co u większoś- 
ci wywołało mniemanie, że atak 

nieprzyjacielskich aeroplanów na 

wiedził miasto. Obawiano się dal· 

szyćh explozyj i ludność cisnęła 
I się do stron południowych. Xa- 
reszcie rozeszła się wiadomość, 
co właściwie się stało i że niebez- 

pieczeństwo dalsze minęło, ale 
wiadomość podawano sobie z ust 

do ust, i nie można jej było wy- 
siać poza miasto, gdyż telegrafi- 
czne i telefoniczne połączenia by- 
ły pozrywane. 

Rozmiary katastrofy. 
Wskutek tej katastrofy, o ile 

się zdaje, około lub blisko ?000 
ludzi zostało zabitych; inne tysią- 
ce — około 3,000 — pokaleczo- 
nych. Połowa miasta w gruzy się 
rozsypała. Wszystkie tramwajo- 
we komunikacye zostały pozry- 
wane :· dworce kolejowe, uważane 

zą najpiękniejsze na świecie, któ- 

rych budowa kosztowała około 
$33,000,000 zamienione w kupę 
żelaztwa; okręty w przystani po- 
topione, podczas gdy ich załogi 
tonęły Xa przestrzeni dwumilo- 

wej wszelkie budynki zostały po- 
burzone : należały do nich wielkie 
spichrze, magazyny amunicyi i 

składy ; zakłady tclegraficr.ne, te- 

lefoniczne, kablowe i do elektry- 
cznego oświetlenia zostały poni- 
szczone : niektórzy telegrafiści w 

odległości mil czterech przy 
swych aparatach zostali pozabi- 
jani; w szkołach setki dzieci zo- 

stały pozabijane przy swych biur 
kach, niezliczone tony frachtu 
przygotowanego do wywozu po- 
niszczone. a pomiędzy innymi je- 
dna z sikawek wyleciała v po- 
wietrze. wskutek czego szef stra- 

ży ogniowej i jego asystent zo- 

stali zabici. 
Z ludzi pozabijanych dotych- 

czas większości jeszcze z pod 
gruzów wydobyć niepodobna : 

nietylko ci, którzy byli w budyn- 
kach. ale i na ulicach dziesiątka- 
mi i setkami ludzie tracili życie, 
częścią przez rozpadające się gru- 
zy, częścią zaś prądem powietrza 
wynikłym z eksplozji rzucani o 

domy lub na zimeię: Także ratu- 

nek pokaleczonych tak był utru- 

dniony, że zapewne setki z nich 
ginęły powolną okropną śmiercią 
pod gruzami. 

Przedmieście Richmond stosun 

kowo ucierpiało najwięcej. 

I romięazy wspaniałymi gma- 
! chami zniszczonymi, oprócz 
| dworców kolejowych i okręto- 
j wych, jakoteż śpichrzów i maga- 
j zynów, znajduje się także kościół 
św. Józefa i jego gmach szkolny, 
ogromna w tej dzielnicy fabryka 
bawełny i zakłady American Su- 
gar Refining Co. 

Inne szczegóły. 
Kolizva wydarzyła się wzdłuż 

frontu morskiego przy przedmie- 
ściu Rockingham po przeciwnym 
brzegu Halifax o godz. 8:30 rano. 

W śródmieściu samem, w któ- 
re m domy zbudowane są głównie 
7 kamienia i betonu, szkody zrzą- 
dzone ograniczyły się do potłu- 
czonych szyb i przez rozlatujące 
się kawałki szkła głównie ludzie 
zostali pokaleczeni. Większa 
szkoda zrządzona była w zacho- 
dniej i północno zachodnie; części 
miasta, gdzie prócz gruzów nic 
nie pozostało, a najstraszniejsze 
spustoszenie było w przedmieściu 
Richmond. edzie no 'zburzeniu 

->mów pożary wybuchłe zrówna- 
ły wszystko z ziemią. 

Dzieło ratunkowe. 
Skoro pierwsze przerażenie mi- 

nęło. natychmiast zajęto się dzie- 
łem ratunkowem na miejscu. Już 
na ulicach jedni drugich ratowali, 
zdjęto się natychmiast pokaleczo- 
nymi, przyczem lżej pokaleczeni 
pomagali; ze zburzonych częścio- 
wo domów i budynlców wynoszo- 
no tych, którzy sami ujść nie zdo- 
łali. 

Tym. którzy pozostali bez da- 
chu nad głową, dawano schronie- 
nia w prvwatnvch i w publicz- 
nych budynikach : otwarto dla 
nich oprócz budynków rządowych 
także zakłady jak akademię mu- 

zyczną. Wojska odstąpiły swe ba- 
raki kobietom i dzieciom, a dla 

wojsk rozbito 500 namiotów. 
Przedewszystkiem starano się o 

niesienie pomocy pokaleczonym. 
Szeregi automobifów przewoziły 
ustawicznie pokaleczonych do 
szpitali wkrótce przepełnionych i 
do innych budynków zamienio- 
nych w szpitale tymczasowe; le- 
karze i pielęgniarki z wielkietn 
noświęceniem pracowali nieznu- 
żenie ; lżej pokaleczonych odda- 
wano w ręce krewnych, ale ciężko 
pokaleczonych jest mnóstwo i 
wielu z nich umrze. 

W ciągu dnia przedostała się 
wiadomość o katastrofie do miast 

> l'; ... W f .. f; k jJ V. ·.... 

sąsiednich, z których również za- 

częła napływać pomoc. W Wa- 

szyngtonie Stowarzyszenie Czer- 

wonego Krzyża natychmiast za- 

:<;ło się wysyłaniem przyborów 
chirurgicznych i innych potrzeb- 
nych <lo pomocy artykułów. 

Wydawnictwa gazet są tak u- 

szkodzone, że na razie gazety nie 

wychodzą ; zakłady gazowe są po- 
niszczone. Słychać, że między 
okrętami zatopionymi znajdowa- 
ły się także okręty z wojskiem, a- 

le o szczegółach jeszcze dowie- 
dzieć się nie można; cenzor w St. 

John, Ν. B. objął kontrolę nad 

wszystkimi depeszami wysyłane- 
mi w związku z katastrofą. 

/ i.' L- 

Amerykanie ranni i polegli 
na froncie zachodnim. 

Kongres dziś wypowie wojnę 
Auslro- Węgrom. 

Turcya i Bulgarya nie będą włączona. 
Bezprawia Austryi powodem deklaracji 

# 

Koleje mają system swój ulepszyć w 60 dniach· 
I 

F atunek z Bostonu dla ofiar w Halifax. 

Szpiedzy i agitatorzy w areszcie. 

Paderewski prosi rząd, aby Polaków oie internowano. 

amerykanie zabici i ran 

NI NA FRONCIE FRAŃ- 
CUSKIM. 

Waszyngton, T-go grudnia. — 

Generał Pershing doniósł w ra- 

porcie do departamentu wojny, 
że pięciu żołnierzy umarło z po- 

wodów naturalnych, a jeden ofi- 

cer i 12 szeregowców odniosło ra- 

wi» walce dnia 30-go listopa- 
da. W liście rannych szeregow- 
ców jest jeden Chicagowianin, C. 

; A. Geiger. Matka jego mieszka 

pnr. 235 Fullerton ave. Rany Gei- 

gera mają być poważne. Oficer 

nazywa się porucznik Allie L. Co- 

n e 

Porucznik Cone i ranni szere· 

gowscv należą do korpusu inży- 
nierskiego i odnieśli swe rany w 

dniu -ym, gdy telegramy donio- 

sły jak inżynierzy amerykańscy 
pomagali Brytyjczykom w odpar- 
ciu ataków niemieckich na zdoby- 
te pozycye blizko Cambrai. 

Z przyczyn naturalnych umar- 

li : 

Szeregowiec G. H. M'Keon, 

piechota, zapalenie krtani, Nr. 6, 

Rynfrew ul., Boston. 

Szeregowiec.. W. W. Grover, 

korpus inżynierski, odra i zapalc- 
ne krtani. II. M. Grover, ojciec, 
Georgetown. Cal. 

| Szeregowiec C. C. Cali, piecho- 
ta, zapalenie krtani, astma i za- 

1 słabnięcie serca. A. A. Cali. ojciec 
144 State ul., Springfield, Mass. 

Szeregowiec J. M. Crowley, pic 
chota, tężec karku, C. Lewis przy- 

jaciel, Shannon, Ohio. 
Szeregowiec II. W. Reanv, kor- 

pus marynarki, choroba sercowa. 

Panna E. L. Curtis, kuzynka, 331 

South Salina ul., Syracuse, Ν. Y. 

Porucznik Cone i 11 szeregow- 

ców odniosło poważne rany. Ich 

nazwiska są jak następuje: 
Porucznik A. L. Cone. Ojciec 

jego L. G. Cone, mieszka obec- 

nie w Atartada, Kub. 

Sierżant F. Jlaley. Adres przy- 

jaciela: F. A. Frank, 103 E. £7ma 

ul., New York City, Ν.. Y. 

Sierżant P. A. Long. Adres brj. 

ta: J. Long, 316 Broadway, Bayo- 
nno, X". J. 

I Kapral P. A. Berk. Adres sio- 
stry, pani B. Kinginer, 18 Wals- 
worth ul., Brooklyn. 

Kapral C. C. Critchley. Adres 

j matki: pani R. Critchley, 201 W. 
149ta ul., New York City, Ν. Y. 

Kapral J. Angue. Adres ojca: 
ι Γ. Angus, 3 Devanne Gardens. 
Aberdeen, Szkocya. 

Szeregowiec J. A. Grogan. A· 
dres matki: pani M. F. Grognn 
94 Lott ul., Brooklyn, Ν. Y. 

Szeregowiec I. S. Eisenbigel 
Adres przyjaciela: A. Aeyeu 
Coatesville, Pa. 

Szeregowiec J. A. Eagen. Α- 
Ι dres matki : pani J. Eagen, Great 

| Xeck, Ν. Y. 
Szeregowiec W. L. Barnes. A- 

j d»-es siotry: pani A. M. Barnes, 
i 74-1 E. Broadway, Portland, Ore- 

Szeregowiec C. A. Geiger. A- 
dres matki : Pani E. Geiger, 2235 
Fullerton ave. Chicago. 

Szeregowiec G. E. Jones. Adres 
ojca: T. H. Jones, 306 Ferdinand 

ul., Scranton, Pa. 
Lekko ranny: 
Szeregowiec L. O. Rohland. A- 

dres ojca: H. H. Rohland, 63 Clif 
ton place, Brooklyn, Ν. Y. 

Wiceadmirał Sims wczoraj do- 
niósł w raporcie do departamentu 
marynarki o wypadku z hydro- 
planem w strefie wojennej, w któ- 

rym jeden majtek amerykański 
został zabity i jeden niższy ofi- 
cer fgunner's mate) ranny. 

Zabity nazywa się: C. A. Ba- 

ker. Adres ojca: W. D. Baker, 
Sparrows Point, Md. 

Ranny nazywa się: R. W. 

Thompson „first class gunner's 
mate". Adres ojca: F. J. Thomp- 

! son, Raleigh, N. C. 
KONGRES DZIŚ WYPOWIE 

WOJNĘ AUSTRO-WĘGROM. 
Waszyngton, 7. grudnia. — 

Kongres j^tanów Zjednoczonych 
dziś wypowie wojnę formalnie i 
urzędowo Austro-Węgrom. Na- 
stąpi to przed odroczeniem tak iz- 

I by reprezentantów jak i senatu, 
futro rano prezydent Wilson o- 

trzyma tekst rezolucyi, przyjętej 
w obu izbach, upoważniającej go 
do użycia wszystkich sił zbroj- 
nych Stanów Zjednoczonych prze 
ciw Austro-Węgrom celem do- 

prowadzenia wojny do pomyślne 
go zakończenia. 

Prezydent natychmiast rezolu- 

cyę tę podpisze, gdyż jej tekst 

już został w komitecie aprobowa- 
ny przez prezydenta i departa- 
ment stanu. 

Jest różnica w tekście rezolu- 
cyi wojennych, jak przedłożone 
zostały w izbic niższej i senacie. 

Pierwszy tekst opiewa, że stan 

wojenny rozpoczyna się dnia 5go 
grudnia: drugi, że już istnieje, 
nie podając daty. Zdaje się, izba 
niższa przyjmie te1'"* -"-oWcyi 
senatorskiej. 

ι 


