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NOWE POGROMY ROSYAN. 

Niemcy na Północy, Austry- 
acy biją na Południu. 

Wieści z Bałkanu. 

GRECYA ZRYWA 
Z TURCYA. 

Walki o Dardanelle. 

Walki na zachodzie Europy 
DZIAŁANIA .NAPO- 

WIETRZNE. 
Sprawy Morskie. 

Z frontu włosko - austryackiego. 

Z WALK W POLSCE. 
Londyn, 30 sierpnia. 

— Niem- 

cy i Austryacy wszczęli od dni 

szeregu nową i silną ofensywę na 

całej nieledwie linii: więc Hin- 

denburg w prowincyach nadbał- 

tyckich usiłuje Rosyan ode- 

pchnąć ku Dźwmie. Austryacy 

zaś prą na lewe skrzydło rosyj- 
skie w Galicyi, by z północno - 

wschodniego skrawka kraju tego 

wyprzeć nieprzyjaciela. Tu dono- 

szą z Wiednia 
— udało się Au- 

stryakom wyprzeć Rosyan za 

Złotą Lipę, nad którą to rzeką 
Moskale ciężką ponieśli klęskę, w 

okolicy miasta Brzeżan. Na resz- 
cie frontu, w centrum, niemie- 

ckie raporty również tylko o suk- 
cesach donoszą: wojska niemie- 

cko - austryackie zyskują z 

dniem każdym więcej pozycyi i 

terytoryów, a celem ich bezpo- 
średnim jest rozerwanie linii ro- 

syjskich, co — przyznać wypada 
— dotychczas się nie udało: Ro- 

syanie oddają miasta i twierdze, 

ale cofają się we względnym po- 
rządku i pełną, nieprzerwaną li- 

nią. Niemcy wzięli podottao spo- 
ro jeńca, zagarniając straże tyl- 
ne cofających się armii rosyj- 
skich, jednakowoż główne zapa- 

sy amunicyi, działa, obozy ucho- 

dzą cało, dostatecznie osłonióne 

na dalsze pozycye, które 
— gdzie 

będą, nie jest narazie dokładnie 

wiadomem. Niemieckie doniesie- 

nia głoszą szumnie, iż Hinden— 

burg ma iść wprost na Piotro— 

gród, a armia jego już zostać mia- 

ła odpowiednk> ku temu celowi 

wzmocniona i wyekwipowana. W 

najbliższych dniach się okaże, 

czy Rosyanie będą mogli wstrzy- 
mać napór niemiecki na nowych 
liniaich, które jak głoszą pisma 

rosyjskie, mają już być przygoto- 
wane i doskonale ufortyfikowane, 
czy też nie wstrzymają tego na- 

poru i będą się dalej cofać, „aż po 
Ural", jak to pisano w gazetach 

piotrogrod-zkich : wątpić tylko 

wypada, czyby Niemcy aż pod 
Ural za nimi wędrowali.... 

Ostatnie Szczegóły. 
Sprzeczne Wieści. 

Berlin, 30 sierpni». — Reporty 

aiemllMdM^^Mlańe Utrzjmuji 
a 

iront rosyjskich cotającycn się 

armii został przełamany i to na 

bardzo znacznej przestrzeni. 
Przyznaje raport, iż Moskale 

walczą z rozpaczliwem męstwem 
ale nie mogą powstrzymać impe- 
tu armii niemieckich, uniesio- 

nych zwycięstwem, stale im to- 

warzyszącem i ducha żołnierza 

znakomicie ożywiającem. Do- 

tychczas niema dokładnych wia- 

domości, ile wzięto jeńca i zdo- 

byczy w Brześciu Litewskim ; 

wojska rosyjskie i cofnęły się od 

twierdzy tej w kierunku połu- 
Iniowo - wschodnim, w okolice 

bagniste, guzie się zaczynają 
wielkie bagna Polesia, nad Pry- 

pecią, poboczną Dniepru: tu woj- 
ska te naciskane są przez kawale- 

ryjskie korpusy austro 
- węgier- 

skie, od strony Kowla operujące. 
Na północy pod Kownem opór 

rosyjski również został złamany, 
a w centrum Bawarzy pod ks. 

Leopoldem szybko na wschód 

postępują. Walki w Galicyi roz- 

wijają się na skalę, chwilowo naj- 

większą na (całym «wschodnim 

teatrze: tu Austryacy usiłują 

wyprzeć Moskali z ostatków 

Galicyi: złamali oni już pozycye 
rosyjskie nad Złotą Lipą, a sku- 

tkiem tego Rosyanie cofają się 
na linię Brody - Tarnopol, z któ- 

rych jednak łatwiej podobno bę- 
dzie wyprzeć ich, niż z nad Zło- 

te] Lipy było, ponieważ nad rze- 

ką mieli oni w jarze jej bardzo 
silne obrc^y, tymczasem na linii 

Brody - Tarnopol linie rosyjskie 

przeważhie na równiach podol- 
skich są rzucone i rtylko ziemne 

forty fikacye na prędce sklecone 

ich bronią. Austryacy usiłują o- 

krążyć i odciąć Rosy an od połą- 
czeń z ich armiami dalej na pół- 
noc operuj ącemi, tu wojska au- 

stro - niemieckie działają w kie- 

runku trójkąta fortec rosyjskich: 
Łucka, Równa i Dubna na Wo- 

łyniu: fortece te mają zagradzać 

drogę w głąb rosyjskich posiadło- 
ści południowych, zdaje się jed- 
nak, że nie będą one silniejsze, 
niż fortece na północy, już zdo- 

byte przez Niemców, lub ewaku- 

owane niemal bez oporu przez 

Rosyan. 
PiotrOgród, 30 sierpnia. 

— Pi- 

sma roztrząsają kwestyę, jak dłu 

go trwać będzie odwrót rosyjski : 

-—. 

sądzono, iż niedaleko za liniami i 

Brześcia Litewskiego zostanie on 

powstrzymany na dobre, zdaje się 

jednak, iż jest to zapatrywanie 
mylne, a Rosyanie cofać się bę- 

dą tak długo, jak długo im to bę- 
dzie korzystnem ze względu na 

plan odciągania nieprzyjaciela od 

jego podstaw w głąb kraju i zbli- 

żanie się pory dżdżystej, jesien- 

nej, oraz zimowej, która napewne 
będzie trudna do zniesienia dla 

Niemców, gdy Rosyan nie wiele 

w robocie powstrzyma. Raporty 
rosyjskie stanowczo utrzymują, 
iż linie nie zostały przerwane ni- 

gdzie, a w odwrocie Rosyanie 

wzięli i biorą dalej nieprzyjacie- 
lowi sporo jeńca i zdobyczy i od- 

bijają się raz poraź, nie ustając 
ni na moment w walce. Szczegól- 
nie zaciekłe boje toczą się w 

Kurlandyi i na Litwie gdzie 
Niemcy zeohcą ryzykować dals-ze 
wkraczanie i posuną się za woj- 
skami rosyjskiemi na całej linii 

na wschód, czy też zadowoleni 

dotychczasowym sukcesem, zech- 

cą się umocnić w zajętych tery- 

toryach a zwrócą ofensywę w in- 

ną stronę 
— może na Bałkany, 

może na Belgię i Francyę.... 

f Diwińsk, 30 sierpnia. — Dono- 

szą z Osowca, oetatnio ewaktto- 

wanego przez Rosyan, który 

wprost heroicznie bronił się kil- 

kakrotnym oblężeniom niemie- 

ckim i wytrzymał szereg cały 
szalonych wprost ataków, iż stra- 

ty Niemców pod tą maleńką for- 

teczką poniesione były wprost 
straszliwe — utracili oni w pięć- 
kroć tyle żołnierza eonajmniej w 

ostatniem oblężeniu, ilu ich po- 

siadał garnizon rosyjski. 

Sytuacya na Bałkanie. 

Grecya a Turcya. 
Ateny, Londyn, 30 sierpnia. — 

Naprężenie stosunków turecko - 

greckich przyćmiewa wszystkie 
inne sprawy bałkańskie chwili 

bieżącej; premier Venizelos od- 

był onegdaj naradę gabinetową z 

resztą ministrów, na której ra- 

dzieJ ;redagowano notę, jaka ma 

być Turcyi wysłana w celu za 

protestowania przeciwko ucisko- 
wi Greków przez Turków w Ma- 

łej AzyL Jeśli Turcya i tę notę 

grecką ignorować będzie, zerwa- 
nie stosunków dyplomatycznych 
jest nieuniknione, a wtedy na- 

stępstwa najgorsze są oczekiwa- 
ne. W razie wybuchu wojny, po- 
wiadają, iż Grecya będzie działać 

zupełnie niezawiśle od Sprzy- 
mierzonych, by nie dawać pozo- 

ru, iż z innych celów wystąpiła 
do walki, jak tylko dla obrony 
własnych obywateli. 

Intrygi Niemieckie. 
Londyn, 30 sierpnia. — Niem- 

cy i Austrya usilnie dążą do po- 
różnienia zbrojnego Bułgaryi z 

Serbią i Rumunią, a także i z 

Grecyą: jako zachęta czynna do 

takiego wystąpienia Bułgaryi ma 

być nowa ofensywa austro - wę- 

gierska względem Serbii, która 

rozpoczęta ma być na wielką od- 

razu skalę w ciągu 10 dni najda- 

lej : akcya ta pójdzie od strony 
rumuńskiej granicy Serbii na 

Nisz. Jednocześnie Niemcy i Au- 

stryacy szachują i Rumunię, na 

której północno - zachodnim 

froncie skupili 200,000czną ar- 

mię : cłowe urzędy zwinięto w tej 
stronie a zarząd przeszedł kom- 

pletnie w ręce władz wojennych. 

Serbia gotowa. 
Nisz, 30 sierpnia. — Serbowie 

spokojnie oczekują ataku austry- 
ackiego, a n2w^t^śamr"toystępują 
zaczepnie:,xstatnio baterye serb- 
skie zniosły w dwu punktach nad 

Dunajem fortyfikacyjne roboty 

austryackie. Wojska serbskie są 

zaopatrzone tak jak nigdy do- 

tychczas : wiele dział i karabinów 

urządzeń obozowych etc. mają 
Serbowie zdobyczne — od Au— 

stryaków. 

Stanowisko Bułgaryi. · 

Londyn, 30 sierpnia. — Wciąż 

niepewne jest stanowisko Bułga- 

ryi : ostatnie były wiadomości, iż 

już zawarła ona istotnie umowę 
z Turcyą i miała ją podpisać, gdy 
Czwórporozumienie wspólną re- 

prezentacyą zwróciło uwagę rzą- 

Dalsze wizyty . L. Piotow- 
skiego w Piotrogradzie. 

ur rm +,( I 7onim +7« .TkiArweTo ip.lmw Hn zat wi erdz e i a a naster 
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„Chicago Herald" znajdujemy 
dalszą następującą koresponden- 
cyę p. . L. Piotrowskiego, pod 
wielu względami bardzo zajmu— 
j^-cą : 

Piotrogród, 26 lipca. — W cią- 
gu długiej i bardzo miłej audyen- 
cyi, którą miałem u premiera Go- 

remykina, zapytywałem gb, co u- 

czyniono celem wp'rowadzenia w 

życie przyrzeczeń zawartych w 

proklamacyi wielkiego księcia ty- 
czącej się zjednoczenia i wolności 

Polski. , 

W odpowiedzi swej oznajmił 
mi premier, że w tym czasie jest 
w Piotrogrodzie czynną komisya, 
zajęta ułożeniem planu wprowa- 
dzenia w życie tej obietnicy i ra- 

dził mi widzieć się z członkami 

tej komisyi. Usłuchałem rady 
premiera i dowiedziałem się, że 

komisya składa się ze sześciu Po- 
laków i sześciu Rosyan pod pre- 
zydencyą samegoż premiera. 
Widziałem się z polskimi człon- 

kami tej 'komisyi i rozmawiałem 

z nimi wszystkimi razem i każ- 

dym z osobna. Polskimi członka- 

mi tej komisyi są następujący: 
Hr. Zygmunt Wielopolski 

wnuik sławnego margrab. Wielo- 

polskiego, członek rady państwa, 
przewodniczący polskiego Koła 

tej komisyi i prezydent narodo- 

wej rady w Polsce. 

Ignacy Szebeko, również czło- 
nek rady państwa. 

E. Dobiecki, były członek rady. 
Jan Harnsewicz, członek dumy. 
Roman Dmowski, przywódca 

polskiego Koła w drugiej i trze- 

ciej dumie i prezes komitetu wy- 

konawczego Polskiej Rady Na- 

rodowe}, . 

W. Grabski, były członek du- 

my i członek Polskiej Rady Na- 

rodowej. 

Rosyjskimi członkami komite- 
tu są: 

Książę Światopełk-Mirski, A. 

Chiwastow, N. Szubinskij, P. 

Balaszow, A. Nikolski i D. Ba- 

galej. 

Kiedy Polacy tworzący Polską 
Radę Narodową dowiedzieli się, 
że rząd układa plany przyszłej 
•konstytucyi Polski, przesłali me- 

moryał na ręce swego prezyden- 
ta, hr. Wielopolskiego, w któ- 

rym prosili o prawo wzięcia u- 

działu w przygotowawczych pra- 
cach. Rząd przyjął propozycyę i 

rada ministrów postanowiła ut- 

worzyć komisyą złożoną z sześ- 

ciu Polaków i sześciu Rosyan, 
których obowiązkiem jest ułożyć 
plan wprowadzenia w życie przy- 
rzeczeń zawartych w proklama- 

cyi wielkiego księcia. Akt ten ra- 

dy gabinetowej i zamianowanie 

członków tej komisyi urzędowo 
zostały zatwierdzone przez cara. 

+ 

aowi DUlgarSKlCIIIU W SpUSUU wię- 

cej niż stanowczy, iż obecny o- 

kres dziejowy jest takim, że trak- 

tat, jaki Bułgarya zawrzeć chcia- 

ła z Turcyą, musiałby być uwa- 

żany za wprost wrogi krok wzglę- 
dem państw Czwórporozumienia 

wobec tego rząd Bułgaryi trak- 

tatu tego nie ratyfikował, ale i 

układów nie zerwał. 

Z Walk o Dardanelle. 
Konstantynopol, 30 sierpnia. — 

Raport turecki donosi, iż dwa an- 

gielskie pułki na Gallipoli zosta- 

ły zdziesiątkowane w dniach o- 

statnich walk: 3000 trupów zale- 

gło pobojowiska nad zatoką Su- 

vlia, a nadto Turcy zdobyli po- 
zycye angielskie a w nich wiele 

wzięli zdobyczy. Raport dodaje, 
iż przed tygodniem Anglicy tu 

szturmowali pozycye tureckie pod 
Konlisirt ale zostali odparci z 

wielkiemi stratami. 

Londyn, 30 sierpni. — Raport 

angielski ogłasza, iż w walkach 

nad Dardanellami został raniony 

generał - brygadyer, A. Cowans; 
nadto 85ciu innych oficerów w 

walkach ostatnich rany odniosło. 

Innych doniesień niema. 

syętej komisyi, polscy członko- 
wie przesłali przez premiera tele 

gram do cara, w którym wyraził 
swą wdzięczność za ów akt i wy 

razy lojalności. Na ów telegran 
car nadesłał odpowiedź nas tęp u 
jącą: /» 

„Złóżcie reprezentantom pol- 
skiego narodu moje podziękowa 
nie za ich wyrazy lojalności k>i 

mnie. Życzą im z całego senci 

powodzenia w ich pracach dlz 

dobra ich rodzinnego kraju." 
Z tego się okazuje, że polscj 

członkowie tej komisyi uważan 

są przez rząd i przez samego ca 

ra jako przedstawiciele narodt 

polskiego. 
Sesye komisyi odbywały się 

prywatnie i nie dopaiszxrzono ni 
nie nikogo, prócz członków. Pc 

sesyach codziennych przez dws 

tygodnie, komisya się odroczy- 
ła, ale niektórzy jej członkowie 

bawią tutaj i w dalszym ciągt 
pracują. Kiedy odwiedziłem dzi- 

siaj hr. Wielopolskiego znalaz- 

łem go w jego kancelaryi pracu- 
jącego gorliwie nad tym przed- 
miotem. Długą miałem z niir 

rozmowę i dowiedziałem się od 

niego wielu rzeczy zajmujących 
Poznałem jego syna, przystoj- 

nego młodego człowieka liczące- 
go lat 26, który otrzymał krzyż 
św. Jerzego za odznaczenie się 
w obecnej wojnie, wysokie od- 

znaczenie. Polacy nie przyjmuje 
innych orderów. Poznałem rów- 
nież brata hrabiego, Władysława 
który jest zarządcą księstwa Ło- 

wickiego, należącego do dóbr ko- 

ronnych. 
Pirzy tej sposobności wspomną 

że to księstwo Łowickie ciekawy 
ma historyę. Car Alexander I. da 

je w podarunku ślubnym pol· 
ski ej damie, Joannie z Grudziń- 

skich, która była poślubioną 2 

wielkim księciem Konstantym 
drugim synem Pawła I. i bratem 

Alexandra I. i Mikołaja T. By· 
on naczelnym, wodzem polskiej 
armii od r. 1815 do 1830. Pojaw- 
szy za małżonkę damę nie z 'kró- 
lewskiego rodu, zmuszony by] 
wyrzec się prawa do tronu, który 
byłby odziedziczył, gdyż Alexan- 
der umarł bezdzietnie, a Mikołaj, 
który był trzecim synem, wstą- 

pił na tron. Polska żona Kon- 

stantego, która była piękną, ale 
urodziła się bez tytułu, została 

zamianowana Księżną Łowicką, 
a księstwo to otrzymała w poda- 
runku ślubnym. Kiedy umarła 
bezdzietnie, dobra przeszły napo- 
wrót na własność korony. 

+ 

Wracając do prac komisyi, hr. 

Wielopolski powiedział mi, że ich 
celem jest opracować plan nowe- 

go rządu w Polsce i przedłożyć 
ten plan gabinetowi jakoteż ca— 

mi 1 

lia froncie wiosko- 

Austryackim. 
Rzym, 30 sierpnia. — Raporty 

włoskie wymieniają rozliczne 

miejscowości, w okolicy których 
były starcia i walki, °a ogół jed- 
nak sytuacya na froncie tym nie 

uległa większym zmianom; w 

pobliżu Monte Rombon, na wy- 
sokości 7000 stóp wojska włoskie 

zajęły posterunki austryackie po 
krwawej walce; pod Armentera 

odparto austryackie ataki, bardzo 

potężne. Awiatorzy włoscy zbom- 

bardowali aerodrom austryacki w 

Aiserissaj w Val Sugana Austry- 

acy zniszczyli kilka mostów kole- 

jowych i tor na znacznej prze- 
strzeni. 

Wiedeń, 30 sierpnia. — Raport 
austryacki donosi o krwawych 
bojacih z okolic San Michele, 
gdzie wołski atak zaciekły bar- 
dzo odparte* ze znaczną siłą — bi- 
twa była bardzo krwawa i straty 

nieprzyjaciela znaczne. Nad całą 
rzeką Isonzo atak włoski wzmógł 
się bardzo znacznie, z Tyrolu do- 

noszą o walkach artyleryjskich 
tylko. W Karyntyi spokój zupeł- 
ny. 

• nie dumie i radzie państwa d 

• legalnego wprowadzenia w ż) 
i cie. Dotychczas jeszcze planu dt 

finitywnego nie «ułożono. Człor 

kowie komisyi nie są jednozgodi 
oo do jego szczegółów. Polsc 

członkowie życzą sobie więce 
. aniżeli rosyjscy chcą dopuści< 
. ale niema znacznego nieporozu- 
mienia. 

1 „Najważniejszą kwestyą" - 

t powiedział hrabia — „wymagają 
cą naszego natychmiastowego za 

, 
stanowienia się i rozwiązanie 
jest 'kwestya szkolna w Polsce 

Polskie szkoły natychmiast maj 
tam być zaprowadzone. Polać 

życzą sobie również uniwersyte 
tu w Warszawie, który pierwot 
nie był polskim, ale potem za- 

J mienił się w rosyjski, by znowi 
zostać uniwersytetem poldkim 
Dzieła tego niepodobna dokona 
pośpiesznie, zwłaszcza pośród o 

becnych warunków, gdy Polsrtc; 

znajduje się pośród okropność 
wojny, a rząd ma zajęty czas 

uwagę tą wojną." 
„Czy pan sądzisz, że car i rzą< 

wypełnią przyrzeczenia zawart 

w proklamacyi 'wielkiego księ 
•cia?" — zapytałem się hrabiegc 
„Wierzę absolutnie w szcze- 

rość cara i jestem przdkonan; 
jak najmocniej, że przyrzeczeni; 
będą wypełnione" — odpowie 
dział. 
iDodam tu jeszcze, że hr. Wie 

lopolski jest może jedynym Po 

lakiem, który cieszył się zupel 
nem zaufaniem u cara. 

1 
* 

W związku z kwestyą szkolni 
w Polsce złożyłem wizytę hr. Ig 

I natiewowi, ministrowi oświat) 
; stosując się do rady mi dane 

przez premiera Goremvkina. Hi 

Ignatiew chętnie udzielił mi 

danej informacyi. Dotychczas 
nie było rządowych polskicl 
szkół w Polsce. W szkołach ni 

uczono po polsku. Były prywatn 
polskie szkoły, ale te nie miał; 
uznania rządowego. Uczniv 

szkół polskich prywatnych ni 

dopuszczano do szkół rządowycl 
lub do uniwersytetu. 

Minister powiedział mi, 

polskie szkoły zostaną zaprowa 
dzone w Polsce i że przyj mowa 
nie ze szkół prywatnych do wyż 
szych rządowych i do uniwersy 
tetu będzie ułatwione. Co do pol 
skiego uniwersytetu w Wars?a 
wie, minister powiedział, że woj 
na może opóźnić na czas nie jak 
jego zaprowadzenie. Równie, 

wyraził minister przekonanie, ż< 
w przeciągu najbliższych la 

dziesięciu zaprowadzi się przy 

mus ową naukę w Rosyi i że ck>ś< 

będzie szkół w kraju, by każd< 

dziecko miało sposobność naby< 
przynajmniej elementarne wy 

kształcenie. 

nr ii · I 1 · 

waiKi na zacnoazie 

Europy. 
Paryż, 30 sierpnia. — Od dłuż 

szego czasu niema zmian ważniej 
szych w sytuacyi na froncie za 
chodnim wojny: raporty są krót 

kie, zawierają zaledwie parę wier 
szy i wymieniają kilka miejsco 
wości, pod któremi były potycz 
ki, lub ważniejsze i większe dzia 

łania artyleryjne: to wszystko, 
Pod Marie Therese i w lasach Ma 

lincourt artylerya francuska o· 

strzeliwała gwałtownie pozycyt 

niemieckie, Niemcy usiłowali \. 

punktach tych zająć wykopy fran 

cuskie, poczynione przez oddziały 
saperów na zakładanie min, ale 

w zaciętej walce wręcz Francuzi 

odparli atak i zatrzymali wszy- 
stkie pozycye. 
— Na październik zapowiadają 

pisma generalny atak wojsk 
Sprzymierzonych^ niema o tern 

jeszcze żadnych szczegółów, ale 

przypuszczają, iż wódz francuski, 
gen. Joffre w połowie wymienio? 
nego miesiąca przystąpi do wy- 
konania dawno zapowiedzianego 
ataku. 

(Dokończenie na str. *> 
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Niemieckie rządy w Polsce. 
BERLIN, 30 s. — Zdobyte na Rosyi — 

przez Niemców części Polski zostały wszystkie 
ujęte — jako jedna administracyjna całość i 

oddane pod władzę gubernatora wojennego* któ- 

rym został gen. . Besseler, poprzednio guber- 
nator wojenny zdobytych na Belgii terytoryów. 

Władze niemieckie przychyliły się do zbio- 
rowej prośby obywatelstwa warszawskiego i ze- 
zwoliły na otwarcie wszystkich szkół w mieście, 
włączając nawet i uniwersytet. Studentom, któ- 
rzy byli uszli przed inwazyą niemiecką, pozwo- 

lono powrócić dla kontynuacyi studyów. 
Obywatelstwo warszawskie zorganizowało 

własną straż obywatelską:— ma ona pełnić 
służbę policyi i straż bezpieczeństwa cywilnego- 
pod kontrolą i zwierzchnictwem władz wojennych 
niemieckich, które straż tę zaopatrzyły w re- 

wolwery. 


