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Pokojowe Propozycye Państw Centralnych. 
Rosyanie wyparci 

poza Zbrecz. 
Zwycięstwa w Rumunii. 

Zmagania się na Zachodzie. 
Z obozow „Sammies" we Francyi. 

Londyńscy pacyfiści kamienowani. 

Rejdy lotnicze na F> a r y ż 

INNE ΤΕL ΕGR AΜY. 

z WARSZAWY. 

DEMONSTRACYE I ARESZ- 
TOWANIA. 

Londyn. 30. lipca. — Po aresz- 

towaniu Piłsudskiego przez Niem 

ców, jakoteż po następnem aresz- 

towaniu innych wybitnych osobi- 

stości w Warszawie, Lodzi i in- 

nych miastach, odbyły się liczne 

demnostracye na ulicach Warsza- 

wy. tembardziej. gdy rozeszły się 
wiadomości o tekście przysięgi 
wymaganej od legionistów i o 

tern. że legioniści nie chcą składać 

tej przysięgi, zawierającej ustęp 

o wierności wobec cesarzy nie- 

mieckiego i austryackiego. 
Polska Rada Stanu zaprotesto- 

wała wobec gen. gubernatora 
przeciw aresztowaniom, jako zu- 

pełnie nieusprawiedliwionym i o- 

świadczyła mu, ze publiczną opi- 
nię zaspokoi jedynie jak najśpie- 
szniejsze ustanowienie prawdzi- 
wie polskiego rządu i prawdziwie 
polskiej armii. 

Gen. von Beseler, niemiecki 

gen. gubernator, odmówił żąda- 
niom i oświadczył, że aresztowa- 

nie tak Piłsudskiego jak i innych, 
najzupełniej jest usprawiedliwio- 
ne. gdyż władze niemieckie posia- 
dają dowody, że gen. Piłsudski 

organizował zbrojne wystąpienie 
przeciw Niemcom. 

Z Wiednia nadchodzące wiado- 

mości dowodzą, że ruch niepodle- 
głościowy w Polsce przybiera 
znacznie większe rozmiary, ani- 

żeli władze niemieckie chcą przy- 
znać, jakoteż że aresztowanie Pił- 

sudskiego wywołuje rozgorycze- 
nie w kołach coraz to większych. 
Jeżeli Piłsudski nie zostanie 
wkrótce uwolniony, to należy się 
spodziewać bardzo groźnych na- 

stępstw. 
TĘSKNOTA ZA POKOJEM. 

SKARGI MOCARSTW CEN- 
TRALNYCH. 

Wiedeń via Kopenhaga, 30 lip- 
ca. — Hr. Ottokar Czernin von 

Chridenitz, austryacko węgier- 
ski minister spraw zagranicznych, 
wczoraj wobec reprezentantów 
prasy ponownie oświadczył, że 

Austro-Węgry gotowe są każde; 
chwil; rozpocząć pertraktacye po- 

kojowe, ale wraz ze swymi sprzy- 
mierzeńcami walczyć IWą do o- 

•tateczności, jeżeli mocarstwa A- 
Ha ntów nie zechcą u-kladać się o 

pokój na zasadach niedawno o— 

kreślonych przez niemieckiegc 
kanclerza cesarskiego i radę pan- 
stwa niemiecką. Równocześnie 

zbijał wywody premiera angiel- 
skiego Lloyd George a, który w 

swem przemówieniu 'Jl lipca o- 

kreślił rezolucyę raiły państwa 
niemieckiej jako wybieg nikcze- 

mny. Zapewniał, iż tak Atistro 

Węg ry jak i Niemcy prowadzą 
wojnę ściele obronną, i upokorzyć 
się ani zniszczyć się nie dadzą : że 

także przystępując do układów 

pokojowych, kiedykolwiek to na- 

stąpi, z tą myślą pertraktacye 
prowadzić będą, by powtórzenie 
się okropnej wojny takiej, jak o- 

becna. stało się raz na zawsze 

niemożliwe. 

Co do wewnętrznych stosun- 

ków państwa, to hr. Czernin o- 

świadczył, że w obecnych czasach 
wszędzie daje się dostrzegać dą- 
żenie do demokratycznej kon?ty- 
tucyi. W Austryi i na W ęgrzech I 

rządy wspólnie dzieło to wielkie 

przygotowują, ale sprzeciwiają 
się tnięszaniu się do tego rządów 
zagranicznych. „Nie mieszamy 
się do spraw wewnętrznych in- 

nych krajów" — powiedział hr. 

Czernin — ,,i wymagamy, by nikt 

do naszych wewnętrznych spraw 
się nie mięszał." 

Berlin, via Kopenhaga, 30. lip- 
ca. — Dr. Georg Michaelis, nie- 

miecki kanclerz, w sobotę zawe- 

zwał wielu reprezentantów ga- 

zet. wobec których przemówił ob- 
szernie w odpowiedzi na mou ę 

wygłoszoną dnia 21-go lipca 

pjzez premiera Anglii 
da Ueorgea. Uświadczył, że tak ; 

tu przemówienie, jak i narady w ! 

izzbie •posłów angielskiej świad-- j 
cza, iż celem Aliantów jest do- 

prowadzić Niemcy do niewolni- 

czego poddania się Niemców roz- 

kazom i rozporządzeniom nie- 

przyjaciół. Opowiadał także o 

tajnych debatach we francuskiej 
izbie posłów angielskiej świad- 

przebieg dokładny stał się zna- 

nym rządowi niemieckiemu. O- 

kazało ^ię, że tak Anglia jak 
Francya prowadzą wprost wojnę 
zaborczą przeciw Niemcom i do- 

magają się nietylko wyrzeczenia 
>ie Alzacyi i Lotaryngii, cofnię- 
cia wojsk poza Ren przed rozpo- 

częciem układów pokojowych, ale 

także zrzeczenia się Saarbrue- 
cken i wielkich modyfikacyj tery- 
toryalnych na lewym brzegu Rc- 

!Ki. Oipowiadał o intrygach pro- 
wadzonych z Rosyą i tajnych η 

kładach z W łochami i dowodził, 
że istnieją tajemne układy wy- 

zyskiwania celów wojny dla oso- 

bistego zysku. Oświadczył. że 

Noemcy bronią się tylko przeciw 
znoszczeniu i rozkładowi i że do 

ostateczności bronić się są goto- 
we. 

Londyn. 30. lipca. — Wedle te- 

legramu Routera z Zurychu. Ma- 

thias Lrzberger, jeden z przy- 
wódzców partyi centrum w nie- 

mieckiej radzie państwa, który 
właśnie tam przybył, wyraził się 
wobec reprezentanta ..Zuricher 
Nachrichten": „Gdybym tylko 
mógł rozmówić się z Lloyd 
George'm l-ub p. Biltourem, to w 

przeciągu kilku godzin porozu- 
mielibyśmy się do tego stopnia, 
że rokowania pokojowe dałyby sie 

rozpocząc." Zapewniał 011 także, 
że nowy kanclerz niemiecki, dr. 

Michaelis, jest ..kanclerzem pako- 
jow-ym. 

" 

PACYFIŚCI LONDYNSCY 
KAMIENOWANI. 

Londyn, 30. lipca. — W pew- 
nym kościele·, w którym odbywa- 
ło Mę zgromadzenie zwolenników 

pokoju, powstał popłoch, kiedy 
ogromne tłumy pod przewodnict- 
wem ranionych żołnierzy i kobiet: 
wpadły do wnętrza i kamieniami 

obrzucały radzących, niszcząc ró- 
wnocześnie sprzęty. Wielu zosta- 

ło pokaleczonych niebezpiecznie. 

Pac} iii^i obradujący należą do 

nowozorganizowanej rady robot- 

ników i żołnierzy nad'ksztalt ist- 

niejącej takiej organizacyi w Ro- 

sy i. Zachodzi obawa dalszych po- 

dobnych zaburzeń. 
Nemcastle-on-Tyne. Anglia, 30 

lipca. — konferencya „robotni- 
ków i żołnierzy" zakończyła iię 
tu ongedaj powszechny bójką. 
Żołnierze i marynarze wpadli 
przez drzwi i napadli na organi- 
zatorów, zanim konlVrcncya się 
rozpoczęła. 

NIEMCY A ROSYA. 

Piotrogród, 30. lipca. — Obie- 

ga tu pogłoska, że Niemcy ofia- 

rowały tymczasowemu rządowi 
rosyjskiemu nowe propozycye za- 

warcia odrębnego pokoju, praw- 
dopodobnie w nadziei wywołani.· 
zaburzenia na konferencyi w .Mo 
S'kwie, która ma wkrótce się od 

być. Z kół urzędowych jednak za- 

pewniają, że na konferencyi nic 

dopuści się do narad nad pro-pozy- 

cyami pokojowemi. 
KLĘSKA ROSYAN W GA- 

LICYI. 
Amsterdam, 30. lipca. — Ar- 

mia rosyjska w Ualicyi cofnęła 
się na odległość około 100 mil od 

owych stanowisk, do których ke- 

reński, osobiście dowodząc, z po- 

czątkiem bieżącego miesiąca j; 
podprowadził. Wyparto jej cen- 

trum poza Zbrttcz,rzekę tworzącą 
granicę pomiędzy Galicyą a 1\υ 

syą, po obu stronach Husiatyna i 

nieprzyjaciel dalej ją jeszcze ści- 

ga. Także na północy i na połud- 
niu tej linii amia roswjskay ĆR:J 
niu tej linii armie rosyjskie cofają 
się przed nieprzyjacielem, zaled- 
wie od czas-u do czasu stawiając 
chwilowy, ale bardzo krótki o- 

pór. Pułki lojalne rosyjskie, o ile 

stawiają opór, muszą się cofać 

przed przemagającemi silami nie- 

przyjaciela zwłaszcza dlatego, że 

inne pułki, zdradzieckie luli tchó- 
rzowski, wciąż się cofają i n- 

chodzą przed nieprzyjacielem. 
Xa południe Rosyanie próbo- 

wali stawić opór pomiędzy Dnie- 
strem a Prutem, ale musieli ustą- 
pić wobec silnego ataku wojsk 
niemieckich, które zaczęły je da- 

lej ścigać po obu brzegach Dnie- 

stru. Wczoraj zajęli Niemcy Ku- 

ty, na granicy Bukowiny i zagra- 
żają Czerniowcom. 

„Sammies" we Francyi· 
Paryż. 30. lipca. — „Amexy". 

— Wojska amerykańskie we 

Prancyi obrały ï-obie własny swój 
przydomek. W edle doniesienia 

gazety Matin", przyjęły one na- 

zwę ..Amexôw" (Amexies·. Naz- 

wa tri złożoną jest z dwu pierw- 
szych zgłosek wyrazów ..Ameri- 
con Expédition" (Am. Ex\ w* po- 
dobny sposób, jak ν r wojsku 
l>r \ tyj skie ni wojska z Australii ; 

Nowej Zelandyi zowią się ,,Αη- 
zakami." 

Dowcipny a zyskownv pomysł. 
— Od dnia 4 lipca wychodzi w 

1 'aryy.ii speeyalne wydanie „Chi- 
c.ii^o Tribune" dla amerykańskich 
żołnierzy we Prancyi. Na czele 

redakcyi stoi Joseph L». Pierson. 
który w Chicago był przez czas 

niejaki członkiem redakcyi tego 
I isma. Prenumerata kosztuje ó') 

centów na miesiąc lui» $0 rocznie: 

prenumerować to pismo można 
także w Chicago dla jakiegoś a- 

ni ery kan^kiego żołnierza we 

Prancyi. Pismo to podobno wiel- 
kie: już ma powodzenie. 

Uenerat bibert na łroncie bit- 

wy. — (ieu. Sibert, którv dowo- 
dzi pierwszą eks-pedycyą armii 

amerykańskiej we Francyi. przed 
kilku dniami znajdował się wo- 

bec ognia nieprzyjacielskiego. 
General ubrał helin francuski, 
noszony w okopach, w którym.jak 
go zapewniano, podobny był do 
1 lindenburga. i wdrapał się na 

wierzchołek drzewa tuż za pier- 
wszą linią. Tani przypatrywał się 
aktualnej bitwie przez kilka go- 
dzin, podczas gdy granaty pękały 
w odległości L'0<» jardów od je*,ro 
obserwacyjnego punktu. Kilku in- 
nych członków sztabu amery- 

kańskiego w aeroplanach wznio- 
sło się ponad okopy niejrzyjaciel- 
skie i stamtąd jeszcze lepiej ob- 
serwowali sposoby prowadzenia 
bitwy przez nieprzyjaciela. 

Gen. major Pershing udaje się 
do obozu. — lien, major Pershing 
naczelny dowódzca wszystkich 
wojsk amerykańskich we Fran- 

cyi, w pierwszych dniach bieżą- 
cego tygodnia uda się do obozu 

amerykańskiego po raz pierwszy. 
W yjeżdża z Paryża w automobi- 
lu i spędzi w obozie dwa dni. λ\" 

pierwszym dniu odwiedzi głów- 
ną kwaterę gen. Sibcrta. a w 

drugim zwiedzi szczegółowo 
wszystkie jednostki lx.» jo we ame- 

rykańskie. 
Szpitalne amerykańskie od- 

działy. — Dwa amerykańskie od- 

działy szpitalne, zorganizowane 
prze/, zarząd Czerwonego Krzyża, 
przybyły do amerykańskiej tu- 

tejszej armii i zostały instalowa- 
ne w odległości jakich liO mil od 

stałego obozu. W y jazd ich z Λ- 

meryki i przybycie do Francyi 
odbyło się w takiej tajemnicy, że 

| ich pojawienie się było najzupel- 
nieisza niespodzianką. 

: Z Teatrów Wojny, j 
s Wypieranie przez wojska au- j 
b stryackie i niemieckie w Gali- j 
S cyi wojska rosyjskie, cofnęły < 
; się poza graniczną rzekę Zbrucz v 

i po obu stronach Husiatyna. S 

κ Pomiędzy Dniestrem a Pru-< 
s tern wojska rosyjskie stawiły o- ( 

[s pór, ale nadaremny; niemieckie < 

S wojska ścigają je po obu stro- s 

j) nach Dniestru. ś 

jć W Rumunii natomiast woj- ? 
I ska rosyjskie i rumuńskie zaję- < 

s ły pozycye niemieckie na fron- < 
> cie przeszło 18 mil długim, na < 
S obszarze 9 mil szerokim. \ 

i? W zachodnim teatrze wszel-? 
j( kie wysiłki kronprynca, ażeby 5 
j wyprzeć wojska francuskie z ! 
s pozycyi na Chemin des Dames, < 

i S spełzły dotychczas na niczem. s 

( Nie ustają także olbrzymie ? 

? bitwy artyleryi we wschodniej \ 
< Belgii, gdzie Niemcy nadarem- ^ 
< nie usiłują złamać linie nie- < 

s przyjacielskie. \ 

! ) Na innych frontach mało za- i 

Ij szło zmian. j 

J Β. Pallasch wypożycza pieniądze 
na realność, sprzedaje karty okręto- 
we i realność. 1146 Noble ul. ****** 

Nie chcą się zgo- 
dzić na Hoovera. 
Zmiany w wojennym 

bilu podatkowym. 
Nieporządki w komitecie republikańskim. 

Potrzeba 24,000 lekarzy. 
Wysyłają wezwania do poboru 

Komisya Czerwonego Krzyża do Wioch. 

INNE TELEGRAMY. 

WIĘKSZOŚĆ ŻĄDA WYDZIA- 
ŁU ZYWNSCIOWEGO. 

Waszyngton, 30. lipca. — (J- 

bracJy konferencyi przedstawicie- 
It ubu l/b kongresu nad przedło- 
żeniem w sprawie rządowej kon- 
troli żywnościowej utknęły w 

ciągu dnia wczorajszego na kwe- 

styi, w c/yje ręce kontrola ta po- 
winna być złożona. 

W sobotę już osiągnięto poro- 
zumienie co do naśtęjitając^fc 
szczegółów tego bilu: 

1. Xa czas trwania w ojny m : 

być wzbroniony wyrób wódki, ia- 
kot-.ż import jej z zagranicy dc 
Stanów /jednoczonych. 

2. W yrób piwa i wina pozosta 
je nadal dozwolony. prezydent 
otrzymuje jednak dyskrecjonal- 
ną w ładzę zakazać także fabryka 
cvi tych trunków. <> ile uzna, zc 

interes krain tego sic domaga. 
·>. Pod tym >aniym warunkiem 

jest prezydent upoważniony tak- 
że do zarekwirowania znajdują- 
cych się na składzie zapasów spi- 
rytusu w bondzie. 

4. Zostaje ustanowiona mini- 
malna cena pszenicy po Ψ'-' za bu 
szel, a nadto wyznacza się kre- 

dyty w kwocie $10.000.000 na ta- 

brykacyę sztucznych nawozów. 
W ciągu dnia wczorajszego na- 

rady konferencyi toczyły >ię w 

dalszym ciągu, okazało się jed- 
nak, że większość członków jej 
nie chce się zgodzić na ustano- 

wienie jednego administratora 
żywnościowego, jak tego pragni? 
prezydent Wilson, a domaga sir 
kreowania specyalnego wydział' 
z trzech dla sprawowania kontro- 
li żyw ilościowej, jak niemniej u- 

piera się przy poprawce senatu, 

ustanawiającej osobną komisye 
dla kontrolowania rządowych wy 
datków wojennych. 

W tych dwu kwestyach poro- 
zumienia nic udało się osiągnąć 
pomimo energicznych zabiegów 
prezesa komisyi rolniczej kontrę? 
mana Lèvera, który całą sprawę 
ma dzisiaj przedstawić prezyden- 
towi Wilsonowi. Spodziewają się. 
że ten ostatni bę-dzie próbował u- 

żyć jeszcze osobistej swej mter- 

wencyi, ażeby skłonić konferen- 

cyę do ustępstw, jeżeli zaś to mu 

nie uda. złoży ona swe nega- 

tywne sprawozdanie Izbom, pro- 
?ząc o ponowne instrukcye. 
PODWYŻSZĄ PODATKI DO- 

CHODOWE. 

Waszyngton. 30. lipca. — Se 

natoryalna koiuisya finansowa pc 
dokonać zmian -v civ 

tychczasow\ m. projekcie wojenne 
go bilu podatkowego, podwyższa- 
jąc podatki w ten sposób. aby 
/ źródła tego wpłynęło zamiast 

preliininou an\ cli dotychczas 
Φ1.GTO.OOO.OGO o trzysta przeszio 
milionów więcej, bo $1.94^.000,- 
U0(). Członkowie komisyi twier- 

dz;} nawet, ze omawiane podwyż- 
ki mogą być tak znaczne, iż ogól- 
na suma podatków wojennych 
przekroczy kwotę dwu miliar- 

dów. 

W edle obecnego planu około 

;'o() milionów dolarów ma wpły- 
nąć z podwyższenia podatków 
dochodowych, a to 70 milionów 
z podatków od osób. reszta za« 

od korporacyi. Oprócz tego pod- 
niesiony ma być podatek od 

ρ r z ed s i ç b i or « t w, ρ r zy noszących 
nienormalnie wysokie dochody 
jak np. fabryki amunicyi, jakoteź 
od cukru, kawy, herbaty i kakao 
( )gólcm biorąc. ma wedle obecne- 

go projektu wpłynąć z podatku 
dochodów ego $1.062,700,000. 

Komis;, a senatoryalna ograni- 
czy sir na razie tylko do rekoinen 

dacyi wojennego przedłożenia 
podatkowego, pozostawiając kon- 

gresowi zadanie wyszukania spo- 
sobu zebrania dalszych siedmiu 
miliardów dolarów, które zda- 
niem administracji mućzą być 
dostarczone na cele prowadzenia 
wojny w bieżącym roku. Jest to 

/resztą zastrzeżony. konstytucyą 
przywilej; Izby posłów, by pro- 
jekty podatków i wydatków kra- 

jowych wychodziły od niej a nie 
od senatu. W" kolach parlamen- 
tarnych zapowiadają, że Izba,, po- 
selska uchwali wydanie długoter- 
minowych 5ondów, albo krótko- 

terminowych certyfikatów rządo- 
►. 

wych na sumę 5 miliardów dola- 
rów. aby dostarczyć administra- 
cyi funduszów na dalsze przygo- 
towania i prowadzenia wojny. 

Prócz tego trzeba będzie w nie- 

dalekiej już przyszłości pomyśleć 
o wyszukaniu funduszów, z któ- 

rych możnaby udzielać dalszych 
pożyczek Aliantóm. Sekretarz 
skarbu McAdoo przedstawił jui 
projekt uchwalenia na cel ten dal- 
szych dwu miliardów dolarów 
gdvż pochodzące z Pozvczki Wol 
nosci pieniądze wyczerpią sie za 

dwa, a. najdalej trzy miesiące. 
-· -·>- -"'J·. .··:.· ί 
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Z GROBU POWSTAŁ 


