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Bitwa we Flandryi 
Anglicy bija Niemców. 
Walki na Wschodnim Froncie, 

Sprawy Morskie. 

Konferencya Neutralnych. 
Z Watykanu. 

INNE TELEGRAMY. 
WALKI NA ZACHODNIM 

FRONCIE. 

ANGLICY GORĄ. 
Londyn, ll. sierpnia. — Bitwa 

\\c Flandryi rozgorzała na nowo, 

skoro tylko pogoda ustaliła się 
niceo: Anglicy i Francuzi ataku- 

ją bardzo silnie; onegdaj wieczo- 

rem pod W e*thoe/c, Hooge i Bix- 

choote znaczne cc nieśli korzyści. 
N iemcy stawiają q pór iście wście- 

kły — walka w rycz onegdaj trwa- 

ła dzień cały — straty z obu stron 

znaczne, niemieckie wprost ol- 

brzymie. Westhoek, częściowo 
odebrane przez Niemców po pier- 
wszej fazie bitwy tlandryjskiej, 
jest już znów w całości w ręku 
Anglików, wraz z okolicznemi 

wzgórzami, dalej Anglicy posu- 

neîî się zwyfctesko aż ku -trosze 

Menin-Ypres i złamali tam linię 
niemiecką. wdzierając się w pozy- 

cye nieprzyjaciela na kilkaset yd. 
Także i w innych punktach An- 

glicy znaczne poczynili szczerby 
xv linii niemieckiej a to na froncie 

ogółem wynoszącym mil 11. Nie- 

miecki wódz ks. Ruprecht Ba- 

warski skupia rezerwy i stawia 

opór bardzo silny i dzielny. Pod 

Hooge Anglicy stoją wprost po- 

za miastem i wzięli wszystkie 
pozycye poza niem na wschód aż 

po Westhoek, Francuzi pod Bix- 

ichoote znaczne poczynili postę- 
py, biorąc tam szereg cały pozy- 

cyi i miejscowości, przeważnie 
małych wiosek podmiejskich. 

Londyn, 11. sierpnia. — Woj- 
ska angielskie atakowały onegdai 
pozycye niemieckie na wschód od 

Ypres i Hooge ; walka nie jest 
skończona, trwa w pełni dalej — 

Niemcy bronią się zaciekle. An- 

glicy zdobyli Westhoek całe i o- 

koliczne wzgórza, strategicznie 
ważne, biorąc tam zgórą jeń- 
ców, dalej na wschód od Mon- 

chy-le-Preux wzięto pozycye nie- 

mieckie, a w nich znów 86 jeń- 
ców. Niemcy kontratakowali po- 

tężnie, lecz ich kontrataki odparto 
wszystkie; puścili oni rejd na 

Guenappe, na Gouzeaucourt — 

odparte skutecznie. W ciągu wal- 

ki tej wzięto Niemcom wiele 

broni, mitraliez, lecz raporty co 

do tego nie podają jeszcze szcze- 

gółowych wykazów. Awiatyka w 

tych walkach silny brała udział: 

urządzono szereg rejdów i bom- 

bardowano niemieckie koleje 
składy poza linią bojową i punk 
ty strategiczne ; w utarczkach na- 

powietrznych 5 aeroplanów nie- 

mieckich zniszczono, 5 uszkodzo- 
no, dwa balony zniszczono, a 

cztery uszkodzono. 

Paryż, 11. sierpnia. — Na li- 
niach belgo- francuskich bój trwa 

zacięty: wojska alianckie dobre 

czynią postępy w kierunku Bix- 

choote, gdzie opanowali Francuzi 
kilka wiosek i folwarków, wzięli 
jeńców i mitraliez kilkanaście; w 

okolicy St. Quentin kartonada o- 

fcustronna ; w okolicy Faye) 
Niemcy wykonali silny atak, kto 

rym zdołali opanować jeden wy 

sunięty okop francuski, pozaten 
ich odparto z wielkiemi stratami 
nad Aisne wszędzie kanonads 

dniem i nocą ; na przestrzeni od 

Panthéon do Epine Niemcy wy- 
konali liniowy atak bardzo silny, 
lecz zostali odparci, a przeważnie 
nie dopuszczeni nawet do ataku 
na bagnety potężnym ogniem z o- 

kopów francuskich : w niewielu 

punktach, gdzie się im udało we- 

drzeć na okopy, natychmiast 
kontratakowali Francuzi i walką 
wręcz wyrzucili precz wroga, za- 

dając mu strat co niemiara i bio- 

rąc 69 jeńców; w Szampanii ata- 

kowali Niemcy pod Maison de 

Champagne i na skrzydłach od- 

parci — zdołali w centrum opa- 
nować pozycyę francuską ; Fran- 

cuzi natychmiastowym kontrata- 
kiem odebrali pozycyę i linia jest 
bez zmiany — wzięto tam około 
30 jeńców. Xad Mozą kanonada 
bardzo silna—góra Nr. 304. i in- 

ne ważniejsze punkty w nieustan- 

nym ogniu, było też kilka nie- 

mieckich ataków, jak pod Avo- 

court. Flirev i w innych punk- 
tach, gdzie Niemców odparto, a 

jeńców im wzięto i straty w pole- 
głych i rannych wielkie im zada- 

no. 

Berlin, U. sierpnia. — \Ve 

Flandryi walka działowa wzmo- 

gła się do nadzwyczajnego 
wprost rozmiaru, szczególniej 
między Vser a Lys rzekami, po— 
czem nieprzyjaciel przypuścił tam 

serve potężnych liniowych ata- 

ków; również w okolicy Lens i 
nad Scarpe walka była gorąca : 

baterye niemieckie ogromne spo- 

( wodowały straty wśród kolumn 

atakujących Anglików i Francu- 

zów, których też wszędzie od- 

parto. Pod St. Quentin kontrata- 

kiem zwycięskim zabrano Fran- 

cuzom 1200 yd. okopu i 150 jeń- 
ców. \Y Szampanii i nad Moza 
walka działowa przeważnie, lecz 

bardzo potężna, w kilku punk- 
tach odparto ataki francuskie i 
zniesiono rekonesansy. 

NIEMIECKIE SPOSOBY 

WOJOWANIA. 
Paryż, 11. sierpnia. — Niemcy 

wynaleźli i używają jakichś no- 

wych pocisków gazowych, które 

rzucają na miasteczka i wsie o- 

strzeliwane na francuskim fron- 

cie: pociski te wypuszczają gazy, 
które trzymają się tak nisko. iż 

pełzną nawet do piwnic, gdzie się 
ludzie chronią przed bombardo- 
waniem i powodują wśród nich 

śmierć okropną wśród objawów 
szału i hallucynacyi — zwłaszcza 

wśród kobiet ; nadto gazy owe o- 

kropne powodują ślepotę, podob- 
no nieuleczalną... 

MACEDOŃSKI FRONT. 
Berlin, 11. sierpnia. — Sytua- 

cja bez zmiany na całej linii. 
Paryż, 11. sierpnia. — Pod Ha- 

nia nieprzyjaciel wykonał liniowy 
atak. przygotowany silna akcyą 
artyleryi, lecz został odparty; na 

całej linii strzelanina zacięta. 
WŁOSKI FRONT. 

Rzym, 11. sierpnia. — Xa całym 
(roncie włoskim ożywia się znów 
działanie wojenne: w dolinie 

Coalba, w dolinie Brenty były a- 

taki austryackie, odparte skute-- 

cznie; pod Gorycyą również ata- 

kował nieprzyjaciel — wstrzyma- 

ny ogniem włoskich bateryi ; w 

rekonesansowych starciach wzię- 
to około 20 jeńców. W minioną 
środę aeroplany włoskie ponow- 

ny atak wykonały na Pola : zbom- 
bardowano gruntownie arsenały i 

>tatki w porcie : ogółem rzucono 

ośm ton explozvvvôw. .Mimo og- 
nia silnego bateryi antyawiatvcz- 
nych i akcyi aeroplanów austrya- 
ckich — wszystkie maszyny wło- 

skie cało powróciły. 

IZ Teatrów Wojny, j 

I'> 
Na froncie llto-milowym < 

Anglicy we Flandryi biję i spy- s 

cha ją wstecz Niemców; zdoby- i 
li Westhoek i pozycye pod > 

Hooge. > 

Pod Bixschoote Francuzi i 
zdobyli kilka punktów, trzy- c 

manych przez Niemców. c 

Na wschodnim froncie walki S 

w Rumunii najważniejsze: Ro- ) 

syanie i Rumuni wstrzymują > 

wroga w okolicy Fokszanyi. ? 

SYTUACYA. POLSKI 

Bezwarunkowa kapitulacya „węglarzy". 
Godzą się na regulacye cen węgla przez dyrektora. 

Gub. Lowden mianuje dyrektorem sędziego Cartera, prezesa najwyższego trybunału stanowego. 
» V V ł· JL !_ * *>■. « Λ Mt ·.·- "■ ?·· ■—. 

Właściciele kopalni węgla w 

Illinois wczoraj skapitulowali ni 

konfercncyi z gubernatorem Low 
denem w hotelu Blackstone. 

Zgodzili się na projekt guber- 
natora, ażeby ceny węgla mięk- 
kiego w Illinois regulował dyrek 
tor węglowy, zamianowany przez 
gubernatora. 

Kapitulacya węglarzy jest 
części rezultatem niezłomnej de- 

cyzyi stanowej rady obrony i gu 
bernatora zastosowania najdras- 
tyczniejszego środka, na ja 
ki konstytucya stanowa zezwi 

la, a tym jest, nie mniej ni wię- 
cej, konfiskacya kopalni bez pro- 

cedury sądowej, lecz za wyna- 

grodzeniem, które specyalny try- 
bunał oznaczy i od którego nie 

węglarze nie mogliby apelować. 
W części także na węglarzy 
wpłynęła nowa ustawa federal- 

na, która daje rządowi federalne 
mu kontrolę nad żywnością i o- 

pałetn. Węglarze widocznie nie 

pragną tak długo regulacyi opo- 
nować, aż władze federalne za- 

biorą się do ich grzbietów. 
Kapitulacya węglarzy jest be/, 

warunkowa. Zawdzięczać to nalc 

ży we wielkiej mierze gubernato 
rowi Lowdenowi, który o żad 

nym kompromisie nie chciał sły- 
szeć. Żądał od nich bezwarunko- 

wej zgody na regulacyę cen wę- 

glowych przez Stan, wskazując 
im na konfiskacyę jako alterna- 

tywę. 
W końcu reprezentanci właś- 

cicieli kopalni podpinali umowę 
z gub., według której ceny wę- 

gla oznaczy dyrektor węglowy, 
zamianowany przez gubernatora 
a który będzie miał do pomocy 

komisyç doradczą z 9ciu czł. w 

skład której wejdą trzej repre- 
zentanci stanowej obrony, trzej 
reprezentanci właścicieli kopalni 

trzej reprezentanci unii górni- 
ków. 

Dyrektor ter ten z potnocą ko 

misyi nietylko oznaczy ceny wę- 

gla przy kopalniach, ale także 

zajmie się cenami, żądanemi 
przez kupców, dostarczającym 
konsumentom, jak również kwes 

tyą transportacyi. 
W ogóle wszystko, co dotyczy 

kopania, transportacyi i sprzed:: 
ży węgla będzie pod okiem dy- 
rektora i komisyi i jego kontroli 

podlegało. 
Gubernator Lowden jeszcze 

wczoraj zamianował sędziego 
Orrin X. Cartera, członka naj- 
wyższego Trybunału Stanowe- 

go, dyrektorem węglowym. Gu- 

bernator nic zapytał się poprzed 
nio, czy stanowisko przyjmie 
lecz „po wojskowemu" zaciągnął 
go, wyrażając nadzieję, że ze 

względu na wyjątkowe czasy wo 

jenne, gdy wymagania patryo- 
tyzmu od każdego obywatela są 

nadzwyczajne, usług swych dla 
Stanu nie cofnie. 

Gub. Lowden wydał oświadcz.i 

pie, w którem wyraża swe zado- 

wolenie z rezultatów swych kon 

ferencyi z węglarzami i donosi o 

zamianowaniu sędziego Cartera 

dyrektorem węglowym. 
Sędzia Carter mieszka w E- 

vr.nston. 

UMOWA WĘGLARZY Z GU- 
BERNATOREM. 

Umowa, którą za właścicieli 
kopalni węgla w llliuois ich re- 

prezentanci podpisali z guberna- 

1 torem Lowdenem, najprzód opie- 
wa, że węglarze zarezerwują do- 

ί stateczną ilość węgla, jaka jest 
konieczna dla konsumpcyi lud- 
ności w Illinois. 

1 Stanowa rada obrony zamia- 
nuje trzech członków. Zamiano- 
wani mają być także trzej repre 
zentanci węglarzy, którzy mają 
mieć władzę działać w imienia 

wszystkich właścicieli kopalni 
węgla w Illinois. Ze strony pra- 
cowników w kopalniach także 

będą zamianowani trzej reprezen 
tanci, którzy będą mieli prawo 
działać w imieniu wszystkich 
pracowników w kopalniach wę- 
gla w Illinois 

Powyższe komitety będą mia- 

ły prawo w każdym czasie przed 
łożyć swą stronę jakiejkolwiek 
kwestyi dyretorowi węgla, które 
go władza nie podlega żadnym 
zastrzezeniom. Komitety mają 
charakter cokolwiek więcej niż 

doradczy, t. j. , nietylko służą ra- 

dą dyrektorowi na żądanie, ale 
także mają prawo żądać przesłu- 
chów w jakiejkolwiek kwestyi 
węglowej przed dyrektorm. 

Ceny, ustanowione przez dy- 
rektora węglowego, nie mogą 
być wyższe c d maksymalnych 
cen, które będą ustanowione 

przez władze federalne na mocy 
nowej ustawy i kontroli żywnoś 
ci i opału. 

Ten sam dyrektor z pomocą 
tych trzech komitetów zajmie si^ 
także zbadaniem i uregulowa- 
niem cen, pobieranych przez kup 
ców od konsumentów. 
Również, podług umowy dyrek- 
tor i komitety mają się zająć zba 
daniem i regulacyą transportâcyi 
kolejowej odnośnie do węgla. 

Tak kupcy, jak i koleje mają 
wejść w takie porozumienie z dy 
rektorem, co właściciele kopalni 
i pracownicy w kopalniach. 

Kontrola stanowa nie wejdzie 
w żadną kolizyę z kontrolą fede- 
ralną. Jedna będzie drugą uzu- 

pełniała. 
W imieniu węglarzy urnowy 

podpisali: F. C. Honnold, T. T. 
Brewster. D. W. Buchanan, T. 
E. Rutledge, E. T. Bond, H. C. 
Adams, C. I. Pierce i R. Crews 

Hoover obejmuje władzę. 
Przekupny wydział wyłączeń usunięty. 
Przyjaźń A merykańsko - Japońska. 
Sprawa asekuracyi żołnierzy w kongresie. 

Rekrutacya do armii regularnej ukończona. 

Peru zerwie z Niemcami. 

INNE TELEGRAMY. 

RZĄD OBJĄŁ KONTROLĘ 1 

NAD ŻYWNOŚCIĄ. 
Waszyngton, 11. sierpnia. — 

Prezydent Wilson podpisał wczo- 

raj bil w sprawie rządowej kon- 

troli nad produkcyą i rozdziałem 

żywności, poczem zaraz ogłoszo- 
no ofieyalnie z Białego Domu no- 

minacyę pana Herberta Hoovera 

administratorem żywnościowym 
na czas trwania wojny. 

Wieczorem wydał pan Hoover 
dłuższe oświadczenie, w którem 

przedstawia program swej dzia- 
łalności, podkreślając fakt, że gló- 
wnem jego staraniem będzie usta- 

lenie sytuacyi żywnościowej, a 

nie wnoszenie w nią zamieszania 

i niepotrzebnych ograniczeń. Ad- 
ministrator uczyni wszystko, co 

tylko jest w jego mocy, aby po- 

łożyć koniec zdzierstwu niesu- 

miennych spekulantów, jak długo 
jednak będzie to możliwem, po- 

wstrzyma sic od stosowania środ- 
ków drastycznych w tej nadziei, 
że zamierzony cel uda się najła- 
twiej osiągnąć przez szczerą koo- 

perację producentów i pośredni- 
ków w handlu. W dalszym ciągu 
zwraca pan Hoover uwagę na o- 

koliczność, że Stany Zjednoczone 
mają obowiązek zaopatrywać jak 
najhojniej w żywność Aliantów i 

dlatego wzywa do oszczędności, o 

raz przestrzega przed marnowa- 

niem środków spożywczych. 
Pierwszym krokiem admini- 

stratora żywnościowego będzie 
uregulowanie rozdziału i sprzeda- 
ży pszenicy, mąki i chleba, kiedy 
zaś z tem się załatwi, przyjdzie 
kolej na zajęcie się innymi pro- 
duktami, w szczególności zaś 

mięsem i nabiałem. 
Zadania swoje streszcza pan 

Hoover w trzech następujących 
punktach : 

1. Czuwanie i kontrola nad han 

dletu środkami spożywczymi i 

zapobieganie zdzierstwom speku- 
lantów. 

2. Kontrola nad wywozami ze 

Stanów Zjednoczonych, aby za- 

bezpieczyć je przed głodem, a 

zarazem zapewnić jak największe 
zapasy produktów spożywczych 
dla Aliantów. 

3. Zaprowadzić jak najdalej 
posuniętą, ale rozsądną oszczęd- 
ność w krajowej konsumpcyi, a- 

by przez to powiększyć eksporty 
dla sprzymierzeńców w Europie. 
W miarę możności uwzględnić 
także trzeba będzie zapotrzebo- 
wanie państw neutralnych. 

PRZEKUPSTWA POBO- 
ROWE. 

Nowy York, 11. sierpnia. — 

Departament sprawiedliwości o- 

trzymał szereg listów anonimo- 

wych z doniesieniem, że nowojor- 
ski poborowy wydział wyłączeń 
nr. 99, znajdujący się u zbiegu u 

lic Rivington i Lewis, dopuszcza 
się nadużyć i bierze łapówki za 

zwalnianie pod oszukańczymi po- 
zorami popisowych od wojska. 
Na skutek tych listów zarządzo- 
no śledztwo, które wykazało, że 

zarzuty były oparte na faktach, 
wobec czego gubernator Whit- 

man usunął wszystkich członków 
przekupnego wydziału i polecił, 
aby wszystkie załatwione prze- 
zeń prośby reklamacyjne zostały 
raz jeszcze zbadane i rozstrzyg- 
nięte. Członkami tego wydziału 
byli: Louis I. Cherry, Dr. Henry 
M: Groehl i Dr. S. J. Bernfeld. 

Panowie ci przeprowadzili byli 
dotychczas 666 egzaminacyi, przy 
czem 235 popisowych uznali za 

fizycznie niezdolnych, 183 zwol- 
nili na podstawie wniesionych 
przez nich reklamacyi, a tylko 176 
zrekrutowali do armii. 

STWIERDZA USUNIĘCIE. 
NIEMCÓW W AZYI. 

Waszyngton, 11. sierpnia. —. 

Amerykańsko japońskie stowa- 

rzyszenie w Tokio wydało poże- 
gnalny obiad dla japońskiej ko-- 

inisyi wojennej do Stanów Zje- 
dnoczonych, w czasie którego pre- 
zes pej, wisehrabia Kikujiri Iszii; 
wypowiedział znamienną mowę 
zwracając uwagę na fakt, że 
wskutek obecnej wojny Niemcy 
zostali zupełnie usunięci z Azyi, 
dzięki czemu nikt już tam nie bę- 
dzie prowadzić intryg, celem po- 
różnienia Japonii ze Stanami Zje- 
dnoczonymi. 

Pomimo niestrudzonych w\ 

siłków Niemców" — mówił wice- 
hrabia — ,,aby doprowadzić (u 

niezgody pomiędzy Japo:v~ «ι 

Stanami Zjednoczonymi, dwa tc 

kraje są teraz faktycznie sprzy- 
mierzone i zajęły jeden front przt 
ciwko wspólnemu wrogowi, Niem 
com. 

„W tych warunkach uważam 
sobie nią obecną misyę za szcze- 

gólniejszy zaszczyt. Uważam ją 
7. jednej strony za militarną, z 

drugiej zaś za pokojową. Jest mi- 

litarną, o ile jest skierowana 
przeciwko systemowi militaryz- 
niu i autokracyi w centralnej Eu- 

ropie, a pokojową, gdyż wzmac- 

nia i utwierdza pokój między dwo 
ma mocarstwami nad Pacyfikiem, 
laponią i Stanami Zjednoczony- 
mi." 

W dalszym ciągu dał pan Ki- 

kujiro wyraz nadziei, że Niemcy 
zostali z Azyi usunięci na stałe i 
nigdy już nie potrafią się tam 2 

powrotem ugruntować. 

PRZYMUSOWA ASEKURA. 

CYA ŻOŁNIERZY. 

Waszyngton, 11. sierpnia. — 

Senator Simmons i kongresmar 
Alexander wnieśli w obu izbach 

przedłożenie w sprawie asekura- 

cyi żołnierzy i marynarzy amery- 
kańskich z powodu obecnej woj- 
ny. 

Asekuracya ta ma być przymu- 
sową i każdy z żołnierzy ma nad- 
to płacić miesięcznie co najmniej 
$13 ze swej pensyi na zasiłek dla 
swej żony i dzieci. Rząd ze swej 
strony ma płacić każdej potrzebu- 
jącej zaopatrzenia rodzinie żoł- 
nierza i marynarza w czynnej 
służbie od $3 do $30 miesięcznie 

Wedle omawianego przedłoże- 
nia żołnierze i oficerowie będą się 
mogli ubezpieczać na sumę oc 

$1,000 do $10.000, płacąc po 
od / każdego tysiąca. Połączone 
z tem wydatki rządowe obliczają 
w pierwszym roku wojny na 

$176.130,000, w drugim zaś ηά 

$380.300.000. 

KALENDARZYK 

Jutro, 12 sierpnia: Niedziela 11 
po Świątkach. — Św. Eupliusza m. 

— Św. Muredacha. — św. Klary p. 
Pojutrze, 13 sierpnia: — Św. Hi- 

polita- — Św. Kasyma m. — Sw. Ra- 

degundy, królowej Francyl. — Św. 
Wigberta. 


