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PROKLAMACYA PREZYDENTA 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH. j 

Z powodu, że Kongres Stanów 

Zjednoczonych, w wykonaniu 
konstytucyjnej władzy w nim po- 

łożonej, wspólną rezolucyą Sena- 

tu i Izbv Reprezentantów pod da- 

tą 6 kwietnia 1917, postanowił, 
Że stan wojenny pomiędzy Sta- 

nami Zjednoczonymi a cesarskim 

rządem niemieckim, narzucony na 

Stany Zjednoczone, formalnie ni- 

mejszem się ogłasza; jakoteż żt 

Prezydent ma być i niniejszem 
jest upoważniony i zobowiązań) 
użyć wszelkich okrętowych i 

\Yojskowych sił Stanów Zjedno- 
czonych i zasobów rządu, do pro- 

wadzenią wojny przeciw cesar- 

skiemu rządowi niemieckiemu, i 

azebv konflikt ten doprowadzić 
<!o pomyślnego zakończenia. Kon- 

gres Stanów Zjednoczonych 
wszelkie zasoby kraju niniejszem 
<io rozporządzenia oddaje : 

Wspólną zaś rezolucyą noszącą 
datę 7 grudnia 1917 postanowił: 

Ze stan wojenny niniejszem o- 

głasza się iako istniejący pomię- 
dzy Stanami Zjednoczonymi A- 

rieryki a cesarskim i królewskim 

rządem Austro-W ęgier : jakotei 
że Prezydent ma być i niniejszem 
jest upoważniony i zobowiązań}' 
użyć wszelkich okrętowych i 

wojskowych sił Stanów Zjedno- 
czonych jakoteż zasobów rządu 
<Io prowadzenia wojny przeciw 
cesarskiemu i królewskiemu rzą- 
liowi austro-węgierskiemu ; a a- 

żeby konflikt ten doprowadzić do 

pomyślnego zakończenia, Kon- 

gres Stnaów Zjednoczonych ni- 

niejszem oddaje do rozporządze- 
nia wszelkie zasoby kraju; 

Ponieważ również paragraf 1 

aktu zatwierdzonego d. 29 sierp- 
nia 1916. ]>od tytułem: „Akt wy- 

znaczający fundusze na utrzyma- 
nie armii w roku fiskalnym koń- 

czącym się d. 30 czerwca 1917 i 

na mnę cele'' rozporządza, co na- 

stępuje : 
Prezydent, w czasie wojny, o- 

trzymuje władzę, przez sekreta- 

rza wojny zająć w posiadanie i 

objąć w* kontrolę jakikolwiek sy- 
stem łub systemy transportacv; 
albo jakąkolwiek jej część i zużvt- 

kowywać je, z wyjątkiem o ile 

zajdzie tego potrzeba wszelkiego 
innego ruchu tychże, do przewo- 
żenia lub transportacyi wojsk 
matervalu wojennego i ekwipacyi 
lub w innych celach stojących w 

łączności z tem położeniem, o ile 
to się okaże potrzebneui lub po- 

żądanem ; 
Ponieważ takie teraz okazałe 

s;ę potrzebnem w obronie krajo- 
wej zająć w posiadanie i objąć w 

kontrolę pewne systemy transpor- 
tacyi i zużytkowywać je, z wyłą- 
czeniem takiem jakie okaże si^ 
potrzebne innych ruchów tychże 
poza wojennymi, do transporta 
cvi wojsk, materyału wojennego 
ekwipacyi, jakoteż do innych ce 

lów potrzebnych i pożądanych v 

związku z prowadzeniem wojny 
Przeto więc ja, Woodrow Wil- 

son, Prezydent Stanów Zjedno- 
czonych na mocy władzy mi u 

dzielonej powyższemi rezolucyą 
mi i aktem jakoteż na mon 

wszelkich innych władz do teg: 

mię upoważniających, niniejszen 
zajmuję przez Xewtona D. Bakę 

ra, Sekretarza Wojny, w posiada 
nie i obejmuję w kontrolę o go 

dżinie 12 w południe, dnia dwu 

dziestego ósmego grudnia 191" 

wszelki i każdy system transpor 

tacy i i ich przynależności położo 
r.ej całkowicie lub częściowo \> 

cbrębie granic kontynentalnycł 
Stanów Zjednoczonych, a składa 

jacy sję z kolei żelaznych, jako 
też będące w posiadaniu lub kon 

trolowane systemy nadbrzeżnej 
lub wewnętrznej krajowej trans- 

portacyi, zaangażowane w trans- 

portacyi ogólnej, czy to parą czy 

ąlcktrycznością operowane, włą- 
| cznie też dworców, kompanij i 

j stowarzyszeń kolejowych, wago- 
nów sypialnych i salonowych, 
wagonów prywatnych i linij po- 

ciągów prywatnych, wznośników, 
magazynów, linij telegraficznych 
i telefonicznych i wszelkiego in- 

nego wyekwipowania i przynależ- 
ności powszechnie używanych 
lub operowanych jako część skła- 

dowa takich kolejowych lub 

skombinowanych kolejowych i 

wodnych systemów transportacyi 
-- w tym celu by takie systemy 
transportacyi były użytkowane do 

przenoszenia lub transportacyi 
wojsk, materyału wojennego i 

wyekwipowania, z wyłączeniem o 

ile tego się okaże potrzeba wszel- 

kiego innego jego ruchu; jakoteż 
ażeby, o ile takie wyłączne uży- 
wanie nie okaże się potrzebne 
lub pożądane, takie systemy 
tiansportacyi były prowadzone i 

użytkowane do pełnienia takich 

innych usług, jakich wymagać 
będą interesa kraju. 

Rozporządza się niniejszem. że 

objęcie w posiadanie, kontrola, o- 

pcracya i użytkowanie takich sy- 
stemów transportacyi niniejszem 
p>zezemnie przedsięwzięte ma 

być wykonywane przez i za po- 
średnictwem Williama McAdoo, 
który niniejszem jest zamianowa- 
ny generalnym dyrektorem kolei 

żelaznych. Ten dyrektor ma wy- 

konywać obowiązki na niego wTo- 

żone tak długo i w takiej rozcią- 
głości. jak to określi przez zarzą- 
dy dyrektorów, administratorów, 
urzędników i iunkeyonaryuszy 
tego systemu transportacyi. 

Do czasu i za wyjątkiem, gdy 
tenże dyrektor od czasu do czasu 

generalnymi i specyalnymi rozpo- 
îzadzeniami inaczej nie postano- 
wi. zarządy dyrektorów, admini- 

stratorzy. urzędnicy i funkeyona-. 
ryusze różnych systemów trans- 

portacyi nadal mają ruch prowa- 
dzić w zwyczajny i powszechny 
sposób zwykłych wykonawców, w 

imieniu odnośnych kompanij. 
Do czasu i za wyjątkiem gdy 

tenże dyrektor od czasu do czasu 

inaczej nie określi generalncmi 
lub specyalncmi rozporządzenia- 
mi, takie systemy transportacyi 
pozostaną podległe ..wszystkim 
istniejącym ustawom i rozporzą- 
dzeniom międzystanowej komisyi 
hondlowej i wszelkim ustawom i 

rozporządzeniom komisyj regulu- 
jących w różnych Stanach w któ- 

rych systemy te całkowicie lub 

częściowo się znajdują. Wszelkie 

jednakowoż rozporządzenia, tak 

generalne jak i specyalne, na 

przyszłość wydawane przez tego 
dyrektora mieć będą ważność po- 
nad wszelkiemi innerni i stosowa- 

: nie się do nich jest wymagane. 
Nic w tem wszystkiem nie ma 

.< się tłómaczyć w ten sposób, by 
mogło obecnie naruszać posiada- 
nie, operacyę i kontrolę ulicznych 
elektrycznych osobowych kolei, 
włącznie kolei zwanych powszc- 

i chnie lokalnemi (interurbans), 
czy koleje takie są lub nie są w 

posiadaniu lub kontroli rzeczo- 

nych kompanij lub systemów ko- 

·, lejowych. Późniejszemi rozporzą- 
dzeniami lub proklamacyami, je- 
żeli lub o ile to się okaże potrzeb·· 
nem lub pożądanem, posiadanie, 
kontrola lub operaeva takich sy- 

i stemów ulicznych kolei mogą być 
objęte całkowicie lub częściowo. 
włącznie podziemnych kolei i tu- 

nelów, a także późniejszemi roz- 

porządzeniami lttb proklamacvà— 
mi posiadanie, kontrola livb ope- 

racye całkowicie lub częściowo 
mogą być pozostawione ich właś- 

cicielom ponad jakąkolwiek częś- 

cią systemu kolejowego lub syste 
mów kolejowych i wodnych, któ- 

rych posiadanie i kontrola niniej- 
bzem się obejmuje. 

Dyrektor ma jak najśpieszniej 
to być może po objęciu w posiada- 
niu i kontrole rozpocząć rokowa- 

nia z rozmaitemi kompaniami od- 
nośnie do układów tyczących sio 

sprawiedliwego i racyonalnego 
wynagrodzenia za objęcie w po- 

siadanie, użytkowanie i kontrolo- 

wanie ich odnośnych własności 
r.a podstawie rocznego zagwa- 

rantowanego wynagrodzenia po- 
nad koszta zużycia i utrzymania 
ich własności, równoważnego, o 

ile to w przybliżeniu być może, z 

przeciętnym czystym dochodem 
w okresie trzechletnim tychże 
kończącym się 30 czerwca 1917— 

a o rezultacie tych układów ja 
mam otrzymać sprawozdanie, o 

ile taka akcya była słuszną i pra- 

wną. 
Nic jednakowoż tu zawartego, 

wyrażonego lub określonego, ja- 
koteż nic później zdziałanego lub 

poniesionego nie ma w jakikol- 
wiek sposób tak być tlómaczo- 

nem, by naruszało prawa akcyo- 
naryuszy, właścicieli obligów, 
wierzycieli lub innych osób ma- 

jących interesa w rzeczonych sy- 
stemach transportacyi lub zy- 
skach z tychże, by otrzymywały 
sprawiedliwe i odpowiednie wy- 

nagrodzenie za używanie i kon- 

trolę i operacyę ich własności ni- 

niejszem zajętej. 
Regularne dywidendy dotych- 

czas deklarowane i dojrzewający 
procent z obligów, wierzytelności 
i innych zobowiązań, mają być 
wypłacane w oznaczonym termi- 

nie, takie też regularne dywiden- 
dy i procenta nadal mają być wy- 

płacane, dopóki rzeczony dyrek- 
tor inaczej nie postanowi general- 
nemi lub specyalnemi rozporzą- 

dzeniami; a za aprobatą zarzą- 

dów, rozmaici wykonawcy mogą 

się układać lub uchwalać odna- 
wianie i przedłużanie dojrzewają- 
cych zobowiązań. 

Wyjąwszy za pisemnem zgo- 
dzeniem się rzeczonego dyrektora 

«το ma się nakładać aresztu przez j 
proces mesne lub egzekucyę na 

lub przeciw jakiejkolwiek włas- 

ności używanej przez rzeczone 

systemy transportacyi w prowa- 

dzeniu ich interesów jako z wy- 1 

kłycto wykonawców, ale mogą być 
wytaczane procesa przez rzeczo- 

nych wykonawców lui) przeciw 
nim i wydawane wyroki jak do- 

tychczas, dopóki lub z wyjątkiem 
gdy rzeczony dyrektor inaczej 
nic postanowi generalnemi lub 

specyalnemi zarządzeniami. 
Od chwili i po godzinie 12 rze- 

czonego dwudziestego ósmego 
grudnia 1917, wszelkie systemy 
transportacyi włączone w tern 

rozporządzeniu i tej proklamacyi, 
ostatecznie będą uważane za znaj 
dujące sio w posiadaniu i kontro- 

li rzeczonego dyrektora bez dal- 

szego aktu lub uwiadomienia. 

Tylko ze względu na prowadzenie 
rachunków posiadanie to i kon 

trola datować się będą od północy 
31 grudnia 1917. 

W dowód czego położyłem tu 

mój podpis i poleciłem przyłożyć 
pieczęć Stanów Zjednoczonych. 

Wykonane przez Prezydenta, 
za pośrednictwem Xewtona Γ). 

Eakera, Sekretarza Wojny, w 

Dystrykcie Columbia, dziś dnia 

dwudziestego szóstego grudnia, w 

Roku Pańskim tysiąc dziewięćset 
siedmnastym, a roku Niepodle- 
głości Stanów Zjednoczonych sto 

czterdziestym drugim. 
Woodrow Wilson, 
Newton D. Baker, 

Sekretarz W ojny. 
Robert Lansing, 

Sekretarz Stanu. 

JESZCZE W SPRAWIE PO- ! 
KOJU. 

Piotrogród, 27. grudnia. — 

Rząd bolszewicki zamierza wy- 
siać posłów specyalnych do wszy- 
stkich krajów prowadzących woj- 
nę z zaproszeniem ich przedstawi 
cieli na konferencyę pokojową, o- 

raz w celu propagandy demokra- 

tycznego internacyonalizmu. Mi- 

lion dolarów na r.el ten prelimino- 
wano. 

— Austro-niemieccy jeńcy, 
trzymani w Rosyi ogłaszają rczo- 

lucyę zorganizowaną,w której do- 

magają się ]>okoju na podstawie 
warunków podanych przez Ko- 

-van, a w szczególności pozosta- 
wienia narodom samym uznania 

wolnego co do icli przyszłego po- 

litycznego ustroju·; w przeciw- 
nym razie grożą jeńcy, iż złącz."] 
się z Rosyą by walczyć przeciwko 
inilitarystom i absolutystom nie- 

miecko austryackim wzywa ja 
żołnierzy austro-niemieckicli, b;. 
nie walczyli, lecz poddawali się w 

każdej sposobności, a robotników 

by nic pracowali w fabrykacl: 
broni i amunicyi. Jeńców tych jesi 
>kolo 700.000: są wśród nici 

przeważnie Słowianie — Polacy 
Lzcsi, Rusini, Serbowie, którz\ 

v szv.sev w ciągu niewoli kiikolc 
0- W 

tniej zbliżyli się z Rosyanami — 

pic źle przez nich traktowani. 

UWALNIAJĄ AMERYKA- 
NÓW. 

Piotrogród, 27. grudnia. — C 
>. Smith, członek amerykańskie; 
komisy i kolejowej w Rosyi, are- 

sztowany przed paru dniami w 

Czycie,· Syberya — został uwol- 

niony; ogłoszono, że aresztowa- 

nie je po było skutkiem nieporo- 
zumienia. Pisma donoszą, że re- 

presye. wytoczone przez bolsze- 
wików przeciw amerykańskiemu 
„Czerwonemu Krzyżowi" z powc 
lu podejrzeń, iż za pieniądze tej 

instytucyi — prowadzi się w Ro- 

śyi propagandę Koalicyi — już u- 

rr.orzono i harmonia powróciła 
zupełna... (?). 

Z TEATRÓW WOJNY. 

SPRAWY MORSKIE. 

Londyn, 27. grudnia. — Ostat- 
nio miniony tydzień podmorskich 
blokad grasanckich, 40 z rzędu 
przyniósł zatopienie J1 tu więk- 
szych, jednego niniejszego i jed- 
nego zupełnie małego statku — 

razem: 16 okrętów zatopionych; 
znów umniejszenie wydatne w 

porównaniu z tygodniem minio- 

nym. W tymże tygodniu przyby- 
to do portów angielskich 2,316 o- 

krętów. a wypłynęło z nich 2,460 ; 

znać więc. iż żegluga bynajmniej 
zatamować się nie da blokadą nu- 

rów nieudatną w zupełności. 
— Z Włoch donoszą, iż w ty- 

godniu minionym nury niemieckie 

zatopiły trzy włoskie okręty po- 

wyżej 1500 ton, jeden mniejszy i 

jeden rybacki. 

i 'ultimatum' Niemcom 
Japonia działa... 

Rosya się rozpada. 
Z Teatrów Wojny mało Wieści. 

Walki na Włoskim Froncie. 

Sprawy Morskie. 

Nowy Wódz Flot Angielskich. 
CO SIĘ DZIEJE W ROSYI? 

ULTIMATUM NIEMCOM... 

Piotrogród, 27. grudnia. — Nie- 

oficjalnie podano do wiadomości,, 
iż Rosy i rząd bolszewicki dał 

Niemcom 48 godzin czasu do osta 

tocznej decyzyi — co do przyję- 
cia, lub nie przyjęcia warunków 

pokoju, podanych przez parla- 
mentarzy rosyjskich. 

Londyn, 27. grudnia. — Niem- 

cy po otrzymaniu projektu rosvj- 
>kicgo warunków pokoju pro- 
sili o zwłokę dla przestudyownaia 
ich ; układy miały się zacząć zno- 

wu w poniedziałek miniony: lecz 

Niemcy ze swem studyum nie by 
li gotowi i dwukrotnie prosili o 

przedłużenie czasu do wypraco- 
wania pokojowych propozycyi. 
niemieckich—czy też proponowali 
wznowienie dalszych pertraktacji 
aż ?4go stycznia. Inne doniesienia 

omawiają pogłoskę, iż faktycznie 
dwie miały być w Brześciu posta- 
nowione i inaugurowane osobne 

kr η fe ren cyc pokojowe nicmiecko- 

austryacko rosyjskie: pierwsza 
odbyćby się miała w Piotrogro- 
dzie, druga w Odessie, obie miały 
omawiać tylko sprawy bojowe od- 

nośnych odcinków t ront u wojen- 
nego — północnego i południowe- 
go : osobno zaś miała być kreowa- 

na konfereneya trzecia dla regu- 

lacji pokojowych stosunków obu 

stron walczących. Co prawdy na 

tein, nic wiadomo na razie. 

Amsterdam, 27. grudnia. 
skutek umowy wstępnej nicmicc- 

ko-rosyjskicj wybrała sic już (lo 

Piotrogrodu pierwsza z komisy 
dia spraw poszczególnych, pozo- 

stających do uregulowania: ko- 

misja ta ma załatwić wymianę 

jeńców wojennych i kalek, na 

tvele tej komisj'i jest hr. Mirbach 

dawniej poseł niemiecki w Gre- 

cji. Następne są doniesienia, iż 

komisya ta niemiecka pojechała 
do Dźwińska, nie do Piotrogrodu 

JAPONIA DZIAŁA... 

Osaka, 27. grudnia. — Nic ule- 

ga prawie wątpliwości, że Japonia 
planuje wystąpienie jakieś stano- 

wcze — na wypadek pokoju odrę- 
bnego, zawartego przez Rosyę. 
W dzień Bożego Narodzenia ccs. 

\\»szihito przyjął na specj'alnej 
audvencyi członków japońskiej 
rady wojennej: wicchr. Matono, 
ks. Yamagatę, wicchr. Saloniju i 

generała Matsukeva. Co postano- 
wiono — oczywista nie wiadomo, 
lecz prasa wielką wagę przykłada 
do tej konferencyi. 

ROSYA SIĘ ROZPADA. 

Londyn, 27. grudnia. — Dono- 

szą—via—Piotrogród, iż l· inlan· 

dj*a zwróciła się z formalnym a- 

pelem do Niemiec, by uznano nic- 

podległość jej i Xiemcy skłaniają 
sic ku leniu; w tejże sprawie ko- 

misya fińska pojechała do Szwe- 

cyi, by uznanie rządu szwedzkie- 

go uzyskać. Finlandya organizu- 
je u siebie rząd republikański. 

— Prowincya woronezka, 2 

głównem, gubernialnem miastem 

Woroneżem zorganizawała ,rząd 
własny i ogłosiła swą niepodle- 

głość od rządu piotrogrodzkiego 
bolszewików*: nic wiadomo pew- 

nie, kto tam przewodzi, lecz przy- 

puszczają, iż stronnicy ex-prcmie 
ra Kierońskiego rewolucyę woro- 

nezka wytworzyli. Dotąd w Rosyi 
dawnej potworzyły się i ogłosiły 

j mezawisłość od centralnego rządu 
organziacye państwowe w: Fin- 

landyi, Ukrainie, Syberyi, na Kau 

kazie. w Turkestanie, u Kozaków 

Dońskich, Kubańskich, Perm— 

skich, w gubernii Orenburg, w 

Kraju Amurskim, a prawdopodo- 
bnie także na Krymie i w Bessa- 

rabii. 

! BOLSZEWICY SIĘ CHWIEJĄ 

Sztokholm. 27. grudnia. — Za 

granica Rosvi, a nawet w znacz- 
o w 

nej bardzo mierze i w Kosyi sa- 

mej panuje silne przekonanie, iż 

bolszewicy — nawet, gdyby za- 

warli pokój z Centralnymi, nic 

zdołają doprowadzić do ładu i 

trwałego rządu w Rosyi. Sam mi- 

nister bolszewicki \Vorowrskij 
wyraził w prasowym interwiewie 

poglądy tego rodzaju, zaznacza- 

jąc iż bolszewicy zmierzają do 

demokratycznego powszechnego 
pokoju, nie oddzielnego — bynaj- 
mniej, a po zawarciu pokoju — 

nic sądzą, by mogli władzę za- 

trzymać, przeto dążyć będą do 

sformowania rządu reprezcntacyj 
nego wszystkich partyi. W ca- 

łym kraju znika i chwieje się au- 

torytet władz bolszewickich : fak- 

tycznie władz niema teraz nig- 
dzie żadnych i nikt nikogo nie 

słucha: powszechnem jest tylko 
pragnienie — pokoju. W łaśni 

stronnicy bolszewików odwracają 
się teraz od nich, zrażeni rządami 
terroru, jaki urządzono w Piotro- 

grodzie i miastach, kontrolowa- 

nych przez bolszewików. Walki 

z kozakami na południu Rosyi 
trwają dalej: podobno wojsVa 
bolszewickie zajęły Charków i' 

Mikołajów i zagrażają Ukraiń- 

com w Odessie; Dońcy w swoim 

dystrykcie trzymają się silnie. 

Wiele sobie obiecują po Konsty- 
tuancie, która ma zacząć prace 

swe dnia 2go stycznia: nie ulega 
żadnej wątpliwości, iż w Konsty- 
tuancie większość będzie przeci- 
wna bolszewikom, których socya- 
liści nazywają najemnikami nie- 

mieckimi. 


