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Oszczędzaj mięso, 
tłuszcze, cukier i 

pszenicę ! 

Nr. 5. PONIEDZIAŁEK DNIA 7. STYCZNIA — (MONDAY, JANUARY 7.) 1918 ROKU. (Sc ZA NUMER.) ROK XXIX. 

POLSKAWARUNKIEM POKOIU KOALICYIÏI 
Doniosłe Przemówienie Lloyd-George'a. 
Wrażenie w Świecie. 
Układy Niemiecko· 

Rosyjskie...Zerwane? 
Rewolucya w Armii 

Niemieckiej?!... 
Co się dzieje w Rosyi. 

Z Teatrów Wojny. 
25 WATYK A3VIJ 

ALIANCI OKREŚLAJĄ CELE 

WOJNY. 

LLOYD GEORGE O WA- 

RUNKACH POKOJU. 

POLSKA WOLNA, NIEPOD- 

LEGŁA I — ZJEDNOCZONA! 

Londyn, 7. stycznia. — Stała 

się rzecz niezwykle donośna: pre- 
mier Anglii, Lloyd-George na ze- 

braniu trade-unionów (organiza- 
cvi zawodowych) angielskich — 

wygłosił mowę o czysto politycz- 
nem znaczeniu i tendencyi, w któ- 

rej po raz pierwszy w ciągu woj- 
ny określił szczegółowo jej cele 

i warunki ewentualne pokoju — 

w zasadzie, na jakiej Koalicya 
mogłaby przystąpić do pertrakta- 
cyi pokojowych... Nie ulega ża- 

dnej wątpliwości, iż Lloyd- 
George wystąpił w porozumieniu 
z resztą Aliantów, ponieważ od 

czasu utworzenia Rady Wojennej 
alianckiej wszelkie wystąpienia 
tego rodzaju są wspólnie obmy- 
ślane i kontrolowane; spodziewać 
się też należy, iż wystąpienie 
Lloyd-George'a jest odpowiedzią 
na zaproszenie Rosyi bolszewic- 

kiej do pertraktacyi o pokój po- 

wszechny, jakie bolszewicy pró- 
bowali w Brześciu z Niemcami 

nawiązać; wobec pełnego siły i 

charakteru wystąpienia Rosyi na 

brzeskiej konferencyi — zda się 
nieudałej, zdefiniowania warun- 

ków pokoju czysto ideowych i za- 

grożenia przez Rosyę, że układy 
z Niemcami zerwą, jesii Niemcy 
kręcić będę, wobec tego więc, ii 

r.iezaprzeczenie Rosya działa 

szczerze i za ludami krzywdzone 
mi silnie się ujmuje, — zapowia- 
dano w Anglii, iż zapewne Koali- 

cya odpowie na zaproszenie do o- 

wych układów i określi cele swe; 

wojny, oraz zasadę pokojowych 
warunków. Teraz więc świat o· 

trzymuje to określenie pokojowe; 
zasady Koalicyi — a dzieje się tc 

po raz pierwszy w tak dokładnie 

szczegółowy sposób, dotąd bo- 

wiem mówiono ze strony Koalicyi 
0 pokojowych kondycyach dosyć 
ogólnikowo: Lloyd George pc 
raz pierwszy definuje cele wojny 
1 warunki pokoju ze strony A- 

liantów punkt po punkcie, ja^no i 

dokładnie. 
Poniżej podajemy owe warunki 

pokoju Koalicyi: 
1.) Koalicya nie walczy by zni- 

szczyć i rozerwać naród niemiec- 

ki, lub dyktować mu formę rzą- 

1 du; walczy się przeciw Niemcom 

w obronie własnej — dla zniesie- 

| nia w świecie grozy junkryzmu i 
·» 

militaryzmu : lud niemiecki mógł- 
by sam bez zwłoki pokój,sprowa- 
dzić — przyjmując formę rządu 
demokratyczną. 

2.) Co do Austro-Węgier : nie 

może być mowy o pokoju, dopóki 
^nie będzie zapewniony samorząd 
pełny ludom, dotąd uciskanym i 

niesamowolnym, a które tego sa- 

morządu zdawna pragną ; sprawie 
dliwość musi być wymierzona 
Rumunom, Serbia i Czarnogóra 
muszą być restytuowane. 

3.) Belgia musi być najkomple- 
tniej odszkodowana za poczynio- 

j ne szkody i straty i wznowiona w 

j pełnych jej granicach. 
4.) Cała Koalicya stać bę- 

dzie do ostatniej krwi kro- 

pli przy żądaniu francu- 

skiej demokracyi — na punkcie 
| zwrotu Francyi prowincyi wydar- 
tych w 71szym roku, Alzacyi i 

Lotaryngii; nadto całe teryto- 
| ryum francuskie musi być ewa- 

I kuowane i odszkodowane. 

5.) Uważa się za sprawiedliwe, 
by ziemie włoskie, dotąd pod ob- 
cem jarzmem będące, przywróco- 
ne były Włochom i złączone z re- 

sztą ludu włoskiego. 
6.) DONIOSŁYM ARGU- 

KłPMTPM T\τ a *ηΛχΐ7\ΤΛΐΐ7Α 

GI EUROPEJSKIEJ JEST POL 
SKA NIEPODLEGLA JEDNO- 
CZĄCA W SOBIE WSZYST- 
KIE PRAWDZIWIE POL- 
SKIE SKŁADNIKI I CZĘŚCI; 
JEST TO NAGLĄCA KONIE- 
CZNOŚĆ.... 

7.) Co do Rosy i — Koalicya 
pragnęłaby walczyć z nią ramię 
przy ramieniu do końca wojny, 
lecz skoro obecni sternicy Rosyi 
przenoszą działanie oddzielne, 
Rosya musi już sprawy swe załat- 
wić sama i polegać na własnych 
siłach. 

8.) Co do Turcyi — nie pozba- 
wiałoby się jej — posiadłości w 

Tracyi i Azyi Mniejszej, oraz jej 
stolicy, lecz Armenia, Arabia, 
Mezopotamia, Syrya i Palestyna 
mają narodowości odrębne — ja- 
ko ludność; nadto Dardanelle 

muszą być zneutralizowane i zin- 

ternacyonalizowane. 
9.) Co do kolonii niemieckich 

— załatwi je konferencya pokojo- 
wa, która brać będzie wzgląd 
purzedewszystkiem na interesy 
ludności owych krain kolonial- 

nych i odda je pod administracyę 

im pożądaną : wyzysk krajów o- 

wych i ludów — zarówno przez 

rządy, jak przez kapitalistów eu- 

ropejskich — ustać musi. 

10.) Wszelkie pogwałcenie i 

przekroczenie praw międzynaro- 
dowych ustać będzie musiało i 

musi być odszkodowane — o ile 

spełnione w tej wojnie, a konfe- 

rencya pokojowa nie zapomni pe- 
wnie o zasłużonej roli, jaką w tej 
dziedzinie na morzach odegrała 
Anglii i jej Alianci. 

Oto są warunki Lloyd-George'a 
— niezawodnie wypowiedziane w 

charakterze oficyalnym i tak 

przyjęte i komnetowane przez pra 

sę świata całego. 
— Poza wyżej wymienionemi 

zasadami warunków pokoju — 

premier Lloyd-George powiedział 
wiele innych rzeczy wysoce zna- 

miennych ; powiedział on, iż woj- 
na toczy się o to, by nadal wojna 
wśród ludów była niemożliwą, by 
«•vu-a1r7\r w v tworzvé ooiecie in 

stytucyi takiej, któraby wszel- 

kie spory na przyszłość między 
narodami >— załatwiała bez wo- 

jen, a wykluczała gwałty silniej- 
szego organizmu państwowego 
względem słabszych. Trzy ku te- 

mu muszą być święte zasady uz- 

nane : Świętość umów, Samo-u- 

znanie narodów — podstawą ich 

terytoryalnych przynależności i 

Międzynarodowa organizacya roz 

brojeń, oraz akcyi przeciw-wojen- 
nej. 

WRAŻENIE W ŚWIECIE. 
Paryż, 7. stycznia. — Prasa 

francuska z uniesieniem entuzya- 

siycznem wita wystąpienie pre- 

miera Anglii : pisma zwą mowę 

jego pędem silnym wichru, który 
rozpędzi owe mfły i chmury, 
w jakie cele wojny osnuły mata- 

ctwa niemieckie. liez różnicy 
wszystkie partye i stronnictwa 

jednoczą się w opinii zgodnej w 

tym względzie. 
— Prasa angielska jest tego sa- 

mego zdania, co* francuska : sądzi 
ona. że Lloyd-Gfcorge określił mi- 

nimum warunków Koalicyi, zaś 

wystąpieniem swem załatwił zna- 

komicie zabiegi pokojowe zc stro- 

V 

... 

i ny Aiemicc, a ostatnio i Kosy:. 
Wszystkie partyc nawet partya 

I pacyfistów godzą się w opinii, iż 

mową swą Lloyd-(icorgc oddał 

I znakomitą usługę Anglii i całej 
ι koalicyi : oświadczył to przewód- 
ca pacyfistów lord Lansdowne, a 

zgodziła się z tein zdaniem i par- 

tya pracy przez usta swego kiero- 

wnika Hendersona. W* Waszyng- 
tonie mowa premiera angielskie- 
go równic/, wywarła wrażenie jak 
najlepsze. 

SPRAWA POKOJU NA 

WSCHODNIM FRONCIE. 
PERTRAKTACYE — ZE- 

RWANE? 

Londyn, 7. stycznia. — Pertrak 

tacye pokojowe Centralnych z 

Rosyą zostały suspendowane — 

skutkiem opuszczenia Brześcia 

Litewskiego przez przedstawicieli 
bolszewickich i żądania ich — 

przeniesienia układów do Sztok- 

holmu, na co się Niemcy godzić 
nie chcą. Ostatnie telegramy so- 

botnie doniosły, iż ministrowie 
Niemiec i Austryi, dr. Kuelilmann 

i lir. Lzernin — przyuyu uu ui/.t- 

ścia LitewskiegO na dalsze per- 

traktacje i nic zastali tam już 
wcale parlamentarzy rosyjskich— 
a tylko otrzymali depeszę, wzywa 

jącą do przeniesienia układów do 

Sztokholmu na grunt neutralny. 
Wobec tego — jak niepyszni wró- 

cili Niemcy do domu, a na konfe- 
*·· «··«*· 

rencyi, na której byli i głowni 
przedstawiciele partyi junkro-mi- 
litarnej pruskiej, Hindenburg i 

Ludendorff — postanowiono per- 

traktacye suspendować. 
— Z Berlina są wiadomości, iż 

panuje tam rozdarcie opinii wśród 

partyi parlamentarnych na punk- 
cie pokojowych żądań niemiecko- 

centralnych : w szczególności so- 

cyaliści się burzą, żądają zwołania 

sesyi parlamentarnej, gdy partye 
rządowe odpowiadają, iż spraw 

pokoju w parlamencie omawiać 

nie będzie można; większość par- 

tyi ma być jednak przeciwna prze 
niesieniu konferencyi z Brześcia 
do Sztokholmu, gdzie — obawiają 
się, iż agenci Koalicyi usimliby 
całą konferencję siecią intryg,. 

I 
I któreby skrępowały układy. 
1 Piotrogród, 7. stycznia. — Xa 

(czele parlamentarzy rosyjskich w 

1 układach z Centralnymi stanął 
sam minister spraw zagranicz- 
nych, Trockij ; Rosya dlatego żą- 
da przeniesienia układów na 

grunt neutralny, ponieważ nic 

chce prowadzić ich pod niemiec- 

kiej armii pięścią, ora/, wśród nie- 
ustannych intryg niemieckich; 
wykryto np. znoszenie się niektó- 

rych posłów do Konstytuanty ? 

władzami niemieckiemi. 

— Socyalistyczny organ nie- 
miecki „Yorwaerts" popiera sta- 

nowisko Rcsyan w domaganiu się 
ewakuacyi bezzwłocznej okupo- 
wanych ternów polskich, oraz 

przeniesienia układów na grunt 
neutralny. Inne pisma niemieckie 

grożą Rosyi, iż musi ona ponieść 
sama konsekweneye, jeżeli układy 
zerwie; to znaczy — Niemcy u- 

derzą na nią ponownie... 
BUNT WŚRÓD NIEMCÓW....? 

Londvn. 7. stycznia. — Dono- 

szą-via-Piotrogród, iż w armii nie 

mieckiej na liniach Diwiny — 

25,000 żołnierzy niemieckich wy- 

powiedziało posłuszeństwo wła- 

dzom wojennym i opuściło okopy 
i baraki linii wojowej—na skutek 

niezawodny wpływów rosyjskich : 
miało to się stać, £dy władze wo- 

jenne wydały rozporządzenie, iż 

wszyscy żołnierze niżej lat 35ciu 

mają być przeniesieni na zachod- 
ni front wojenny. Wielka liczbu 
Niemców dezertowała na stronę 
rosyjską — i stąd wieści owe... 

Główna liczba zbuntowanych żoł 

nierzy okopała się w obozie o- 

bronnym i przyjęła stanowisko 

wyzywające, a władze niemieckie 

są wobec rebeliantów bezsilne. 
o 

Paryż, 7. stycznia. — Rząd 
Francyi uznał prawo i fakt niepo- 
dległości Finlandyi! 

KALENDARZYK. 

Jutro, S stycznia: Św. Apolinare- 
go, b. — Św. Seweryna, op. — Św. 
Guduli p. 

Kaizcr:... — Rzeknij słówko. 

Z WASZYNGTONU. 
Nowa misya dla sekr.Lansinga? 
Pogłoska o zamiarze rządu zajęcia rzezald 

Walka o urząd burmistrza w Michigan Gity. 
Nowe nieszczęście w Guatemali. 

• 
—————————— 

Oficer podejrzany o szpiegostwo. 

Różne Wiadomości. 

ZE STOLICY KRAJU. 

Komentarze o mowie Lloyd 
George'a. 

Waszyngton, 7. stycznia. — 

Od czasu, kiedy Papież rozcslaf 

swój list do państw wojnę prowa- 

dzących, nie było dokumentu pu- 

blicznego, któryby tj*le wywołał 
zainteresowania w stolicy kraju, 
co mowa Lloyda George'a ogło- 
szona wczoraj w pismach. W de- 

partamencie stanu nic chciano 

wyrazić żadnego zdania, ale o- 

strzegano, by tego milczenia nic 

uważano ani za aprobatę ani za 

krytykę. 'Kiedy Prezydent Sta- 

nów Zjednoczonych określił sta- 

nowisko tego kraju w odpowiedzi 
r.a list Papieża, premier angielski 
natychmiast oświadczył, że'okre- 

ślenie to zgadza się z zapatrywa- 
niami Anglii do tego stopnia, iż 

żadnej innej odpowiedzi nic trze- 

ba. Zachodzi jednakowoż ta róż- 

nica, że list Papieża był adreso- 

wany zarówno do Stanów Zje- 
dnoczonych jak i do Anglii i ja- 
kaś odpowiedź ze strony każdego 
z tych krajów była potrzebną, 
podczas gdy określenie warun- 

ków pokoju* mocarstw central- 

nych przez lir. Czernina może być 
ignorowane albo też otrzymać od 

powiedź, stosownie do polityki, 
jaką który kraj obierze. Przypu- 
szczają tu, że Prezydent zechce w 

j"kiś sposób określić zapatrywa- 
nie Stanów Zjednoczonych, ale 

zapewne upiynie paiç um, /.oi.m. 

to nastąpi. Xikt inny w imieniu 

tutejszego rządu przemawiać nic 

może, a nawet w departamencie 
państwa nikt nie poważa się zga- 
dywać ,co Prezydent powie. 
CZY LANSING MA WYJE- 

CHAĆ? 
Waszyngton, 7. stycznia. — 

Cd kilku dni obiega uporczywie 
pogłoska, — chociaż nic można 

otrzymać nigdzie jej potwierdze- 
nia choćby póhirzędowcgo — że 

sekretarz stanu Lansing zostanie 

przez Prezydenta Wilsona wysła- 
ny <3o Europy w misyi wojennej 
i to podobno z pełnomocnictwami 
jeszcze większemi, aniżeli miał 

kiedykolwiek pułk. Hou/se. 'Mówią 
już nawet o tem, kto będzie go za- 

stępował w czasie jego może kil- 

komiesięcznej nieobecności i 

przypuszczają, że zastępcą tym 
będzie Frank L. Polk, nowy do- 

radca prawny departamentu. 
KONFERENCYA W SPRA- 

WIE ŻYWNOŚCI. 
Waszyngton, 7. stycznia. — 

Federalni administratorzy żyw- 
ności ze wszystkich Stanów, zbie 

rają się w stolicy na wspólną 
konterencyę, która ma się rozpo- 

cząć jutro, we wtorek, i potrwać 
przynajmniej dwa dni. Odbywały 
się już konfereneye reprezentan- 
tów różnyćhi sęsiednięh Stanów, 
ale poraź pierwszy ma się odbyć 
wspólna konfereneya administra- 
torów ze wszystkich Stanów. 

NOWA LISTA STRAT. 

Waszyngton, 7. stycznia. — 

Gen. Pershing doniósł o następu- 

jących nowych wypadkech śif.ier 

! ci pomiędzy żołnierzami amery« 
kańskimi : 

Fred M. Grube, kapral z komp* 
nii ambulansowej z MinneapoTls, 
na zapalenie płuc. 

Walter Halfhill z Alton, Ohio* 
zap. płuc. 

Howard Finch z Torington, 
Wyo., zap. mózgu. 

Michael J. McNamara z El Pa- 

so, Tex., zap. mózgu. 
Albert Harvey 7. Ilclena, Ark., 

wskutek cksplozyi. 
Herman A. Roose z Odebolt, 

la., zap. płuc. 
Michael J. Cadigan z Bcvotly 

Farms, Mass., zap. mózgu. 
I Everett R. Kenney z Lawrence, 
Mass., zap. mózgu. 

Fred Bogie zc Circlevillc. Ohio, 
zap. płuc". 

Henry M. Chapman, 7. Dorchc- 

ster, Mass., nieokreślona choroba. 
Norbert T. Wilson, 7. Klliott, 

la., szkarlatyna. 
Edward J. Maley z Cincinnati, 

C., zap. płuc. 
Carl E. Moberg, 7. Minncapolis, 

Minn., zap. płuc. 
Harootum Boyajiam 7. Xowego 

Yorku, z ran odniesionych. 
George M. Deahyn z Xorth- 

field, Minn., zap. pluc. 
Farless 0'Neal, z Tulia, Tex.f 

zap. pluc. 
Charles Jenkins z Cranston, R. 

I., przypadkowo zabity przez auu 

tomobil. 

POGŁOSKA O RZEZAŁ- 
* 

NIACH. 

Waszyngton, 7. stycznia. — 

Rozeszła się tu oyła sensacyjna 
pogłoska, nadesłana z Filadelfii, 
jakoby pewien urzędnik federal- 

nej komisy i handlowej,który tam 

zajmował sic badaniem stosun- 

ków w sprzedaży mięsa, wyraził 
się, że rząd zamierza objąć kon- 

trolę. i zarząd nad wszystkiemi ( 

rzczalniami i pokrewnemi przed- 
siębiorstwami, i jakoby Francis 

J, Heney nie przeczył tej wiado- 
mości. Okazuje się jednakowoż, 
że żaden z urzędników federalnej 
komisyi 'handlowej o podobnym 
zamiarze rządu nic nie wic, a 

Francis J. Heney, który istotnie 

był w Filadelfii, powróciwszy, 
zaprzeczył, by kogokolwiek upo- 
ważnił do szerzenia tej pogłoski. 
Federalna komisya handlowa 

zresztą pod tym względem nie 

posiada żadnej władzy, a tv1ko 

sam Prezydent mógłby wyda' 
takie rozporządzenie. Mowy o 

tern dotychczas nie'było. 
W MILWAUKEE. 

Milwuakee, Wis., 7. stycznia. — 

Panuje tu zawierucha śnieżna, ja- 
kiej od wielu lat nie było. Przez 

cały dzień padał śnieg przy wi- 
chrze pędzącym z chyżością 40 

mil, a wieczorem dosięgał 16 cali 

wysokości. Mnóstwo automobi- 
lów grzęzło w śniegu, a ruch 

tramwajowy z trudnością daje się 
utrzymać. Zewsząd nadchodzące 
wieści świadczą, że zawierucha 

panuje w całym Wisconsinie. 

Szkoły dziś pozamykane z rozpo- 

rządzenia superint^ndrnta Pottc- 


