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ROK XXIX. 

CHAOSWROSYL 
Austrya chce Pokoju! 

Ζ Ν astro j ów Anglii 
Z Teatrów Wojny. 

Anglicy topią Turkom dwa Okręty. 
INNE TELEGRAMY. 

Ze Spraw Irlandyi. 
Z CHAOSU ROSYJSKIEGO. 
Piotrogród, 21. stycznia. — 

Konstytuanta rosyjska, onegdaj 
dopiero zwołana, została już roz- 

wiązana przez Radę Komisarzy 
Ludu, aprobowaną przez Kongres 
Robociarzy i Żołnierzy RoSyi. Od 

soboty straże bolszewickie z re- 

zerwy marynarki zamknęły 
gmach Pałacu Taurydzkiego, 
gdzie Konstytuanta obradować 
miała. Powodem rozwiązania sta- 

ła się zasadnicza kwestya ta, iż 

Konstytuanta w olbrzymiej więk- 
szości nie aprobowała układów 

pokojowych prowadzonych· w tym 
sposobie, jak to bolszewicy czy- 

nią: skoro rezolucya odnośna 

przeszła, bolszewicy opuścili salę 
obrad, a wnet potem straże mary- 
narki zajęły Pałac Taurydzki i 

Konstytuanta po krótkotrwałem 

życiu przestała istnieć. Niema 

wieści, czy taki obrót spraw w 

"Rosyi zostanie przyjęty pokojo- 
wo: odbywający się równocześnie 

kongres kolejarzy uchwalił po- 

parcie dla Konstytuanty 273ma 

głosami przeciw 61. W Moskwie 

odbyły się burzliwie demonstra- 

cye na korzyść Konstytuanty, od- 

działy bolszewickie strzelały do 

demonstrantów i wiele osób zo- 

stało zabitych i ranionych. W sa- 

mym Piotrogrodzie nie były do- 
zwolone żadne pochody, parady z 

okazvi otwarcia Konstytuanty, a 

jednak nie obyło się bez nich: w 

większości wypadków miały one 

przebieg spokojny, lecz w jed- 
nym, czy dwu punktach przyszło 
do starć, w których ogółem 15 
osób zostało zabitych, a kilkadzie- 

siąt jest ranionych: po stronie 

bolszewickiej stoją i terrorem ład 
w mieście utrzymują „Czerwone 
Sotnie", oraz żołnierze z mary- 
narki. 

— Scsya krótka Konstytuanty 
była nadzwyczajnie burzliwa od 

pierwszych słów w niej wypo- 
wiedzianych : odrazu zanaczyła 
się rywalizacya bolszewików z 

socyał rewolucyonerami, którzy 
o wiele liczebniejsi opanowali 
prezydyum Izby. Nim zdołano 

Izbę zorganizować, już rewolu- 

cyonerzy nagłym wnioskiem 

wprowadzili — najstarszego z 

posłów na tymczasowego przewo- 

dniczącego i socyał-rewolucyoni- 
&ta sędziwySwerdłow zagaił Kon- 

stytuantę wśród wrzasków i hała- 

su. Komisarze Ludu, czyli rząd 
bolszewicki zajmowali loże mini- 

steryalną, byli wszysty z Leni- 

nem na czele, był i Kryłenko, 
wódz naczelny rosyjski, w zwy- 

czajnym mundurze sierżanta ar- 

mii royjskiej. Właściwie jedną 
tylko sesyę miała Konstytuanta : 
tę, na której prezesem jej obrano 
Czernowa, ministra rolnictwa z 

gabinetu Kierenskiego: bolszewi- 

cy przyjęli wybór Czernowa o- 

krzykami: „Zdrajca!", a gdy 
Czerno w groził zastosowaifiem 
środków porządku. Kryłenko 
śmiejąc się zawołał: „Spróbuj, 
twe czasy już minęły!" Przema- 
wiał też Csertelli, również daw- 

niejszy Kierenskiego minister, o- 

bccnie poseł, który nader ostro 

krytykował chaotyczne stosunki 
v/ Rosyi, utrzymywane przez bol- 
szewików : mowę jego bolszewicy 
nieustannie przerywali, nawet mu 

śmiercią grozili, jeden poseł rze- 

czywiście dobył rewolweru, lecz 
go rozbrojono. Xa to CsertelU 
wzywał by Konstytuanta nie po- 
zwoliła się teroryzować przez 
grupę mniejszości, tj. przez bol- 
szewików. Rezolucya co do ustro- 

ju politycznego Rosyi, mianująca 
Rosyę Republiką Rad nie została 
uchwalona. 

— Dalsze szczegóły co do roz- 

wiązania Konstytuanty podają, iż 
na głównej- sesyi w sobotę zrana 

kiedy zgłoszono ową rezolucyę co 

do ogłoszenia Rosyi — Republiką 
Rad, zaraz salę opuścili przedsta- 
wiciele bolszewików — rządu i 

posłowie: wówczas pozostali w 

sali obrad socyał-rewolucyonerzy 
i inni partyjni postanowili 273 
głosami przeciw 140 pracować da- 

lej ; omawiano prawa ludu, ra- 

dzono nad zwołaniem Narodowej 
Konwencvi, lecz nim do jakich 
decyzyi doszli zebrani, Konsty- 
tutanta została rozwiązana w so- 

botę o godz. 4tej popołudniu. 
Charakterystycznym wysoce byl 
ustęp obrad ten, w którym oma- 

wiano sprawę układów pokojo- 
wych: ex-minister Czernow wy- 
raził się przvtem, iż jakkolwiek 
jest powszechnem przekonanie, iż 
w dzisiejszym swym stanie Ro- 
sva walczyćby nie mogła, lecz w 

każdym razie mogłaby ściągnąć 
na front wschodni spore armie 
Centralnych, mogłaby przez to 

nie pozwolić Centralnym na kon- 
centrowanie wszystkcih sił na za- 

chodnim froncit, gdzie decyzy,t 
wojny będzie rozegrana, a tem 

samem Rosya pomogłaby znako- 
micie Aliantom zachodnim i do 

pomyślnej owej decyzyi przyczy- 
niłaby się wydatnie. Te same pc*». 
glądy Czernow wyraził w inter— 

wiewie prasy. 

Z TARGÓW O POKÓJ. 

Londyn, 21. stycznia. — Ukła- 

dy pokojowe w Brześciu wstrzy- 
mane znowu, a delegacya rosyj- 
ska powróciła do Piotrogrodu: w 

interwiewie prasowym minister 
Trickij wyraził się, iż Niemcy 
chcieli tak manewrować, by ewen- 

tualnie zerwanie konterencyi pa- 
dio winą na stronę rosyjską, lecz 

się to im nic udało. Głównym 
nunktem nieporozumień jest Po1- 
=;ka, Litwa i Kurlandya, co do 

których Niemcy che,·'. s;e wreszcie 

godzić na udzie!en;e im srłosu co 

'o ich pobytu politycznego w ter- 

minie nie później, jak w rok po 
zawarciu pokoju, lecz narazie e- 

wakuować nie chcą tych krajów. 
Xa tem pertraktacye utknęły. Nie 

postąpiły również ni kroku ukła- 

dy toczące się w Piotrogrodzie z 

bawiącą tamże delegacya niemie- 

cką w sprawie wymiany jeńców i 

innych spraw pomniejszych. 

WALKA DRA GARFIELDA ZE SROGIM SMOKIEM ZIMY. 

ROSYA A JAPONIA. 

Paryż, 21. stycznia. — Rząd boi 
szewicki zażądał od Japonii wy- 
tiómaczenia w sprawie przybycia 
do Władywostoku japońskiego 
krażownika i wysadzenia na ląd w J 

marynarzy japońskich. Rząd ja- 
poński odpowiedział solennem 

zapewnieniem przyjaznych dla 

Rosyi uczuć, zaprzeczył jakimkol- 
wiek posądzeniom zaborczym i 

dodał, że pobyt ów japońskiego 
okrętu we Władywostoku jest 
chwilowy bez wrogich względów 
Rosyi zamiarów. 

CO SIĘ DZIEJE W AUSTRYI 
I W NIEMCZECH. 

Londyn, 21. stycznia. — W ca- 

łej Austryi szerzy się strajk gene- 
ralny polityczno ekonomiczny, 
zwrócony ostro przeciwko dalszej 
wojnie i przeciw Niemcom, któ- 
rzy pozbawiają Austryę wszelkie- 

go znaczenia i powagi zarówno w 

wojennych, jak w pokojowych 
działaniach; strajk ten jest też 

protestem przeciwko straszliwe- 
mu wyzyskowi ekonomicznemu 

Austryi na rzecz wojny, armii i 

Niemiec znowu... Po wielu mia- 

stach odbyły się masowe zebra- 
nia, pochody, demonstracye. Lud 
woła pokoju natychmiast — po- 

koju za wszelką cenę. Wszystkie 
fabryki broni i amunicyi zamknię- 
te — stanęły, wśród nich najwię- 
ksza z tych fbaryk w Austryi, fa- 

bryka w Wiener-Neustadt. Hr. 

Czernin, ustryacki minister spraw 
zagranicznych w interwiewie pra- 
sowym ogłosił, iż Austrya nie sta- 

je bynajmniej w drodze pokojo- 
wym pertraktacyom, lecz — nie 

żądając od Rosyi ani anexacyi ani 

indemnizacyi, pragnie z nią sto- 

sunków dobrych, sąsiedzkich. 
Rzym, 21. stycznia. — W Wa- 

tykanie oczekują w najbliższej 
przyszłości ważnych kroków po 

'kojowych ze strony Austryi.... 
Nic bliższego nie wiadomo. 

Eerlin, 21. stycznia. — W 
Yiemczech partva miltarna wzięła 
stanowczo górę — jest to partya 
Hindenburga i kronprynca — 

przeciwna Kuehlmannowi mini- 
strowi spraw zagranicznych. Nie- 

pokoi się prasa niemiecka nastro- 

jami w Austryi i wini rząd, że 

nie dość energicznie lud trzyma 
w Austryi. Niemieckie gazety pi- 
szą o zapewnieniu ze strony pru- 

skiego ministra wojny, gen. Stei— 

na, który wyraził się w interwie- 
wie, iż 'Niemcy w wojnie zwycię- 
żą nie dalej jak w maju i to nie 
na polu bitwy... W jaki sposób 
jednak będzie to zwycięstwo o- 

siągnięte; tego pruski generał nie 

powiedział. Xarazie jednak w 

ι Niemczech głód straszliwy i 

zniechęcenie do wojny coraz po- 

wszechniejsze. 

POLACY W AMERYCE. 
ODJAZD ŻOŁNIERZY POLSKICH 

ZE STEYENS POINT. 

— W środę zeszlei.2-0 tygodnia wy- 

jechało z Centrum Rekrutacyjnego 
w naszem mieście 30 polskich żołnie- 

rzy. Trzydziestu tego samego dnia 

rano przez Stevens Point wprost do 

obozu. 
Dnia 10 stycznia Cenrum Re- 

krutacyjne w Stevens Point pod kie- 

runkiem pana Szczepana H. Worzał- 

ły wysiało do obozu Armii Polskiej 
w Niagara on the Lake 50 ochotni- 

ków. Z żołnierzami wyjechał do obo- 

zu p. Jan Deptało, sierżant rekruta- 

cyjny z naszego Centrum. 

Wszystkich tych ochotników zre- 

krutowało Centrum ze Stevens Point 

w górnym Michiiranie i Minnesocie 

oraz w najbliższej okolicy Stevens 

Point. Ochotnicy ci przybyli do Ste- 

vens Point o północy we wtorek l 

przez cały dzień bawili w mieście na- 

szem, gościnnie przyjmowani przez 

miejscowy Komitet Obywatelski. Re- 

krutów pomieszczono na noc w sy- 

pialniach Centrum Rekrutacyjne- 
go. które się mieszczą w wielkiej sali 
p. Beniowskiego, oraz w jednym z 

hotelów. Rekruci pod kierunkiem p. 

Jana Deptały wstali o godzinie 8ej 
rano 1 «pożyli obfite śniadanie. Na- 

stępnie odbyły się formalności woj- 
skowe, zapisywania, poddanie ochot- 
ników badaniu lekarza Armii Pol- 

skiej, oraz Inne sprawy. O godzinie 
12:30 ochotnicy spożyli smaczny o- 

biad w sali Society, przygotowany 
przez panie z Komitetu Polek-Patryo 
tek. W czasie obiadu zasiedli przy 

stole okoliczni księża proboszczowie, 
omz zarzr-d miejscom ero Centrum 1 

KomPetu Obywatelskiego. 
Popołudniu obwożono ochotników 

po mieście Stevens Point, dla przv- j 
iemności. w automobilach. O godzi- 
nie 3:30 wszys"y ochotnicy udali <*'<■> 

w ordynku wojskowym do polskiego 
kościoła św. Piotra, gdzie miejscowy 
ksiądz proboszcz A. S. Elbcrt odpra- 
wił uroczyste błogosławieństwo z 

wystawieniem Najświętszego Sakra- 

mentu 1 serdecznie pożegnał jadących 
walczyć za Ojczyznę naszą Polskę. U- 

roczystość w kościele była podniosła 
! wycisnęła łzy z oka nie jednego. Nie 

którzy ochotnicy płakali, gdyż w I- 

ronwood, gdzie niema pols-kiego księ- 
dza, nie żegnali ich polscy kapłani 

! tak serdecznie, jak u nas. Zasłui^a w 
' tym wypadku leży po stronie zacnego 

patryoty polskiego i czcigodnego ka- 

płana księdza S. A. Erberta. Po tej 
! uroczystości w kościele, nastąpiła 
1 wieczorna piękna uroczystość żeg-- 

| nania ochotników. 
Na sali ,.Society" przygrywała ca- 

ły czas orkiestra Tow. Harmonii a 

ochotnikom podano kolacyę. Na po- 

żegnaniu tern byli wszyscy okoliczni 

! księża proboszczowie, p. S. H. Wo- 
rzałła oficer rekrutacyjny, p. Jakób 

ι 
Wojak prezes Komitetu Obywatel- 
skiego, p. Józ. "Worzalła kasyer Kom. 

Obyw., organizator Centrum p. Prze- 

włocki i burmistrz miasta dr. "Wal- 

ters, pan Sims pre/es szkoły Normal- 

nej i wielu innych wybitnych miej- 
scowych Polaków i Amerykanów. — 

Nad wszystkimi ochotnikami miał 
nadzór p. Jan Deptało. O północy o- 

chotnicy nasi odjechali specyalnym 
wagonem do Niagara on the Lake w 

Kanadzie. 

Z CHEEKTOWAGA, X. Y. 

W ubiegły niedzielę w kościele 
św. Jana GwaTbevta w Chektowadze 

przy Wolden ave., gdzie .powstaje no- 

wa dzielnica polska, dotąd pięknie 
się rozwijająca, rozdano parafianom 
pierwsze drukowane sprawozdanie 
finansowe za czas od dnia 22 wrze- 

śnia 1916 roku, t. J. od chwili zor- 

ganizowania parafii, do 31 grudnia 
1917 roku czyli do końca roku u,bie- 

głego. Sprawozdanie wykazuje ogól- 
ny dochód za czas oznaczony w su- 

mie $3,466.07. na co złożyły się o- 

plafy l ławkowego, kolekty w ko- 
ściele i po domach i ofiary pojedyn- 
czych parafian. Ofiarność parafian 
jest wielka i godna pochwały. Para- 
fia św. Jana Gwalberta, jak wynika 
z tegoż sprawozdania, liczy obecnie 

około 120 rodzin, zatem znacznie 

więcej niż było przy założeniu para- 
fii, kiedy to liczba ich nie dosięgała 
100. Dowód to, iż parafia wzrasta, 

stale, a wzrośnie jeszcze więcej, gdyż 
nowa ta dzielnica rozwija się prędko. 

Z GAYLORD, MICH. 
— Dnia 31go grudnia, 1917 roku 

wybuchł pożar na farmie Tomasza 

Malak, polskiego farmera i spalił się 1 

doszczętni» dom m'esr'kn'nv. Ponie- 

waż Malak miał w piwnicy 700 busz- j 
Ii kartofli pod domem w.-:zvstkie się j 
upiekły. Tak sa tao spaliły się wszyst- ( 
kie meble i zip^sy w domu. Szkoda 

jest więc wielka. 

Z PLAINS, PA. 
— Ks. Stefan S. Wożnicki odbył 

tu prymieye kapłańskie w kościele 

św. Piotra i Pawła. 

KALENDARZYK. 

Jutro, 22 stycznia: Św. Wincen- 

tego z Walencyi. — Św. Anastazyu- 

sza, m. 

Z Kongresu. 
Nowela o utworzeniu 

gabinetu wojny. | 
Częściowa odpowiedź niemiecka na 

zapytanie Prezydenta Wilsona. j 
Objaśnienia dyrektora kolei Mc Adoo 

„Gwardya federalna armii krajowej". 
Sprawa procesu La Follette'a. 

Różne Telegramy. 

„GABINET WOJNY". 

Waszyngton, 21 stycznia. — 

Dzisiaj zamierza senator Cham- 
berlain wnieść w Senasie Stanów 

Zjednoczonych swoją nowelę o 
1 

utworzeniu gabinetu wojny. Ma 
to być epokowe wydarzenie. Je- 
żeli bil zostanie uchwolony, to 

nowy gabinet będzie miał wła- 
dze nadzwyczajne; zależni od nie 

go będą sekretarz wojny i sekre- 
tarz marynarki, jakoteż wszyscy 
urzędnicy rządu, z wyjątkiem 
Prezydenta, który będzie mial 

prawo rewidować zarządzenia te- 

go gabinetu. Wszelkie różnice 

zapatrywań pomiędzy członkami 

obecnego gabinetu a innymi u- 

rzędnikami w sprawach prowa- 
dzenia wojny ten gabinet miał- 

by załatwiać, a jego rozporzą- 

dzenia, podlegle rewizyi Prezy- 
denta, byłyby obowiązujące dla 

wszystkich innych gałęzi rządu. 
Żaden członek obecnego gabine- 
tu nie ma być członkiem tego 
nowego gabinetu wojny, składa- 

jącego się z trzech członków mid 

nowanych przez Prezydenta, η 

pobierających po Sl2.000 rocz- 

nych pensyj. W edle bilu, ter- 

Z ADAMS, MASS. 

— Ks. F. Kołodziej, proboszcz tu- 

tejszy otrzymał w tych dniach nowe- 

go wikarego w osobie ks. Józefa 

Stańczyka. Ks. Stańczyk kształcił się 
w zakładach ks. B. Markiewicza w 

Miejscu Piastowem w Po-'.sce. Po 

przyjeździe do Ameryki przy pomocy 
ks. W. Michułki dostał się do se- 

minaryum 00. Sulpicyanów, które 
chlubnie ukończył. Wyświęcony zo- 

stał na kaipłana dn. 25 grudnia z. r. 

Liczy on około 25 lat i włada zna- 

komicie językiem polskim, francu- 
skim i angielskim. 

Ks. Stańczyk, już jako student od- 

znaczał się zawsze nieposzlakowana 
zacnością charakteru i niezwykła u- 

przejmością. Ks. Kołodziej zyskuje w 

nim bez wątpienia dzielnego pracow- 
nika — parafianie zaś zacnego ka- 

płana. 

Ks. F. Kolodmj objął, na żąda- 
nie biskupa parafię po ks. W. Żar- 
ku w Pittsiirld, z której utworzona 
została misya. 

— Konrar*, Wrońskiego wypadł 
bardzo dobrze tak pod względem ar- 

tystycznym, jak i pod względem ma· 

teryalnym. Ks. K. proboszcz ofiaro- 
wał wspaniałomyślnie $100.00. 

Z NEW YORKU, X. Y. 

— Sześcioletnia Paulina Sennik, 
zamieszkała z rodzicami przy Third 

ave., w Brooklynie, życiem przypła- 
ciła r.azwaaie sweno kuzyna 18-let- 

nieno T. Tyzlena. „wielkim łbem". 

Rozgniewany przezwiskiem. Tyzirr· 
uderzył kilka razy dziewczynkę, nic- 

to ułowicie poskutkowałt), bo nra-- 

wie w tej samej chwili Paulina u- 

kryła się za kanapa. 7awolała zno- 

wu „wielki łeb". Wówczas Tyzien 
pochwycił ja ostro za ramię, przysta- 
wił rewolwer do skroni i na miej- 
scu ja zabił. W pokoju znajdował się 
wtenczas Daniel Czo.pejdol 1 widział 
jak Tyzien pochwycił dziewczynkę J 
za ramię, ale myśląc, że to wszystko 
żarty, nie zdążył przeszkodzić mor- j 
derstwu. Zabójca natychmiast uciekł 

7 domu i chwilowo skrył się przed 
karzącą ręką. sprawiedliwości. 

min urzędowania tego gabinetu 
wojny miałby się zakończyć 6 

miesięcy po wojnie, lub też wcze- 

śniej, o ile to uzna za potrzebne 
Prezydent Stanów Zjednoczo- 
nych. 

O ile słychać, bil ten ma już 
poparcie kilku demokratycznych 
członków Senatu. Niewiadomo, 
w jaki sposób na projekt ten za- 

patruje się Prezydent, ale nie- 

którzy zapewniają, że są szanse· 

pozyskania jego aprobaty. 

PRUSKA IZBA PANÓW A 
PREZYDENT WILSON. 

Waszyngton, 21 stycznia. — 

W pruskiej izbie panów przyję- 
to rezolucyę, w której znowu 

przyznano cesarzowi niemieckie- 
mu wyłączne prawo stanowić o 

wojnie i pokoju. — jak donosi, 

depesza, nadeszła z Berna szwaj- 
carskiego. 'Brzmienie rezolucyi 
jest następujące: 

„Izba panów ma sihc przeko- 
nanie, że przy zawieraniu po- 
koju rząd będzie obstawał przy 
strzeżeniu praw cesarza niemiec- 

kiego. Prawa te są zagwaran- 
towane konstytucyą, a pokój po- 
winienby zostać zawarty od- 

powiednio do ofiar, jakie ponie- 
siono w ekonomicznych i poli 
tycznych interesach kraju". 

Do rezolucyi dołączono ko- 

mentarz następujący: 
„Prezydent Stanów Zjedno- 

czonych zapytywał się. czyli ro- 

kowania w Brześciu Litewskim 

prowadzą się w imieniu większo- 
ści rady państwa, czy też w !· 

mieniu partyi militarnej. Z'na- 

szej strony życzylibyśmy sobie 

stwierdzić, że niemiecki cesarz 

jest jedyną osobą, która wedls 

konstytucyi posiada wyłączne 
prawo stanowienia o wojnie i po- 

koju." 

MALA ZMIANA W ROZPO- 

RZĄDZENIU. 

Waszyngton, 21 stycznia — 

W sobotę zaprowadzono małqi 
zmianę w rozporządzeniu dr. 
Garfielda tyczącem się zamyka- 
nia pewnych lokalów i zakładów 
w poniedziałki aż do 25 marca 

191S, a mianowicie, wedle po- 

prawki zrobionej, teatra i inne 
publiczne lokale rozrywek zam- 

knięte być mają we wtorki za- 

miast w poniedziałki dla oszczę- 
dzania opału. Stało się to na 

gromadny protest właścicieli i 

zarządów takich teatrów, loka- 
lów. do którego dołączona była 
prośba, by zarządzenie znifsiO" 
tu» w ton sposób, pźebv we wtor- 

ki zamiast w poniedziałki roz- 

kaz zamykania był obowiązują* 
cym. Tyczy się to wszelkich 
lokalów rozrywek, teatrów, tea- 

trzyków z obrazami ruchomymi, 
kręgielń, sal bilardowych, sai 

tańca prywatnych i publicznych 
ftp. Kabarety zaś niogą być 
otwarte we wszystkie poniedział- 
ki, ale sprzedawać w takich lo- 
kalach trunków upajających nie- 

woliło, chyba że się przetsrzega 
zakazu ogrzewania. 


