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Z Chaosu Rosyjskiego 
Ministrowie-zamordowani! 
Ukraińcy przyjmują 
Pokój Niemiecki... 

Przesilenie w Austryi. 
Z Teatrów Wojny. 

W przedcdniuOfcnsy wyCentralnych 

Z Anglii: Ustąpienie Carsona. 

Wieści ■ CHin. 

CO SIĘ DZIEJE W ROSYI? 

Piotrogród, 22. stycznia. — 

I>waj ministrowie dawniejsi z cza 

sów 'Kierenskiego, minister finan- 
sów Szyngarew i minister-kontro- 
lor stanu, prof. Kokoszkin zostali 
zamordowani w szpitalu mary- 

narki, gdzie się znajdowali, prze- 
niesieni z fortecy SŚ. Piotra i Pa- 

wia, gdzie po zamachu bolszewi- 
ckim byli uwięzieni. Zamach 

morderczy urządzono tak, iż kil- 

kunastu zbrojnych wtargnęło no- 

cą do szpitala i zażądali wskaza- 

nia im łóżek ministrów obu: lu- 

dzie owi podeszli do iKokoszkina 

epizod, który spał i zastrzelili go 

śpiącego, dając doń dwa strzały, 
Szyngarew zbudzii się na głos 
strzałów i chciał protestować, 
lecz mordercy dali doń sześć 

strzałów i położyli go trupem, po- 

czem odeszli, nie zatrzymywani 
przez"nikogo. Obaj zamordowani 
należeli do stronnictwa narodo- 

wych demokratów ; dziś ani nawet 

nie wiadomo, kto ich zamordo- 

wał. 
— Wczoraj spełniono zamach 

morderczy na bolszewickiego ko- 

misarza wyborów, Oryckiego: 
strzelono doń, lecz kula chybiła, 
tylko lekko kontuzyonowała go w 

głowę. 
— Władze bolszewickie robią 

„porządek"' z Konstytuantą, ło- 

wiąc i więżąc jej co wybitniej- 
szych pracowników; aresztowany 
został Sawinkow, dawny minister 

Kierenskiego, a ma być też aresz- 

towany Czernow, prezes Konsty- 
tuanty, również dawniejszy Kie- 

renskiego minister. Wydział Wy- 
konawczy Kongresu Robociarzy i 
Żołnierzy obradował onegdaj noc 

całą nad sprawami Konstytuanty 
i uznał, że „Konstytuanta uśmier- 

ciła się sama sprzeciwiając się ży- 
czeniom mas pracujących, repre- 

zentowanych przez bolsżewików. 
Lenin premier bolszewicki byl 
głównym mówcą przeciw Konsty- 
tuancie na Wydziale wzmianko- 

wanym, na którym oklaskiwano 

go entuzjastycznie. Lenin dowo- 

dził, iż od początku rewolucyi wy- 

tworzył sic konflikt pomiędzy lu- 

dem pracy a Konstytuantą, zor- 

ganizowaną przez pierwszą rewo- 

lucyę ludową — czysto burżua- 

zvjną, kiedy demokraci obalili ca- 

rat : lecz od tego czasu wybił się 
na miejsce należne mu — lud pra- 

cujący i obalił burżuazyę, a rewo- 

h:cya październikowa była czysto 
socyalną, w której nowością jest 
Kongres Robociarzy i Żołnierzy, 
oraz rady ludowe, podobne do pa- 

ryskiej Komuny. Podobnej rewo- 

lucyi nie było dotąd! Te rady lu- 

dowe zastąpią Konstytuantę i par 

lamenty — skuteczniej działające 
dla dobra mas pracujących, które 

są głównym pniem narodu. Oto 

jest treść mowy Lenina, która sta- 

ła się wyrokiem śmierci dla Kon- 

stvtuantv. Dziś ma sio zacząć Kon 

jjres Rad ludowych Rosyi. lecz 

być może zostanie on odłożony. 

by dać «zansç zjechania się licz. 
niejszego delegatów*. Spodziewają 
się, iż ten Kongres ogłosi się 
Konwencyą iNarodową i załatwi 
wszelkie sprawy co do ustroju 
politycznego Rosyi — znosząc zu- 

pełnie Konstytuantę. 

TARGI O POKÓJ. 

Kopenhaga, 22. stycznia. — 

Prasowo donoszą o głosach nie- 
'mieckioh tej treści, iż gdy Trockij 
i delegaci rosyjscy przybędą znów 
do Brześcia Litewskiego — na 

ciąg dalszy wkładów z Centralny- 
mi — otrzymają tam ultimatum 
niemieckie, po kt6rem muszą sfc* 
nowczo — albo przyjąć, albo Od- 
rzucić warunki pokoju, podane 
przez Centralnych, inaczej zerwą 
oni układy. Jak dotąd to kwesty a 

zasadnicza — jak okupowane te- 

rytorva mają zdecydować swe sa- 

mo-stanowienie, bynajmniej me 

została załatwiona: każda strona 
ostatecznie pozostała przy swo- 

jem i do porozumienia nic nie 
przybliżyło parlamentarzy obu 
stron: Rosyanie żądają referen- 
dum swobodnego w owych kra- 
jach, a Niemcy powiadają, iż kra- 
je okupowane już należy uważać 
za zdecydowane co do polityczne- 
go ich ustroju. Xietylko sprawy 
Polski. Litwv i Kurlandyi tu są 
sporną kwestyą, lec< także iJzie 
o Finlandyę, o pretensye Ukrainy, 
o wyspy Aland, oraz o kaukaski 

| teren i Armenię. 

UKRAINA PRZYJMUJE PO- 
KÓJ NIEMIECKI. 

Amsterdam, 22. stycznia. 
Donoszą z Brześcia Litewskiego, 
iż parlamentarze Cetnralnych zgo 
dzili się z przedstawicielami U- 
krainy na zasady pokoju, który 
ma być zawarty, poczem zaraz 

wojska stron obu mają być cofnię- 
te z linii walk, a stosunki ekono- 
miczne mają być odnowione jak 
najrychlej dla obopólnego dobra. 
Gazety berlińskie z zadowoleniem 
piszą o tem, iż od wybuchu woj- 
ny nareszcie Centralni zdołali Do- 

dać znowu podstawę możliwego 
pokoju. Spodziewać się należy, iż 
zawarcie pokoju przez Ukrainę 
będzie ciężkim ciosem dla bolsze- 
wików w Rosyi, z którymi może 
doprowadzić do przewlekłych 
sporów a nawet walk. 

NASTROJE CENTRALNYCH. 

PRZESILENIE W AiiiZRYl. 

Amsterdam, 22. stycznia. — 

Ministeryum austryackie podało 
się do dymisyi : ces. Karol powie- 
rzył hr. Toggenburgowi formacyę 
nowego gabinetu ; ministeryum 
Seydla dotychczas urzędujące 
miało do walczenia ze zbyt silną 
opozycją Czechów i południo- 
wych Słowian, oraz socyalistów i 

widocznie w parlamencie musiało 
nic dostać większości poparcia, 

J skoro musiało ustąpić. λΝ całej 

Austryi gwałtownie wzmaga się 
[ruch opozycyi przeciw rządowi, 
na tle żywnościowo pokojowem, 
a także z powodu malkontentacyi 
'coraz więcej szerzącej się z tej 
przyczyny, iż Austrya jest wzięta 
w kompletną kuratelę niemiecką. 
Donoszą, iż w parlamencie au- 

stryackim dr. Seydl na owej 
krytycznej sesyi oświadczył imie- 

niem ces. Karoîa, że cesarz prag-' 
nie pokoju jak najgoręcej i go- 
tów jest uczynić wszystko, by po- 
kój ów przybliżyć, niestety pokój 
narazie możliwym jest z Rosyą 
tylko, a wobec tego odpowiedzial- 
ność za dalszą wojnę spada na 

(zachodnich Aliantów. Mówir tt·· 

Se} dl, iż Austrya stanowczo 

nie pragnie anexacyi ni indemni- 

zacyi, że chce tylko dobrych są- 
siednich stosunków z innemi pań- 

I stwami i honorowego pokoju, 
j prz\ zachowaniu własnych gra- 
nic. Co do Polski wyraźnie Seydl 
powiedział, iż Austrya uwa- 

ża ją za niezawisłą monarchię, żc 
nie chce bynajmniej dyktować 
jej decyzyi co do jej przyszłego 
ustroju,ani nawet co do jej przy- 
szłego do Austryi stosunku, na 

który nawet nikt z Austryi wpły- 
wu wywierać nie chce. 

ι — W sobotę minioną delegacye 
stronnictw i organizacyi pracy 
obu płci i rozmaitych narodowo- 
ści, zamieszkałych w Austryi 

udały się do premiera Sevdla z 

przedstawieniami żądań pokoju i 

pomocy ekonomicznej dla mrą- 

cych z głodu i wysiłku wszela- 

kiego ludów Austryi. Premier 

Seydl powtórzył swe enuncya- 

ęye wyżej streszczone, szerok} 

następnie komento\vane przez 

prasę. W szystkie owe jednak o- 

świadczenia nie zdołały odwrócić 
przesilenia ministeryalnego. 
Jakim jest skład nowego ministe- 

ryum, narazie nie wiadomo. 
— W całej Austryi strajki się 

szerzą przerażające—jako wyraz 

protestu ludności przeciwko rzą- 

dowej polityce wojennej : praca 

zorganizowana stawiła rządowi 
żądania następujące r zapewnie- 
nia, iż Austrya nie zerwie ukła- 
dów z Rosyą dla terytoryalnych 
różnic ; zmiana zupełna systemu 
aprowizyi; wprowadzenie wszę- 
dzie powszechnego, niczem nie 

ograniczonego prawa głosu w 

wyborach; zniesienie zarządzeń 
wojskowych w fabrykach, milita- 

ryzujących przemysł i pozbawia- 
jących robotnika wszelkich praw 
i przywilejów. 

KALENDARZYK. 

•Tutro. 23 stycznia : Św. Emerencyany 
p. 1 m. S w. Klemensa na. — Św. Eu- 

zebiusza. op. — &w. .Tana Jałmuinika. 
— Św. Rajmunda. 
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Oświadczenie Prezydenta. 
Waszyngton, 22. stycznia. — 

Prezydent Wilson ogłosił wczoraj 
wieczorem następujące oświad- 
czenie z Białego Domu do narodu 
Stanów Zjednoczonych : 

Oświadczenie Senatora Cham— 

berîain'a co cło obecnej bezczyn- 
ności i nieudolności rządu jest 
zdumiewającem i absolutnie nie- 
usprawiedliwionem przekręca- 
niem prawdy. 

Jest faktem, żc departament 
wojny wykonał zadanie niezrów- 

nanej wielkości i trudności z nad- 
I zwyczajną szybkością i sprawno- 
ścią. 

Były pewne opóźnienia i roz- 

czarowania i częściowe mylne wy- 

konywania planów, które wszyst- 
kie wyciągnięto na wierzch i prze- 
sadnie przedstawiono wskutek 

śledztw prowadzonych od chwili 

zebrania się Kongresu, — śledztw 
które ustawicznie niezbędnych u- 

j rzędników departamentu odcią— 
j gały od ich pracy, a oficerów od 
ich komend i które wielce przy- 

! czyniły się do takich opóźnień i 
i konfuzyi, jakie nieuchronnie po- 

wstały. 

W porównaniu jednakowoż z 

tem, czego dokonano, te rzeczy, o 

ile ubolewać nad niemi należy, 
mało były znaczącemi i nie popeł- 
niono błędu, któryby powtórzo- 
no. 

Nic pożytecznego lub służącego 
go przyśpieszenia albo ułatwiania 

wykonania zadań wojny dla rzą- 

du nie wynikło z tych krytyk lub 

śledztw. 

Dowiaduję się, że mają być za- 

proponowane reorganizacye przez 

Z KRAKOWA, NEBR. 

— Parafianie śś. Piotra i Pawła 

wraz ze swym szan. ks. proboszczem 
zamierzają, po ukończeniu wojny 
przystąpić do budowy wspaniałego 
nowego kościoła, a obecny obrócić na 

szkołę. Obecna własność parafialna 
jest na czysto wypłacona i w kasie 

parafialnej znajduje się już gotów- 
ką. kilka tysięcy dolarów na nowy 

kościół. Familii wszystkich przynale- 
żących do parafii krakowskiej moż- 

ua śmiało liczyć na 150. Farmerzy 

polscy są. tu w ogóle wszyscy zamoż- 

ni. Grunta w tej okolicy są żyzne i w 

wysokiej cenie po $150 do $175 za 

mórg. Osada krakowska słynie z te- 

go, że najwięcej ze wszystkich osad 

polskich w Nebrasce, złożyła na bied- 
nych braci w Polsce. Naturalnie, przy 

czynił się do tego nie mało swemi 

kazaniami ks. prob. Soliwowski. 
— Nieszczęsnemu wypadkowi u— 

legł w niedziel rano. dnia l3go b. m. 

ob. Andrzej Żelazny, który chcąc u- 

dać Bię na polowanie, dosiadł konia I 

ustawodawstwo, — mnie się w 

tem nie radzono i wiem o tern z 

drugiej ręki ; propozycye te jedna- 
kowoż przychodzą po czasie, kie- 

dy skuteczne metody reorganiza- 
cyi po dojrzałym namyśle zostały 
wykończone, a ponieważ te zarzą- 
dzenia były wynikiem doświad- 

czenia, przeto prawdopodobniej 
niż inne będą skuteczne, byleby 
Kongres usunął niektóre ustawo- 

we przeszkody rygorystycznej or- 

ganizacyi departamentowej, które 
im stoją w drodze. 

Propozycye prawodawcze o któ 

rych słyszałem wymagałyby do- 

datkowych zwłok i zamieniłyby 
nasze doświadczenie na stracone 

wyłącznie wysiłki. 

Moja współdziałalność i usta- 

wiczne konferencye ze sekreta- 

rzem wojny nauczyły mię uważać 

go za jednego z najzdolniejszych 
publicznych urzędników, jakich 
kiedykolwiek znałem. Kraj wkró- 
tce się przekona, czyli on, czy też 

jego krytycy rozumieją się na in- 

teresie obecnie prowadzonym. 
Utrzymywać, jak to uczynił Se- 

nator Chamberlain, że nieudolność 

panuje w każdym departamencie 
i biurze rządowem, znaczy okazy- 
wać taką nieznajomość faktycz- 
nych stosunków, iż niepodobna 
przywiązywać żadnej wagi do ta- 

kich oświadczeń. 

Jestem zmuszony wnosić, że 

oświadczenie takie wynikło raczej 
z opozycyi ku całej polityce rzą- 

du, aniżeli z poważnego zamiaru 

zreformowania jego postępowa- 
nia. 

WOODROW WILSON. 

nareszcie sięgnij! po obok stojącą 
naibitą. dubeltówkę, której kurek się 
o jakiś drut zahaczył, a rezultat byi 
ten, że z dubeltówki padł strzał, go- 

dząc żelaznelio w bok śmiertelnie. 

Pogrzeb śp. Żelaznego odibył się w 

środę, dnia 16go stycznia z domu 

żałoby w okolicy St. Edwards, Nebr. 

do kościoła polskiego śś. Piotra i 

Pawła w Krakowie, gdzie po odpra 
wieniu nabożeństwa żałobnego przez 
ks. Sollnowskiego, a stamtąd na 

cmentarz polski. 
Śp. Andrzej Żelazny pochodził ze 

Szynwalda, w Galicyi, a do Amery- 
ki i to wprost do Nance powiatu 
przybył przed dwudziestu trzema la- 

ty. Pozostawia po sobie żonę Helenę 
z Czubów i pięcioro dzieci, z których 
najstarsze jest córka Jadwiga. 

Z DETROIT, MICH. 
— Automobil ciężarowy uśmiercił" 

lOcioietniiuo Henryka Strzałkowskie 
go z pnr. 435 E. Forest nve. Chłopak 
popychał wózek z węglem ciągniony 

» 

prze/ 1-letniego brata. Szofera uwię- 
ziono. 

Prez. Wilson zwalcza 
bile wojenne. 

Zwolal przywódców demokra- 
tycznych na konferencyę. 

Dał ostrą odpowiedź na atak 
senatora Chamberlaina. 

Senator Stone atakuje Roosevelta i 

innych republikanów. 
PREZ. WILSON ZWALCZA 

BILE WOJENNE. 
Waszyngton, 22 stycznia. — ! 

Prcz. Wilson wypowiedział ot- 

wartą wojnę bilom, wniesionym 
w senacie przez senatora Cham- 

berlaina, z których jeden propo- 
nuje ustanowienie rady wojennej 
z trzech cywilnych z władzą iiad 

całym gabinetem, a drugi propo- 
nuje zamianowanie dyrektora za- 

pasów wojennych. 
Bile te wczoraj przyszły pod 

debaty w senacie. Zwolennicy 
administracyi doprowadzili do 

odłożenia akcyi do czwartku· 

Prezydent Wilson 2wołał wczo 

raj na konferencyę przywódców 
demokratycznych ze senatu i iz- 

by posłów i oświadczył im, że 

bile nie powinny być przeprowa- 
dzone. Na konferencyi tej byli 
obecni senatorzy: Williams, 
Robinson, Martin, Swanson, 
Smith, Myers, Mollis, Pomerene, 
Beckham i Simmons. 

Z wielkiem oburzeniem prezy- 

dent Wilson wyraził się υ tych 
demokratycznych senatorach, któ 

rzy się przyłączyli do republika- 
nów, ażeby przeprowadzić bile, 
które rzucają rcflekcye na spo- 

sób prowadzenia wojny przez 
administracyę. 

Obecni na konferencyi uwiado- 
mili prezydenta, że z demokra- 

tów tylko senatorzy Hitchcock i 

Keller poprą senatora Chamber- 
laina w ostatniej chwili, że se- 

nator Reed sie waha, i że nie- 

którzy republikanie, jak senator 

Lodge, są^ przeciwni bilowi o ra- 

dzie wojennej nad gabinetem. 
Senator Lewis kieruje w se- 

nacie walką przeciw bilom wojen 
nym i wczoraj wyraził się 7 pcw- 

llOSClîl, ZC DUC zusuilirt uum. 

Nic ulega wątpliwości, żc prze- 

prowadzenie bilów wojennych w 

senacie wbrew opozyci prezyden- 
ta Wilsona będzie rzeczą nadz- 

wyczaj trudną, a w izbie niższej 
po prostu niemożliwą. Obydwa 
komitety izby niższej, t. j. komi- 
tet dla spraw militarnych i ko- 

mitet marynarki, są stanowczo 

nrzeciwnc jakiejkolwiek akcyi ze 

strony kongresu, któraby zakra- 

wała na zdyskredytowanie prez. 
Wilsona i jego administracyi. 

Prez. Wilson wczoraj wydał 
nadzwyczajną ostrą odpowiedź 
na atak, zawarty w mowie, wy- 
głoszonej przez sen. Chamber- 
laina w sobotę w Xowym Yor- 
ku. W mowie swej senator wy- 
raził się między innemi, żc cała 

amerykańska maszynerya wojen- 
na zawiodła, że przestała niemal 

funkeyonować i że znajduje się 
nieudolność w każdem departa- 
mencie rządu Stanów Zjednoczo- 
nych. 

Odpowiedź prez. Wilsona jest 
podana w całości w sąsiedniej 
szpalcie. 

Gdy ją senator Chamberlain 
odczytał, widocznie zrozumiał 

natychmiast, że się zbyt daleko 

zagalopował, gdyż zaczął się tło- 

maczyć, żc mówił bez przygo- 
towania, i bez żadnych notatek, 
że krytykował tylko maszyneryc 
wojenną i prowadzenie wojny, a 

nic cały rząd. Złożył takie u- 

znanic sekretarzowi wojny Ba- 
kerowi za jego dotychczasowe re- 

formy w kierownictwie wojny, 
lccz utrzymywał, że na miejsce 
rady krajowej obrony, wydziału 
przemysłu wojennego i komitetu 
,elearance", które nie mają żad- 

nej władzy, gdyż są tylko ochot- 
nicze i doradcze, potrzebne jest 
ciało, z prawdziwą władzą nad 

wszystkiemi czynnościami wojen- 
neini. 

SEN. STONE ATAKUJE 
ROOSEVELTAI INNYCH 

REPUBLIKANÓW. 

| Senator Stone wczoraj w sena- 

J cie podczas debatami nad bilami 

wojennymi wygłosił przygotowa- 
j ną mowę, w której w nadzwy- 
! czaj ostrych słowach zaatakował 
! Roosevelta i innych-'" republika"-* 
j nów, odpowiadając na ich zarzu- 

ty, iż prezydent Wilson w pro- 

! wadzeniu wojny kieruje się wzglę 
I danii dla swych faworytów poli- 
tycznych. Senator Stone prze- 
mawiał przez dwie godziny. O* 

skarżył republikanów, że w swych 
krytykowaniach tylko się kierują 
politykierstwem, że już prowa- 

dzą walkę, ażeby zwyciężyć we 

wyborach kongresowych w r. 

1918 i we wyborach prezvdencyal 
nych w r. 1920. iNajprzód sen. 

Stone zaatakował sen. Penrose. 

który jest przywódcą republikań- 
skim w senacie, a następnie Roo- 

sevelta, którego nazwał „groź- 
bą", „obstrukcyą" i ,.najgorszym 
buntownikiem z wybitnych osób 
w Stanach Zjednoczonych". Sto- 

; ne potępił artykuły Roosevelta, 
które się pojawiają w ,,Kansas 
City Star" i przedrukowywane są 
w innvch trazetach. Stone liaz- 

wał tc artykuły „łotrowskimi 
gryzmołami". Rooscvclta takie 
nazwał „najpotężniejszym agen- 
tem kajzera w tym* kraju." Każ- 

dy inny mniej wybitny człowiek, 
mówił p. Stone, za pisanie takich 
artykułów juiż dawno miałby pro- 
ces o nielojalność. 

Senatorzy Lodge, New i inni 

odpowiedzieli na te zarzuty. Do 
nich znów zabrali głosy demokra- 

tyczni senatorzy, jaik: Lewis, 
Kirfby i inni, którzy republika- 
nom jeszcze więcej się dali wc 

znaki. Debaty trwały do końca 

sesyi, tak że do debat nad bila- 

mi wojciinymi nie przyszło. 
Między innymi sen. Penrose 

krytykował prez. Wilsona, że wy 
słał pułk. liouse'a jako swego o- 

sobistego reprezentanta w komi- 

syi amerykańskiej na konferen- 

cyę międdzyaliancką, która się 
odbyła w Paryżu, podczas gdy 
inne rządy wysłały swych pre- 

mierów. Sen Penrose nazwał 

pułk. Housc'a „lobbyistą". 
Sen. Lewis na to zażądał wy- 

jaśnienia i dowodów, że pułk. 
House jest „lobbyistą", i tak przy 

parł tein sen. Penrose do muru, 

żc ten zmuszony był oświadczyć, 
* ✓. 

że się Wyraził nieoględnic, gdyż 
faktem jest, że pułk. House nie 

jest i nigdy nie był „lobbyistą". 


