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AUSTRYA USTĘPUJE: CHCE POKOJU! 
Z Chaosu Rosyjskiego 

Z Teatrów Wojny. 
Rejdy na Miasta Niemieckie. 
INNE TELEGRAMY 

Anglia ogranicza Żywność, 
AUSTRYA PRAGNIE PO- 

KOJU! 

USTĘPUJE SOCYALISTOM. 
Kopnchaga, 23. stycznia. — 

Trasa donosi, iż rząd austryacki 
ccs. Karola zgodził się pod prc- 
syą powszechnego strajku, jaki 
i'rządzono w całcj austryackicj 
industryi wojennej na program 
żądań socyalistycznych, którego 
punkty najważniejsze są: Lepsze 
zarządzenie aprowizyjne, tj. żyw- 
nościowe. zniesienie militarysty-- 
cznych zarządzeń i środków w fa- 

brykach. dotąd zupełnie podda- 
nych pod kontrolę władz wojsko- 
v. ych. powszechne niczetn nie o- 

graniczone prawo głosu — wra*. 

7 zupełnem równouprawnieniem 
kobiet. Rząd od siebie dodał zape- 
v nienie, iż najusilniejszem jeero 
staraniem bodzie dążyć do co naj- 
rvchleiszego pokoju. Po tych kon 
~ *r- ♦ \ -- y 
cesyach ze strony rządu wszyst- 
kie strajki zostały w poniedzia- 
h k odwołane. Zdaje się. że jednak 
rie skończą się na teni trudności 
a ustryacko-węgierskie : ferment 
• ι·ιΙΙ·Λ«ίηηί·ιι'ν! met iv ιιιλππγγΙιιι 

tej zbyt głęboko zakorzeniony i 

zbyt wicie przyczyn posiada uza- 

sadnionych, wśród których jedna 
r najgłówniejszych jc^t niechęć 
AYęgrów clo monarchii Habsbur- 

gów. wyzyskującej λΝ çgrv w tej 
wojnie na rzeczXiemiec i niemie- 
ckich krain Λ ust m ; również se- 

faratystpczne dążenia Czechów 
wielce są niepokojące; Czesi — 

jak wiadomo — dążą niemal ot- 

warcie do oderwania się od Au- 

stryi. W* Austryi silna panuje cen 

ztira, stąd wiadomości pewnych 
rwało — np. niema dziś potwier- 
dzenia o rezygnacyi premiera dra 

Seydlera i zamianowaniu jego na- 

stępcą lir. Toggenburga. Spo- 
dziewać się należy, iż rząd au- 

stryacki mieć bedzie obecnie po- 
farcie umiarkowanych socyali- 
stów austryacko węgierskich, 
którzy swoją drogą — coraz no- 

ve żądania stawiają, wśród któ- 
rych są i takie, jak uwolnienie z 

więzienia, dra Adlera, mordercy 
wsteczniczego premiera austryac- 
kiego Stuerghka. za co zrazu Ad- 

ler został skazany na śmierć, póź- 
niej mu karę zmieniono na więzie- 
nie dożywotnie, a wkońcu będą 
musieli i wypuścić go zupełnie. 
AV Austryi panuje głód ϊ nędza 
powszechna, zagrażając nawet ar- 

r.iii, niedostatecznie prowianto- 
wanej od dawna. Pomimo cenzu- 

rowanych telegramów doszły wie- 

ści, iż w zeszłym tygodniu w ca- 

li j Austryi po większych mia- 

stach wybuchły walki i rozruchy: 
tłumy plądrowały i rabowały 
gr łady żywności, w walkach uli- 

cznych wiele osób zostało pokale- 
czonych. \"a W ęgrzech zatrzyma- 
uo podobno dalsze transporty 
zboża i mąki dla Austryi i dla 
Niemiec. Ogólnie też w całej Au- 

itryi a także i w Niemczech po- 

tępiają przenoszenie żołnierzy 
niemieckich i austryackich ze 

wschodniego frontu na zachodni : 

ludzie się burzą i skrzykują, iz 

walczyć dalej nie chcą... 

KALENDARZYK. 
Jutro. 2 4 s-tyesnia: Św. Tymoteu- 

%Là, m. — Św. Ba była sa, b. — Ów. 

fcUcedoniu3za. — śwr. Kadoka. 

NASTROJE W NIEMCZECH. 

Amsterdam, 23. stycznia. — 

Prasa niemiecka w kontroli cen 

/.tiry bardzo silnej i pilnej nic wii 
le może pisać otwarcie, lecz i t< 

odezwania się jej, które były mo 

źli we, wiele dają do myślenia 
Przedewszystkiem stosunki v 

Anstryi powodują w Niemczecl 
zaniepokojenie; w samych Niem 
czech — choć militaryśei gór* 
wzięli, lecz i druga partya pokojo 
wa — bez anexacyjna w sile jes 
znacznej i liczyć się z nią muszą 
że się bądź co bądź nie wszysc} 
nawet u sterów rządu niemieckie 
go godzą na pangermanistyczm 
zaborcze tendeneye dowoden 

jest, iż w tych dniach zrezygno- 
wał wiceadmirał Mueller, szei 

sztabu marynarki niemieckiej 
podobno z tego powodu, iż nie 

chciał się godzić na anexacy^, .a 

przemawia! mu do przekonania 
pokój na warunkach Lloyd- 
George'a i Wilsona. Pangermani- 
ści silą się na pozyskanie narodu : 

admirał Tirpitz objeżdża kraj i 

mowy wygłasza, by wmówić lu- 

dowi, że Niemcy muszą ostatecz- 

ne osiągnąć zwycięstwo. Co dc 

targów pokojowych — sytuacys 
bez zmiany. Charakterystycznym 
jest głos gazety „Zukumft", wy- 
dawanej przez Maxymfliana Har- 
dena: pisze ona. iż ten, kto chce 

wydrzeć Kosy i — Polskę, Litwę i 

kurlandyę, ten robi się wrogiem 
zaciętym Rosyi na całą przysz- 
łość; co do Alzacyi i Lotaryngii 
— oczywista nikt z Aliantów nic 

przypuszcza, by Niemcy były 
skłonne oddać je obecnie, lecz co 

będzie za lat parę, po podpisaniu 
pokoju, kiedy można będzie sko- 

munikować się z ludem owych 
krain i pozna się jego pragnienia ł 
Kończy Harden zdaniem, że zaję- 
cie Alzacyi i Lotaryngii było 
grubym błędem politycznym Nie- 

miec. 

Z CHAOSU ROSYJSKIEGO. 

Piotrogród, 23. stycznia. — 

Premier Lenin i inni wykonawcy 
władz bolszewickich zarządzili 
śledztwo i pościg- energiczny mor 

derców Kokoszkina i Szyngarc- 
wa, dawniejszych ministrów Kie- 

reńskiego, zamordowanych oneg 

daj w szpitalu w nocy, przez nie- 

schwytanjch dotąd żołnierzy ma- 

rynarki. W całem mieście mord 
ów nieludzki wywołał głosy obu- 
rzenia i protestu : zamordowane 

bowiem ludzi wybitnych, czystej 
przeszłości, tylko odmiennych za- 

sad politycznych — zamordowane 

ich w nocy, we śnie — chorych, λ\ 

szpitalu... i w kilkunastu strze- 

lali mordercy do bezbronnycl 
dwu chorych... To nie był czyt 

rewolueyonistów — to bandyc 
byli jego sprawcami. Takim jesl 
powszechny głos opinii. Co do u- 

kładów pokojowych nic pewnegc 
nie wiadomo, podobno tylko Tro 

ckij nie ma już więcej powróck 
do Brześcia Litewskiego. W Ru- 

munii podobno agitacya bolszewi- 
cka sprawiła nader silny ruch re 

wolucyjny: na froncie rumuńsko- 

rosyjskim bratanie się wojsk nic 

u^-taje: wzajemnie odwiedzają 

J się żołnierze i oficerowie stron o- 

bu, a to też czynić nuisi swoje: 
Rumunia nie wiele na to zdziałać 

może, ponieważ odbywa się to w 

"granicach, określońych ZaWiesfe-' 
niem broni. Walki z kozakami i 

l kraińcami znów silniej rozgo- 

rzały : donoszą, iż wojska oddane 
bolszewikom pokonały Dońców i 

Ukraińców w okolicy Połtawy i 

zajęły to ważne miasto. Ukraiń- 

cy usiłują wyprzeć bolszewików 
z Charkowa, jak dotąd im sic to 

nie udało. 

Z TEATRÓW WOJNY. 

PRZED WIELKĄ OFEN- 
SYWĄ.... 

Paryż, 23. stycznia. — Francya 
i Alianci oczekują wielkiej ofen- 

sywy Centralnych w zupełnym 
spokoju, gotowi na jej odparcie 
zwycięskie, choćby opłacone masą 
ofiar. Powiadają, że bitwa ta bę- 
dzie największą w tej wojnie, mo- 

że nawet decydującą — i na to się 
v: całej pełni zanosi. Komenda a- 

liancka śledzi pilnie wszelkie ru- 

chy wojsk niemieckich — najwi- 
doczniej na to, by z nich korzy*- 
stać odpowiednio. Ogólnie spo- 

dziewają się, iż skoro tylko zima 

się przesili — walka się zacznie 

na całej linii. 

RAPORTY. 

Paryż, 23. stycznia. — Pod Na- 
varin wsią Xiemcy rejd puścili na 

linie francuskie: odparci; pod 
Auberieve była potyczka: Fran- 
cuzi wzięli jeńców kilkunastu : 

nocą Francuzi rewanżując sie 

Niemcom puścili rejd pod Nava- 

rin na okopy niemieckie i wdarli 

się aż do ich trzeciej linii, niszcząc 
wszystko gruntownie ; pod 
Rhcims próbę rcjdu niemieckiego 
odparto ogniem bateryi. Xad Mo- 

zą kanonada. 
Londyn, 23. stycznia. — W o- 

kolicy Ypres wzięto w potyczce 
Niemcom dwie mitraliezy; pod 
St. Quentin Niemcy wykonali 
rejd na okopy angielskie — od- 

.party; kanonada silna na całej li- 

: r.ii. Awiatyka angielska zbombar- 
■· dowała w poniedziałek w nocy 

miasta Courtrai, Roulers, Rum— 

beke, oraz dalej wgłąb Niemiec, 
: gdzie zbombardowały aeroplany 

angielskie — fabryki wojskowe w 

Bernstorffie, pod Metzem, w 

Ttiionville i w Amaville. 

Rzym, 23 stycznia. — W doli- 

r.:e Lagarina i nad Brentą obu- 

stronna silna akcya działowa; na 

I 

Monte Grappa i Piave, dalej nad 

górną Adygą również strzelani- 
na ; patrolowe utarczki na 

prawie linii trwaja 

wali ataku wręcz, lecz zostali ba- 

teryami włoskiemi rozproszeni. 
Paryż, 23. stycznia. — Xa macc 

dońskim terenie po Butkowa Buł- 

garzy rejd urządzili — bez rezul- 

tatu, odpowiedzieli Anglicy ta- 

kimże samym rojdem i wzięli 
garść jeńców, oraz szkód sprawili 
wiele nieprzyjacielowi. W dolinie 
S ba były poważniejsze poty- 
czki. Lotnicy angielscy bombar- 

dowali ostatnio Scres i stacyc ko- 

lejowe okoliczne. 

Berlin, 23. stycznia. — Na 

fiandryjskim odcinku strzelanina 
ożywiona, głównie pod Ypres, w 

kilku punktach były utarczki z 

angielskimi patrolami: próby 
podchodów angielskich odparto 
w starciach wręcz. W Argonne 
artyleryjska robota nic ustaje; w 

kilku punktach próbne ataki fran- 
cuskie odparto. Nad Mozą strze- 

lanina nieustanna. Awiatyka obu- 

stronnie czynna. 
— Na włoskim i macedońskim 

froncie niema ważniejszych wy- 
aarzeu. 

Konstantynopol, 23. stycznia.— 
Raport turecki donosi, i/, krążow- 
niki „Midulu" i „Sułtan Selim'' 
w pomyślnym ataku, skierowa- 

nym przeciwko statkom angiel- 
skim w okolicy wyspy Imbros, 
zatopiły dwa monitory angielskie 
„Raaglan" i „M. 28.", oraz dwa 

aeroplany zniszczyły, a nadto 
zbombardowano na owej wyspie 
składy angielskie amunicyi. W 

powrocie „Midulu" został zato-- 

piony przez miny, a „Sułtan Se- 
lim" został uszkodzony prze*, 
działa angielskie. 

Londyn, 23. stycznia. — IYaso- 

wo donoszą, iż okręt „Sultafi Se- 

lim", który schronił się uszkodzo- 

ny ciężko w cieśniny Dardanel- 
łów, zbombartJowany przez dzia- 

ła angielskich okrętów jest abso- 

lutną już ruiną: zatonąć nic mo- 

że, bo osiadł na mieliźnie przy 

brzegu, lecz jest nie zdatny do u- 

zytku już żadnego. 

INNE TELEGRAMY. 

ANGLIA OBOSTRZĄ ŻYW- 
NOŚCIOWE PRZEPISY. 

Londyn, 23. stycznia. — Lord 

Rhondda, rządowy kontroler 

spraw żywnościowych obostrzył 

znacznie dotychczasowe przepisy 
żywnościowe: nowe zarządzenia 
stosują się do wszystkich hote- 

lów, jadłodajni, restuaracyi, na- 

znaczają d wa 1 >'£0 ù ni η bez 

mięsa — środę i piątek w kraju, a 

I wtorek i piątek λν Londynie; nad- 

to w żadnym dniu nie wolno spo- 
żywać żadnego mięsa między go- 
dzinami 5tą i 10:30, mleka jako 
napoju używać nie wolno — wy- 

łącznie ono dla dzieci niżej 10 lat 
wieku. Nadto wyznaczono najdo- 
kładniej wiele uncyi podawać na- 

leży potraw mięsnych, mącznych, 
t'uszczu, cukru itp. 

! TELEGRAMY KRAJOWE 
ROOSEVELT ma wygło- 
sić SENSACYJNĄ MOWĘ. 

Waszyngton, 2-3. stycznia. — 

Roosevelt ma jutro wygłosić swa 

mowę w klubie „National Press 

Club", która ma być nadzwyczaj 
sensacyjną, gdyż ma w niej odpo- 
wiedzieć na atak onegdajszy sen. 

Stone'a. Roosevelt po to tylko tu 

przyjechał, ażeby zdobyć kontro- 

li nad partyą republikańską i po- 
kierować walką przeciw admini- 

stracyi, która się obecnie skupia 
w bilach wojennych sen. Cham- 
berlaina. 

Waszyngton kipi i wre. Cieka- 
wość najwyższa panuje, jak Roo- 
sevelt odpowie człowiekowi, kto. 

ty go nazwał,.najpotężniejszym a- 

gentem kajzera w tym kraju." 
Znawcy polityczni mówią, że 

prez. Wilson na razie nie będzie 
się do walki mieszał i krytyki 
Rooscvclta będzie ignorował. 

Roosevelt zamieszkał u swej 
córki, pani Alicyi Longworth, 
gdzie przyjął wczoraj bardzo 

wielką liczbę swych zwolenników. 
Republikanie są za Roosevel- 

tem i konserwatyści zapominają 
ostatni rozlani progresywny. O- 

negdaj bronili w senacie Roosc- 
vclta przed atakami demokratów 

tacy konserwatywni republikanie 
jak sen. Lodge i sen. Pcnrose. 

Zwolennicy Rooscvclta, którzy 
obecnie starają się o opanowanie 
komitetu krajowego partvi repu- 
blikańskiej, zdobyli pierwszą 11- 

tarczkę. Na posiedzeniu stibkomi- 
tetu przeprowadzili uchwałę, aże- 

by obecny komitet kampanijny i 
komitet doradczy były nadal 11- 

trzymane. Obydwa komitety są 
za RoQseveltcm. 

Jr, 

Projekt „embargo" 
na trzy koleje. 

Nowy plan dystry- 
bucyi węgla. 

Rezultat 5-cioÉiowych wakacyi 
Prezydent a bile wojenne. 

Roosevelt jutro wygłosi sensacyjną mowę. 

Trzy pisma irlandzkie wykluczone z poczty. 
Wielki rabunek „kaczką". 

Francya dzierżawi okręty niemieckie od Brazylii. 
EMBARGO NA TRZY KO- ! 

LEJE. 

Waszyngton, 23. stycznia. — 

N'aj gorsza faza sytuacyi węglo- 
wej już minęła, lecz jeszcze panu- 
je ścisk na kolejach, zwłaszcza 

wschodnich, który pogarszają o· 

stre mrozy i przeładowania wsku 
tek zamówień wojennych, wyno- 
szących obecnie kilka i kilkanaś- 
cie razy więcej, aniżeli w czasach 

przedwojennych. Dotyczy to 

wszystko prawic wyłącznie Sta- 

nów, położonych na wschód od 

Mississippi i na północ od Ohio, 
a jeszcze więcej Stanów na 

wschód od Pittsburgha i Buffalo. 
Dalsze drastyczne kroki okazu- 

ją się konieczne. 

l'. W. Parsons, redaktor pisma 
węglowego „Coal Age", który 
wrócił wczoraj z W aszyngtonu 
do Nowego Yorku, oświadczył, żc 

pięciodniowe wakacye, które się. 
dziś kończą, są tylko pierwszym 
z dalszych kroków, które dr. 

Garfield, administrator opalu, 
poweźmie. „Jest bardzo możliwe" 
— mówił p. Parsons — „żc wkró- 

tce zostanie wydany zakaz, zno- 

szący kursowanie pociągów kole- 

jowych orzez oznaczony czas." 

Wczoraj dr. Ciarfield przesłał 
do generalnego dyrektora kolei 
McAdoo prośbę o nałożenie „em- 

largo" na trzy koleje, tj. zakaz, 

ażeby koleje te nie przyjmowały 
dla przesyłki żadnego frachtu 

prócz żywności, węgla i pewnych 
zapasów wojennych. 

Wczoraj popołudniu nałożono 

takie „embargo" na kolej Xor- 
fclk and Western. 

Dr. Garficld wymienił w swej 
prośbie następujące kolcie: Pcnn- 

sylvania na wschód od Pittsburg, 
Baltimore and Ohio oraz Phila- 

dclphia and Reading. Dr. (Jar- 

ficld proponuje, ażeby ..embargo'' 
natychmiast zostało w życic 
wprowadzone i trwało kilka dni. 

Sytuacya bowiem na tych kole- 

jach, które wszystkie prowadzą 
do portów wschodnich od kopalni, 
jest taka, że dla złamania ścisku 
nic wystarcza wyłącznie zniesie- 
nie konkurcncyi i kontrola rządo- 
da, lecz drastyczny krok, ażeby 
przeciwdziałać następstwom mro- 

zu. Zakaz taki zaradzi brakowi 

wagonów dla przewozu węgla. 
Trak próżnych wagonów — oto 

klucz do całej sytuacyi, — i do 
braku węgla i do zastoju we fa- 

brykach. Ścisk w ruchu kolejo- 
wym, powolność, z jaką fracht 

dostaje się do miejsca przeznacze- 
nia i bywa wyładowany, jest 
powodem, że nie ma próżnych 
wagonów przy kopalniach. Wy- 
kluczenie pewnych towarów z 

frachtu na pewien czas uwolni 

wszystkie te wagony dla przewo- 
zu węgla. 

P. McAdoo nic bardzo sprzyja 
takim zakazom, sądząc, że złą- 

czenie wszystkich kolei pod kon- 
trolą rządową powinno wszelkim 
zadaniom sprostać. Twierdzi, że 
już na wszystkich kolejach wę- 
giel i żywność mają pierwszeń- 
stwo. Przyrzekł jednakże przestu 
dyować cyfry, które dr. Ciarfield 
przedłożył na umotywowanie 
swej prośby. 

P. McAdoo i dr. Garfield obec- 
nie pracują nad nowym planem 
dystrvbucyi węgla, według któ- 
rego długie transporty mają być 
zniesione, a każda miejscowość 
ina otrzymywać węgiel z najbliż- 
szych kopalń, co zaoszczędzi wie- 
le pracy kolejom. 

REZULTAT PIĘCIODNIO- 
WYCH WAKACYI. 

Waszyngton, 23. stycznia. — 

Administracya opalu wydała 
wczoraj streszczenie rezultatów 
pięciu dni przymusowych waka- 
cvi, które objęły wszystkie fabry. 
ki w połowic Stanów Zjednoczo-. 
nycli na wschód ud Mississippi i 
cd Kanady do Zatoki Meksykań- 
skiej. Oto streszczenie: 

Raporty, jakie otrzymaliśmy, 
wykazują, że g?ówne cele rozpo- 
rządzenia, tj. zaopatrzenie okrę- 
tów we węgiel i dostarczenie te- 

goż dla potrzeb domowych i kom- 
pnnin utylitów publicznych (gazu, 
elektryczności itp.), zostały wiel- 
ce zaspokojone. 

„Lokalni urzędnicy administra- 
cji opalu we wszystkich częś- 
ciach Stanów wschodnich donie, 
śli, że konsumenci domowi, kom- 
panie ytulitów publicznych i inni 
konsumenci na liście uprzywilejo- 
wanej. doznali wszelkich możli- 
wych korzyści w ciągu pięciu dni 
z rozporządzenia węglowego. 
,Jako rezultat tak patryotycznej 

kooperacyi przemysłu, kapitału i 

j:racy, utorowano drogę dla zao- 

patrzenia we węgiel setek okrę- 
tów. od dawna czekających na 

węgiel i zawierających wielkie ła- 
dunki najrozmaitszych zapasów 
gwałtownie potrzebnych w kra- 

jach alianckich. 
Pierwsza sekeya głośnego za- 

kazu węglowego, który zamknął 
fabryki na pięć dni, pozostanie w 

mocy. Ta sekeya opiewa, że w do- 
stawie węgla mają mieć pier- 
wszeństwo: koleje, domy miesz- 
kalne i instytucyc dobroczynne, 
zakłady i składy żywnościowe i 
biura federalne, stanowe i miej- 
skie. 

Λ 

Ζ TORONTO, ON T. ΓΑ Ν. 

— Dwieście ochotników Armii Pol- 
skiej, na czele własnej kapeli z na- 

pisem „My w drodze do Francyi", 
k'ôrzv fwiczvli się w obozie Niagara 
rr/emaszerowali ulice w Toronto, \* 

drodze na północ do innego obozu. 

Jest to część armij rekrutowanej w 

Ameryce. Kanadyjczycy zachwycali 
się tymi zuchami, którzy pragną jak- 
najprędzpj dostać się do Francyi, by 
birj Niemca. 


