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ailniitn>-y)nvr:i żwlazku Narodow**o 
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JAN Ą. ZAWILlNlKI. 
NO*-140* W. Dlwłslan ul.. Chlcapa. HI. 

Pllfluiv lunknwr. pocztowa 1 Olanl*- 
•aa pi»«-* lana «»■> /.wlązku .>pr*icz pla* 
a lad«y na'oav.'i-ł> alt £*<>'izła ~a druki 
hp, na laty ».ii-e«nw»c d« k»»'arm. 

JOZ* F MAOOZIARZ. 
H**-140* w. o>viaien ul.. Chicasa. 

S. ORPItZEWSRI. 
Radaktor naczalny. 

Wa*a’k|a karauponilrncy* dutycJSCJ Radakt-ri “Zzoftv” ».«'••/.% pncaylaH \*>a 
adra«e<j.; Radakrya “ZBdi". U«'k—i «*»» 
W. Dlwlslon et. 

L4aty w uprawach a<1mlnlatr*cyjnirc» 
•‘Zifwly". ncl>vti>A I robił drukaraklcn I 

n lukowa. mirty mdrrsowrao 
do Saki nam *,Z««»rty‘'. 

J. OLRIR8KI. 
1«M 140* W. Oiwtsioo ul.. Chkzgi. HI. 
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Subarrlptlon prlra for membara of tha 
Pol Ir h Natłom: Alllanca: 
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Zarząl Związku Narodowago Polskitgo 
Antoni Kiribau, 

8068 Brereton Av«„ Pittabuigh. Po. 
nici-c«AWr. 

Adolf K. Rakoczy. 
|M.Ht Mr i«tn*r'*rt»1r. N 

Zarząd Cioiraluy Zw. Nar. Pol. 
• MEZEt: — Knslinięra *vchltnskl. 140«- 

140E W. PIMnlon ul.. Chlrago. III 
WICEPREZES bionisla w M->rmel. 

M8 Milwaukee ave .. Chicago. U' 
•EKMETARZ JENEPALNY: Jon S. 

Zawllldeki. 1408-1808 TV. Dlvl*łon st.. 
Chicago. III. 

! KA8YER: — Józef Maędzlarz. I4fl8-t80» 
W. Dlvlałon »t •"'hlęuicn. III. 

DYREKTORZY: — M Sakowska. Pr W. 
Stdtklewłez. Dr J J J-nkosrskl. 
Kaalntłers Ohsrrks \ntnnl Matur. 

I Fr X Wlekli Arki. Karol oiunty, M. 
I Kmlectak > K Złotnicki. -i .1 

Chrzanowski I P rtiyntłftJki 
1 srzgyzey t Phi^n*" 

LEKARZ NACZELNY: — Dr. Antoni 
Bolce: za k. 1406 14*8 W. Dlvlalon st.. 
Chtoago. 111. 

ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — L.-->n 8. 
Motłek. 18 N. Clark at. 

KOMISARZE. 
Komisarz honorowy na wazyatklo Stany: 

Jullon Szaji.cn, 9.A — 28th ov<*.. N. 
B., MinneapoH*. Mlnn. 

Komloorka na wazyatklo Stany z Wy 
daialu Kobiet Z. N. P.: — Walory* 
Llpczyrteka. 411 Kaatcru ave.. N. K.. 
Grand Rapida. Mich. 

Stany: -Wschodni Massachusetts. Maine 
i Now Harrpshlre. Okręg No. I. — 

Mak>ytnili<ui 1’owli-ki. IJ Lin-le at.. 
Went Lynn. Maw 

Star. Connecticut. Okręg II. — Hipolit 
KwaAnlowHkl. J3 Ycteran ot., Mon- 
den. Conn 

Stan Rhodo laland. Okręg III. — Włady- 
sław Skrzypcz.ik, !uj Clarence st.. 
Providence. R. I. 

Wschodni New York. Okręg Nr. IV. — 

Andrzej Wowrowskt 678 St. Anna 
ove., New York. N. Y. 

Zachodni New York. Ok-ęg Nr. V. — 

Jan Maternowicz, !<«•• Sycomom 
ovo.. Buffalo. N. Y. 

Stan Naw Jersey. Okręg Nr. VI. — 

Józef Jaworek!. 197 Auturun at., Paa- 
omc. N. J. 

Etan Maryland I Dlatrict of Columbia. 
Okręg Nr. VII. — Adam Gregoro- 
wie!. 52i S. Llnwood avę.. Baltimore. 
Md 

Stan Delawara. Okręg Nr. VIII. — Ma- 
ry a u F. Ponieckl. Ili Market at. — 

Wtlmlncton. Delaware. 
Południowo-wschodnia Pennsylvanla. O- 

kręg Nr. IX. — Piotr Borowicz. 3878 
Archer at.. Phiiadelpliia. Pu. 

Fdl noc no-wschodnia środkowa Pennsyt- yanla. Okręg X. — riugenlu-z Bra- 
chocki, 1311 P:orpcct avę., Scranton 

Zachodnia Pennsylvanla. Okręg Nr. XI._ 
Roman .i. AbczyAski. «i6 Sm.tnfleld 
st.. Plttaburgh. Pa 

•tan West Vlrglnia. Okręg XI5. — Hen- 
nk Trzci<ł-kl. Route 3. Falrmonr. W 

■tan óhlo Okręg Nr. XIII. — JAzef S 
Karpanty, J2I E. Park at.. Toledo 
Ohio. 

•tan Indiana. Okręg Nr. XIV. — Fran- 
ciszek Zawadzki, 143! Broadway. rja- 

■tan Illinois. Okręg Nr. XV. — Adazo 
Majewski. HM Noble at.. Chicago 
Illinois. 

Dolny Półwysep Sianu Michigan. Okrea 
XVI. — Leopold Terskl. *lh» Dubois 
*t.. Detroit. Mich 

•tan Wlaconsm 1 Górny Michigan. Okrea 
Nr. XVII. — Dr Aleksander ,T. Hel- 
ler. 41 :• MllcheM at.. Milwaukee. Wis 

■tan Minnesota. Okręg Nr. XVIII. _ 

Antoni GraharkiewI-z. P o D ilu*h 
Mlnn. 

•tany: Missouri I Alabama. Okręg Kr. 
XIX. — Franciszek Grodzki. 1817 17- 
nlon »«.. St. J.«•:'•!. Mo. 

•tany: Nobraska. Kansas I Colorado. O- 
kręg XX. Paweł Frnebll. h. Wal- 
eenhtirif. Folo 

Stany: T«xas I Arkansas. Okręg XXI. _ 

at. A Luka«zęwl<-/.. 1873 W Iliów at 
Argent*. Alk 

•tany: Callfornla I Arizona. Okręg XXII 
W J MiHer. -7*v< r 1 <i. An.ei 

rai. 
•tany: Washington. Oregon i Idaho. O- 

kręg Nr. XXIII r»n F '*rnd*M 
f.OI E el st.. North Portiand. Ora- 

Kanada. Prowincye Okręg XXIV. An- 
toni lankteirlrr i*.*. Prltrhard ave 
Wlnnlpry Men Canad* 

•lany: Zarh Massachusetts I Varmont. 
Okręg XXV. Peliks F ,-t, k -ę 
Park at i-iiir inc*. Mass 

•tan Polud. Illlnoia Okręg XXVI. 
Wnjclo-h Laskowski. R«» Madl- 
son lllino'» 

ir*trvkw <« alrass 
fwraramy uwagę r* irshsni Zwłaaku 

N. P. aby katdv zmie-iajac swoja mi*, 
•tkaole. n«dawa» rawsra a* ary | 
adres, oraz numer grupy do któręj r\m I 
łę#v Tym sposobem umkniemy wseeflrieh 
pomyłek przy wysylaom Zoedy. Kto ala 
do tego nie r a stosuje ••mu Zgody noav 
laó ma będzlamy mogk Załatania w tera 
w te nlerogulamago odbierania Zoedy po- 
winny równie# byś zaopatrzona w wyra' 
łwy adres I numer grupy. 

Związkowy' 
DOM EMIGRACYJNY 
pil. 180 Sacond Ava. 
Praajirmla łml(rri»nfAw ora* jo4rl 
pr*y do Nnw Yorku. 

WTjrodnr pako)* irpUlir. bo* 

płatna NMIotaka I rrrtnlnla, wan 
nr. Mnarrna I tanią k>i< hnla 

OIWMO* POr/łRA 

•mi Emłąraoyjny 
•twarly w każdym oiatla 
f»t*rantom lądująrrm w nuta 

lalaM A rant Ztr1ązko»v rv>mu y 
mlfracyjnngo nisiala b»rint»ra«o 
»nla r*nc*owyrh Informarrl 

UWAGI NA CZASIE. 
4=, 

Jak austrofilaka i prasoiilska 
ory entacy a naszy cii mężów u- 

|patrznościuwych z pod czcrwo- 

,tic«o sztandaru zatruła dusze nie- 
który m z braci naszvch, iluiwalt^ 
I*"ty. jakie oni nadsyłają Jo rc- 

dakcy i “Dziennika /wiązkowe- 
k" i ’^-iśod\ pełne wyzwisk 
brudnych i zarzutów, ze mv tu 
za ruble ró>yjjfcie i łaski carskie 
pracujemy, bo w nich to wma- 

wiają towarzys/c wd “Dzienni- 
ków Ludowych”. “Kiczów Bo- 
żych i innych £ałgań«kich sznia- 
• ek. Naturalnie ci mężni “kores- 
pondenci’ nie podpisują sir wca- 
le p**d teim łajdackiemi napaścia- 
mi. bn są tchórze i snąc ich na- 

zwiska tak są jnz znane ogoło- 
w*i naszemu, ze ich się wprost 
wstydzie muszą l iadac / za pło- 
tu (każdy kiep potrafi, ale wal- 
czw szlachetnie z podniesioną 
przyłbicą rzadko który 7 tych na- 

pastników się poważy. 

X* dowud. jak* broni* walc/ą 
anonimowi rycerze /. p.^«1 czer- 

wonego 'Ztandaru. lub pr/ez nich 
• •bałamuceni i /aslcjweui <vin|u-1 
i}*}. j»<»<lajrmy pmi/cj jeden / 

tych anonimowych listów, jakie 
nam ci tch**rze. a zarazem hatul\> 
>i dziennikarscy nadsyłaj*, 

t.ttn jeden z tvch listów: 
Hej batiary oszczercy ! luz 

dosyć waszego oszczerstwa na 
te biedne Niemcy tę tak biedna 
Austrię. Mieliście Pol «kę — niej 
było ,rj sprzedawać; nie ina co 

narzekać na Austryę i Niemcy, 
b.. lepie) polakom nigdzie bvć 
nic mo/e. bo oni i tego nic «.ą 
warci. Jestem sam Po|akte*n. ale 
wy jesteście rublami napehani. 
wy polskie moskaloiile. Nie trza 
podawać do "/r'v1v co jc<t nie- 
prawda i tak monarchów oczer- 
niać, Skończy wam się wnet ta 
wasza Polska, a nastanie niem- 
czyzna. co daj Boże, by jaknaj- 
prędzej nastąpiło, by wam pol- 
skie moskalofile pyski pozamy- 
kać. A\ y draby i oszczercy od- 
mieńcie to wszystko i drukujcie 
prawdę. 7. tych bredni want nic 
nie przyjdzie bo i tak waszej ga- 
zecie nikt nie wierzy. Niemcy i 
Austrya górą, a Polska upaść mu- 
si rażeni z Ro>yą. Francy;]. An- 
glią. Belgią i t. d.I 

Rodowity Lwowianin, ale nie 
kacapuła polski”. 

Xa szczęście takich “rodowi, 
tjrh lwów tanów” mamy bardzo 
mało w naszem społeczeństwie, 
a ten okaz rzekomego lwowiani- 
na służyć tylko może za przy- 
kład. jak niektórzy z naszych ro- 
daków wykształcili się na kate- 
chizmie socjalistycznym, bronią- 
cym Niemca i Austryaka. Nie- 
szczęśliwiec. który nam ów list 
nade«łał n:e tyle jest winien, ile 
ci. co go takiego katechizmu pru- 
sorfilskie.go i austrotilskiego nau-j 
czyli. I rąga on nieszczęśliwej 
Polsce i pluje na nią a braci swo-j 
ich radby nawet mordować jak 
Kain, bo mu imponuje Niemiec i 
Austryak tak zachwalani przez, 
ro/nc świstki >ocvali«t\czne. 

Złe ziarno posiane przez "to- 
warzyszy, /łr zaczyna wydawać 
owoce’, którymi otruć sję mogą 
ci. c<> je fw-.wiiłli. 

Na mi-ye czyli podrożę agita- 
cyjne rozjechało *ię po kraju krl- 
kn ‘'naszych" czerwonych apo- 
stołczw, którzy niby to agituia za 
K. O. N. i sprawą nicpodl«sg-łovi 
Polski. a właściwie szerzą swoje 
rozwichrzone idee. bałamucą lud. 
nawołują go do -kładek rzekomo 
na niepodległość Polski. a wła- 
ściwie na utrzymanie kilkunastu 
merobow tam w Kuropie i tu w 

Ameryce Obecnie jeżdżą po A- 
tnervrc "towarzysze” J>zpunar, 
Kunicki, .^łk«Tłow*ski i paru in- 
nych Każdy wie. ze n»e za swo- 

ie pieniądze ci panowie urządza- 
ją te misye socyalistyc.ene, lecz 
za gros/e ludu naszego, który w 

dobrej wierze składa im ofiary 
sądząc. ze pójdą one na nirjłod- 
lcgł‘»sć Polski. Tysiące d-darów 
składane dci «x\a li stycznego 
komitetu i >brony Narodowej l ?| 
idą na rozjazdy. wygodne zvcie 
i pen«ve tych wierznie próznu 
ją^vrh panów; a sporo grosza i- 
dzie na pamtlety i bm-zury 
"ezerwieńców", w których w o- 

hvdny %po«ob J/ą najlepszych w 

naszym narodzie. dla togo. gr nie 
tdą na kp ich płytkich haseł. 

Uzi w ic sii- tylko należy, że na 

>i «t:irzy i wytrawni związkow- 
ej p.. różnych opadach nic dadzą 
r.ak'\tej odprawy tym jegomo- 

ściom. gdy ci w brudny spo>ób 
napadają na Związek i SokoMwo 
i nawołują lud, aby nic dawał o- 

tiar do Wydziału Nicpodległj- 
sciowego czy Hutidu'/.u Kosciu- 
-zkuwśkiego. lecz sami swoje 
|niezbyt czjste ręce wyciągają po 
krwawice ludu na ze go.^ Uronić 
Związku powinni członkowie na- 

>i przed napaściami tych bruda- 
sów, ci» -anii nic 'ą w zgodzie z 

uczciwością, a drugim nieuczci- 
wość i mośkabnilstwo zarzucają. 

V A;i limem miejscu /aimc>/c*a- 

im “apel Polski do ludów Sta- 
nów Zjednoczonych”. \vy>t«.>o- 
wany przez r<»l-ki Centralny 
Komitet Ratunkowy. \pel ten 
będzie wydrukowany ■« angiel- 
skim język u rozesłany uo wszy- 
>Ukuli pian r«»zn< •ię/yczm cli w 

Ameryce. wybitnyih iilantro 
1H,w. mili*men*w. sti*warz\>/eń 
dol»r«K/.ynnych t. p.. ul>\ ich 
zaiuteresow ac naszą sprawą i ze 

brać '"I nich nieco gros/a na p«>- 
uioc dla naszych nic>z» zę>li\vv«|i 
hraci w Europie. 

lM|ą Amerykanie pieniądze m 

•Stowarzyszenie Czcrwoncg • 

l> rzyza dla innych narodów ni- 
szczonych przez wojnę, to niech 
też dadzą i na FV*łakow. ktor/\ 
dziś najwięcej cierpią, a najmniej 
mają pomocy od świata. 

7 ni-rrfył Niemiec ‘-tra^znie 
Relców i pogrąży ł ich xs nędzę, 
ale tez nad tym bohater-kim na- 
rodem każdy się lituje t idzie mu 
z pomocą tak moralną jak i ina 

teryalną. Ponvzc daje Felg. m 

Anglia. Franeya, Hol.mdya, 
Szwajcarya i inne państwa: 
przed' klęską chronic <:ę oni mo- 

gą do sąsiednich życzliwych .so- 
bie państw, a nieszczęśliwi FY>- 
laey pod trzema zaborami. gdzie 
się schn *nią i kto im da pomoc, 
‘‘koro trzy armie niopr/vjacie1- 
skie grasują na naszych ziemiach 
i wszystko nam niszczą, a nawet 
schronić się gdzie nic mają biedni 
bracia nasi. 

Niech więc wolna i bogata A- 
nieryka spłaci Polaikoiii dług 
wdzięczności, za śmierć Pułaskie-J 
go i bohaterstwo Kościuszki, o-; 
raz innych Polaków walczących] 
za wolność tego kraju, dać oni 
pomoc nam mogą. bo s^ bogaci, 
zatem i apel P. C. K. R. jest na 

miejscu i zapewne przyniesie po- 
żądany skutek. 

Z Gminy 76wBradd«ck, Pa. 

Dnia 27-go września h. r. od- 
biło mc posiedzenie Gminy No. 
7,J Posiedzenie otworzył o go- 
dzinie a-ej po południu prezes «>b. 
Malczewski, członkowie zarządu 
obecni byli wszyscy z wyjątkiem 
Wiceprezesa. Najprzód po od- 
czytaniu protokółu zostało ogło- 
szone sprawozdanie Komisvi z 

wiecu, który pomimo nieobecnoś- 
ci Komisarza udał się znakomi- 
cie. gdyż Związek uzyskał T2 no- 

wych członkiń. Sprawozdanie 
delegatów z pracy nad zbiera- 
niem funduszów na Widział Nie- 
podległościowy było znakomite. 
gd>z okazało się z niego, że Gru- 
p> należące do (imim je, ej pra- 
cują r/.rtrinir w tym kierunku. 
Po inmch sprawozdaniach, kt<»- 
re zostały przejęte, pre/e- /ani 

•kuął posiedzenie o godzinie .j-ep 

Przs-pomiiia się szan l trupom 
nałezącim do Gminy 7*-ei. ahs 
nalegali na swvch delegatów o 

regularne itr zęsre ranie na posie- 
dzenia Gminy. ponieważ dnzo 
test rakieh. Wtórzy ,wzs tę li na ?,#> 
ł ie obow iązki delegatów. a na po- 
siedzeniach me są obecni. Na po- 
siedzeniu Gminy w sierpniu 
przeszła uchwała, ze ktor> dele- 
gat nie stawi się na trzy posie- 
dzenia z rzędu, ma być z listy de- 
legatów skreślony. Więc proszę 
Grupy, aby na sw ych pwiritze* 
tiiarh omówiły dobrze tę tak d.»- 
nioslą sprawę. Zarazem przypo- 
mina «ię szanownym delegatom. 
łr mają mieć na przystani posie- 
dzeniu podatek od swich grup za 

.ł miesiące: 1 centa miesięcznie, 
od członka. Przyszłe posiedzenie 
odbędzie słę dnia *$-go h m o 

godzinie j-ei po południu w pol- 
skiej sokolni przy Tabolt uliey w 

Rraddock. Pa. 
7 bratmem po?dmwr*ni*m 

L. W. Delftosraki. sakr fui. 

Z WOJNY EUROPEJSKIEJ. 
ANTWERPIA ZDOBYTA. 

Londyn, u października. — 

Antwerpia \vp;:dł:i w ręce wroga 
piętek o godz 2:^0 popołudniu, 

kiedy białe flag: zatknięto na ka- 
tedrze i innych budynkach publi- 
cznych 

Wysadzili forty. 
Wojtka belgijskie. widzie, ze 

nie będą mogły utrzymać fortów, 
n>e chciały ich zostawiać dla wro- 

ga i wy.-a dr iły kilka z nich. Nie- 
me' wkroczywszy do .\ntwcrj>ii. 
zaprowadzili porządek i starają 
się uga-ić pożary, które 'ZCf/ą -i* 
w wielu okolicach. 

Rozpoczęli oni także nagonkę 
za ucieka i.icymi mieszkańcami 
Nntwerpii. którzy w tysiąca* li 
schronili sjv rf.. Holandyi i \nglii. 

ZGON KRÓLA RUMUNII. 

Amaierdam, Holandya. 10 |>a- 
dziernika. — Z Wiednia nadeszła 
depesza, zc król rumuński Karol 
I zmarł dziś rano o godzinie o;to 
w sw ych dobrach Sina ta 

Bukareszt. Rumunia. 10 pazdz. 
Kozfs/la si^ tii pogłoska, ze kr«d 
Karol nie zmarł naturalną śmier- 
cią. ale albo został zamordowany, 
albo otruty. 

NAJAZD NA PARYŻ. 

Pary?, n pa/d/iernika.—-Dwaj 
Wniej v rzucili 20 bomb 
" rivm .-|i dzielnicach Parcża. 
zabijają* 4 osoby, a ranią* jo 111- 

nych. / czego dwanaście je-t ko- 
biet i dzieci. I.otnkj zrzucili i 
proklamacje, w których donoszą: 
Zdobyliśmy Antwerpię; na was 

prędko przyjdzie kolei. Lotnicy 
szybowali wysoko, a gdy sjr*- 
strzegli ich lotnicy francuscy, 
natychmiast puścili w kur> lataw- 
ce. >cimając niemieckich awiato- 
r<*\v. Oi jednak oddalili się bezpie- 
cznie. Bomby sprawiły nic wiel- 
kie '/k«*dy w domach mieszkal- 
nych. choć jedna i. nich upadła na 

dach katedry Notre Damo i spo- 
wodowała |K*żar. 

2.200.000 NIEMCÓW. 

Reym, 11 października. — Z 
dobrego /rodła pochodząca wia- 
domość wskazuje. że Niemcy ma- 

ją obecnie w polu 54 korpusy 
woj»ka. z czego 27 korpusów woj 
ska liniowego, a 27 korpu-Ów re- 

zerwy. Rozdzielone »ą one nastę- 
pująco: we Francyi 24 korpusy, 
w Belgii o korpusów, na linii To- 
ruń— Kraków 11 korpusów, a we 

W -chodnich Prusach 13 korpu- 
sców. 

I>o tego doliczyć trzeba je«z- 
cze i 1.500.000 żołnierzy stacyo- 
n<iwanych po całych Niemczech, 
pełniących służbę obrony krajo- 
wej. W p.dowie li<t-'*pada wysta- 
wią Niemcy jeszcze 500.000 re- 

kruta. 

WALKI NA POLSKIEJ 
ZIEMI. 

Petrograd. ii październik*. — 

Następują ot biuletyn wydano 
d/i* w drod/r urzędowej: 

"Na^M kawalrrya, operująca 
na froncie armii, zaatakowała 
kilka oddział*.w niemieckiej a- 

wangardy. ro/hiła jr. a żołnierzy 
w u ięk■ rej »/ri zabrała do nic 

woli. ł 

NIESZCZĘSNE ZYCIE. 

łtsobt cierpiące na choroby żn- 

łądka, wątroby Inb wnętrzności 
prowadza nietwczęstte życie. Nie 
mogą je*c wszystkiego albo z.upeł- 
nic. albo w takiej mierze jak chcą 
lub potrzebują. Jeżeli jedzą do sy- 
tośei. to czują potem zaburzenia 
dolegliwe. Niedomagania fe pra- 
wie zawsze idą w parze ze zatwar- 
dzeniem i jego komplikacyami- 
Najleipszem lekarstwem na takie 
niedomagania test Trinera Ame- 
rykański Klizir Gorzkiego Wina. 
Usuwa on z wnętrzności rąsayst 
ko. oo tam niepotrzebne, reguluje, 
cz.yści i wzmacnia organy^trawie- 
nia. Pobudza on zdrowy apatyt, 
pomaga trawieniu a całemu ciału 
daje prayjemne poeaiieis zadowo- 
lenia i zdrowia. We wasystkich 
aptekach. Jo*. Triner. Manufac- 
turer. 1VH 13& R. Ashland At*. 
nnegfo, III. 

(Ogtoaaenlc.) 

| “Pode za ■» tych walk został ra- 

| niony w nogę książę Olsz, syn 
\\ ielkicgo Księcia Konstantego”. 

DWA ZWYCIĘSTWA AU- 
STRYAKÓW. 

Austryacy podają do w iadomo- 
ści. ze odnieśli dwa zwycięstwa 
nad Kosyanami w (ialicyi. a mia- 
nowicie po«ł Łańcutem i |*.*d Dy- 
nów cm. 

\ustryacy otrzymali posiłki, 
co /mieniło «ytuacyę. 

Zmianę tę potwierdzają nawet 
/rodła rosyj-Aie. 

/. Paryża donoszą o wojnie na 
ziemia, li )M>ł-kicli urzędowo co! 
na-stępu je: 

"Na wschodnim teatrze w«>jnvi 
trwają Ise/Usiainic walki z nic-) 
mic« ką awangardą, a to poniżej 
W iei/Iłołow a. w kranie stawów j 

| iu zachód od Suwałk. 

Z WALK WE FRANCYI. 

Plac Boju. \ m Paryż, 12 |*ż-! 
■dzieruika. — Na połnuco-zac|i<>d 
od Lille toczy mc zaciekła walka j 

| między wojaka tui- aliantów a 
Nic turami. Jest to największa 
bitwa. jaka dotąd stoczono w cią 
f11 J^-ciu dni nad rzeką .\isnc. 
Kawalerya <dni armii wvfo>nuje 
manewry oskrzydlające i (trafnie 
przełamać linię li«,^>wą. ale wszę- 
dzie napotyka silny op«»r. tak że 
żadna strona nie może jm-u- 
nąc naprzód 

P"*i Len* mały oddział tran- 
cii kt prze/ cały dzień opierał -ię 
pr/ewazającej liczbie Niemców, 
lei z włcońcu ustąpić musiał z 

zajmowanych pozyryj. 
Zwycięstwo Francuzów 

w Alzacyi. 
W Alzacyi Francuzi biją Nie- 

mców i stale posuwają *:ę na- 

przód. śnie-c już pada w tej oko- 
lice i zimno dokucza zohiicrzom. 
W całej brance i kobietę >/e ja 
ciepłe odzienia dla żołnierzy. 

braticuski depariamcut wojny 
j wydał biuletyny, kloce głoszą, że 

wojska francuskie powoli lecz 
stale posuwają się naprzód. Nie- 
uługo lewe skrzydło francuskie, 
a prawe niemieckie znajdą się 
nad wybrzeżem morskicm. Alian- 
ci zdobyli pozy cyc niemieckie nad 
rzeką Awne i ev pobliżu Yerdun. 
n:e straciwszy ani jednej pozycci 

| *wojej. 
j Przy Calais toczy się też zacię- 

ta walka, której wyniku trudno 
przewidzieć, gdyż obie strony się 
trzymają dzielnie. 

KOLOSALNE STRATY. 

Paryż, 12 października. — Eks- 
perci wojskowi obliczają, że włą- 
czając wojnę na Bałkanach. do- 
tąd zginęło 050.000 żołnierzy, a 

_i.,tor>,ouo odniosło rany we wsz\- 

stkich walczących armiach. Da- 
lej stwierdzono, źc dziewięć-dzie- 
siątych mężczyzn zdolnych do 
noszenia broni znajduje sit- już w 

: pułkach. Najwięcej żołnierzy mo- 

j żc wystawić Kosya, nic pntrze- 
1 bując lrt*ac jkkI karabin niedoro-t- 

kow i starców, ale ma ona trudny 
I transport i zaprowiantowanic tak 
olbrzymiej inasy żołnierzy. 

Zres/tą nie wszystkie pułki ro- 

syjskie są tak dobre jak niemiec- 

kie lub francuskie. 

j CHOLERA I NtfDZA W AU- 
STRYI. 

Wenecya. Włochy, 12 paździer- 
nika \/vatvcka cholera po- 
czyna <ię szerzyć z całą gwałtow- 
nością w Austro-Węgrzerb. /» 
W iednia doniesiono, żc 8 go jw- 
żdziernika ujawniło się 2J wy- 
padków cholery i rodzicu coraz 

więcej zdarza się zapadnię* na 

tę straszną chorobę. 
W ład/e sanitarne są bezsilne, 

wobec tej klęski, żołnierzom na 

po|u bitwy zaszczepiono -enitu 

antyvho4cryczne. 
Najwięcej wyipariknw cholery 

zaszło w Erldkirch na granicy, 
szwajcarskiej. 

Ho cholery przyłączyła się 
straszna nędza, gdyż żywność 
szalenie drożeje. mimo że rząd 
ustala ceny. W Wiedniu jedzą 
koninę jako najlepszy przysmak, 
a i to trzeba za nią płacić drogo. 
W ytmchłr tam rozruchy przeciw 
pieścaraom. którzy wypiekają co- 

raz met teraz* bochenki c.hleba zą 

tę tamą cenę. 

Rząd zniósł cłu na żywność za- 

graniczną. lecz i tu wiele nie po- 
maga, jjdyż dowóz jest słaby, 
(ilud panuje wszędzie. 

ZGON PAPIESKIEGO SE- 
KRETARZA. 

Rzym. iu października.— Kar- 
dynał Dominik Ferrata, sekretarz 
papieża, zmarł dzisiaj. 

Zmarły był cierpiący od dłuż- 
szego już czasu, a ostatnio za- 

l*adł ua apcndicitis. 

ROSYJSKI KRĄŻOWNIK ZA- 
TOPIONY. 

Petrograd, ij października. — 

l. rzędowo departament mary- 
'•aiki r**>yj.-kiej donosi, ze nie- 
tniecki statek |khI\vih|ii\ zai< pil | 
rosyjski krążownik “Pallada" na; 
nior/u bałtyckimi. Wraz z krąr 
/••winkiem |H»s/łn na iIik* ntor-i 

'kir 5«x» marynarzy. 
Krążownik “Pallada** był 44^ 

•topy diiigi. o |H>jcinności 7.773 
ton. S/ybkosc jego była jj węzły 
na godzinę. L /twojenie jego skła- 
dała* sir z dwóch dział ośntioealo- 
wych. X dział O-calnwycli, i ^5 
d/iał różnego kalibru. Miał tak- 
że tuby torpedowe. Spuszczony 
był na w«*lę w rokti 1905. Pod- 
czas wojm rosyjsko japońskiej 
odgrywał ważną rolę. 

WARSZAWA ZAGROŻONA. 

Waszyngton, D. C. 13 paździer- 
nik*. Kzad angielski zwrócił się 
dn amerykańskiego konsula w 

Warszawie. z prośby. ahv tenże 
za.jał się angielskimi poddanymi 
mieszkającymi w Królestwie Pol- 
akiem. na wypadek, gdyby Niem- 
ej zajęli Warszawę. 

Poseł amerykański l>e Sofo te- 
legrafował do Washincto<nu po in- 
strukcje. gdyż według wszelkie- 
go prawdopodobieństw# Warsza- 
wa zostanie zajęta przez Niem- 
ców. 

ARCYKSIĄŻ t SERBII RANNY. 

Londyn, 13 października. We- 

| dług wiadomości korespondent a 

|“Ntar'’ w Kopenhadze, pomieści- 
ło niemieckie pienio ”\ ossische 
/Afi że nastę|H'a tronu serbskie- 
go Aleksander został b-kko ranny, 
w walce z Austrynkami, z.aś brat 
jego Jerzy, śmiertelnie. 

Książę Aleksander liczj* lat 26 
i jest od roku 1!K)9 następcą tro- 
nu. skoro starsze brat jego zre- * 

I zygnował. 

HAV£E STOLICĄ BELGII. 

Londyn, 14 października. Stoli- 
ea Me Ig; i i e.ały naród tej nieez- 
ezęśliwej kraiiij* został przenie- 
siony tlo Havru, portowego mias- 
ta we Francy i. 

Niemieckie wojaka, które zdo- 
były Antwerpię, posuwają się ku 
Ostendzie i zalewają całą północ- 

I na Belgię. 
-- 

; 135,000 RANNYCH AUSTRYA- 
KÓW. 

Genewa, Szwajcarya, ld paź- 
j dziernika. Jedno / pism w J*o/un- 
I nic* publikuje niceciizurowaiiy 
list z Wiednia. / którego dowia- 

! (luje »if. że według oficjalnego 
zestawienia przebywało. luli pr/e 

i jeellało pr/ez Wiedń Id września 
; !*• r. Idó.fHH) rauiiyeb żołnierzy 
: austryaekieb. 

i Potworna cyfra. jeśli się /wa- 

ży. /e miało to miejsce miesiąc te- 
mu. a eóż dopiero mówię dzisiaj. 
Pr/yp. re«ł.> 

BITWA POD RĄCZKĄ 

Londyn, Id października. T»«> 
f>tr.igradii nades/ł\ szczegóły o 

wałkach w |»oh!i/.ii Rae/.ki. 
eej opodal Kiiwałek. 

U alka prowadzona była nieby- 
wale /aeiekle. zwłaszcza. gdy przy 
szło na bagnety. 

Niezwykle krwawą walkę ato- 

ezyli kozacy z niemiecką kawale- 
rią. z której pierwsi wyszli zwy- 
cięsko, zmuszająe Niemeów do 
ueieezki. 

M0BIL1ZAC Y A NAKAZANA. 

Lizbona, Portugalia, 15 paździcr 
nika. Wydano rozkaz częściowej 
niobilizaeyi wojsk, eo powszech- 
nie uważają za początek wojny. 
Ludność Portugalii z zapałem 
przyjęła wiadomość o mohilizacyi 
a entnzyazm jej do wojny z Nient 
eami wzrasta coraz bardziej. 

W stolicy Portugalii ruch nie- 
awykły. Wszystko eietzy się. ze i 

KONSTYPACYA KARĄ 
ŻYCIA. i 

Nie ma w życiu nic lepsze- ; 

-To co do zdrowia, jak rcgular j 
ność ż dądka. Człowiek z re;^u- i 
larnym solądkicn. c/uje się \ 
lekko. irdodo. nic cierpi na Sól 
głowy, zaziębienie i inne cho- 
roby, które noeboiz^ z żołąd- 
ka. j Proszki i pigułki są ostre i ; 
drażliwe, dlttego też nie po- j 
winno się ich używać. Lagod- ; 
ny. rozwaltriający tonik, i 

przedstawiony przez lekarzy i ] 
tysiące ludzi, którzy używają 
owo lekarstwo, okładające się » 

z ziół j prpsin. sprzedawane j 
w każdej aptece. Dr Cnld- 
wcTTs Syrop 1’cpsin można na- 

być w każdej aptece po cenie 

50 centów i jednyni -'olarze 
oraz * niektórych domach le- ; 
karstwo to jest znane jako ia- : 

niilijuc. Po okaz piszcie do 
Dr. W. R. Caldwell, 451 \Va- ; 

shington *t.. Montirello, 111. 

Portugalii przyjdzie walczyć ra- 

ni i V przy ramieniu ze sprzymie- 
rzeńcami, aby pokonać wspólne, 
go wroga. 

KOZACY ZDOBYWAJĄ ZEP 
PELINA. 

Petrograd, 14 października. — 

Wszelkie ataki niemieckie w oko- 
licy Warszawy zostały odparte. 

Na zachód od Warszawy zosta- 
li Niemcy pobici i odparci, wobec 
czego pierwotna linia bojowa au- 

strn niemieckich wojsk ciągnącą 
sic od Warszawy' równolegle do 
Wisły, a następnie w Oalieyi w 

kierunku Dniestru została zmie- 
niona przez odparcie Niemców na 

zachód od Warszawy. 
Odległość obu głównych armii 

nieprzyjacielskich, t- j. rosyjskiej 
i austro niemieckiej w Królest- 
wie Polskiem wynosi obecnie 200 
mil amerykańskich, zaś długość 
całej linii bojowej 300 mil. 

W lasach sąsiadujących z War. 
s/.awą obozowali kozacy. Nagle 
zobaczyli, że do Warszawy zbliża 
się aterowiec Zeppelina. 

Zaczęli strzelać, a że celnie 
strzelali, Zeppelin musiał się o- 

puśeie na ziemię. 
Załoga cało wyszła z wypadku, 

a aterowiec. zaledwie lekko usz- 

kodzony, może być naprawiony i 
niebawem przeciw Niemcom o- 

brócony. 

PRZEMYŚL Się TRZYMA. 

Londyn, ló października. De- 
BB 13 19 październik 
peszą z Antwerpii donosi, że Prze 
myśl jeszcze jest obleganym 
przez Rosvnn i że upadek jego 
jest bardzo bliskim. 

Garnizon austro niemiecki 
zdziesiątkowany jest przez cho- 
lerę. Wszystkie najważniejsze for- 
ty są w ręku Roayan. 

BOMBY RZUCAJĄ NA WAR- 
SZA W.Ę. 

Warasawa, 14 października.— 
Niemiecki lotnik rzucił wczoraj 
kilka bomb na miasto, lecz 
nie wyrządził żadnych znaczniej* 
szych szkód. 

Skoro d/iś pokazał się znowu 
nad Warszawą, artyleria zaczęła 
st fzolae. 

W końcu jeden wielki krzyk 
wyrwał się z ust tysięcznych tłu- 

< Dokończenie ze strt*mry 4-ej.t 

DO WYBORU ZIEMIA W 
FLORIDA OD $ij.oo do $35.00 

ZA AKIER. 

Je*tto jeden z najlepszych mie- 

sięcy wyjazdu do Honda; wcze- 

sne plony, jak kapusta, kartofle, 
rzodkiewka, groch, sałata, czarne 

jagody itp. obecnie są zbierane. 
Nowe kartofle są sprzedawane 
po $4 50 beczkę. 10 akrów zie- 
mi powinno przynieść przeciętnie 
korzyści na $500.00. Ogromna li- 
czba rodzin kupuje domy we Flo- 
rydzie. Posiadamy ogromny ob- 
szar ziemi w WestviUe, Florida. 
Nasze obecne ceny są od $15.00 
do $*5.00 za akier. Sprzedajemy 
po bardzo przystępnej cenie, dla 
każdego. Gwarantujemy na«zą 
ziemię iż jest ona taką jaką my 
ją wam przedstawiamy. Piszcie 
natychmiast po debze informa- 
cye. 

Geo. E. Wood Lumber Co., 
•30 S. L« Salle, et. 

Chicago, III. 
(Og’oazw»iO 


