
TELEGRAMY KRAJOWE 
JAK NIEMCY PŁACĄ ZA 

PRZYSŁUGI. 
Waszyngton. 24. września. — 

Sekretarz stanu Lansing wydał 
oiicvalne oświadczenie, w którem 

podaje, jak Niemcy „bezwstydnie 
nadużyli i wykorzystali opiekę i 

protekcvç Stanów Zjednoczo- 
nych", ukrywając w swej legacyi 
w Bukareszcie silne bomby, oraz 

niebezpieczne zarazki i mikroby, 
mające służyć do niecenia niebez- 

piecznych epidemii wśród koni i 

innych zwierząt, gdy poselstwo a- 

merykańskie objęło na ich prośbę 
zastępstwo interesów niemieckich 
w Bułgaryi i tem samem przyjęło 
na siebie obowiązek pieczy nad tą 
legacyą. 

Rewelacye te oparte są na zacy 

towanym przez pana Lansinga 
raporcie amerykańskiego sekreta- 
rza poselstwa w Bukareszcie, pa- 
na Williama Whiting Andrews, 

iakoteż na przytoczonym rów- 

nież lifcie rumuńskiego ministra 

spraw zagranicznych, pana Fa-, 

rumbaru. 

Swego czasu przewieziono z 

wielką ostrożnością do konsulatu 

niemieckiego w Bukareszcie kil- 

kadziesiąt pak, które obudziły 
podejrzenie władz rumuńskich. 
W przeddzień wypowiedzenia 
Niemcom wojny przez Rumunię» 
27go sierpnia 1910, zauważono, że 

kilka z tych pak przeniesiono z 

równą ostrożnością do legacyi 
niemieckiej, co jeszcze bardziej 
podejrzenia te umocniło. Po od- 

jedzie przedstawicieli dyploma- 
tycznych kaizera do Berlina poli- 
cya zniosła się z amerykańskim 
ambasadorem Yopicką i przepro- 
wadzono rewizyę. w czasie której 
znaleziono owe paki zakopane w 

ogrodzie legacyi. Zawierały one 

prócz bomb kultury mikrobów z 

przepisami, jak ich należy uży- 
wać, aby szerzyć zarazę wśród 

koni. bydła i innych zwierząt do- 

mowych. Pak tych było 41. 

STRAJKIERZY USŁUCHALI 
APELU PREZYDENTA. 

San Fransico, Cal., 24. wrześ- 

nia. — Wczorajsza kontereneya 
pracodawców, przedstawicieli 
30,000 strajkujących robotników 
z warsztatów budowy okrętów i 

pośredników ze strony rządu do- 

prowadziła ostatecznie późnym 
wieczorem do porozumienia, na 

podstawie którego podpisano ugo 
clę. wprowadzającą nową tym- 
czasową skalę pracy. Gdy ugoda 
ta zostanie ratyfikowana przez u- 

nie. będą mogli robotnicy natych- 
miast powrócić do pracy, finalne 
zaś i stanowcze sformułowanie 
warunków porozumienia powie-- 
rzono do załatwienia federalnemu 
Wydziałowi pośrednictwa. 

Pomyślne to zakończenie groź- 
nego bc/.roboeia zawdzięczać na- 

leży λ\· znacznej mierze otrzyma- 
nemu w ciągu dnia wczorajszego 

telegramowi prezydenta Wilsona, 
w którym apelował 011 do poczu- 
cia patryotycznego robotników i 

ich* przcwódców. 
F. A. VANDERLIP NA CZELE! 

KOMITETU. 
Waszyngton, 24. września. — 

Prezydent Wilson podpisze dziś ! 

uchwalony już przez kongres bil 
w sprawie emisyi bondów i cer- 

tyfikatów rządowych, na podsta- 
wie którego mianowano wczoraj 

komisyę dla agitacyi za jak naj- 
powszechniejszem zakupnem „0- 

szczędnościowych certyfikatów 
wojennych." Na prezesa tej ko- 

misyi powołany został Frank A. 

Yanderlip. prezydent nowojor- 
skiego The National City Bank, 
innymi zaś jej członkami zostali 
nominowani: pani George Bass i 

Frédéric Delano z Chicago, Hen- 

ry Ford z Detroit, Kugene Meyer 
Jr. z Nowego Yorku i Charles L. 

Paine z Bostonu. 
Pan McAdoo oświadczył, że 

wojenne certyfikaty oszczędnoś- 
ciowe będą oprocentowane po 4 

procent i będą sprzedawane w no- 

minalnej wartości po $5. Oszczę- 
dzanie zostanie ułatwione przez 

wprowadzenie znaczków na małe 
bardzo kwoty pieniężne, ktyre 
będzie można wklejać do specyal- 
nie na ten cci przeznaczonej ksią- 
żeczki, aż dojdzie ona do takiey 
sumy, która wystarcza na zakup- 
no certyfikatu. 

Certyfikaty oszczędnościowe 
będą wydane na łączną sumę 

$2.000.000,000. 

FRANCYA POTRZEBUJE 
CUKRU. 

Waszyngton, 24. września. — 

Administrator żywnościowy Her- 
bert C. Hoover wydał do narodu 

amerykańskiego apel, w którym 
zwraca się doń z prośbą o jak 
największą oszczędność w używa 
niu cukru, aby znaczniejsze jego 
zapasy pozostały do wywozu do 

Europy, zwłaszcza zaś do Fran- 

cy i. 
We Francy i brak cukru daje się 

bardzo dotkliwie we znaki i rząd 
tamtejszy zwrócił się do Wa- 

szyngtonu z prośbą o pozwolenie 
na wywóz w przyszłym miesiącu 
100.000 ton cukru ze Stanów Zje- 
dnoczonych, w przyszłości zaś 

będzie żądał jeszcze większej ilo- 

ści. 
ROZRUCHY W CZASIE DE-- 

MONSTRACYI STRAJ. 
KOWEJ. 

Chattanooga, Tenn., 24. wrześ- 
nia. — W czasie demonstracyi 
strajkujących tu robotników 

tramwajowych i ich sympatyków 
doszło wczoraj do krwawych za- 

burzeń ulicznych, w których 
przed przybyciem na pomoc poli- 
cyi został zabity jeden człowiek, 
kilku zaś odniosło rany i obraże- 

nia. Porządek zdołano przywró- 
cić dopiero przy pomocy trzcch 

kompanii wojska. 
Janesville, Wis., 24. września. 

— W sobotę o północy wybuchł 
tu strajk tramwajowy i w całcm 

mieście nic kursuje ani jeden tram 

waj. Dotychczas bezrobocie ma 

przebieg zupełnie spokojny. 
LA FOLLETTE ATAKUJE 
PREZYDENTA I PRASĘ. 
Toledo, O., 24. września. — No- 

toryczny pacyfista, senator La 
Folette z Wisconsinu, wypowie- 
dział tu na zebraniu pod egidą or- 

ganizacyi The Peoples Church 
mowę, w której ostro atakował a- 

merykańską prasę, zarzucając jej, 
że cała niemal stoi na usługach 
„partyi wojennej" i kapitalistycz- 
nych interesów, oraz napadał na 

prezydenta Wilsona, twierdząc, 
iż zdołał on tak opanować kon- 

gres i takie powolne uczynić so- 

bie z niego narzędzie, że wypo- 
wiedzenia wojny nie można u- 

ważać za rezultat prawdziwego 
przekonania większości obu Izb. 

Od do ogîottêû — wielkich l ma* 

łych. kaldego rodiaju l treści — 

DZIENNIK CH1CAOOSK1 rajmujt 
bMsprtecznle pierwsze mlrjac·» w o*· 

UJ Amarre·. 

TELEGRAMY ZAGRANICZNE. |j 
WSCHODNI FRONT. 

Berlin, 24. września. — W o— 

kolicy Jakobstadu, nad Dźwiną 
silnym atakiem wojska niemiec-- 
kie odebrały Rosyanom przepra- 
wy i most ważny, oraz pozycye 
z obu brzegów; zabrano tam spo- 
ro materyału wojennego; wojska 
niemieckie systematycznie i sil- 
nie podchodzą do linii Dźwiny. 

—Na bałkańskim froncie, w o- 

kolicy Ochrida strzelanina działo- 
wa ; wojska austro-węgierskie w 

ataku na francuską pozycyę gór- 
! ską lia Krcova górze — zdobyły 
ją, zadając wielkie straty w lu- 

dziach Francuzom. 

Piotrogród, 24. września. — 

Raport rosyjski przyznaje, iż w 

okolicy Jakobsztad nad Dźwiną 
wojska rosyjskie cofnęły sic za 

rzekę pod presyą działowej i li- 

niowej, akcyi bardzo silnej Niem- 

ców, lecz z prawego brzegu rzeki 

cstrzeliwują skutecznie niemiec- 

kie ku rzece wysunięte punkty; 
zato pod Budną zepchnięto nie- 

przyjaciela wstecz. 
— Na rumuńskim odcinku wal- 

ki się znacznie ożywiły; w okoli- 

cy Radowicc Niemcy silny otwo- 

rzvli atak gazami zaczadzają- 
cymi. które jednak wiatr odwrócił 

na ic'în własne linie; bateryc ro- 

syjskie nic dopuściły do szturmu 

liniowego; w okolicy Muncelul 
Rumuni odparli dwa bardzo po-, 

tężne ataki; strzelanina na skrzy- 
dle Mackensena nieustnna. 

Paryż, 24. września. — Na bał- 
kańskim froncie, szcególniej w 

odcinkach linii francuskich i wło- 
skich walki trwają żwawem tem- 

pem; nad Doiranem i Vafdarem 
— kanonada ; w Albanii oddziały 
francuskie w dolinie Skumbi ata- 

Jcowały przed trzema dniami woj- 
ska nieprzyjacielskie pod Essad 
Baszą, którym zadano srogą po- 
rażkę biorąc do niewoli 442 ,Au- 
stryaków i Albańców. 

Berlin, 24. września. — Cesarz 
Wilhelm zwiedził w dniu 18go b. 

m. front ryski swojej armii, na- 

stępnie udał się do* Austryi, był 
we Wiedniu, Budapeszcie, wi- 
dział się z ces, Karolem, a nastę- 
pnie udał się po Dunaju do Buł- 

gar)}, gdzie widział się z królem 

Ferdynandem, 

AFERA ARGENTYŃSKO — 

NIEMIECKA. 

Buenos Aires, 24. września. — 

Właśnie w chwili, gdy Izba depu- 
towanych Argentyny miała wziąć 
pod głosy projekt zerwania sto- 

sunków dyplomatycznych z Niem 

cami i wypowiedzenia im wojny, 
ogłosił minister spraw zagranicz- 
nych Pueyrredon, iż otrzymał z 

Niemiec depeszę z notą oficyalną, 
potępiającą postępowanie posła 
niemieckiego w Argentynie, Lux- 

burga, który za pośrednictwem 
poselstwa szwedzkiego przesyłał 
do Niemiec informacye na szkodę 
Argentyny. Skutkiem tego postę- 
powanie parlamentarne wstrzyma 
110, a rząd musi notę rozważyć i 

potem swą decyzyę parlamento- 
wi przedłoży. Minister Pueyrre-- 
don przesiał posłowi argentyń- 
skiemu· w Berlinie drowi Molina 

depeszę, potwierdzającą odbiór 

noty niemieckiej, która to nota 

daje Argentynie zupełną satysfak- 
cvç. Xote ową drowi Molina w 

Berlinie wręczył osobiście kan- 
clerz Michaelis, umyślnie przyby- 
ły z Monachium, co dowodzi, iż 

Niemcy nie lekceważą — jak da- 

wniej republik amerykańskich. 
Również rząd niemiecki zaprze- 
czył pogłosce, jakoby ces. Wil- 
helm był aprobował i nagrodził od 
znaczeniem działalność posła 
Luxburga, owszem Niemcy potę- 
piają nieuczciwe sposoby, jakich 
w dyplomacyi używał. 

ZE SPRAW POLSKICH. 

Berlin, 24. września. — Hrabia 
Adam Tarnowski, niedoszły am- 

basador austryacki w Waszyng- 
tonie, któremu ofiarowano stano- 

wisko w radzie regencyjnej pol- 
skiej — nie przyjął tego zamia- 

nowania, ale oświadczył gotowość 
służenia w dziale politycznym, lub 

administratywnym spraw pol- 
skich, gdzieby mógł być pożyte- 
czny interesom Polski. 

WŁOSKI FRONT. 

Rzym, 24, września, — W oko- 

licy Balnsizza i Cello nieprzyja- 
ciel potężną prowadzi akcyę sku- 

pioną; działa grają bez przerwy, 
a kontrataki są. częste lecz bez 

żadnego rezulttu; na Karsie nicu- 

Z Teatrów Wojny, jj 
SI 

Ofensywa angielska wej| 
Flandryi trwa w pełni ; kontr- > j 
ataki niemieckie odparto; jed-? 
nocześnie Anglicy urządzają ( 

rejdy napowietrzne i morskie j 
na bazy operacyjne niemieckie < 

w Belgii. s 

Włosi nowymi szturmami > 

biorą dwie pozycye na liniach ? 

obron austryackich. Ji 
Rosyanie na dobre wstrzy· $ 

mali napór Centralnych — za- > 

równo pod Rygą, jak w Rumu- > 

nii : walki się toczą na obu od- j 
cinkach, nie dając żadnego po- j 
stępu. 

I 

stanna strzelanina działowa; w 

Alpach, w odcinku iMarmoIIatta 

Włosi udatnym atakiem w dwu 

punktach złamali linie austryac- 
kie i 2 pozycye wysunięte zajęli, 
biorąc jeńców. W dolinie Chiap- 
povano balon sterowy włoski bom 

barduje systematycznie pozycye i 

obozy austryackie. 
INNE TELEGRAMY. 

KŁOPOTY ROSYI. 
Piotrogród, 24. września. — 

Afera niedawna Korniłowa; zata- 

cza kręgi coraz większe i zagraża 
rządowi, oraz samemu Kieroń- 

skiemu : prasa domaga sic wytłó- 
maczenia oskarżeń. podniesio- 
nych przeciw 'Kierenskicmu, któ- 

rego pisma „bolszewików" obwi- 

niły otwarcie, że był w porozu- 
mieniu z Kornifowcm, który miał 

do Piotrogrodu przysłać swoich 
kozaków — po to, by stłumić we 

krwi wszelką capozycyę, znieś* 

Kongres Robociarzy i Żołnierzy i 

zniszczyć prolctaryat rosyjski. 
Oskarżeniom tym Kierońskij do- 

tąd nic zaprzeczył — pytają za- 

tem. dlaczego nic zaprzeczył, je- 
śliby nieprawdą być miały. Kic- 

renskij bawi wciąż na froncie ar- 

mii i miał onegdaj wrócić do sto- 

licy. lecz gdy mu doniesiono o o- 

wych wytoczonych przeciw nie- 

mu oskarżeniach — odłożył po- 
wrót. Ministrowie Kierońskiego 
postanowili,' iż sam premier musi 
w tej sprawie głos zabrać i jakieś 
dać wytłómaczenie ludowi. Owe 
oskarżenia przeciw Kierońskiemu 

podają, że rewolucya Korniłowa 
uknuta była już parę miesięcy te- 

mu i dlatego robiono Korniłowo- 
wi takie owaćye na 'Kongresie w 

Moskwie, ale Korniłow później 
nie dotrzymał umowy i nic stoso- 

wał się do instrukcyi Kierenskie- 

go, skutkiem czego zamach nie 
mógł się powieść, a Kierenskij 
odstąpił sprawy Korniłowa i 
przeciw niemu się zwrócił. 

— Rząd /postanowił zmniejszyć 
libzbę armii — po pierwsze dla- 

tego, iż tak wielkiej jak jest — 

nie potrzeba fcupełnie, powtóre, 
/że trudno masę taką żywić — 

zwłaszcza lyz nagłej potrzeby, a 

po trzecie, że potrzeba robotnika 
w kraju; więc starsi, i mniej pew- 
ni powrócą do domu, co — jak 
spodziewają się, będzie ogromną 

oszczędnością, a poprawi nastrój 
w kraju. 

— W przygotowanej kampanii 

wyborów do konstytuanty ma 

wziąć udział 90 milionów ludzi j 
kosztować ma ta kampania 
460.000. 

— Minister poczt i telegrafów 
Ni'kity η objął rozporządzeniem 
rządu także teko ministerstwa 

spraw wewnętrznych. 
— W Rosyi krąży pogłoska, ii 

rząd sprzedać zamyśla półwysep 
północno-azyatycki Kamczatka'— 
Stanom Zjednoczonym, dla trud- 

ności finansowych, w jakich się 
znajduje: Stany dałyby podobno 
za ten pas zimnych skał lodowych 
kilka bilionów... 

z grecyi. 
Ateny, 24. września. — Pre- 

mier Yenizelos, który na krótko 

wyjeżdżał z Aten dla odpoczynku 
powrócił do stolicy i udzielił wy- 

wiadów prasie zagranicznej : o- 

świadczył on, iż greckie stosunki 

zaczynają się powoli normować, 
a jedyną, trudnością rządu i kraju 
jest kwesty a żywnościowa; re- 

krutacya do armii na wojnę prze- 

szła oczekiwania — jest wprost 
tłumnym sukcesem — co dowo-i 

dzi, iż Grecya przychodzi do 

zdrowia po zatruciu poprzednie- 
go panowania — trucizną niemie- 

cką. 
Z HISZPANII. 

Madryt, 24. września. — Res- 

kryptem królewskim rozporzą- 
dzono, iż z dniem pierwszego paź- 
dziernika zaprowadzają się w ca- 

łym kraju kontrolę żywnśocią 
rządową; w listopadzie mają się 
odbyć w kraju wybory parlamen- 
tarne. 
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Niewinny na pozór telegram po lewej stronie u góry jest depeszą szyfro- 

waną, która 0ο odcyfrowaniu jej brzmi: „Irlandczycy godzą się na postawione 
im propozycye. Potrzebne kroki zostały przedsięwzięte". 

Dwie inne odbitki są pokwitowaniem Paula Koeniga i Jamesa F. J. Archi* 

balda na otrzymane z ambasady niemieckiej pieniądze. 
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