
Mrąc ι głodu Dzieci 
Polski—wzywają na». 

W imieniu dzieci tych, mrą- 

cych dziś tysiącami z głodu w Oj- 
czyźnie naszej Towarzystwo Ma 
tek dla dzieci — ofiar wojny w 

Polsce — zaprasza wszystkich, 
którzy otwarte mają serca dla 

tej niedoli najmniejszych i naj- 
bezbronniejszych w narodzie — 

pośpieszyć łaskawie na Wieczór 

Obfitości, urządzony przez To- 

warzystwo nasze wyłącznie na 

ratunek śmiercią z głodu zagro- 
żonej dziatwy w Polsce. Szan. 
Rodacy i Rodaczki — chciejcie 
ratować, chciejcie przyjść maso- 

wo, chciejcie dać grosz wedle 
woli i możności waszej na otar- 

cie łez tych strasznych, bezwin- 
nych i nakarmienie ust zsiniałych 
z głodu, łez i nędzy. 

Uszłyszcie jęk głuchy tej po- 
kosami padającej, milczącej, bez 

kropli krwi w ciele męczeńskiej 
dziatwy polskiej. Przyjdźcie wszy 
scy... Wy — co szczęście macie 
w dziatwie zdrowej, sytej, rado- 

snej — i Wy — co grzebaliście 
maleństwa i bul znacie utraty 
ich i nieobecność... Wy — co roż- 

ki. szy dzieci własnych nie znacie 
ε. sercem szlachetnem obejmuje- 
cie, jak swoje — wszystkie dzie- 
ci narodu — pośpieszcie, przyj- 
dźcie... 
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l rasza na W ieczór Wszechobti- 
tości, dnia 14 listopada, gdzie 
czeka na wszystkich pieśń pol- 
ska, słowo polskie w artystycz- 
nej interpretacyi sił takich, jak 
pni Jadwiga Smullska, pan Karol 
Wachtel, któr^ zc szlachetny 
ofiarą spieszą, a do którego zes- 

połu dar swych talentów łączą: 
jani Wieczorowska, pan Najdo- 
wski, panna Uczciwek (taniec), 
raś do zabawy przygrywać bę- 
dzie znana orkiestra pana Przy- 
bylskiego. 

Komitet gościnnych pań z To- 

warzystwa Matek czuwać będzie 
nad wygodą wszystkich gości, 
;astęp licznych panienek w stro- 

:ach polskich opiekę obejmie nad 

zabawą, zaś smaczne przekąski 
} przysmaki przygotują umieję- 
tne dłonie członkiń Towarzystwa 
Przybądźcie więc wszyscy, przy- 
nieście grosz ofiarny z gorącą 
chęcią i wolą otarcia łez tych naj- 
bezjronniejszych i sierocych stra 

szliwie. Ulżyjcie niedoli polskich 
maleństw, nie mającej równej so- 

bie w swej grozie. 
Wstęp na koncert i zabawę tyl 

ko 50 centów, początek o godz. 
7:30, we środę, dnia 14-go listo- 

pada, w wielkiej sali Związku 
Polek. 

St. Laudyn-Chrzanowska, se- 

kretarka. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
ŚLEDZTWO W SPRAWIE 
ZNISZCZENIA SETEK WA- 

GONÓW ŻYWNOŚCI. 

Detektywi chicagoscy znaleź! 
setki wagonów zniszczonej żyw 
ności w remizach» kolejowych \ 

Chicago i w pobliżu Chicago. 
Kilka mil na wschód od Wes 

Chicago wzdłuż kolei Chicag 
and Northwestern jest stos zmar 

zniętych i gnijących kartofli, 10 

stóp długi i 35 stóp szreoki. We 

dług detektywów i detektywów 
sierżantów kartofle te wyładowa 
no z wagonów frachtowych. Oś 
iniu mężczyzn wyładowywał' 
kapustę i kartofle z wagonów c 

liegdaj w obecności detektywów 
Na stosach była także wielka iloś 
cebuli. 

Wagony pełne gnijących lui 

zmarzniętych kartofli, kapusty 
cebuli znaleziono w remizach ko 
lei Northwestern przy rogu uli 
W. Kedzie i N. Crawford. Kilk; 

wagonów było naładowanych gni 
jącymi burakami cukrowymi. 

Raport detektywów o tej o 

gromnej ilości żywności, widocz 
nie rozmyślnie zniszczonej, prze 
słał pierwszy asystent szefa poli 
cvi Westbrook do wszystkich in 

teresowanych władz, a mianowi- 

cie : do federalnego administrato 

ra żywnościowego Hoovera v 

Waszyngtonie do administra 
tora na Stan Illinois Wheelera, o 

raz do departamentu sprawiedli- 
wość!. 

Za niszczenie żywności praw* 

wyznacza surowe kary. 
Detektywów poinformowano, 

ze w różnych remizach znajduj* 
się od 300 do υΟΟ wagonow, na 

pełnionych żywnością, na któ 

rych jest napie „Hołd" bez żad 
ne i destynacyi. Napis ten oznacza 

że wagony te mają być trzymam 
bez wyładowania do dalszycl 
wiadomości. 

λΥ ubiegły piątek dowiedziel 

się także, że w remizach Provisc 

w West Chicago miało być wyła 
dowanych 10 wagonów kartofli. 

REGESTRACYA KOBIET 

DLA SŁUŻBY WOJENNEJ. 
Jutro rozpoczyna się w Chica- 

go i w całym Stanic regestracyi 
wszystkich kobiet dla służby wo- 

jennej. Jest to regestracya cal 
kiem dobrowolna. 

Będzie ona pod kiero\vnict 
wem Komitetu Kobiet na Star 
Illinois z łona Rady Obrony Kra 

jowej. 
Jest to kampania, której celen: 

jest zorganizowanie kobiet dlć 
pracy we wszystkich gałęziach ns 

czas wojny dla rozbudzenia λ\ 

nich patryotyzmu i poczucia, żc 
i każda w swym zakresie może 

| swą cząstkę zdziałać dla dobra 
narodu i dla skutecznego prowa- 
dzenia wojny. Żadna kobieta nie 

będzie wyrywana ze swego kółka 

familjinego, ani od swych obo- 

wiązków. Propaganda ta ma na 

celu \\wkazanie każdej kobiecie, 
że służba ojczyźnie polega nietyl- 
ko na polu walki, ale nie mniej w 

kuchni i gospodarstwie doinowem 

i na sposobie zarządzania familią 
i domem. 

10.000 ochotniczek zajmować 
się będzie negestracyą kobiet w 

Chicago. Porozrzucane będą pc 
calem Chicago i we wszystkich 
wardach będą zbierać podpisy 
kobiet do zobowiązań na czas 

wojny, iż przynajmniej w dwócli 
działach każda kobieta będzie 
miała zawsze na względzie dobro 
i wymagania narodu. Tych dzia- 
łów jest 150. W yszczególnione są 
na specyalnie w tym celu przvgo- 

I towanych kartach. 

I Za regestracyç oznaczona jest 
i drobna opłata w sumie 10 centów. 

Miejsc regestracyjnych w każ- 
i dej wardzie będzie około sto. Głó- 

-j wna kwatera Komitetu Kobiet, 
i' ι który kampanią kieruje, jest pnr. 

120 West Adams ul. 
t JESZCZE O POŻYCZCE WOL- 

y, ności. 
Szkoły publiczne w mieście 

3 Chicago postarały się o sprzedaż 
bondów drugiej pożyczki wolno— 

ściowej za $2,130,350. Jest to nie- 
mai trzy razy więcej jak suma 

pierwszej pożyczki wolnościo— 
3 wej. 

Najlepiej spisała się szkoła 

·. Willard, której staraniem sprze- 
dano bondów za $318,000, a na- 

stępnie szkoła Lane Technical 
5 High School, która sprzedała 
i bondów za $281,850. 

TAJEMNICZA DEFALKA- 
: CYA. 
1 Tajemnica jeszcze zawsze kry- 

je dcfraudacyę w sumie $180,000, 
która została wykryta z chwila, J m W' 

gdy znaleziono ciało 74roletniego 
Harrisona Kelly na brzegu jezio- 
rd w Winnetka. Kelly był przez 

■ 40 lat sekretarzem spółki Peoples 
Building and Loan Association i 

cieszył się ogólnem poważaniem. 
Śledztwo jest w toku. AVedług 
wskazówek wykryto tajny „Led- 

■ 

ger K" i książeczkę w czerwoną, 
skórkę oprawną, z których do- 
wiedziano się o defraudacyacli 
Kelly'ego po raz pierwszy. W 

> tej samej skrzynce tajnej, w któ- 

rej te książki znaleziono, znajdo- 
wał się także arkusz papieru, na 

którym znajduje się oświadczenie 
■ Kelly'ego, w którym oskarża J. 

G. Petersa, prezesa tejże spółki, 
iż płacił mu w różnych czasach 

» sumy, które razem wyniosły 
! $?,T45. Kelly także twierdzi w 

1 tem oświadczeniu, że Peters i je- 
go przyjaciele wycofali ze spółki 

i wszystkie sumy, które w niej zło- 
» żyli. 

Peters wszystkiemu zaprzeczył 
przed audytorem stanowym Rus- 
sellem, twierdząc, że nigdy żad- 
nych sum nieprawnych· nie o- 

■ trzymał c»d Kelly'ego. 
Dyrektorzy spółki onegdaj od- 

byli posiedzenie, na którem był 
obecny audytor stanowy. Radził 
im, ażeby nakłonili akcyonaryu— 
szy na zebraniu, które się odbę— 

ι dzie w środę, ażeby wybrali komi- 
tet dla likwidacyi interesów spół- 
ki. Projekt ten zapobiegnie odda- 
niu spółki w rçcc „receivera." 

Wyszło także na jaw, że wyżej 
wspomniana skrzynka blaszana 
była u męża jedynej córki Kelly-' 
ego w Nowym Yorku. Gdy ten się 
dowiedział o '"śmierci teścia, 
skrzynkę przysłał do Chicago, do 
adwokata R. Hoffmana, który ją 
wręczył audytorowi stanowemu. 

INNE WIADOMOŚCI 
MIEJSKIE. 

—Prok. stan. Hoyne wziął w 

swe ręce sprawy zbankrutowanej 
spółki „Peoples Building" and 
Loan Association", której sekre- 
tarz Harrison Kelly zdefrattdo- 
wał $200,000 i popełnił samobój- 
stwo. 

— Wykryto defraudacyç w su- 

mie $3,000 w departamencie pła- 
tniczego na stacyi marynarskiej 
Great Lakes. Od tygodnia wstrzy 
mano wypłatę pensyi maryna- 
rzom, których jest tam 10,000. 
Na pensye wtej stacyi wypłaca 
się miesięcznie $1,000.000. Do- 
tvchczas defraudantów nie wy- 
kryto. Śledztwo jest w toku. 

Wszyscy asystenci płatniczego 
są pod dozorem. Każdy z nich 
jest pod „bondem". 
— Włamywacze znów dostali ! 

się do wnętrza mieszkania dr. Α. I 
F. Schuettlera, syna szefa policyi 
chicagoskiej i zabrali biżuteryi I 

innych kosztownych rzeczy na 

$?7o. .Następnie włamali się do 

mieszkania na wyższem piętrze 
w tym samym budynku, pnr. S2G 

Sunnyside ave. i zabrali koszto- 
wności za $300. Kilka miesięcy 
temu czterej rabusie automobilo- 
wi obrabowali go na rogu ulic 
^heridan Road i Sunnyside avc. 

— Wczoraj cztery osoby zosta- 

ły zabite we wypadkach automo- 

bilowych. 
— Przeszło sto osób areszto- 

wano onegdajszej nocy w obła- 

wach na podejrzane hotele i nory 

zepsucia. 
— W 36 godzinach, kończą- 

cych się wczoraj o godz. 6tej 
wieczorem, skradziono w Chica- 

go 12 automobilów. 
— Władce federalne wpowla- 

dają, że nie minie więzienie tych, 
którzy są odpowiedzialni za zep- 
sucie się setek wagonów żywno- 
ści w remizach kolejowych w 

Chicago i na zachód od Chicago. 
— Teatr McVickers jest trze- 

cim najstarszym teatrem w Sta- 
nach Zjednoczonych. Dziś ob- 

chodzi 60tą rocznicę SA\ego ist- 

nienia. Najstarszy teatr jest we 

Filadelfii, który jest 40 lat star- 

szy, a drugi najstarszy jest w Bo- 

stonie, który egzystuje od lat 63. 

tSëgrâmï krajowe^ 
LICENCYA DO WYWOZU 

ŻYWNOŚCI. 
Waszyngton, 5, listopada. — 

Pierwszą licencyę koinisyi wywo- 
zu żywności otrzymał dla swej wy 

prawy do bieguna północnego 
kap. Raoul Amundsen. Liccncya 
brzmi: „Ninicjszcm udziela się 
zezwolenia Raouldowi Amundse- 
nowi, z New Yorku, N. Y. do ex- 

porta wania 292 pak (5 procent 
więcej lub mniej) artykułów ży- 
wności ze Stanów Zjednoczonych 
do Raoula Amundsena na biegu- 
nie północnym." 
Z KAMPANII W NOWYM 

YORKU. 

Nowy York, 5. listopada. — 

Wczoraj popołudniu zebrało się 
około 12,000 gawiedzi w Madison 

Square garden, ażeby wysłuchać 
mowy Morrisa Hillquita, socyali- 
stycznego kandydata na burmi- 
strza miasta New York i hałaśli- 
wie domagać się „pokoju", tj. na- 

tychmiastowego zakończenia woj 
ny. Pomiędzy gawiedzią przewa- 

żały^ tłumy cudzoziemskie, szcze- 

gólnie nie znające lub mało zna- 

jące język angielski, z najrozmait- 
szych krajów Europy. Sam Hill- 

quit znany jest u tego rodzaju lu- 

dności, głównie socyalistyczncj ; 
— jest on rzecznikiem korpora- 
cyjnym, przybył był z Rygi w Ro- 

ioci: «...ι,.. 

bil" się bardzo znacznego majątku 
ι wielką ma popularność pomiędzy 
socyalistami. U tłumów, pomię- 
dzy którymi mnostwo było także 
kobiet, wszędzie na odzieży bły- 
szczały guziczki Hiîlquita; nig- 
dzie zaś, prócz w loży reporterów, 
nie było widać guziczków „.Li- 

berty Loau.'? Hillquit przemawiał 
w duchu ściśle socyalistycznym. 
przeciw klasie kapitalistów, choć 
sam jest bogatym i jej wpływo- 
wym przedstawicielem; nazwiska 

wymienionych przez niego Mor— 

genthana, Oscara S. Straussa, ale 

szczególnie Teodora Roosevelta i 
Koota, wywoływały u tłumu gwiz 
dania; nazwisko sen. La Follet- 
te'a witano demonstracyjnymi o- 

krzykami jako przyszłego pre— 

zydenta Stanów Zjednoczonych." 
Hillquit tłumaczył dążenia pacy- 
fistów, których on sam gorącym 

jest zwolennikiem, ale zastrzegał 
się przeciw temu, by 011 sam lub 

jego przyjaciele byli przyjaciółmi 
Niemców. 

GUB. LOWDEN W CAMP 
TAYLOR. 1 

Louisville, Ky., 5. listopada. — 

Gubernator Stanu Illinois Low- 

deu zwiedził wczoraj obóz „Camp 
Zachary Taylor", w którym znaj- 
dują się także oddziały wojsk a- 

merykańskich z południowego Il- 

linois. Wyrażał się z uznaniem o 

prezcncyi żołnierzy jego Stanu ij 
o zarządzeniach dla ich wygody 
poczynionych. W przemówieniu 
cio nich wykazywał ogromne zna- 

czenie obecnej wojny i zachęcał 
ich do okazania się godnymi 
przodków z pod Lexington i Bun- 
ker Hill. Wieczorem wyjechał do 

Camp Logan, Houston, Tex. 
CARUSSO W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH. 
Nowy York, 5. listopada. — 

Enrico Carusso, słynny śpiewak 
operowy, przybył wczoraj z połu- 
dniowej Ameryki do Nowego Yor 

ku, a w poniedziałek, 12 listopa- 
da, wystąpi w operze w Metropo- 
litan Opera House. Był on tak 

szczęśliwym, kiedy wylądował na 

Manhattan Island, że ukląkł i ca- 

łusa posVil od ręki skałom, na 

których miasto wybudowano. 
Kiedy mu powiedziano o wyda- 
rzeniach tyczących się orkiestry 
bostońskiej, oświadczył, że on 

sam śpiewać będzie ,,Star Span- 
^led Banner" na każde żądanie. 
Wypytywał się piljhie o wydarze- 
nia we Włoszech, a dowiedziaw- 
szy się o klęskach Włochów, po- 
wiedział, że skoro go potrzebo- 
wać będą, gotów jest natychmiast 
się stawić. 

NIE GROMADŹCIE ZBYT 
WIELE WĘGLI! 

Waszyngton, 5. listopada. — 

Administracya opału Stanów Zje- 

dnoczonych ogłosiła komunikat, 
z którego szczególnie ważne są 

ustępy następujące: „Produkcya 
twardych węgli w roku bieżącym 
będzie o 30 procent większą od 

produkcyi w r. 1916. Popyt jest 
także większy. Niema jeszcze da- 

nych o produkcyi węgla miękkie- 
go ,alc będzie ona również więk- 
szą od zeszłorocznych. Admlni- 

stracya ostrzega przel zbytnicm 
gromadzeniem zapasów węgli, co 

mogłoby doprowadzić do lokal-, 
nych braków, którym byłoby tru- 

dno zaradzić; akcya taka byłaby 
niepotrzebną, nierozsądną i n!e~ 

patryotyczną pośród obecnych o- 

koliczności. Jeżeliby praktyki ta- 

kie okazały się niebezpiccznemi, 
to mogłaby zajść potrzeba zaję- 
cia się redystrybucją (nowym 
rozdziałem zapasów) węgli, a w 

razie potrzeby, dla dobra ogólne- 
go, administracya na to zwróci u- 

wagę, chociażby trzeba było uciec 

się do drastycznych zarządzeń, n. 

p. do suspendowania dowozu do 

pewnych zakładów fabrycznych. 
Ponadto administracya opalu 

zaleca zająć się w nadchodzącej 
zimie zbieraniem jak najwięk- 
szych ilości lodu w rzekach i je- 
ziorach, by tym sposobem oszczę- 
dzić węgli, których około 15 mi- 
lionów ton rocznic- zużywa się do 

wyrabiania sztucznego lodu. 

BOMBA NA PLEBANII. 
St. Paul, Minn., 5. listopada.— 

Wczoraj o świcie ktoś rzucił bom- 

bę przez okno plebanii w niemie- 

ckiej parafii św. Agnieszki, a wy- 
buch jej spowodował wielkie zn^ 
szczenie wewnątrz domu. Na 

szczęście, z 5 mieszkańców ple 
l.nm'i ws7.v>ev n>7.1i lu-z szwanku. 

ZALEW ULIC MIASTA. 

Νον/y York, 5. listopada. — 

Pod ciśnieniem nowych wodocią- 
gów Ashokan, pękła stara rura 

wodociągowa 30 calowa, o godz. 
I : .O wczoraj rano przed domem 

pnr. 49 Lafayctte str. i setki ty- 
sięcy galonów wody wytrysnęły 
pr/ebijnjac bruk konkretowy, ja- 
koby gajzer na sześć lub wyżej 
stóp w górę. Z szumem i bukiem 
woda wylała się boczncmi wej- 
ściami do podziemnej kolei, zalała 
,.trzecie szyny'' i spowodowała 
przerwę koniunikacyi. Od chwili 

tego w\ubuchu wody·, aż do ja- 
kiej Ił godziny przedpołudniem, 
wszelki ruch przemysłowy ustal 
w dzielnicy pomiędzy 14 ulicą a 

mostem brooklyńskim, a i,póź- 
niej przez cały dzień przerwaną 
była komunikacya w gałęziach 
kolei podzienintj od Canal sir. do 

l i ul. i od Canal str. do gmachu 
municypalnego. 

STRAJK ZAKOŃCZONY. 
Johnstown, Pa., 5. listopada.— 

W dystrykcie kopalń miękkiego 
węgla w środkowej Pennsylvanie 
zażegnany został strajk około 
43.000 górników, przez układ, doj 
którego przyszło wczoraj w nocy 
w Waszyngtonie po konferencyi 
pomiędzy właścicielami kopalń i 

reprezentantami United Minewor 
kers of America, Dist. Xo. 2. U- 
łożono nową skale płac. ważną od 
1 listopada 1917 aż do skończenia 

wojny, a względnie do dnia 1 

kwietnia 19?0 roku. 

Londyn, 5, listopada. — W o-- : 

\olicy Passchendaele odparto sil- 1 

:ie ataki niemieckie po zaciętej 
ivalce, w okolicy Ypres-Roulers 1 

lieprzyjacielowi udało się opano- 
wać wysunięte okopy angielskie; 
lastępnego dnia popołudniu An- ( 

£licy całą tę pozycyę odebrali 

contratakiem potężnym. biorąc 1 

;arść jeńców. Pod Gouzecourt 

Niemcy wykonali atak potężny— ' 

tdparty w zupełności. Niepogoda 
:nó\v we znaki się daje. Pod La ( 

Bassee był udatny atak angiel- 1 

ki, którym wzięto jeńców kilku- ( 

lastu. Pod Havrincourt irlandzcy 
iołnicrze wykonali skuteczny f 

cjd w okopy nieprzyjacielskie; ^ 

)odobnież pod Gavrelle w rejdzie 5 

wycięskim wzięto jeńców i kil t 

:a mitralicz, a pod Epehy odpai- J 

o rejd niemiecki. Artylerya J 

jrzmi na całej linii. W walkach 1 

iwiatycznych ożywionych znacz- 

lie, zniszczono jeden aeroplan 
liemiecki, a drugi silnie uszko— Σ 

lżono; rejdy awiatyczne poza li- t 

lie niemieckie są na 'porządku 1 

Izknnym. c 

Berliri, 5. listopada. — We J 

"landryi mimo mgieł i deszczu 1 

itrzelanina. nieustanna. Na fran- * 

:uskich liniach na Chemin des 3 

Dames Niemcy wvcofali się z po- * 

zycyi, pozostających pod silnym 
ogniem francuskim — bez prze- 

szkody ze strony wojsk francu- 

skich. Pozatem tylko strzelanina 
działowa i lokalne pomniejsze a- 

taki. 
— Londyn i okolice były silnie 

bombardowane pod koniec tygo- 
dnia zeszłego; Dunkirk był kilka- 

krotnie bombardowany w dniach 

ostatnich przez aeroplany niemie- 

ckie — wszędzie z doskonałym 
rezultatem. 
POGROM A WIATYKI NIE- 

MIECKIEJ. 
Paryż, δ. listopada. — W czasie 

od 21go do 31go października zni- 

szczono, na .liniach frfancuskich 
trzydzieści jeden aeroplanów nie- 

mieckich, nadto 28 maszyn nie- 

przyjacielskich zostało uszkodzo- 

nych. Nad Malmaison rozegrała 
się bitwa o rozmiarach tak wiel- 

kich, jakich dotąd nie było: wiele 
w niej aeroplanów i balonów fak- 

tycznie uczestniczyło — nie wia- 
domo, lecz była to zapewne naj- 
większa z bitew napowietrznych 
w tej wojnie. Ogółem stoczono 

611 potyczek i pojedynków napo- 

wietrznych, które na bitwę tę się 
złożyły, a rezultat ich jest wiel- 
kiem zwycięstwem Francuzów, 

których lotnicy — ogółem zrzucili 
i zniszczyli 16 aeroplanów nie- 

mieckich, spalili trzy wielkie ba- 

lony niemieckie obserwacyjne, a 

50 aeroplanów niemieckich zosta- 

ło ciężko uszkodzonych, tak że 

spadły poza niemieckiemi liniami 
— przeważnie niezdatne jak do 

żadnego użytku. 
— W -ostatnich walkach awia- 

tycznych odznaczyli się Amery- 
kanie: sierżant R. C. Bridgeman 
7. Chicago i sierżant Jones z N. 
Yorku: mieli oni pojedynek z 

dwu niemieckimi biplanami, które 
zdołali odpędzić daleko poza linie 

niemieckie, mimo — że wystrze- 
lali wszystkie swe naboje i sami 

ponieśli uszkodzenia swych ma- 

szyn. Lotnik amerykański, Buck- 

loy z Kilbourne, 111., nie został 

zabity jak donoszono przed mie- 

siącem. lecz ranny dostał się do 
nie woli niemieckiej : ma on dosko- 

nały już rekord, jako wyborny lo- 

tnik — skaut: 5 razy latał on do 

Niemiec z wywiadami. 

Z INNYCH FRONTÓW. 

WSCHODNI FRONT. 

Berlin, 5. listopada. — Na 
wschodnim froncie niema waż- 

niejszych wydarzeń: na rosyjskim 
terenie — pod Dźwińskiem, Smor- 

goniami, Baranowiczami i w Ga- 

l'cvi; nad Zbruczem strzelanina 
odosobniona ; w Rumunii nic no- 

wègo. W Macedonii działania af- 

tyleryi szczególnie'silne w okoli- 

cy Doiran jeziora i nad \*ardar 

rzeką. 
— Na Bałtyku statki niemieckie 

ostrzeliwały brzegi estońskie ρύ» 
wyspu Werder, gdzie obserwowa- 

no przechody kawaleryi rosyj- 
skiej. 

Paryż, 5. listopada. — Nad 
Vardarem, Strumą, Presbą, Ochri 

rlą działania artyleryi, potyczki ; 

pozatem niema na linii macedoń- 

skiej ważniejszych zmian ni dzia- 

li ή. 

Piotrogród, 5. listopada. — 

Strzelanina na froncie rosyjskim 
rumuńskim ; nad jeziorem Wisz- 

niewskiem, na Litwie żołnierze 

osyjscy bratali sie z niemiecki— 

ni...;v>v okolicy Husiatyna, w 

jalicyi urządzono pomyślny rejd 
,v okopy niemieckie, biorąc jeń- 
:ów sporo ; potyczki awiatyczne 
ve wielu punktach. W okolicy 
\rondoczenyi, w Rumunii Niem- 

■y chcieli bratać się z Rosyanami 
podchodzili do okopów z chorąg- 

viami białemi i proklainacyaml, 
.le ich przyjęto gęstym ogniem 
carabinowym. 

— Na terenie zakaukaskim, w 

ikolicy Polmiur straże przednie 
osyjskie rozpędziły znaczne od- 

Iziały Kurdów. 
Berlin, 5. listopada. — Prasowo 

lonoszą, iż generał v. Berrer, do- 

vodzący wojskami wirtember- 

kiemi, zwiedzając w zeszły pią- 
tk okopy niemieckie w okolicy 
iygi, został zastrzelony... W 
nkich okolicznościach depesze 
ne podają. 
WALKi W PALESTYNIE. 
Londyn, 5. listopada. — Woj- 

ka angielskie atakowały w czwar 

ek w nocy obrony tureckie pod 
p.iastem Gaza i wzięły szturmem 
koło 5000 yd. pozycyi, biorąc 
arazem 296 jeńców i 5 mitraîiez 

îieprzyjacielowi. W walkach o- 

:oło zdobycia Berszeba Anglicy 
:abrali Turkom jeńców 444, w 

cm 26 oficerów, oraz 15 armat, 

— Z Mezopotamii donoszę, u 

nad Tygrem, niedaleko Due, c 

20 mil na północ od Samary pa- 
trole angielskie atakowały pozy- 
cye tureckie, z których przepę- 
dziły Turków ku Tekrit ; wzięto 
przytem 90%jeńców^i sporo zdo- 

byczy. 
Konstantynopol, 5. listopada. — 

W okolicy Kieri artylerya turec- 

ka zrzuciła trzy aeroplany angiel- 
skie; na palestyńskim froncie 

działowe walki; na zakaukaskim 
utarczki lokalne z oddziaami ko- 

zaków. 
NOWY ATAK NA ROSYĘ?... 
.. Piotrogród, 5. listopada. — Na 

morzu koło brzegów Estonii ob- 

serwowano skupioną wielką licz- 

bę okrętów wojennych niemiec- 

kich, oraz transportowców: przy- 

puszczać należy, że Niemcy za- 

myślają znów próbować lądowa- 
nia większych sił wojskowych na 

półwyspie Werder, by stamtąd 
szachować twierdze Reval, Kron- 

sztad, a za niemi stolicę — Pio- 
trogród... Komenda rosyjska 
spodziewa się ataku niemieckie- 
go równocześnie od strony Zatoki 

Botnickiejj — może na półwysep 
Kola, by odciąć kolej rosyjską ku 
Szwecyi — może we Finlandyi, by 
tam wzniecić powstanie przeciw 
Rosyi... Podobnież i na rumuń- 
skim froncie spodziewają się Ro- 

syanie ataku ofensywy niemiec— 
kiej, obliczonego na zajęcie Odes- 

sy i południowej Ukrainy, aby j$ 
na przyszły rok uprawiać i zbo- 
żem jej żywić wojska... 

SPRAWY MORSKIE. 
ZNACZNY SUKCES ANKLI- 

KÓW. 
Londyn, 5, listopada. — AdmN 

ralicya ogłasza o znacznym suk- 

cesie, odniesionym przez eskadrę 
angielską, patrolującą na Morzu 
Północnem nad flotyllą rejderów 
niemieckich, z których jeden krą- 
żownik i 10 zbrojnych silnie pa- 
trolowców zostało zatopionych. 
Zatopiony krążownik miał to być 
„Marie Flensburg": ogień, nań 

skierowany okrętów angielskich 
tak był silny — iż krążownik za- 

tonął w 10 minutach. Potyczka 
miała miejsce w Kattegacie, cieś- 
ninie na północ od brzegów Danii. 
Z potopionych statków niemiec- 
kich 64 ludzi zdołano uratować; 
angielskich strat niema żadnych. 
Kiedy Niemców patrole angiel- 
skie zaskoczyły, statki ich nie 

miały flag, a gdy Anglicy zażąda- 
li okazania flag, krążownik zaczął 
strzelać, wówczas Anglicy skon- 

centrowali nań ogień i posłali go 
na dno, podobnież — jak i owe in- 

ne statki, na których musiało zgi- 
nąć ludzi sporo... 

Kopenhaga, 5. listopada. — 

Rejder niemiecki „Crocodile" i 

pięć innych zbrojnych statków 

niemieckiej pomocniczej floty zo- 

stało zatopionych przez patrole 
angielskie koło brzegów Danii: 
„Crocodile" miał sto ludzi załogi, 
Jest to — dodaje depesza skute- 

czne „przeczyszczenie"' wód skan 

dynawskich z grasantów niemiec- 

kich. Doniesienie owo odnosi się 
zapewne również do owego an- 

gielskiego raportu o wytępieniu 
wyżej wzmiankowanych litu o- 

krętów niemieckich. 

Londyn, 5. listopada. — Oîicy· 
η lnic ogłoszono — w odpowiedzi 
na wyrażenie rosyjskiego premie- 
ra Kierenskiego, ogłoszone w jego 
interwiewie, danym Prasie Sto- 

warzyszonej: „Co Anglia robi, iż 

pozwoliła flocie niemieckiej na 

Bałtyku wykonać atak tan silny 
na wyspy/ rosyjskie i szachować 
Piotrogród ?" — że Anglia na Bał 

tyk floty posyłać nie mogła, gdyż 
groziłoby jej zamknięcie ze stro- 

ny okrętów niemieckich, która 

panują nad cieśninami dokoła Da- 

nii i skupione są w Kanale Kiloń- 
skim, łączącym Morza Północne 

z Bałtvckiem. Tam flota niemicc- 
ka jest zamknięta blokadą angiel- 
ską, aïe też gdyby się flota an- 

gielska tam skierowała, byłaby 
narażona na skoncentrowany o- 

Ęjień z całej floty niemieckiej, ma- 

jącej ukrycie wygodne, gdy An- 

plicy musieliby pod ogniem tym 
płynąć w jedną i w drugą stronę 
— cobv się bez strat nie obyło. 

Rio de Janeiro, 5. listopada. — 

Dwa parowce brazylijskie „Aca- 
y i „Ebernbu>g" dawniej niemie- 
:ki statek, zostały zatopione 
przez nury niemieckie na wodach 
mropejskich. 

Prawi* kołdr łeknu poirkl ita!· ·- 
rł&aza sw· jrodzlny oftsow· na azpal· 
lach T>21UNNIKA CHlCAOOSKIEOa 

„Drlennlk Chlcagoski" moins 
smawui u naitępujących agen- 

tów: Jones, 8927 N. Troy ulica, 
Slobód 4091 N. MenHceUo a va, 

Kiedy Świerzbienie Ustaje 
Jest jedea bezpieczny, godny zaufania 

środek, który uśmierza dokuczliwe świerz- 
Dienie i irytacyę skóry niemal natychmiast, 
r>raz czyści i koi skórę. 

Zapytaj w aptece o 35e lub $1.00 bu· 
telkę zemo i uiyj podług przepisu. 
Wkrótce okaże się, ie irytacyę, pry szcze, 
wyrzuty, egzema, zeszpecenia, wągry i 

podobne przypadłości ekóry znikną. 
Wystarczy troszeczkę zemo, przenika-1 

jącego, skutecznego płynu, bo wypędza on 

większość# wyrzutów skórnych i czyni 
bkórę miękką, gładką i zdrową. 
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kitki i biźuterye wszelkiego gatunku u nai we 

irielkim wyborze. 
Ceny niskie — Towar Gwarantowany 

KRACKER & KOSIŃSKI * 

2Λ i«t nod numerem 

1019 MILWAUKEE AVE., blisko Augusta UL 
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DOKTOR A. L.ITVIN 
83Λ MILWAUKEE AVENUE róg EJL8TON AVENUE 
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Nowe uną- 
dsenia do le- 
czeni* ZA DO- 

mocą dek 
tryld. 

Leczy choroby m«j£<zhd, a»m 

i dzieci właioeml medycynami 
Iwim 19^>rmtmą mwmgf mm «τμ·1*Ι· 

riUMlcn· tfceroby. v 

Q««i>T ittoow·: Od · raaodo 9 wieosors· 

ktAdeco tel·. W· erwirtek popołudniu 
tieai. UW oborobj kobiece. 

Telefon Monroe 6734. 

Odwiedza pa 
cyentów w· 

dnie i w nocy 
Każdego cza- 
su gdy zaiąd. 


