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NOWE POGŁOSKI O UWIĘ 
ZIENIU LENINA. 

Peflara w Wojnie zDeniklneir 
Sprzeczne Doniesie™ "ó Armii 

Von Der Goltza. 

Warunki Pokoju Łotwy z Bolszewikam 

Ameryka i Anglia Ostrzegają Włochy. 

ZAMACH NA PRZEWOSCĘ NIEMIECKICH BOLSZEWIKÓW. 

Inne Telegramy Zagraniczne 
LENIN UWIĘZIONY PRZEZ 

TROTZKY'EGO. 

Londyn, 9. października. — 

Korespondent „The Exchangi 
'l'elegraph" donosi z Kopenhagi 
>e rosyjski bolszewicki premiei 
iMikołaj Lenin został wtrącon; 
clo więzienia w Moskwie. Podob 

ro I^enin wydał poprzednio roz 

Va z uwięzienia Tro*zky'ego. mi 

iiistra wojny i najpotężniejszego 
zvda1 w Kosy i sowietów, nie u- 

» ało mu sie jednak rozkazu tcg< 
przeprowadzić i sam dostał si< 
tio więzienia. 

'l'en satn korę pondent donos 
7 Rcwlu. że w 'Moskwie rozpoczę 
l;i się przeciwko komimistoir 
ł ontrrewoluo^a i panuie tam pra 

m dziwę królestwo terroru. λ\ 

« zaôie krwawych siarć tych zosta: 

f odohmo zabrty lakób Peters, je 
<!en z głównych przewódeńw bol- 
szewickich. 

Przypomnieć należy, że depe- 
sze z dnia 25 września donosił) 
już poprzednio o rzekomem prz} 
aresztowaniu premiera Lenina 

«lodając. iż do władzy doszedł i 

Moskwie komisarz lodowy Der 

ezyński, który kieruie rucham 

armii. Peters był opisywany w 

tych depeszach jako przewódci 
czerwonego terroru w Moskwie 

Sztokholm, 9. października. — 

Minister spraw zagranicznych 
Dr. HcUner otrrymał z prywat 
jirćh źródeł wiadomość, że szwe 

«Izka legacya w Petrogradzie zo 

stała napadnięta i zhjpioroa prze: 
bolszewików. 

PETLURA W WOJNIE Z D& 

NIKIKEM. 

Londyn, 9. października. — 

Ukraińska misya dypłomatrcrn; 
vr Londvnie potwierdzić praw 

dziwość na<4csłan\rh tu ostatni* 

r-sportów. źe ataman Petîtrra. do 

nódca ruwńskich wojsk na U 

krainie, wypowiedział wojnę ge 

nerafowi Denikinowi. komendan 

t^wi kozaków i antibołszewickicł 
wojsk w południowej Rosji. Mi 

«va ukraińska powiada, że otrzr 

mała w tej sprawie oficjalne za 

wiadomienre telegraficzne z Ka- 

mieńca Podolskiego. 
■ ■ ■ ■ 

I AMERYKAŃSKA POŻYCZKA 
DLA UKRAINY. 

Londyn, 9. października. — 

Ukraińskie biuro prasowe w Lon 

dynie komunikuje, że Stany Zje- 
dnoczone otworzyły dla Ukrainy 
kredyt w wysokości 15 rralionów 
dola-row. które mają być ttżyte na 

zakupno amrrmv4earrskkh towa- 

rów. 

( 
ARMIA VON DER GOLTZA 

NIE CHCE USTĄPIĆ. 
Berlin, 8. października (opoz— 

nione.) — Pozostające pod kamen 

dą generała von der (roitza nie- 
mieckie woje4ca w kur i and yi i na 

Lit wir wydały proklamacyę. w 

której powiadają, że nie ustąrpią 
7, okupowanych terytorycrw. Pro- 

ivi^m^cya ta jest skierowana do 

..niemieckiej ojczyzny i cywilizo- 
wanego narodu" i głosi między 
innem i : 

„Pomimo wydanego pod pręsyą 
F.ntenty rozkazu rz^du niemiec- 

kiego. pozostaniemy na tym 
froncie, ażeby bronić granic nie- 
mieckich przeciwko hordom bol- 

szewickim i podtrzymać prawdzi- 
we socyaiistyczne ideały.*' 

Półoficyalńa ageneya donosi. 
1 że proldamacya ta wydana zo- 

stała jeszcze przed wysłaniem o- 

statniego rozkazu rządu niemie- 

ckiego w sprawie wycofania tych 
wojsk, oraz dodaje: Pozostaje 
teraz do skonstatowania, czy o— 

statni rozkaz z Berlina wpłynie 
na zmianę zapatrywania żołnie— 
rzy. 

: FOCH WYŚLE OSTRE ULTI- 
MATUM. 

Paryż, 9. października. — 

Dzienniki ttrtej sze donoszą, że 
marszałek F'och wygotowuje w 

t m vel otrzymanej przedwczoraj 
polecenia ostrą notę do rządu 

} niemieckiego z żądaniem natych- 
miastowego wycofania armii von 

der Gołtza z krajów nadbałtyc— 
loch. Nota -postawi całą kwestye 
zapełnię jasno i zagTozi stanow- 

, czo. że w raeie dalszej zwtoki ze 

strony Berlina Alianci chwycą 
się natychmiast irorowych i bez- 

względnych środków. 
KOPENHAGA DONOSI, ŻE 
ARMIA GOLTZA USTĄPI. 
Kopenhaga, 9. października.— 

W przeciwieństwie do wczoraj- 
szej depeszy berlińskiej podają 
tutaj, że ostatni apel rządu nie- 

mieckiego do wojsk von der Golt 
za, żądający wycofania się ich z 

prowincyi nadbałtyckich, okazał 

się skutecznym i że niektóre od- 

działy ich zaczęły jeż ustępować 
z zajmowanych tery tor rów w 

sobotę. Podobno kilka pociągów 
z transportami wojsk tych odje- 
dzie do Niemiec w najbliższej już 
przyszłości. 

..'Der Aclrt Uhr Blatt" twier- 
' dzi, że większość armii von der 

Gohtza oświadczyła się już sta- 

nowczo za usłuchaniem rozkazu i 

za ewakuacyą Litwy i Kurlandyi, 
a tylko nieliczne pułki są jeszcze 
niezdecydowane i zai-mują stano- 

w i.-ko wyczekujące. Pismo to do- 

Dokoftcseme aa stroniey 3-ej 

KALENDARZYK. 
Dziś, cnrartek, 9 padzfernika 

Św. Dyoaizego Męcwnnika. 
Jutro, piątek, 10 październik» 

Św. Franciszka. 

Wschód słońca o godzinie 6:56. 
Zachód słońca o godzinie 6:10. 

Pogoda w Chicago l okolicy: — 

Drobny deszcz przy umiarkowane 

temperaturze i ńrifinn połudaJo 
wjr« wietrze we czwartek. W piątej 
dmcst i zuasif cblodaiej prej 

wwieżym i lilejrm północ«»-zaehod 
■un wietrw. 

Tomperatnra doby minionej: — 

\*Jwymuk wczoraj o godz. 4 popo 

łudntu. 74 nopni, u/siż»· o godz 
0 rano, 3β «.top»' 
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^ASâMENT' OCZV5ZCZ0NY 
Z PAPl£RU I BRUDU ? 

Najwięcej pożarów w urwę 

pochodzi od Pieców pflz£Pw.owYm. 

DOBR/J, *ZÉCX£ ΒΥΙβ&Υ, ŹWY5 MIAŁ Wdomu 

PRZVSfc^ DO 6ASZ£NIA NAVCTEiAM 
WYPADEK. 
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( Kronika Chicagoska. j 
[GENERAL WOOD PRZEŚLA- 

DUJE CZERWONYCH. 
W meście Gary wojsko fédéral 

rte urządziło wczoraj kilka najaz 
dów na domy radykałów i mkotifi- 

skowało wx*le książek i broszu- 

rek czerwonych, co pociągnęło 
za soA>a. że <retiera<ł Wood, który 

I » 

jest głównym dowódcą wojaka 
wydał rorka*. aby czerwonym a- 

gitatorom nie dać ani chwili po- 

koju. Zda-nicm jego, wielu z nich 

opuszcza cichaczem miasto. Po- 

nieważ o wczorajszych najaz- 
dach na te lovât ery, dzienniki ro-z 

pisywały się szeroko, gme-rał za- 

prowadził cenzwrę; tłómaczy. że 

jest to rzeczą konieczną, z tego 

względu, i/, ułatwi im to bardzo 

pracę w wyszukiwaniu czerwo- 

nych, którzy do tej pory byli z^ 
pośrednictwem dzienników bar- 

dzo dobrze poinformowani o za- 

miarach władz wojskowych. W 

przyszłości przeto, nie będzie wol 

r.o dziennikarzom pisać o sytua- 
tvi strajkowej ta'k, jak oni to wi- 

dzą, lecz przeciwnie, zgłaszać mc 

będą dziennie do pułkownika W. 

S. Mapes. asystenta generała 
Wooda, który dawać im będzie 
takie wiadomości z dnia jakie u- 

zna za stosowne. Ten stan rzeczy 

ciaje wnosić, że gen. Wood zaimy 

śla urządzić nietylko w Gary, lecz 

w całym dystrykcie chicagoskrm 
nagonkę na wielką skalę na czer- 

«mnwli oerił-ałorów. 

JAMES T. BURNS SUKCESO- 
REM SĘDZIEGO SCULLY. 
Powiatowy klerk, Robert M. 

Sweitaer mianował wczoraj tym- 
czasowym sędzią powiatowym sę 

dziewo Tames'a T. Btirns'a, z mia 

steczka Kanlkakce, który t}-msa- 
mym wypełni wakams po zmar- 

łym niedawno sędzim Scully. Do 

tej pory urząd ten pełnił sędzia 
probacyjny Henry Horner, który 
tłómacząc się, że nie może pracy 
podołać, z urzędu tego zrezygno- 
wał· Nowy sędzia poczyni praw- 

dopodobnie pewne zmiany w ko- 

misyi Elekcyjnej, poddając się 
rozkazom fakcyi Sdlnvama ; Fran 

ciszek Rydzewski, komisarz ós- 

mej wardy, August Lueders, z 

dziesfiąitej wardy, oraz Bernard 
Horwiich, z jedenastej, są na do- 

brej drodze utracenia swych u- 

rzędów. Że ci ostatni wypowie- 
dzą wojnę, jeżeli coś podobnego 
będzie wn gTozić, nie ulega wąt- 

pliwości. Sędzia Burns jest demo 

kratą. Niedawno temu powróci! z 

Francyi, gdzie był jednym z ofi- 

cerów 33ciej dywizyi. 
W SPRAWIE TRAMWAJO- 

WEJ. 
Burmistrz Thompson. który 

wyjechał był z Chicago na krót- 

kie wakacye-d0 Iron Mountain, 

Ή ί iffl ν β V ■* kÉ 

Mich., życzy sobie wiedzieć, co· 

jt-st przyczyna, że alfWman Ca- 

i pitain, który ma polecore prz„'· 

prowadzenie wyroku danego 
; przez sędziego Smitha. w spra— 
lwie 5cio centowej jazdy tramwa- 

jami. nie kompletnie nie czyni. 
M avoir mówi, że aczkolwiek Ca- 

piitain miał z górą cztery tygod- 
nie czasu do zuołania na naradę 
swój komitet transportacyi, któ- 

rego i est prezesem, do t?j pory 
komitetu tego nie zwołał, ani też 

nie zamyśla, a coby położyło już 
raz koniec wyciągania prze7, lom 

panie tramwajowe od publiczno- 
ści, niesłusznej ceny biletów. Jak 
wszystkim wiadomo, sędzia 

J Smith wydał ostatnio wyrok, 
; brzmiący, że kompanie pobiera- 
ją od swych patronów siedm cen 

ι tów za jazdę tramwajami nie- 

prawnie: chociaż kompania wnio 
sła apel do wyższego sądu, nie 

! przeszkadza to jednak, że dopóki 
1 ten ostatni nie wyda ostatc :znei 
! w tej sprawie decyzyi, oKywate- 

Ic są upoważnieni ,do płacenia 
pięciu centów. W ina w tem władz 

które wyroku nie chcą w życic 
wprowadzić, a co powoduje, że 

kompania ściąga z publiczności 
bezkarnie $3S,000 dzieim-w». W je 
sieni przyszłego ro»ku miasto Chi 

ca£o głosować będzie ponownie, 
czy życzy sobie pobudowania w 

mieście kolei podziemnych, które 

by były wielką dla obywatt !· wy- 

godą. Mayor żąda od Rady Miej- 
skiej, aby pozwoliła inżynierom 
opracowania planów konstruk· 
cvi tychże, tak, aby w chwili·, gdy 
sprawa tunelowa przejdz;e, przy- 

stąpić było można natychmiast 
do bwkrwy. Mayor dow-Hza. że 

transfportacya byłaby szybsza, o- 

raz pięcio-centowa jazda zapew- 
nioną. 

TAŃSZA MĄKA. 
Ε. H. Sherwood, który jest se 

kreta»rzem stowarzyszenia młyna 
rzy, z kwaterą pnr. 230 La Salie 

ul., oświadczył wczoraj, że Chica 

go będzie miało dobrą sposob- 
ność nabywania mąki pszennej 
po $12· za beczkę. Mówił on, że 

stowarzyszenie, któreg0 jest u- 

rzędnfkiem, nie należy do stowa- 

rzyszenia wielkich młynarzy, któ 

rzy jak każdy inny trust dyktuje 
publiczności ceny taikie, jakie u- 

zna za stosowne. Młyny ich roz- 

rzucone są po sąsiednich Stanach. 
Wielka liczba farmerów zwozi do 
nich swoją pszenicę, zabiera póź- 
niej tyle mąki, ile im jej potrze- 
tva resztę zaś pozostawiają młyna 
rzom. którzy ią zakupują po ce- 

nie takiej, iż sprzedawane rów- 

nież być mog-ą o wiele taniej. Test 
to mąka najlepszego gatunku, a 

zdaniem jego powinna znaleźć w 

Chicago wielką liczbę odbiorców, 

jeżeli miasto sję zgodzi aa f*fo- 

|pozyc y ę iego organizacyi, Sher- 

I wood zapewnia., że Chicago zao- 

! patTzcwie będzie wnet dostatnio 
w mąkę. o cenie o wiele niższej, 
niż ta. jaką pobierają właściciele 
wielkich młynów. 

POLICYANT BANDYTĄ? 
Detektywi ze stacyi policyjnej 

Cottage Grove ave., , poszukują 
gorliwie za policyantem nazwi- 

skiem James Toomey, który jest 
w podejrzeniu, że brać miał u- 

ί (izKił w rabuniku. Trzech bandy-i 
tów weszło wczoraj wnet przed 
północą d0 wyszynku Richarda 

Ivinesbergera, mieszczącego się 
prnr. 3848 Cottage Grove ave., a 

i:a<kazawszy właścicielowi, oraz 

trzydziestu znajdującym się w 

lokadu gościom podnieść ręce do 

góry, zabrali się natychmiast do 

pracy. Ehvu przeszukiwało go- 
ściom kieszenie, jeden zaś stał na 

straży, pilnując porządku. Goście 
.stracili około tysiąca do-l^ów w 

gotówce 'i kosztownościach. Pod- 
cza-s tej puzygody, do wyszynku 
wszedł tylnymi drzwiami Too- 

mey i skierował kroki swe do tyl- 
nego pokoju, skąd dochodził głos 
rl7wrkrilf.a fwlv iViîrn 7 

bandytów spostrzegł policyanta, 
zbliżył się doń natychmiast a 

grożąc rr>u rewolwerem rozkazał 

«iby ręce podniósł w górę. Poli- 

cyarrt wytrącił mu z ręki broń, 
gdy zaś przyszli bandycie z po- 

mocą jego towarzysze, polieyant 
popchnął ich na stronę. W nłgnie 
niu oka, bandyci byli na ulicy i 

poczęli szybko biedź, za tymi zaś 

Tooroey. P0 krótkim pościgu, je- 
den! z ucickających bandytów rzu 

cił od siebie rewolwer, który jak 
się później oka-zało, był własno- 

ścią policyanta. Podczas tego po- 

ścigu, d0 wyszynku wbiegli de- 

tektywi ze stacyi Cottage Grave 
ave., którzy zostali przywołani 
przez szvnkarza ; zd<ziwili się bar 

dzo, gdy ich poinformowano, że 

policya-mt był jednym z bandytów. 
Detektywi poczęli za policysurtem 
szukać, chcąc się od niego dowie- 
dzieć nieco szczegółów, do tej po- 

ry jednak na trop jego nie wpad- 
li. 

MAŁŻEŃSTWO Z PRZE- 
SZKODAMI. 

Niedawno temu pani G· F. 

Woodcock poznała się z żołnie- 

rzem nazwiskiem W. L. Mackey, 
który jej tak wpadł w oko, że*gdy 
ja poprosił, aby została jego żo- 

ną. przyzwoliła na to chętnie. Pa 

tii Woodcock zamieszkiwała w 

mieście Rockford. a aczlcolwiek 

była mężatką, nie poinformowa- 

(Dokończenie na str. 6tej) 

3=cfi Lotników Ginie Podczas 
Kontestu Aeroplanowego. 

Zaburzenia Uliczne w N. Yorku. 

Projekt Cumminsa w Sprawie Zakaża 
Strajków Kolejowych. 

Z SYTUACYI STRAJKOWEJ W KRAJU. 

Nowy Plan Budżetowy w Izbie Posłów. 

KRÓTKIE WIADOMOŚCI ZE STOLICY KRAJU. 

Inne Telegramy Krajowe. 
WIELKI KONTEST AWIA- 

TYCZNY. 

TRZECH LOTNIKÓW ZGI- 

NĘŁO. 
Pensacola, Fla., 9 października. 

— Trzech krtnrików marynarskich 
mianowicie : maszynista C. E. 

Scibold z ipcnsacola. oraz oficero 
wie R. MćMiHan z Wetmerc Pk., 
Rochester, N. Y., i P. Reichel z 

Hammonton. Ca'1., zostali wczo- 

raj za-baci wskutek upadku aero- 

planm do zatoki. Aeroplan wywró 
cił w powietrzu kozła i spadł z 

wysokości 500 stóp· 
Mineola, Ν. Y., 9 października. | 

— Czterdzieści siedm aeroplanów | 
pilotowanych z jedynym tylko 
wyjątkiiem przez amerykańslcich 
lotrrrkoWj, wyruszyłQ wczoraj w 

kontrstową 5,400 m Iową podróż 
przez kontynent i z powrotem, 
podczas gdy z San Francisco w 

tym samym czasie wyruszyło sr.r 

>naście aeroplanów, lecąc w stro- 

nę wschodu. Pięciu innych aero- 

planów wyruszy jutro z Mineola. 

Po zachodzie słońca porucznik 
B. W. Maynard, pastor bab tyski, 
r raz zwycięzca w niedawno do- 

konanym konstetowym locie po- 

między INbwym Yorkiem a To- 

ronto, przebył przestrzeń 840 mil ! 

i wylądował w Chicago, podczas 
g"dv jego towarzysze wypoczy- 
wali w P.in^hannpton, 'Buffalo, 
Rochester. Ryan oraz w Cleve- 

land, w których to miejscowo- 
ściach znajdują sic specyelnic dla 

tych lotników przygotowane sta- 

cye. Wczoraj wieczór powiado- 
miono o ośmiu wypadkach aero 

planowych. Wiadomość tę otrzy-1 
nrał amerykański klub lotniczy, 
który wraz z oddziałem lotni- 

czym marynarki i wojny przed- 
sięwziął ów -kontestowy lot. We- 

dług· otrzymanej depeszy major 
D. H. Criesy został na miejscu 
zabity, a otaerwator jego sierżant 

λΓ. Tl>omas doznał trdk ciężikieh o- 

brażeń cielesnych, że w kiłku go- 
dzin po wypadku umarł. Aero- 

pkm, którym się wzbili w powie- 
trze upadł na ziemię w chwili, 
gdy lotnicy staraili się wylądować 
w Salt Lake City. Sierżant W. 

H. Nevrtt, umarł wczoraj po po- 
łudnia z ran, odniesioych w chwi 

!i, gdy aeroplan kierowany przez 
pułkownika G» Brandt'a, z któ- 

rym jechał spadł na ziemię z ol- 

brzymiej wysokości w Deposit, 
Ν. Y. Pułkownik Brandt według 
depeszy miał zostać boleśnie po- 

tłuczony. Prócz tego siedmiu in- 

nych lotników zmuszonych zo- 

stało spuścić się na ziemię wsku- 

tek popsucia się maszyn i innych 
powodów. Od dwóch lotników 

nie otrzymano jeszcze wiadomo- 
> 
SCI. 

ZABURZENIA ULICZNE W 
NOWYM YORKU. 

Nowy York, 9 października. — 

Wczoraj przyszło tutaj do poważ 
ne^o zajbtmzenia ulicznego na 

Fifth ave., gdv konna polieya na- 

tarła na kil ko-tysięczny tłum ra- 

dykałów. starający się urządzić 
pochód uliczny, bez otrzymania 
na to pozwolenia od departamen- 

ten ipolicyjnego. Podczas starcis 

policyj z tłumem, skonfiskowane 

kilkadziesiąt tablic z napisami, n; 

wohijącymi ludność do rcwoki- 
cvi. Według- oświadczeń \vład·/ 
policyjnych plan pochodu zosta' 

rozwinięty przez pewne pismo rc 

syjskie pod tytułem „Nowyj 
Mir". 

Starcie powstało. «jdv p<.chó«i 
zaledwie uszedł trzy ..bloki". Xn 

zadanie polio i pokazania pozw« 
icnia na urządzenie pochodu, prze 
wódcy radykałów nic od|X)wie· 
dzieli, co widząc policyatici na- 

tychmiast wysłali prośbę o po- 
moc. Zanim zamieszanie się skon 

czyło. na miejsce wypadku zje- 
chało kilka oddziałów konnej po- 
licyi i pięćdziesięciu polieyantów 
rezerwowych. Konna polieya na- 

tarła na tłum. wskutek czego o- 

koło stu ludzi zostało silnie po- 
bitych i potłuczonych. 

Równocześnie urządzone 
..reid'' na kwaterę rosyjskiego bil 
ra sowietów, gdzie aresztowane 

czterech młodych mężczyzn i jed- 
ni.. kobietę. „Rejd" urządzili dc 

tektywi. należący do t. z· od da i a 

łu bombowego. W edług oświad- 
czeń policyi przy więźniach zna 

kziono literaturę tenedencyjną 
lecz dla powodów znanych po!i- 
cyi tvlk0 — nic zamknięto ich w 

więzieniu, lecz po krótkich prze 
słuchach miano ich puścić nr 

wolność, na żądanie jednakże pri 
kuratora obwodowego, nic uczy· 
nion0 tego zanim władze policyj- 
ne nic przeprowadzą dochodzeń 

mającym na celi: wykazanie, czy 
ροιπιατιι nic są winnymi uysiry- 

bucyi literatury bolszewickiej. — 

Fóźniej nieco władze policyjne a- 

resztowały piafte^o człowieka 
niejakiego Antoniego Toneleskic- 

po za to. iż był przcwódcą pocho- 
du. Xa skonfiskowanych tabli- 
cach widniały następujące napi 
sv: Deportujcie nas wszystikicl. 
do Rosyi!'' „Chcecie nam narzu- 

cić dcmokracyc, zatrzymajcie ią 
sobie!" „Otwóżcfe więzienia !" i 
t. d. 

W SPRAWIE PROJEKTU SE- 
NATORA CUMMIiNSA. 

Waszyngton, 9 października.— 
W krótkiej przyszłości rozpoczną 
Hę w konferencyi senatoryaJnej 
komisyi debaty na temat projek- 
tu przedłożonego przez senatora 

Cmrwnins'a w sprawie zakazu u- 

rządzenia strajków kolejowych. 
Wedhig· planu komisyi handlu 
wenętrznego, projelct ten będzie 
nieco zmieniony i poprawiony, 
lecz treść pozostanie taką saimą, 

jak obecnie. Zalecenie, zakazują- 
ce straj-kowania zostanie zmienio 
ne nieco w tekście, lecz sfleutek, 
w razie przejścia, będzie taki sam 

jak obecnie. Senator Ctrmminn 

spodziewa się, że Senat przyjmie 
rekomendowany projekt komiyyi 
wewnętrznego handlu w tym ce- 

lu: aibv uniemożliwić deklarowa- 
nie strajków, nie mających sa nic- 
cvi od Amerykańskiej Federaęyi 
Pracy, oraz od wielkich czterech 

unii koleimrrch. W ciągu rozmo 

(Dokończenie na str. 3-ciej.) j 
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