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KJRWA WALKA WOJSK PET- 

LURY I DENIKINA. 
Paryż, 10. października. — U- 

kraińskie biuro prasowe donosi 

na podstawie otrzymanej z Ka- 
mieóca Podolskiego depeszy, że 

ochotnicze armie generała Deni- 
kina zaatakowały niespodzianie 
wojsko ukraińskiego atamana Szy 
mona Pethiry i obecnie toczy się 
pomiędzy niemi krwawa walka. 

Jest to, ó ile można wniosko- 

wać. pierwsze starcie, jakie nastą- 
piło pomiędzy Denikinem a Pet- 

lurą po wypowiedzeniu przez te- 

go ostatniego wojny pierwszemu, 
wskutek jego zaborczych zapę- 
dów, zmierzających do wcielenia 

całej Ukrainy jako czysto rosyj- 
skiej prowincyi do państwa ro- 

syjskiego. 
GABINET KOALICYJNY NA 

UKRAINIE. 

Paryż, 10. Października. — A- 
taman Pettura sformował przy 
swym rządzie gabinet koalicyjny, 
którego skład jest następujący: 

Premier i minister spraw wew- 

nętrznych : L. 'Mazeppa, minister 

spraw zagranicznych : iM. Sławiń- 

skij, minister wojny: M. Petrow, 
minister finansów: M. Martow, 
minister rolnictwa : M. Kowalew | 
skij, minister publicznej ekono- 

mii: M. Czałdun, minister trans- 

portaevi : M. Tymoczenko, mini- 

ster zdrowia publicznego: M. O- 

drin, minister oświaty : S. N. Pro 

kopowicz, minister wyznań: M.' 

Czienko, minister .pracy: M. Bez-' 
falko, minister poczt i telegra- 
fów: M. Paliwoda, minister dla 

spraw żydowskich: M. Drasny, 
minister prasy i propagandy: M. 
Czerkow, kontroler państwa: M. 

Archipeńko i sekretarz państwa: 
M. Korczyński j. 

S. N. Prokopowicz, który 
wszedł do obecnego ukraińskiego 
gabinetu jako minister oświaty, 
był swego czasu członkiem rosyj- 
skiego koalicyjnego gat>inetu, 
sformowanego w październiku 
1917 r. Piastował on w tym gabi- 
necie tekę ministra zapasów, ale 

urzędowanie je-go było krótkie. 

«(Jak wiadomo, Ukraina nic zo- 

stała dotychczas uznana jako pań 

stwo niepodległe i zachodzi moż- 

liwość, że Alianci pragną ją 
przyłączyć całą do Rosyi·, zagwa- 

rantowawszy jej tylko autono- 

mię. Przyp. Red. Dz. Chic.) 
NIEMCY ROZPOCZĘLI ATAK 

NA RYGĘ. 
Rewcl, lO. października. — Do- 

noszą tan, że gen. von der Goltz, 
komendant wojsk niemieckich w 

prowincyach nadbałtyckich, roz- 

począł atak na Rygę. 
(Korespondencya Artura Copping 

do „Chicago Tribune.") 
Ryga, 8. października, via Pa- 

ryż, 10. października. — Po dwu- 

dniowej podróży przez Estonię i 

Łotwę, przybyłem tutaj wcześnie 
dziś rano. Podróż ta wyrobiła we 

mnie silne przekonanie, że obec- 

ność wojsk von der Goltza w tych 
okolicach przedstawia największą 
przeszkodę dla zgniecenia bolsze 

wizmu i zapoczątkowania poko- 
jowej i szczęśliwej ery w prowin- 
cyach nadbałtyckich. 

Berlin otrzymał od Aliantów 

polecenie przeprowadzenia wyco- 
fania się do Niemiec armii von 

der Goltza, która ma swoją głów- 
ną kwaterę w 'Mitawie, o godzinę 
drogi od tego miasta, a podstawy 
operacyjne posiada w Tylży we 

Wschodnich Prusach, co zapew- 

'nia jej komunikacvç przez dwie 
linie kolejowe, biegnące między 

[oboma tenii.miastami, 
j Ukończyłam właśnie co dopiero 
śniadanie, gdy usłyszałem huk 

eksplozyi, po 'którym nastąpił o- 

gień z karabinów maszynowych. 
[ Zatelefonowano natychmiast do 

brytyjskiej misy i tutaj, że dwa 

niemieckie aeroplany rozmyślnie 
rzuciły bomby na łotyskie głów- 
ne kwatery kawał ery i. 

Wedle moich informacyi, nie- 

mieckie wojska przebywają tu 

pod pokrywką rosyjskiej nominal 
nic armii pułkownika Bermondta, 
która bywa identyfikowana ze 

spiekiem, mającym na ccliu wpro- 
wa<izenia rządu zachod-nio-msyj1- 
skiego w Moskwie. Fodają, że 

Bermondt ostatnio przejął roztćaz 
udania się nad Narwę, celem po- 

łączenia się z północno zachod- 

nią armią rosyjską·, która zagraża 
Petrogradowi. 

Od chwili, gdy skreśliłem po- 

wyższe słowa, przejechałem oko- 

ło 6 mil poza Rygę i przekona- 
łem się, że najgorsze obawy są 

usprawiedliwione. Niemcy ata- 

kują w sile 30.000 ludzi na dziesię 
ciomilowym froncie. Odcinek, 
który /zwiedziłem, okazał się je- 
dynym, gdzie Łotysze, pozosta- 
jąc w znacznej mniejszości, ustą- 
pili nieco ziemi pod silnym naci- 

skiem niemieckim. 
BOLSZEWICY POBICI POD 

PSKOWEM. 
Helsingfors, 10.. paidziernika. 

— Donpszą tu, że rosyjska półno- 
cno-zachodnia armia zadała 5-go 
października ciężką porażkę bol- 

szewickiej dywizyi w odcinku 

Pskowa, biorąc przy tem 600 jeń- 
ców do niewoli. 

JAPONIA PRZYRZEKA 
KOOPERACYĘ. 

Tokio, 10. Października. — Ge- 

nerał Oi,'komendant wojsk japoń 
skich w Syberyi wschodniej, wy- 
dał rozkaz, polecający swym żoł- 
nierzom jak najściślejszą koope- 
racyę z amerykańskiemi władza- 
mi, starającemi się o utrzymanie 
ruch-u i porządku na kolei trans- 

syberyjskiej. Krok ten należy u- 

ważać za rezuHtat, spowodowany 
silnemi przedstawieniami, wysto- 
sowanemi przez Stany Zjednoczo 
ne do rządte japońskiego, które 

wykazywały, że w oko/cach, któ- 
re zostały powierzone do strzeże- 

nia w nich porządku armii japoń- 
skiej, życie i własność Ameryka- 
nów nie doznawały dostatecznej 
ochrony i proteTccyi. Z tego po- 
wodu nota amerykańska zawie- 
rała podobno pogróżkę, żc, jeżeli 
stosunki pod tym względem nic 

ulegną radykalnej zmianie na lep 
sze, Stany Zjednoczone wycofają 
zupełnie swe wojska z Syberyi. 

Wiarygodne raporty podają, że 

nota amerykańska 'była bardzo 
biaiiûwi^a xirpciinc \jilui %% 

omawianiu sytuacyi na Sybervi, 
wyrażając obawę, iż polityka ja- 
pońska w tym kraju może narazić 

się na krytykę i zarzut, żc sprze- 
ciwia się ona „nowej idei mię- 
dzynarodowej koopcracvi." 

Podobno kopie tej noty, którą 
rząd waszyngtoński wysiał jesz- 
cze we wrześniu, doręczono Wiel- 

kiej Brytanii i Francyi, a praw- 

dopodobnie także Włochom i 

Chinom. 
» Japońskie sfery urzędowe zda- 

ją się nie doceniać w tym wypad- 
ku, jak svtuacya stała się ciężka i 

poważna. Oświadczają one, że ni- 

gdy nie udzielały pomocy anti— 

bolszewickicm'u generałowi na 

Sybervi, Semenowowi, którego 
działalność sprawiała Aliantom 
wiele kłopotu i· wyrażają nadzie- 

ję, żc całe nieporozumienie z A- 

mcl-yką da się z łatwością w krót- 
kim czasie na drodze przyjaznej 
załatwić, dzię-ki czemu Stany Zje 
dnoczonc "będą w dalszym ciągu 
wspierać czynnie politykę alian- 

cką na Sybervi i pomagać w 

strzeżeniu kolei transsyberyj- 
skiej. 
AMBASADOR MORRIS OD- 

JECHAŁ DO TOKIO. 

Władywostok, 10. październi- 
ka. — Generał-major «William S. 

Graves, komenda-nt amerykań- 
skich wojs.k w Sybervi, udekoro- 
wał wojskowym krzyżem zasługi 
Johna F. Stevensa, szefa amery- 

kańskiej misyi kcelejowej w Sybe- 
ryi. 

Roland S. Morris?, amerykański 
ambasador do Japonii, który przy- 

był tu 6go września po podróży 
swej do Oaasika, gdzie jeździł z 

polecenia rządu waszyngtońskie- 
go na konferencyę z admirałem 

Kalczaikiem, odjechał stąd do To- 
kio d. 25 września. 
PROJEKT OKUPACYI FIU- 

ME PRZEZ WOJSKA 
WŁOSKIE. 

Rzym, ιυ. pazdziernuca. 
— 

Włoska Rada ministrów posta- 
nowiła uczynić Aliantom su-gge-- 

styę okupacyi Filume przez woj- 
ska rządowe włoskie, zanim kon- 

ferencya pokojowa poweźmie o— 

stateczną decyzyę w sprawie 
przyszłych losów tego miasta. 
Donosi o tem tutejsze pismo ,.E- 
poca", które dodaje, że ten społ 
sć<b rozwiązania problemu adry- 
atyckiego jest wartmikowy, a mia- 

nowicie zależy od tego, ażeby A- 
lianci zgodzili się na mandat 

Włoch we Fiume z ramienia Ligi 
Narodów. 

Genewa, 10. października. — 

Donoszą tu prasowo, że kwestva 

Fiume napotyka na tak wielkie 
trudności w sw«m rozwiązaniu 
nie ze względu na prawa Jugosła 
wii do tego mia-sta, ale z powodu 
interesów !kilku gTiap finanso- 

wych, które w tym wypadku gra- 

ją rolę decydujących czynników. 
Oto są pod tym względem fakta i 

szczegóły : 
1. Pewna a nglo-am ery k a ή sk a 

kompania okrętowa o kapitale 
$35,000,(XX) stara się pozyskać dla 

siebie.monopol w .porcie Fiume, 
aby sobie w ten sposób zapewnić 
kontrolę nad hancMem adryatyc— 
kim. 

2. Pewna amerykańska kompa- 
nia uzyskała właśnie ostatnio wy 

łączne prawo operowania kolei 
serbsko-kroacko-słoweńsibch. 

3. Rząd rumuński, u którego 
czyniono starania·, celem zabez- 

pieczenia sobie podobnego mono- 

polu, odrzucił je niedawno temu 

stanowczo. 
4. Ru-muinia także udaremniła 

starania amerykańskiej „The Stan 
dard Oil Com." o monopol dla 

niej w eksploatacyi pól nafto- 

wych rumuńskich. 
5. Amerykańelka 'kompania „The 

Vacuum Oil Com." otrzymała od 

rządu Czechosłowackiego kon- 

trakt na eksploatacyę wszystkich 
pól naftowych w tym kraju. 

•Kto uzyska kontrolę nad kole- 

jami serbs'kicmi i rumuńskiemi, 
ten teirl samem będzie miał pod 
swą zależnością „Orient Ex- 

press" i wszystkie niemal lądowe 
transporty pomiędzy Morzem 

Czarnem a resztą Europy. 
A fakty te' mają bezpośredni 

związek ze sprawą Fiume, gdyż ta 

grupa interesów, która otrzyma 

kontrolę nad serbskiemi koleja- 
mi, będzie mogła odciąć komuni- 

kacyę pomiędzy Tryestem a zie- 

miami, które dawniej wchodziły 
w sikład monarchii austro-węgier- 
skiej i przez to skierować cały 
ruch handlowy na Adryatyku do 

Fiume. 

TAJNT TRAKTAT RUMUNII 

Z WĘGRAMI. 
Faryz, 11), października. 

— Do- 

noszą tu prasowo, że pomiędzy 
Rumunią a Węgrami stanął tajny 
traktat, na podstawie którego gra 
nice Rumunii mają być przesunię 
te w Transylwanii dalej na za- 

chód niż wykreśliła je konferen- 

cja pokojowa, w zamian co Ru- 
munia udzieliła Węgrom konce- 
svi ekonomicznych.·. 

Traktat ten przedstawi podob- 
no Rumunia konferencyi pokojo- 
wej dopiero wówczas, gdy pod- 
niesie szczegółowo swe pretensye 
do 'Bessarabii. 

'Rumunia podobno sądzi, że je- 
żeli uzyska pomoc Węgier, może 

stworzyć przez przymierzę z Pol 

ską i Czechosłowacją bardzo sil- 

ny blok, który 'będzie sitafiowić 

zaporę dla pochodu bolszewizmu 
na zachód, a germanizmu na 

wschód. To ma być główną przy- 

czyną, dlaczego Francva udziela 

obecnie Rumunii silnego swege 

poparcia. 
GROŹNA SYTUACYA W MA- 

ŁEJ' AZYI. 
Londyn, 10. października. — 

Brytyjskie ministerstwo wojny 
otrzymało wiadomość, że generał- 
major Janies G. Harbord, szef a- 

merykańskiej misyi' w Armenii i 

na iKairkazic, omal że nic został 
dwukrotnie postrzelony w pobli- 
ku Karsn. Generał uniknął niebez 

pieczeństwa, ale szofer jego zosta» 

raniony. Sytuacya na Kaukazie 
coraz się bardziej pogarsza i sta- 

je się coraz poważniejsza. 
Paryż, 10. października. — De- 

pesza ze Smyrny donosi, że w 

Konali w Maiej Azyi utworzył 
się turecki rząd nacyonjilistyczny, 
który wydał proklamacyę, doma- 

gającą się zastosowania do Tur- 

cyi zasady prezydenta Wilsona o 

samostanowieniu narodów o 

swym losie. Pn>klamacya dalej 
powiada, że zwolennicy nowego 

rządu będą walczyć do ostatniej 
kropli krwi, ażeby oprzeć się ob- 

cej interwencyi i zapewnia ludno- 

ści "bezpieczeństwo mienia i życia 
bez względu na rasę i wyznanie. 

KRÓL JERZY PODPISZE 

DZIŚ TRAKTAT. 
Londyn, 10. października. — 

Król Jerzy .podpisze prawdopodo- 
bnie dzisiaj imieniem Anglii „kró 
lewską kopię" traktatu pokojowe 
go z Niemcami i prześle, ją do 

Paryża. Po dokonaniu tego, wy- 
da król proklamacyę pokojową, 
która będzie ostatnim krokiem 

Wielkiej Bretanii w sprawie za- 

kończenia Wielkiej Wojny. 
O KONTROLĘ NAD BRYTYJ- 

SKIEMI KOPALNIAMI. 
Londyn, 10. października. — 

Na konferencyi z przedstawiciela 
mi pracy premier Lloyd George 
oświadczył w odpowiedzi na żą- 
dania górników o łączną kontrolę 
przez kapitał i pracę nad kopal- 
niami, że kontrola taka mogłaby 
w wielu wypadkach okazać się 
skuteczną, stwierdził jednak, że 

rząd nie jest w stanie oprzeć swej 
polityki na zasadach, proponowa- 
nych przez górników. 

TRAKTAT POKOJOWY 
Z AUSTRY4. 

Wiedeń, 10. października. — 

Austryacki parlament ma zebrać 

się na sesyę we wtorek przyszłe- 
go tygodnia i wtenczas rząd przed 
stawi mu do ratyfikacyi podyk- 
towany przez konferencyę pary- 

ską traktat pokojowy. 

MATUZALEMOWE LATA 
DLA LUDZI. 

Paryż, 10. października. —1 

Przemawiając na odbywającym 
srç tu kongresie lekarskim, o- 

świadczył Dr. Woronow, dyrek- 
tor psychologicznego laborato- 

ryum w College dc France, że 

życie ludzkie można przedłużać 
przez odpowiednie transplanto— 
wanie pewnych znajdujących się 
we wnętrznościach gruczołów. 
Stwierdził on, że gruczoły takie, 

zawierające siły żywotne, prze- 

szczepiano w drodze c-ksperymen 
talnej starym kozom i szczurom, 

poczem zwierzęta te nabierały 1 

powrotem młod-zieńczej siły i ży- 
wotności. Jest on zdania, że to sa 

mo da się zastosować i do ludzi. 

(Analogiczne doświadczenia 

przeprowadzał z gruczołami już 
przedtem w Stanach Zjednoczo- 
nych słynny profesor Dr. Carrol. 

który przekonał się, że przez 

transplantowanie znaj-dnjących 
się .pod obojczykami gruczołów, 
mających związek ze wzrostem 

można wzrost istot żyjących zu- 

pełnie powstrzymać, względnie 
przyspieszyć. 'Przyp. Red. Dzień. 

Chic.) 

PoexaJntjee* pr*cy? — OiytaJ pilnie 
oęłoezenia pod nAryk* „PRACA" o« 

szρβ I Uoh DfcLENNrK A CHICAOO- 

SKIBGO. ^ 

Nie Dziw 
Ze Chłopcy Chcą 

BENSON & RIX0N 
Odzież 

Tutaj dostaną gatunek, styl 
i modę w ubraniu i paltocie 
a my jesteśmy tak uważni w 

dopasowaniu odzieży dla — 

chłopca jak i dła jego "tatusia" 

A przytem nie kosrtuje nic więcej dostać od- 

powiednią odzież dla chłopca, jak gdzieindziej 
podrzędny gatunek. Przyprowadźcie go tu 

jutro po jedno z naszych eleganckich ubrań 

i palt za 

$8.50 do $25.00 

Departament Dla Chłopców 
1295 Milwaukee Avenue 

Niezwykła 
"^Γ Ε W ARK trzewiki dają najtrwalszy użytek jaki tylko najlepsze skóry i najlepszy wyrób 

dać może. A nigdzie nie znajdziecie popularnego modelu, który nie mógłby być przez nas 

natychmiast duplikowany w naszym zapasie przeszło 200 stylów po 

$3.95, $4.45, $4.85, $5.85, $6.85, i $7.85 
My napewno zaoszczędzimy wam od $1 do $4 na zakupnie, dlatego, że sprzedajemy wię- 

cej niż cztery miliony par NEWARK trzewików co roku w naszych 298 składach w Stanach 

Zjednoczonych. Czemu płacić wygórowane ceny za jesienne obuwie, jeżeli to nie jest koniecz- 

nem ? 

*ïleuiarâ Slioes 
MEN 

Na\wiąksze wartości 
w JImeryce 

po tych icenach 

ZAPYTAJCIE O KO. 17*5 
Ma. r y a ogie«i»kie 
dKnrie w* akie preysjiwy. 
s»erok1e obcasy. 
Poakonały model dl* 
η.łod yeti tnę* 
? *ym. para $7.85 
NEWARKSH0EST0RESC0. 
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Każdy 
Akcie 

$1,000,000,000 Widowisko 
Za 50c Centów Żadnego podatku wojennego 

Dzisiaj wieczór i jutro wieczorem, fhicagoska największa 
wystawa koiii, wspaniałe widowisko, niedościgniona w histo- 

ryi wystawy koni. 

Pr ód tępo, zobaczcie amerykańskie najlepsze dojne U rowy 

warte $10,000,000 — warczącą maraywryę, wartającą miliony 
dolarów — l'. S. rządową $50,000 wystawę. 

Przyprowadźcie dzieci, niech obaczą Milk Fairy Pafreant — 

Cho-Oio, błazna na dyecie — żarty cieląt. Ostatni raz w niedzie- 

lę. 

Wstęp Dla Wszystkich 50c 

NARODOWA WYSTAWA MLECZARSKA 
International Amphiteater, Union Stock Yard 

Jechać górną koleją albo ulicznym tramwajem którym- 
bądź, transfer wprost na miejsce. 
Miejsca i loże na sprzedaż w l^yon and Ilcaly's, Audito- 
rium Hotel, Hotel Sherman. 

Jednej 
Cenie 

DOBRA ODZIEZ 
Po Umiarkowanych Cenach 

u LAMM'S 
Tutaj oszczędzicie nie mniej niż $10 na każdej fi tuce, po- 
nieważ sami wyrabiamy odzież, którą sprzedajemy. inne 
skład}' muszą płacić zysk hurtownym fabrykantom. 
w,rMta $30do $50 

$25d0 $50 
$5 $15 

od 
Palta 
Oli 
Chłopięce ubranka, palta i Mackinaws, 
od 

Wielkie wartości na ubrauia, pojedyûeze 
lufci podwójne na piersiach, na jeden lub 
<lwa guzitki, nowe odcienie ΦΟΟ ΕΓΛ 
na jesieû 
Palta, specjalnie 
PO 
Męskie trzewiki po 
starych cenach 
Chłopięco Mackinaws, 
PO 

Ubrania na zamówienie $35.00 i wyżej. 

$27.50 
$6> $71$8 

«6.50 

*.ΐτ·τ£ 

_ .IPÏÏOÎiGwO 
1133-1139 Milwaukee Ave. 

Otwarte 
We Wtorki 
i Czwartki 
Wieczorem 

W Niedzielę 
Do Południa 

1 


