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Wojska Łotyskie Lądują Na Tylach Niemców Pod Rygą. 
Jata Blokada Niemiec''! 
Rosya Proklamuje Zagar- ! 

nięcie Litwy. j 
Brytyjska Prasa Potępia 

Politykę Aliantów. j 
GEN. DOWBOR MUŚNICKI POLEGŁ? 

Ukraina Walczy Zacięcie z Denikmem. 

Francya i Japonia Ratyfikowały Traktat Pokojowy. 
■ / 

Inne Telegramy Zagraniczne·! 
^MOO-ŁOTYSZÓW WYIj|LDO- 

WALO W UBAWIE. 
Kopenhaga, 13. ptfc^Jłkipika.— 

'atytâbe kota w «Kopenhadze o- 

ftiyiiujy wiadomość, że brrtjy- 
Aie <Axęty wojenne wyładowały 
w Ubaortc 60.000 wo^sk ioty- 
sfcjch. Mają one rozpocząć atak 

aa amoę too der <x>ftza pod poł- 
ioowtdkjrm Aralofi-SerTnondtem, 
która zajęli RyTR- Zanosi się tak- 

że na to. że Alianci zarządzą blo- 

kadę portów bait^kich, aby prze 

ciąć pouczenie pomiędzy Lihawrą 
!» Szczecinem. Wyiądowane w 

lJbawi^ wojska łotyskie będ% mo 

fły przekroczyć granicę Litwy i 

zaatakować armię Avatoif-iBer- 
morxita. z lewego jej skrzydła i z 

tyłu, a jeżeli ta operacya imby 
się powkxfta. odcięłyby kormmi- 

l^acyę pomiędzy tą armią a rosyj- 
sko niemieckiemi wojskami w 

Szawlach. 
Sztokholm, 13. października.— 

Rząd łotysJa" opaścił Rygę, zarrân 

jeszcze padła ona przed atakiem 

wojsk niemieckich i przeniósł się 
<io Rodenpois. nietialeico Wen- 

den. Zwrócił się też o pomoc mili- 

tarną do Estonii, która podobno 
edkomenderewaia na skutek tego 
dwie dywizje swej armii. Estoń- 

skie wojska są zaangażowane w 

walce na wschód od Dżwiny. Pod 

samą Rygą woiska łotyskie trzy— 
mają jeszcze w swem posiadani 
wschodni przyczółek mostowy na 

Dż winie. 

Oficyainy komunikat łotyski z 

d. 12go bm^ donosi: 

„Rząd lotyski opuścił Rygę i 

zainstalował się w Rodenpois. 
Wojska łotysfcie, działające sto- 

sownie do rozskazów. przekroczy 
fv Dżwinę, wysadził)- w powie- 
trze mosty i zajęły pozycye u 

przyczółków wraz z artyleryą, 
strzegąc mostów przy pomocy 

straży tylnej. Niemcy bombardu- 

ją Rygę z armat i aeroplanów.* 
Londyn, 13. października. — 

Brytyjscy politycy wyrażają o- 

rnnię. że niemiecki atak na Rygęl 
iioze stać *ię kamieniem probief- 
rzym wartości całego traktatu po 

łojowego. Sądzą oni, że okaże się 
η 

on jedir^n wiefckxn faiçdetn. jeżeli 
Alianci natychmiast przez ener- 

giczną i zdecydowaną akcyęr nie- u 

ckareneiią zamiarów niemieckich* 
Jest faktem, że pomiędzy Rygą a ; 

Petrqgradem niema żadnych po- 
ważniejszych sit, którdjy mogły 
przeszkodzie Niemcom w zajęciu 
dawnej stoficy carów. 

Podobne znaczenie przypisują 
metmesekiemu atakow i na Rygę 
także poważne militarne i poli- 
tyczne kola w Paryżu. 
NIEMCY ODWOŁUJĄ SWE 

OKRĘTY Z BAŁTYKU. 

Szczecin, 13. października. — 

Tutejsza ,.Aibendpost" donosi, że 

rząd memi^ki otrzymał z Londy- 
nu telegraficzne wezwanie, aby 
odwołał do portów wszystkie 
niemieckie okręty. znajdujące się 
na Bakyfcu, oraz zakató-ł dat- 

kom, stojącym na razie w portach 
wypływać na pełne morze. Dalej 
podaje wspomniany dziennik, że 

rząd berliński zastosował się do 

powyższego polecenia i wydał od 

powiednie rozporządzenia wła- 
dzom portowym. ..Abendpost* 
utrzymuje, że Alianci zadecydo- 
wali na skutek ostatnich wypad- 
ków w Rydze zarządzie ..małą 
blokadę Niemiec" i że powyższy 
rozkaz jest pierwszym krokiem 
w kierunku wprowadzenia jej w 

życie. 
Berlin, 13. października. — ..Die 

Vossische Ztg.w doaiosi, że żad- 
nemu okrętowi w 'Kieki władce 
niemieckie nie pozwoliły na opu- 
szczenie tego portu i że ze Szcze- 
cina wysłano rozkaz do wszyst- 
kich właścicieli okrętów, aby na- 

tychmiast odwołali z powrotem 
swe sttaki, znajdfujące się na mo- 

rzu. 

v\ îadomosc ο nowej blokadzie 
portcrw bałtyckich wywołała pra- 
wdziwą sensacyę w Gdańsku, 
g<łzie spodziewano się w najbliż- 
szej przyszłości dowozu wielkich 
transportów węgla i śledzi. 
BERLIN ZAPOWIADA „PO- 

LITYKĘ WYGŁODZENIA." 
Londyn, 13. października. — 

Otrzymana tu iskrowa depesza z 

Berlina donoei. że marszałek 
Foch nadeśle w tych dmiach już 
o<łpowiedż swą w imieniu Alian- 
tów na ostatnią notę ni«miekcą w 

sprawie ewakuacyi prowincyi nad 

bałtyckich. Depesza dodaje, że 

większość ptsm niemieckich prze- 
widuje, iż Alianci uznają odpo- 
wiedz rządu berlińskiego za 

niewystarczającą, i wyraża z te- 

go powodu obawę, iż Alianci 

chwycą się ,4>oIrtyki wygłodze- 
nia" Niemiec , aby je ukarać i 
zmusić do posłuszeństwa swym 
rozkazom. 

DĄŻĄ DO ZAGARNIĘCIA 
LITWY I ŁOTWY. 

Kopenhaga, 13. października.— 
Otrzymana tu z Królewca ( Koe- 

(Dokończtnic ria str. 3-ciej.) 
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Wschód słońca o godzinie 7:00. 
Zachód słońca o rodzinie 6:12. 
Pogoda w Chicago i okolicy: Pogo- 

bir i oim ciepłej w poniedziałek. We 
rtorek niepewna pogoda, prawdopodo 
irae deMcz. Łagodny i umiarkowany 
natr. przeważnie połmUowy. 

Trmperahrm dofry minionej: Najwyż 
τλ weeocaj o rodź. 3dej popołudniu, 
Λ 'iUpni. najnirâra o godzinie (S-te 
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Kronika Chicagoska. 
PODWÓJNE MORDER- 

STWO w śródmieściu. 
Podwójne morderstwo popeł- 

nione zostało wczoraj zraia w 

śródmieściu przez jednego i te- 

go samego człowieka. Człowiek 
ten widziany był w pobliżu sta- 

cyi kolejowej La Salle ; około 

godziny ósmej zakupił on kole- 

jowy bilet do Bureau Junction, 
111. Agent, który mu sprzedał 
wspomniany bilet zauważył, że 

człowiek ten nosił z sobą kawał 

rury, który wyglądała jak gdyby 
była z grrmy, jak jednak okaza- 

ło się później, zawierała we- 

wnątrz kawał żelaza. Kurą tą za 

mordował on brutalnie dwu skle 

pikarzy; jednytn był Antonio 
Brizzolara. drugim Isadorc Gań 

sky Pierwszy był właścicielem 

sklepu z owocami pnr. 3^4 S. 

Wells ul., drugi zaś posiadał ma- 

ły warstat krawiecki, pnr. 178 

W. Yau Huren ul. Zarabiał on 

na życic prasowaniem ubrań go- 
ści hotelowych, których to hoteli 

w okolicy tej jest wiele. Oba 
morderstwo popełnione były w 

celu rabunku· Naprzeciw sklepu 
z owocami mieści się stacya po- 

żarna; gdy jeden ze strażaków 

Joe Lanigan, wszedł po godzi- 
nce ósmej zrana do sklepu Briz- 

zolaro, nie zastał tamże nikogo, 
gdy zaś na jego wołania nikt 

mu nie odpowiedział, chcąc się 
przekonać co jest tego przyczy- 

ną. wszedł d0 tylnego pokoju i 

zastał tam leżącego na ziem Γ w. 

kałuży krwi kupca, z głową w 

straszny sposób pobitą. Mniej 
więcej w tym samym czasie, do 

warstatu krawieckiego wszedł 
M -Błock, jeden z lokajów hotelu 
Lombard, niosąc z sobą ubranie 
które miał polecone, aby zostało 

przez Gańskiego odświeżone. — 

IBlock, podobnie jak Lanigan, 
gdy nie otrzymał na swe woła- 

nia odpowiedz?, wszedł do przy- 

ległego pokoju, gdzie na ziemi 

spoczywało ciało krawca, z gło- 
wą zbitą brutalnie; obok leżała 
rura żelazna, którą morderca u- 

żył do mordowania swej ofiary. 
Gdy Lanigan przekonał się, że 

Brizzaloro umiera, wybiegł ze 

skfepu a napotkawszy na ulicy 
policyanta B. Krejika. x staevi 

centralnej, natychmiast tegoż o 

swym odkryciu powiadomił. Po 

iicyant wybierał się już do skle- 

pu tego gdy nadbiegł 'Błock i w 

urywanych słowach powiadomił 
go. że lzzy Gańsky kończy życie 
w swym zakładzie. Krojik po- 

-łal sygnał na stacye policyjną 
i w kilka,minut później zjawili 
bię detektywi i an ii) ul ansy. Gań- 

sky zmarł gdy wkładano go do 

ambulansu, 'Brizzolara zaś wy- 

zionął ducha, gdy ambulans zbli 
iał się do szpitala p. w. ś\v. Łu- 

kasza. Ciała zamordowanych 
przewiezione zostały d<-> zakładu 

pogrzebowego pnr. 318 Fédéral 

ul. Obok ciała Gańskiego znale- 

źli detektywi' tanią fajkę, którą 
morderc* zostawił widocznie tam 

że, ponieważ wiele osób, które w 

godzinie tej znajdowały się w 

sąsiedztwie, zauważyło pewne- 
go człowieka błąkającego się w 

około stacyi kolejowej, trzymają 
ceg0 w ustach pod·dmą fajkę; w 

dodatku "krawiec fajki nie uży- 
wał. Każda z ofiar otrzymała trzy 
razy od mordercy. 

DETEKTYWI BADAJĄ 
ŚWIADKÓW. 

\ie tracąc ni chwili czasu, de- 

tektywi zabrali się natychmiast 
do pracy. W" pierwszym rzędzie 
szukali za ludźmi, którzyby mo- 

gli im dać jakieś dane, opis mor- 

dercy, chociażby w przybliżeniu 
któryby w części ułatwił im pra- 

cę w wyszukaniu brutala· Pierw 
szvm z nich był Richard Lar- 

sem. właściciel pralni w miastecz 

ku Racirne, Wis., który oczeki- 

wał na swój pociąg na stacyi 
kolejowej ze swym przyjacielem. 
Larson zeznał, że widział go clio 

dzącego w pobliżu stacyi kole- 

jowej, spostrzegł również, że za 

chowy wał się on nieco dziwnie. 
W reku niósł rurę. którą raz 

uderzył w drzwi stacyi : od- 

głos był tak głośny, że Larson. 

przypuszczał, że wewnątrz {ej ru 

ry gumranej znajdowało się że- 

lazo. Dał również dość dokład- 

ny opis wspomnianego wyżej o- 

sobnika. Gdy detektywi dowie- 
dzieli się od agienta kolejowego, 
że człowiek ten zakupił bilet do 

miejscowości Bureau Junction, 
natychmiast wysłali na stacyę 
tamtejszą depeszę, z zapytaniem 
czy nic widziano tam człowieka, 

któryby wyglądem przypominał 
wyżej wspomnianego. Odpo- 
wiedź nadeszła przytakująca. Po 

otrzymaniu tej wiadomości, de- 

tektywi John Sullivan i John 
Cartan wyjechali natychmiast 
do Bureau Junction. W miejsco- 
wości tej znajdują sie kwatery 
robotników kolejowych, miesz- 

czące sie w starych wagonach to 

watowych, .zamieszkiwane po! 
największej części przez robotni j 

ków meksykańskiego pochodze- 
nia. Ponieważ było już ciemno 

gdy detektywi przybyli do tej 
mi<yscowości, odłożyli pot7.ukiwa 
nie 7-a mordercą do dzisiaj. ob- 

stawiwszy wpierw kwatery ro- 

botnicze ludźmi zaufanymi, któ- 

rzy pilnować mieli uoc całą. aby 
zbrodniarz, jeżeli znajdował *ię 
tamże — nie uciekł. 

Ostatnie wiadomości donoszą, 
że detektywi Kasperek, Tap-- 
icott, Carter i McMurney, aresz 

towali jako podejrzanego o mor 

derstwo Brrzzolaro, jego dawne 

go robotnitka, Luisa Cavero, lat 

21. na którego ubraniu znaleźli 

detektywi ślady (krwi. I branie 
to oddano miejskim chemikom 

d0 egzaniiuacyi, którzy sprawdzą 
czy krew pochodzi z ludzkiego 
ciała. Cavero opuścił kupca sześć 

tygodni temu. po kłótni. Że 
zbrodniarz zamordował swe otia 

ry w celu rabunku, posłużyć mo 

że fakt, iż w obu miejscach ka- 

sy zostały opróżnione z wszel- 

kiej gotówki, jakoteż wszelkich 

wartościowych rzeczy, znajdują- 
cych się tamże. 

POLICY A WALCZY Z BAN- 

DYTAMI. 
Czterech bandytów -weszło 

wczoraj do lokalu niejakiego Ja- 
m'a Jacobsona w^ miasteczku Ke 

nosha, noszącego nazwę: „Social 
Club'', gdzie zajętych było grą ą 

hazardową kilkunastu mężczyzn. 
Grożąc rewolwerami. ustawili 

bandvci ofiary swe pod ścianą a 

następnie obrabowali je z kosz- 

towności i pieniędzy. Dokoń- 

czywszy swej pracy, wstedli do 

automobilu i z miejsca się ulot- 
nili. zdążając w stronę Chicago. 
Zawiadomiono o bandytach sze- 

fa policy i miasteczka Z ion City, 
żądając, aby ten-że wyjechał na 

ich spotkainie, dając mu jednocze 
śnie wszelkie szczegóły. Szef 

przybrał sobie do pomocy dwu 

ludzi i natychmiast wyjechał w 

stronę Kenosha; już u granic 
miasteczka napotkano bandy- 
tów, a gdy ci rozkazów aby się 
zatrzymali, nie usłuchali, poczę- 

to do nich strzelać. Bandyci ca- 

łą siłą pair y puścili się w drogę, 
od czasu d0 jzasu odpowiadając 
kulami na kule policyjne. Trwała 

ta walka czas jalciś, w koticu jed 
nak, na skręcie drogi, maszyna 

bandytów zjechała z konieczno- 
ści z gościńca i zatrzymają zo- 

stała przez silny płot druciany, 
(Dokończenie na str. 6tej) 

Choroba Prez. Wilsona Powo- 
dem Obaw w Waszyngtonie. 
Trzech Lotników Przele- 

ciało Kontynent. 
I 

Żołnierze Zajmę Miejsca Strajkierów. 
Ze Strajku Stalowego. 

Pułkownik House Również Chory. 

KRÓTKIE WIADOMOŚCI ZE STOLICY KRAJU. 

Inne Telegramy Krajowe. 
CHOROBA PREZ. WILSONA1 
POWODEM OBAW W WA- 

SZYNGTONIE. 

Waszyngton. 13. października. J 
Senator Moses z New Hampshire 
opublikował list. w którym opi- 
suje szczegółowo chorobę prez. 
W ilsona: w liście tym oświadcza, 

że choroba prez. Wilsona jest te- 

go rodzaju, iż przy najmniejszej 
nieostrożności mogłaby <ię stać 

nader niebezpieczną. Treść listu 

opublikowanego, wywołała w 

Waszyngtonie wielkie zaniepoko- 
jenie i senzacyę. W czorajszy biu- 

letyn dr. I\ X. Dercum'a głosił, 
że prez. Wilson zmuszony będzie 
pozostać w łóżkni przez nieogra- 
niczony cza<. Skoro list senatora 

Moses'a ukazał się w kolumnach 

miejscowych pism. dr. Grayson 
odmówił wszelkich komentarzy 
na temat choroby prez. Wilsona, 
zapytując tylko, sikąd senator Mo 

ses przyszedł do przekonania, iż 

choroba Wilsona jest taką. jaką 
opisuje w swym liście i czy sena- 

tor M ose s jest lekarzem. 
Sekretarz Tumulty wprost od- 

mówił wyjaśnień na ten temat. 

Dr. Gnwson. który ani nie j>o— 
twierdził, ani też nie zaprzeczył 
prawdziwości wywodów senatora 

Masses ?a, oświadczył tylko, że na 

konterencyi lekarzy, którzy się o- 

piekują pacyentem zadecydowa- 
no. aby ni<* mówiono o chorobie 

prezydenta. 'Wieczorem dr. Gray- 
son unikał przedstawicieli pism, 
równocześnie wydając biuletyn, 
w którym oświadczył. że prez. 
Wilson spędził spokojnie dzień 

i że jest w dobrem usoposobieniu. 
Biuletyn wydany wczoraj rano 

głosił, że choroba Wilsona pod ża 

dnyrn względem nie zrobiła pastę 

pn na gorsze, i że w nocy «/pał 
dobrze. Senator Moses oświad- 

czył, 70 list» który napisał. nie 

miał iśc do publikaryi. twierdząc, 
że list ten zawierał tylko te wia- 

domości, które on sam skądinąd 
otrzymał. Niektórzy, co prywat- 
nie dowiedzieli się bLiisźych 
szczegółijw o chorobie prezyden- 
ta oświadczają», że senator Moses 

pod wielu względami ma słusz- 
ność. 
TRZECH LOTNIKÓW PRZE- 

LECIAŁO KONTYNENT. 

Mineola, 13. października. — 

Trzech lotników amerykańskich 
U'koń*czyło onegdaj pierwszą poło- 
wę największego w świecie kon- 
testu awiatycznego. Z czterdzie- 
stu siedmiu aeroplanów, które się 
wzbiły w powietrze na poflu lot— 
niczem w Moneola, a okrążyw- 
szy Nowy York. zniknęły w dro- 
dze na zachód, jeden opuścił się 
wczoraj na ziemię w San Franci- 
sco. Aeroplanem tym «kierował 

porucznik-paslor Π. \Y. Maynard 
który u ic*c pierwszy ukończył 

pierwszą połowę podróży na<po-- 

wieirznej przez kontynent i z po- 

wrotem. /. piętnastu* aeroplanów, 
które wyruszyły /. San Francisco 
na wschód, dwa spuściły sic wczo 

raj napoić lotnicze w Mineola 

Jednym aeroplanem kierował po- 
rucznik K. C. Kici. drugim major 
C. S;mtz. < )baj ci lotnicy wylą· 
dowali 11a polu lotniczem prawic 
równocześnie, tak. że sędziowie 
kontestu nic mogli zadecydować, 
który z nicli pierwej lądował. 
Wszyscy trzej lotnicy odbyli 
przestrzeń 'J.701 miii. Maynard 
wylądował w San Francisco o 1 

godzinie dwanaście minut, doko- 

nując przelotu w 24 godzinach i 
58 minutach. Kieł wylądował w 

Mineola o Π ^o-dzinie minut 3t) 

wieczór; kilka sekund później 
spuścił się na ziemię Spatz. Po- 

dróży przez kontynent dokonał 

Maynard w 75 godzinach 47 mi- 

nutach. wliczając w to czas aktu- 

alnej podróży powietrzem, oraz 

IKjstoju/ w .poszczególnych sta- 

cyach, — Spatz dokonał tego prze 
lotu w S3 godzinach 41 minutach, 
a Kiel w S-'î godzinach 44 minu- 

tach. O ile powyższe obliczenia są 
dokładne. Maynard otrzyma pier- 
wsza nagrodę za najszybszy lot i 

wytrzymałość, a Kiel za to. że wy- 
lądował wcześniej niż Spatz. Na- 

grody w tym kon teście będą w 

postaci zegarków, medali oraz wy 
datków, poniesionych przez A- 

merykańsiki K1uł> Awiatyczny w 

sumie $(>6,000. "Ci trzej lotnicy i 

inni, którzy mają za nimi lecieć 
muszą czekać na swych metach 

do 20go października, w którym 
to dniu rozpocznie się powrotna 
podróż przez kontynent. Dzień 
wczorajszy był pierwszym, który 
się zakończył bez żadnego wypad 
ku! 
ŻOŁNIERZE ZĄJMĄ MIEJ- 

SCA STRAJKIERÔW. 
Waszyngton, 13 października 

Sekr. iCaker powiadamia, że żoł- 

nierze zajmą miejsca strajkują- 
cych Jongshorcmen'ôw", celem 

przywrócenia normalnego kursu 

okrętów przesyłkowych pomię- 
dzy portami amerykańskiego wy 
brzeża atlantyckiego. On. bry- 
gadyer Hines, rozwija obecnie 

plan, mający na celu zapobieże- 
nie nadmiernemu skupieniu ma· 

teryałów wojennych w przysta- 
niach okrętowych, a sekr. Ba'ker 

oświadczył, że jak tylko zajdzie 
potrzeba, to wyśle odpowiednią 
ilość żołnierzy do najbardziej za 

grożonych portów, gdzie zajmą 
miejsca strajkierów. Strajkujący 
„longshoremeni" oświadczyli 
wczoraj, że nie będą wyładowy- 
wać materyałów wojennych ? 

okrętów, które obecnie zbliżają 
się do Nowego Yorku. 

Nowy York, I3 października 
— W* odpowiedzi na apel profe- 
sora W. Ripleya. prezesa ko- 
mitetu do załatwieniu sporów 
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