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Sprzeczne Wieści: 
Huerta ustąpi! Mexyk się zbroi! 

ECHA „ZAMACHU" NA DIAZA. 

PROCES KIJOWSKI 
Sprawy Anglii: Zgon Uczonego. Co Anglia 

- to nie Ameryka. 

Pierwszy Hiimbug Awiatyczny. 
Roosevelt w Argentynie. — Niebywała Egzeku· 

cya. 
— Z Niemiec. 

Na Wzmocnienie Niemczyzny w Poznańskiem, 

Carranza sprzeciwia się interwencyi. — Lind w stolicy mexykafiskiej. 
— Koniec strajku tramwajowego. — Starania siifrażystek. 

— Cunne znów mianuje. 

Telegramy Zagraniczne. 
Z MEXYKU. 

Mexyk, miasto, 8 listopada. — 

Dzisiejsze wieści są nader sprze- 
czne i niępewne, a silnie alarmu- 

jące: wczoraj doniesiono: że Hu- 

erta stanowczo odrzucił żądania 
amerykańskiego rządu i powie— 

dziewszy w swem orędziu, iż Sta- 

ny Zjedn. posunęły się za daleko, 

oświadcąyfc ż« yyfciera wojnę i 

gotuje się do niej, podnosząc li- 

czbę popisową armii mexykan- 
skiej do 500,000 ludzi (nie wiado- 

mo, skąd ich wziąć)... Dzisiejsze 
wieści podają znowu, że to nie 

prawda, a Huerta ustępuje... 
Rabaso, poseł inexy kański do 

Waszyngtonu, miał zapewnić 
wczoraj, że Huerta zrezygnuje 
dziś jutro i wojny uniknie. Pew- 

nem z tego wszystkiego jest pra- 
wdopodobnie to tylko, że Huerta 
zwleka i chce zyskać na czasie : j 
powiadają, że tymczasem rząd 

mexykanski zbroi się gorączko^ 
wo: zaciąga ludzi pod znaki, w 

początku grudnia ma nadejść 
wielki transport najnowszej bro- 

ni francuskiej i ciężkie najlepsze 
francuskie armaty, a jeśli wy- 
buch wojny ewentualnej da się 
odwlec do stycznia, to i wszyst- 

ko, czego narazie chce Huerta... 

— Kwestyą ciekawą jest jak 

się zachowają wobec pogróżek 
wojennych amerykańskich kon— 

stytucyonaliści : i tu niema pew- 

nych informacyi. jedni powiada—| 
ja. że sprzyjają Stanom wdzięcz- 
ni za poparcie, drudzy dziś do- 

noszą. iż Carranza. wódz ich, o— 

świadczył, iż w razie wybuchu 
wojny pozostanie przedewszvst- 
kiem patryotą mexvkanskim i bę- 
dzie ojczyzny bronił przed najaz- 

dem... Rewolucyoniści sa więc 
t przeciwni interwencvi zbrojnej 

Stanów i proszą tylko o pozwo- 
lenie na kupowanie broni i amu- 

nicyi w Stanach, sądząc, że so- 
bie sami dadzą radę z Huertą. 
Vera Cruz, 8 listopada. — Po- 

seł amerykański Lind wyjeżdżał 
do stolicy Mexyku w sprawach 
dyplomatycznych, ale nic pewne- 
go nie wiadomo o celu i przebie- 
gu jego tej podróży. Lind do# 
stał z Waszyngtonu specyalne in- 

strukcye i polecenia. 
—Po<ł bronią obecnie rząd me- 

xykanski posiada około 150 tysię- 
cy ludzi, ale wszystko to rozrzu- 

cone po wielkim obszarze kraju 

przeważnie licho zbrojne. 
— Rewolucyoniści energicznie 

szturmują Chihuahua, stolicę 

Stanu tejże nazwy, inny oddział 
ich zdobył Jiminez ważny punkt 
strategiczny. w Stanie Tamauli- 

» pas. Walki więc nie ustają ani na 

chwilę i stale powodzenie sprzy- 

ja rewohicyonistom. 
A^TTammanTTsT^V. Chicago 
av. pożycia pieniądze na domy. 

Londyn, 8 listopada. — Mo- 

carstwa życzliwie odnoszą się do 
stanowiska obecnego Stanów Zje- 

dnoczonych ; prasa angielska, fran 
cuska. włoska i niemiecka obszer- 

nie się rozpisuje o sytuacyi mexy- 
kańskiej, wyrażając opinię ener- 

gicznego w nią wglądnięcia i u- 

porządkowania jej nareszcie. 

Havana, Kuba, 8 listopada. — 

Xa zamach onegdajszy, na Feli- 
xa Diaza rzekomo spełniony, no- 

we rztfca światło fatc ża Tfizrf 

aresztowano... jiod zarzutem, iż 

w zajściu tem on był stroną za- 

czepną, mianowicie strzelić miał 

Diaz do pewnego stronnika Car— 

ranzy, a ten, broniąc się dopie- 
ro, ranić miał Diazą : dość tajem- 
niczo przedstawia się cała afera." 

PROCES KIJOWSKI. 

Kijów, 8 listopada. — Koń- 
cowe przemówienia trwają w dal- 
szym ciągu w procesie Beilisa, o- 
skarżonego o mord rytualny, 

spełniony na · osobie chłopca 

chrześcijańskiego, Juszyńskiego. 
Przemawiał wczoraj między in- 

nymi pierwszy obrońca adwo- 

kat Makłakow, który dowodził, 

że ani śledztwo, ani proces winy 

o-karżonego nie dowiodły, a ca- 

łe oskarżenie polega jedynie na 

zeznaniach Wiery Cezeberiako— 

wej, tylokrotnie w procesie tym 
skompromitowanej w sposób wy 
soce podpadający i j^samą w 

podejrzenie podający. 
SPRAWY ANGLII. 

Londyn, 8 listopada. — One- 

gdaj odbył się tu w katolickim ko 

ściele ŚŚ. Piotra i Edwarda ślub 

Amerykanina, W. *F. McComb- 

sa z panną Dorotą Williams z 

Waszyngtonu. Mc Combs był 
manażerem kampanii prezydcn- 
cyalnej prezydenta Wilsona a za- 

staje obecnie mianowany posłem 
c.merykańskim dla Paryża 
— Zmarł tu znakomity uczo— 

iły, prof. Alfred Russel Wallace, 

jeden z najwybitniejszych zwo- 

lenników i obrońców teoryi ewc- 

lucyi. (Nauka wyprowadzająca 
rośliny i zwierzęta od jednego, 
lub nrewielu typów pierwotnych 
Przy p' Red.). 
— Sędzia Evans, przewodniczą- 

cy trybunału rozwodów przy oka- 

zyi pewnej rozprawy wyraził się 
do jakiejś damy, żądającej roz- 
wodu na zbyt błahych moty- 

wach, że jej powody możeby wy- 

starczyły w Ameryce, ale co An- 

glia to nie Ameryka.... 
Z FRANCYI. 

Paryż, 8 listopada. — Wibitnv 

aeronauta francuski, Guillaux, zo- 
stał przez klub awiatyczny fran- 

cuski zawieszony w udziałach 

klubowych na la dziesięć za zwie- 

dzenie władz klubu w ten sposób, 
iż w pewnym konteście podał on. 
że lądcnvał w Brackel, robiąc mil 

860, a tymczasem lądował w Bro- 
ckel, robiąc mil tylko 830; podo- 
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Krwawa Orka. 
- ! ' . 

bieństwa nazw użył do swego 

kłamstwa, które drogo ukarano. 
" 

— Wybitny pisarz francuski 

Loti, który w swej znanej przy- 
jaźni dla Wschodu mahometan— 

skiego, wysławia Turków, a zdy- 
famował Bułgarów z racy i ich o- 
statnich wojen, za co został wy- 

zwany na pojedynek przez buł- 

garskiego oficera Torkowa, któ- 

ry w tym celu specyalnie przybył 
do Paryża, — oświadcza, że wy- 
zwania nie przyjmie. 
ROOSEVELT W AMERYCE 

POŁUDNIOWEJ. 
Buenos Aires, Argentyna, 8 li- 

stopada. — Przybył tu ex-prezy~ 
dent Roosevelt, nader okazale i 

uroczyście witany: wczoraj zapro- 
szono go jako honorowego go- 

ścia na sesyę obradującego właś- 
nie Kongresu, więc słuchał mów, 
w których wysoce wyćhwalano 
Stany Zjedn. Później minister 

spraw zagranicznych dr. Boesh 

wydał bankiet na cześć gościa. 

Allahabard, 8 listopada. —Stra- 
cono tu 10-ciu spiskowców, are- 

sztowanych po wykryciu spisku 
na życie sułtana lennego państwa 
angielskiego, Afganistanu. Wszy- 
stkich rozstrzelano zapomocą— 
armat ! 

Z NIKARAGUY. 

Managua, 8 listopada. ·— Spi- 

sek na życie prezydenta Adolfa 

Diaza został tu wvkryty f spisków 
cv należa do partyi liberalnej, a 

celem ich było wymordowanie 

prezydenta i wszystkich mini- 

strów: obecnie wszyscy są pod 
kluczem. 

Z NIEMIEC.- 
* 

Berlin, 8 listopada. — Skarb 

woienny niemiecki ma być pod- 
wyższony. tym razem do sumy 

£90.000.000 : cały ten skarb ma 

być złożony w wieżycy specyal— 
nej pod Snandawą. 
— W Niemczech istnieje orga- 

nizacya, którei celem jest spro-· 
wadzenie niemieckich wychodź- 
ców z powrotem do Starego Kra- 

iu: organizacya ta zajmuje się 
Niemcami poza granicami Nie- 
miec i w razie niepowodzenia ićh, 

wspiera lub ułatwia im powrót i 

osadza ich na gruntach Komisyi 
Kolonizacyjnej w Poznańskiem. 

Jest to zatem w całem tego słowa 
znaczeniu szowinistyczna, germa- 

nizacyjna Polakom wroga insty- 
tucya. Ostatnio zwróciła na nią u- 
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wagę pntsa atncrykaaska sądząc, 
że ona ma na celu zwabianie do 

Europy powrotem Niemców z 

Ameryki, więc organizacya oma- 
wiana ogłasza, że ma ona na ce- 
lu Niemców, nie amerykańskich, 
którym się powodzi lepiej w A- 

meryce, niżby im mogło się po- 
wodzić w ojczyźnie, ale chc^ 

zgarniać do Poznańskiego dla 

wzmocnienia niemczyzny na kre- 

sach polskich wszystkich Niem- 

ców, którzy biedę klepię w Rosyi 
i po innych krajach niemieckich... 

Telegramy Krajowe. 
CARRANZA SPRZECIWIA 

SIĘ INTERWENCYI. 

: Nowy York, S listopada. — W 

odpowiedzi na pytanie jak się za- 

patruje na możliwą interwencyę 
Stanów Zjednoczonych generał 

konstytucyonalistów Carranza 

dał odpowiedź następującą: 
Hermosillo, Sonora, 8 listopa- 

da. — Nie wierzę w to, by przy- 
szło do interwencyi. W razie je- 
j- « « 1_ j_ 
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interwencyi, to postąpię jak na 

patryotę mexykatiskiego przy- 
stoi. Go do sytuacyi obecnej mo- 

gę powiedzieć tylko tyle, że jeśli 
obu stronom wolno będzie spro- 
wadzać broń z zagranicy, to re— 

wolucya obecna zakończy się w 

krótkim czasie. W ten sposób 
tylko można zaprowadzić porzą- 
dek w Mexyku. Nigdy nie zgodzf 

się na rządy Huerty. 
JT 

Z stolicy mexykanskiej 
* o— 

trzymano wczoraj najrozmaitsze 

raporty telegraficzne. Powiedzia- 
no między innemi, że Huerta cze. 

ka, aż dostanie wystarczającą i- 

lość broni i amunicyi z zagrani- 

cy. Broń ta i amunicya ma na- 

dejść około Igo grudnia, a wiel- 

kie armaty mają nadejść z Fran- 

cyi Igo stycznia. Powiadają w 

stolicy mexvkańskiej, że rząd me· 
xvkaiiski będzie mógł stawić 

zbrojny opór Stanom Żjednocro— 
nym pówyżstym czasie. Mówią, 
że w Waszyngtonie jut « tém 

wszystkiem wied*4· 

Inna pogłoska opiéwa, że Hu* 
erta gotów jest do re^gnacyi na 
rzecz ministra spraw zagranicz- 
nych Mokano. 

Hatterman 1 Glanz pożyczają pienią- 
dze na properta. 1110 Milwaukee ar. 

L CEL MISYI LINDA. 

Waszyngton, 8 listopada. — 

•Jan Lind, specyalny poseł prezy- 
denta Wilsona, udał się do stoli- 

cy mexykanskiej w celu nakło- 

nienia Huerty do rezygnacyi. Sfe- 

ry rządowe wiedzą dobrze, że 

stawiają ostatnią kartę wysyła- 
jąc Linda ponownie do stolicy 
mexykanskiej. Wczoraj dowie- 
dziano się, że Lind udał się do 

miasta Mexico nie z własnej ini- 

cyatywy, ale z roporządzenia 
władz waszyngtońskich. 
Urzędnicy w Waszyngtonie nie 

chcą nic powiedzieć o zamiarach 
Linda. Sądzą tu jednak, że osobi- 
sta rozmowa z Huertą> o żąda- 
niach amerykańskich zrobi wra- 
żenie na dyktatorze. 
Lind ma podobno przypomnieć 

Huercie jego przyrzeczenia przed 
wyborcze, w których powiedział, 
że się usunie zupełnie. Da on mu 
również do zrozumienia, że rząd 

waszyngtoński nie będzie wcale 

zadowolony z tego, jeśli następcą 
Huerty będzie generał Blanquest. 
Niemałą konsternacyę w ko- 

łach rządowych wywołała wczo— 

rajsza wiadomość z Mexyku, Któ- 

ra opiewa, że razem z odpowie- 
dzią na komunikat Stanów Zjed- 
noczonych Huerta przyśle rządo- 
wi amerykańskiemu zawiadomie- 
nie, że zamierza powiększyć armię 
mexykańską do pół miliona 'nćzi. 

dowiedziano także, że Huerta ma 
obecnie 150,000 żołnierza .od 
bronią, choć temu nie wierzą. 
Jeśli takie zawiadomienie 

przyjdzie istotnie od Huerty, to 

będzie ono miało tylko jedno zna- 

czenie, a mianowicie, że Huerta 

zbrojnie oprze się żądaniom Sta- 
nów Zjednoczonych. Huerta mo- 
ie jednak powiedzieć, że powięk-| 
sza armię jedynie w celu zapro- 
wadzenie porządku w swej Oj- 

czyźnie. . 

f 
. , 

JESZCZE JEDEJsf OKRĘT. 
Philadelphia, Pa., 8 październi- 

ka. — Krążownik skautowy Che- 

ster, przygotowany na wszystko, 
wyjechał wczoraj z Filadelfii i u- 

dał lit do Vert Crut. Okręt ten, 

zaoptrzony w nstjfilńiejizy apa- 
rat ttlegfif* Ukr#weg# ze 

wiiyitkich ékftw wjennych a- 

merykańskich wziął ze sobą żyw- 
ność, która starczy na trzy mie- 

siące i jest dobrze zaopatrzony w 

amunicyę. Na pokładzie znajdują 

się także działa maszynowe i po- 

lowe. 
· 

I procesu mikrzy. 
Pani McEldowney wyjaśnia, jak ją 

naciągnięto na $15,000. 

Identyfikuje zbrodniarza. 
Dziecko pięcioletnie poznaje mordercę matki. 

Romantyczna dziewczyna przekonuje 
się o ułudzie marzeń. 

Początek argumentacyi w sensacyjnym procesie. — Wojna w sądzie 
spadkowym. — Szef policyi jako dyscyplinaryusz. — O 

nowy „charter". — Początek budowy kolei 

fodziemnych. — Notatki miejskie. 

Z PROCESU WRÓŹBIARZY. < 

Wczoraj w procesie hersztów 

trustu wróżbiarskiego „Jimmie" 

Ryan'a, alias „profesora" Crane'a 
1 

i „Barney" Bertsche'a, w zezna- 

niach swych pani Hope McEl· 

downev opowiedziała, iak ją 
1 

Ryan naciągnął na $15.000 pod 
pretekstem ulokowania jej pie- 

niędzy w akcyach kolejowych. 
Przed nią zeznania składał 

1 

„Old Doctor" Russell, który wy- 

jaśnił, jak zapłacił Bertsche'owi · 

$1500 i 10 procent swych docho- 
· 

dów za protekcyę swego intere- 

su wróżbiarskiego. Między inne- 
mi Russell oświadczył, że cały 
interes wróżbiarski jest blaga, 

gdyż żaden z nich .nie potrafi 
.przyszłości przepowiadać. 

' 

Na świadka powołana także by- 
ła pani Charles Eisner. która o- 

świadczyła, że jest właścicielką 
' 

restauracyi francuskiej, 
' której 

1 

specyalnością jest kuchnia nie· 
1 

miecka. Restanracya ma nazwę 

hiszpańską: „Ponce de Leon", i 
1 

mieści się pnr. 1316 South Mi- 

chigan ave. W tym domu wróż- 
1 

biarze mieli jeden ze swych loka- 

lów. Pani Eisner podsłuchała ro- 
zmowy wróżbiarzy, a zwłaszcza 

Bertsche'a. gdy "się natrzasał z 

ofiar ograbianych przez Ryana i 

innvch. 
Gdv Bert>che sie dowiedział, że 

nani Eisner zamierza donieść o 

• * 1--1. -·.! 
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że mężowi iej wydarzy się fatalne 

nieszczeście. 
Pani McEldowney opowiedzia- 

ła, że za pierwsza wizvte ..Profe- 

sor" Crane alias van wziął 

centów, lecz powiedział iei, że ja 
złv wnłwv otacza, którego usu- 

niecie będzie kosztowało pięć do- 
larów. 

Pani McFldowney przvbvla dc 

Chicago z Pacine no ukończeniu 

szkoły chiropraktvki i nie wie- 

dząc. gdzie sie następnie , 
udać. 

poszła do ..profesora" Crane'a po 

rade. Ten sie a o w«zvctko sprv- 

tnie wvovtał. dowiedział sie. że 

ma pieniądze ulokowane w łiino- 

tekach. radził iei pozostać w Chi- 

cago i ofiarował sie pieniądze le- 

piej ulokować przez rzekomą fir- 

m^ swesro oica. Najprzód, pani 

McFldownev dała mu $-00. Zwró 

cił iei $T2i po dzipsWiu dniach. 
/ 

twierd7ac. że to rzvstv zv«k. Pó- 

źniej dała mu $2coo. Nast<»nne 

sprzedała swe hinoteki w Wis- 

consin i dała mu $T2.soo. Za każ- 

dvm razem Crane dał iei weksel. 

DZIECKI IDENTYFIKUJE 
MORDERCE MATKI. 

Filip Prescia, Włoch, zam. pnr. 
1006 Cambridge ave., został we 

czwartek wieczorem aresztowany 

pod zarzutem zamordowania pani 
ftosa Ciro we wtorek wieczorem. 

Źabita mieszkała pnr. 867 
Sederwick ul. Wczoraj przed po-j 
łudniem więźnia jako mordercę 
matki identyfikowała jej pięcio- 
letnia córeczka. Casomana. 

Skoro go tylko zobaczyła, za- 
raz po włosku zawołała : „To iest 

:złowiek, który mamę zabił." 

Panią Ciro znaleziono nieżywą 

jej domu ze sztyletem w lewym 
)oku. Jej małe dzieci były w do- 
nu i były świadkami zbrodni, 
ecz nie mogły policyi powie- 
izieć kto matkę zamordował. De- 

ektywi poczęli szukać właścicie- 
a sztyletu i aresztowali trzech 

mężczyzn, a między nimi Pres- 

sa. 

Wczoraj z pomiędzy nich dzie- 
,veezka wybrała Prescia jako te- 

*o, który „mamę żgnął nożem, a 
Dotem uciekł." Urządzono próby 
za każdym razem Prescie dano 

innych towarzyszy, lecz dziecko 

ligdy nie pomyliło się. 
Policya przywiązuje dużo wa- 

ri do jednego szczegółu: mala 

"asomana, gdy ujrzała Prescię, 
,vskazała na ranę, jaką jej o- 

imiomiesięczny braciszek, Józef, 
na na czole i pokazała kilka ru- 

;hów ręką, jakoby naśladowała 

śganie nożem t znów wskazała 

ia Prescię. Policya wnosi z tego, 
:e morderca zabił matkę, gdy ta 

niała niemowlę na rękach i że je- 
ino z pchnięć sztyletem drasnę- 
o czoło niemowlęcia. 
Z New Orléans doneszą, że 

Prescia był aresztowany w tem 

nieście ośm lat temu za kradzież 

;rebra z hotelu. 
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TYCZNYCH PRZYGÓD. 

Gertruda Hanson liczy lat 17, 

nieszka u rodziców, pnr. 10133 

>outh Pcoria ul., w dzielnicy chi- 

:agoskiej zwanej Fernwood. 

Nudy, monotonność życiowa, 
rodzienna rutyna pracy domowej 
)oczęła dokuczać romantycznie 
usposobionej pannie. W jej oto- 
czeniu materyału do marzeń i ro- 

nantyczności nie znajdowała. 
tVic postanowiła stworzyć sama 

;obie taki materyał do romanty- 

:znej przygody, trącącej silnie 

omansami, w jakich się ostatnio 

)ilnie zaczytywała. 
Związała się i zakneblowała 

;obie usta w suterenach domu 

)ani Otto. V. Johns, pnr. 9950 

-owe ave. Poprzednio zapaliła 
cupę papierów. 
Sensacya powstała we Fern- 

vood. Wezwano straż pożarną, 

,pożar" ugaszono i panną Ger- 

rudę przyprowadzono do „przy- 
.omności". Opowiedziała wtedy 

listoryę o napaści i o podpala- 
zu, którą wzięto za autentyczną 

wysłano nawet detektywów ze 

iąsiednich stacyi w pościg za wi- 

lowajcą. 
Gertruda opowiedziała, że pani 

ohns, u której była zatrudniona 

)osłała ją do piwnicy po naftę. 
11 ją jakiś mężczyzna napadł, 
wiązał ją, zakneblował jej usta, 

zucił na podłogę i zanim uciekł, 

:apalił stos papierów. 
Dziewczyna widocznie spodzie 

vała się w swej sztucznie utwo- 

zouej romantycznej przygodzie, 
:e przybędzie bohater, młody i 

>rzystojny, który ją z płomieni 
vyratuje. 

(Cięg; dalszy na str. 2ej.) 


