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M»l 

luerta chce lojay! 
* 

Ogólne zaniepokojenie. 
KRWAWEWALKI. 

Król Bulgaryi — abdykuje?! 

Proces Beilisa: Obawa Pogromów. 
Amerykańskie Statki we Włoszech. 

Z A wiatyki. 

Sofrazys'ki Angielskie. 
s 

Nowy Król Bawaryi, — Korrupcya Pruska. 

Z Waszyngtonu. Pożar na parowcu ciężarowym. 
Postrzelił myśliwego. Za mało kapelanów w 

marynarce Stanów Zjednoczonych. 

Telegramy Zagraniczne. 
AFERA Y KAŃSKA. 

Mexyk, miasto, lu listopada. — 

Naprężenie sytuacyi mexykan— 
skiej doszło zdaje się. do kulmi- 
nacyjnego punktu : nadszedł kry- 
zys, po którym nastąpić musi 

zwrot decydujący — nie wiadomy 
rarazie: ku pokojowi, czy ku woj- 
nie. W Mexyku rozdrażnienie 

jest powszechne ; jedni przepo- 
wiadają wojnę, inni utrzymują, 
że ̂tan y nie odważą się na inter- 

we»*v?; tego ostatniego zdania 

jest, zdaje si^. sam liuerta. przy- 

najmniej podzielają tę opinię w 

jego pałacu prczydencyalnym. U- 

negdaj Haerta ogłosił notę dy- 
plomatyczną, w której zawiada- 

mia, że wybory ostatnie mexykai- 
j^kie nie są ważne, ponieważ zbyt 
niewielka liczba obywateli udział 

w nich wzięła, trzeba tedy będzie 
zarządzić nową clekcyę, ale kie- 

dy ona ma nastąpić, nie wiado- 
mo. ... W idąc z tego, że Huerta 

chce tylko zyskać na czasie, - 

warcie też on o zwłokę i cierpli- 
wość prosi w owem swojeui orę- 
dziu, zapewniając, że kraj uspo- 

koi. Tymczasem Stany wyczerpa- 

ły, zdaje się cierpliwość i tak zbyt 
długą — jak sądzą niektórzy: pre- 
zydent W ilson odbywa nieustanne 

narady z sekretarzem stanu Brya- 
nem i komitetem ^enatu dla spraw 

zagranicznych, ale jaki narad tych 
rezultat, nie można powiedzieć; 
wiadomo tylko tyle, że Stany nie 

ustąpią i stanowczo rezygnacyi 
Huerty domagać się mają. Po- 

dobno teraz dopiero ma być po- 
dane Huercie ultimatum, dające 
mu trzy dni czasu do ustąpienia. 
W odpowiedzi na nie utrzymują 
w Mexyku, iż zamiarem Huerty 

jest pozostać na urzędzie aż pod 
koniec roku 1914-go, przeprowa- 
dzić pacyfikacyę kraju, wybory, 
ukonstytuować Kongres i potem 

dopiero ustąpić: Huerta jakoby 
nie lęka się wojny ze Stanami.... 
— Zachodzi obawa w Mexyku, 

że Stany po ostatkiem orędziu 
Huerty, choc może jeszcze woj— 

uy nie wypowiedzą, to jednak 
zerwą stosunki dyplomatyczne jl 

rządem mexykahskim, a wtedy z 

jednej strony stanowisko rewolu- 

cjonistów wzmocnioneby zosta- 

ło moralnie i materyalnie, gdyż 
imby oddano poparcie wszelkie, 

a z drugiej strony krai zostałby 
zrujnowany materyalnie, bo za 

Stanami staną zapewne inne mo- 

carstwa. V\ szystko to się zape- 
wne wyjaśni dz» jutro; zazna- 

czyć należy .że w Stanach opinia 

publiczna dość silnie prze do wo- 

jennego wystąpienia względem 

Mexyku. 
— Rewolucyoniści nie spoczy- 

wają w zwycięskiej stale akcyi: 
szczególnie zacięcie walczą oni 

pod Monterey, które jest obecnie 

jedynym już ważnym punktem 
* 

rządowym w Mc x y ku północ- 

nym. a zdaje sie. że w ostatniej 
chwili i ten punkt zdobyty zo- 

stał przez rewolucjonistów Car- 

ranzy: w każdym razie doniesio- 
1 no. że wojska rządowe cofnęły 

| się daleko na północ, a rewolu- 

cyoniści straszliwie zburzyli mia- 
sto w czasie dwutygodniowego 
blisko szturmowania doń : wszy- 
stkie ważniejsze budynki leżą w 
ruinach. 

Z BUŁGARYI. 

Wiedeń, 10 listopada. — Coraz 

częściej powtarzają się pogłoski 
o możliwem ustąpieniu króla Fer- 

dynanda Bułgarskiego, który po- 
dobno utracił całą dawną swą 

wielką popularność po nieszczę- 
śliwej dla Bułgaryi drugiej woj- 
nie bałkańskiej z dawnymi sprzy- 
mierzeńcami Bułgaryi, w której 
to wojnie Dułgarya utraciła wię- 
kszość zdobyczy pierwszej wojny 

'z Turcyą. Król Ferdynand bawi o- 

Ibecnie we Wiedniu i usilnie się 
I stara o poparcie rządu wiedeń— 

[skiego: odbył on konfereneye z 

i cąs. Franciszkiem Józefem i mi- 

j nistrem Berchtoldem, a w razie, 

j jeśli jego misva chybi, król jest 

gotów abdykować na rzecz syna 
| swego Borysa, który wychowa- 
ny w wierze prawosławnej, jest 
popularniejszy w Bułgaryi. niż'oj- 

; ciec. 

PROCES. KIJOWSKI. 

j Kijów, lu listopada. — Proces 

kijowski o namordowanie ju— 

szyńskiego nic zakończył sic je- 
szcze: suDotma sesya była repli- 

ką prokuratora na mowy obroń- 

cow : prokurator przyznał, że 

świadek prokuratoryi, Wiera 

Czebierjakowa, głównie oskarża- 
jąca żyda Beilisa o ten mord 

— 

odgrywa w procesie i sprawie ca- 

łej rolę więcej niż podejrzaną. — 

Pod koniec sesyi przewodniczący 
trybunału spytał oskarżonego, co 
ma du powiedzenia : Beilis od— 

! rzekł, że miałby wiele rzec, ale 

jest znękany i chory i chce, by go 

I do rodziny puszczono, ponieważ 
wszyscy nieuprzedzeni widzą i 

uznać muszą, że jest ori niewin- 

ny. W erdytku przysięgłych spo- 

dziewać się można jutro, a może 

i dziś jeszcze. Tymczasem po 

; wielu rosyjskich miastach i mia- 

steczkach wre agitacya antysemi- 
cka, a „czarne sotnie" uwijają się, 

jakby w przygotowaniu nowych 

pogromów, których obawa jest i- 

stotnie wielka: w samym Kijo- 
wie agitacya czarnosecińców ist- 

ne orgie urządza: po mieście roz- 

rzucają plakaty, wzywające do 

zemsty na żydach, a w cerkwi 

wczoraj urządzono nabożeństwo, 

w którem formalnie modlono się 

do zamordowanego Juszyńskiego 
jak do świętego męczennika 
Rząd jakoby tłumi owe ruchy i a - 

gitacye. ale czyni to nie dość e- 

nergicznie, a wszeikic krytyko- 
wanie postępowania władz sądo- 

I 

wych ze strony prasy; lub kół o- 
bvwatelskich karze surowo: np 

w l'etcrsburgu oskarżono o lek- 
; ceważenie sądu wszystkich adwo 
I katów, którzy założyli protes 

przeciwko procesowi, kijowskie- 
j mu. W Kijowie wszyscy są po-· 
j dzieleni na dwa obozy za Beili- 
I sem i przeciw niemu : wielka licz 

j ba żydów uchodzi z Kijowa i nia 

łych miasteczek rosyjskich, wic 
lu chroni się do Galicyi lub Ru- 
munii. Panuje przekonanie, ż< 

j właściwie Bcilis został skazan} 
jeszcze przed procesem, a radoś* 
„czarnosecińców" przed wyro 
kiem zdaje się potwierdzać owi 

przypuszczenie. 
Z WŁOCH. 

Rzym, 10 listopada. — Donosz. 
z Genuv, że przybyły tam dw« 

wojenne okręty amerykańskie 
„Kansas" i „Connecticut" i przy 
witane zostały przez władze rzą 
do we i miejskie z książęcymi ho 
norami. W porcie wyspy Malt* 

bawi znowu amerykański pancer 
nik „Wyoming" z admirałen 

Badgerem na pokładzie. 
— Hrabina Tiepolo została a- 

resztowana za zastrzelenie pew 

nego żołnierza w obronie własnej 
żołnierz ów napadł na nią, a oni 

broniąc się, strzeliła doń z fata·· 

n v m rezultatem. 

1 AWIATYKI. 

Juvisy, Francya, 10 listopada 
— Wczoraj popisywał się tu na- 
der efektownym lotem awiato; 

Chevillard, który z wysokość 
3Ó00 stóp spadał prostopadle gło- 
wą w dół, lub dokonywał najroz. 
maitszych przewrotów maszyn) 
z dobrym rezultatem. 

SPRAWY ANGLII. 

Londyn, 10 listopada. — Sufra- 

żystki angielskie odbywają nara- 

dy taktyczne w celu przyjęci;! 

j metody postępowania dla zmu 

szenia rządu do uwzględnienia ich 

żądań, mają się one porozumieć 
z innemi partyami, w szczególno- 
ści z socyalistaini celem wspólne- 
go forsowania wzajemnych idei 

Zdaje się jednak, iż rząd nie od- 
stąpi od swej modły postępowa- 
nia i w żadne kompromisy wda- 
wać się nie będzie, ani też nie u- 

straszy się dalszej »,wojny kobie- 
cej". Sufrażystki konstytucyjne 
które nic nie mają do czynienia z 

awanturami, wyprawianemi przez 
„wojowniczki", potępiają stano- 

wcze wybryki i przyznają, że nic 

pozostaje rządowi nic umęgo, jak 
. jc zwalczać: opóźniają one tylko 
• przyznanie praw kobietom w 

Anglii. 
Z. NIEMIEC. 

Monachium, 10 listopada. —I 

Nowy król Bawaryi Ludwik III, 

obrany w miejsce złożonego z tro- 
nu, od lat chorego na umyśle, 
króla Ottona — złożył onegdaj 

przysięgę na konstytucyę, oraz 

wygłosił do zebranych stanów, 
; ministrów i przedstawicieli obu 

Izb sejmu mowę tronową, przy 
: odgłosie 101 wystrzałów armat- 
nich i bicia dzwonów. 

1 Berlin, 10 listopada. — Skoń- 

czył się tu proces ofieyalistów fa- 

bryk broni Kruppa, oskarżonych 
: o przekupywanie urzędników rzą- 
dowych celem wydobycia od nich 

; tajemnic rządowych : dwu głów— 
• nych oskarżonych, wysokich fir- 

•|my owej urzędników sąd uznał 

(winnymi i skazał: jednego na 

I więzienie kilkomiesięczne, a 

• drugiego na karę pieniężną. Pro- 

ces ten wyleazał korrupcyę w naj- 
wyższych sferach rządowych 

• pruskich. 
* · 

Telegramy Krajowe. 
W SPRAWIE - 

SKIEJ. 
Waszyngton, 10 listopada. 

— 

. Dzień wczorajszy rzucił nieco 

światła na politykę prezydenta 
Wilsona względem sprawy me— 

xykanskiej. Wyszło wczoraj na 
jaw, że Stany Zjednoczone zażą— 

dały odpowiedzi Huerty na 

dzień dzisiejszy. Prezydent Wil- 

son dziś spodziewa się odpowiedzi 
i jeśli ta przed północą nie nadej- 
dzie to prezydent zacznie z innej 
beczki. 

•Następnym krokiem Stanów 

Zjednoczonych ma być ogłoszenie 
że rząd tutejszy nie uznaje Hu- 

. erty, i że nie uzna wcale uchwał 

kongresu mexykanskiego, który 
ma się zebrać w tych dniach. 

Rząd amerykański nie zamierza 

gwarantować transakcyi finanso- 
wych zawartych przez Huertę. 

Rząd będzie* bronił wszystkiego 
co w przyszłości w sprawie tej 

pocznie kongres wybrany praw- 
nie. 

Prezydent konferował z człon- 

Hatterman i Glanz pożyczają pienią- 

dze aa properta. 1110 Milwaukee . 

kami komit'ctii do spraw zagrani- 

cznych. Omawiał on sprawę'znie- 
sienia obostrzenia oo do sprowa- 
dzania broni przez konstytucjo- 
nalistów. 

Rządy zagraniczne nie mogłyby 
protestować przeciw temu gdyby 
Stany Zjednoczone istotnie poz- 
woliły rewolucyonistoiu na spro- 
wadzanie broni, lluerta przez sze- 

reg miesięcy otrzymywał broń z 
krajów europejskich. Gdyby więc 
Stany Zjednoczone pozwoliły na 

sprowadzanie broni rewolucyoni- 
stoiu .to zrobiłyby tylko to, ca Eu- 

ropa robiła w przeszłości. Inną 

kwestyą całkiem jest to czy Eu- 

ropa patrzałaby obojętnie na 

rozlew krwi. Zniesienie obostrzeń 

co do sprowadzania broni nieza- 
wodnie powiększyłoby krwawe 
rozprawy w Mexyku. 

Niektórzy są zdania, że tak 

Huerta jak i Carranza w czasie 

rewolucyi szanowaliby cudzą wła- 
sność. 

ZA MALO KAPELANÓW W 

MARYNARCE.. 
Newport, News, Va., 10 listo- 

pada. — Sekretarz marynarki Da- 
niels poruszył tu wczoraj bar- 

dzo ważną sprawę, a mianowicie, 

powiedział on. że Stany Zjedno- 
czone nie mają wystarczającej li- 

czby kapelanów w marynarce Sta 
nów Zjednoczonych i że religia 
zeszła całkiem z programu mary- 

narki. W całej marynarce Stany 
Zjednoczone mają tylko 24 kape- 
lanów, a trzeba wiedzieć, że obec- 

nie w marynarce jest 67,000 męż- 

czyzn. Od roku 1842, kiedy Sta- 

ny Zjednoczone miały tylko 12000 

marynarzy nie powiększono licz- 

by kapelanów. Daniels będzie 
prosił kongres o powiększenie li- 

czby kapelanów, tak by na każ- 

dym okręcie znalazła się osoba 

duchowna. Jeśli już nie będzie 
można mieć kapelana ,to przynaj- 
mniej na każdym okręcie powin- 
na się znaleść osoba, któraby się 
zajmowała sprawami religijnemi. 

DO KOŚCIOŁA! 

Joliet, 111., 10 listopada. — U- 

rządzono tu wczoraj oryginalne 
święto, pierwsze tego rodzaju w 

historyi Stanów Zjednoczonych. 
Przed trzema tygodniami rozpo- 
częto kampanię pod hasłem „Do 
Kościoła". Agitowano, b^w dniu 
wczorajszym każdy mieszkaniec 

(Dokończenie na str. 2-ej). 

Dajcie Grosz na 

Powodzie i inne klęski elementarne zniszczyły wszel- 
kie zbiory tegoroczne w Galicyi: damy rodakom ginąć 
z głodu i chłodu? 

Wczorajsza Wichura. 
Oruły pozrywane w mieście; szkody 

poważne wyrządzone w parkach 
Lincoln'a i Jackson'a. 

SKANDALICZNY ZARZUT. 
V 

, 
^ 

· f- 

Członek wydziału dentystycznego oskarżony 
o sprzedanie pytań. 

Podwójna karyera wróżbity. 
W Chicago- sprzedaje humbugierskie akcye,, 

w Oljio prowadzi teatrzyki. 
Skutki rozporządzenia policyjnego.— Reorgauizacya demo* 

. kracyi. — Zjazd chirurgów. — Z procesów 
Funk'a i Spencer'a — Zemsta Ragena. , 

WCZORAJSZA WICHURA. 

Ud soboty wieczorem, az Jo 

nocy wczorajszej szalone wichry 
i mroźna temperatura panowała 
w Chicago i w całej środkowej 
części Stanów Zjednoczonych. 

Spustoszenie i niszczące skutki 

wichrów widoczne są w Wiscon- 

sin, Illinois, -Michigan,, Indiana. 

Ohio; Pennsylvania i na południe 
aż w Georgia i Florida. 

Miasta portowe nad jeziorami 
wielce ucierpiały. W Chicago od 

Evanston do South Chicago bał- 

wany pieniące piętrzyły się i z 

grzmotem i hukiem przewalały 
się, niszcząc lub unosząc wszyst- 

ko, co w ich drodze-leżało. Ło- 

dzie mniejsze wyrzucone zostały 

wysoko na ląd lub pogruchotane, 
wybrzeża kąpielowe zawalone ka 

mieniami, nasypy wymyte, doki 

pozrywane. 
W parku Lincolna bałwany) 

dosięgały bulwaru, prowadzące- 
go tuż obok jeziora. 
W* Parku Jacksona małe je- 

ziorka potworzyły się na okołu 

budynku ^niemieckiego i klaszto- 

du „LaRabida." 
W parku Lincolna blisko Ful- 

Icrton ave., a w parku Jacksona, 

blisko ul. 50-tej od bilku lat pra-j 
cowano nad nasypami. Praca taj 
została w kilku godzinach znisz- 

czona. W ściekłe bałwany unios-i 

ły setki tysięcy stóp sześcien- 

nych ziemi. Strata wyrządzona 
ma wynosić setki tysięcy dola- 

ro.'/. 

W parku Jacksona bałwany ze- 

rwały 50 stóp doku 12 stóp wyso-J 
kiego i 80 stóp konkretowego 
chodnika. 

Stacye wodociągowe 11a jezio- 
rze, a zwłaszcza „Carter Harri-J 
son", „Lake View" i .4-niile", j 

były chwilowo w niebezpieczeń-· 
stwie. i 

W ichry pozrywały druty elek- ; 

trycztie po całem mieście. Naj 

ul. Devon blisko Clark spadli 
słup, podpierający 300 drutów.: 

ściągając cala serye słupów na 1 

Sheridan Road. Z powodu iż ! 

druty były naładowane elektrycz- j 
nościcą, niebezpieczeństwo byłoj 
tak groźne, że polieya była zmu- 

szona ulicę zamknąć. 
Tzolacya drutów elektrycznych 

na ul. Winnemac okazała się tak 

niedostateczną, że chwiejące się 
drzewa pod siłą wichru pościera- 

ly inzolacyę. wskutek czego po- 

wstały „short circuits", które 

rozpaliły druty do czerwoności 

eo kilka stóp na przestrzeni kilku 

bloków. 
W* Chicago szybkość wichru 

dochodziła 50 mil na godzinę. I\o- 

munikacya telegraficzna z mia- 

stami wschoduiemi została prze- 

rwana. 

Skuner ..Ć. D. Buys" z ładun- 

kiem budulcu nie mógł wejść do 
I . 

«- 1 

portu. Kapitan Sclilosser ze za-, 

łogą 7 ludzi zarzucił kotwicę u 

wejścia, która na szczęście prze- 
trzymała, lecz cały ładunek bu- 

i dulcu na pokładzie, został zmy- 

ty. f.ódź ratunkowa pod kapita- 
nem Carlandem i holowco 

„Waukegan" i „Kenosha" wypły- 
nęły na' pomoc, lecz wzburzone 

jezioro uniemożliwiło wszelkie 

wysiłki. Kapitan Carland jedna- 
* 

kowoż nie opuścił skunera, aby 
w razie nieprzewidzianego wy- 

[padfcu przyjść z pomocą. 
SKANDAL W STADOWYM 
WYDZIALE DENTYSTY· , 

CZNYM. 
Skandaliczne zarzuty podnie- 

siono przeciw dentyście dr. Peter 
Diamondowi, jednemu ^ 'no- 

wych członków stanowego wy- 

działu egzaminatorów dentysty- 
cznych. 

· 

Oskarżono go o to, że za jegc 

poleceniem, asystent jego, Jo- 

seph/C. Darling, sprzedał za S5C 

spis pytań, które dziś zadane 

miały być kandydatom na denty- 
stów. Egzamin stanowy, jak wia- 

domo, musi złużyć każdy aplikant 

po ukończeniu kursu dentystycz- 

nego, zanim otrzyma certyfikat z 

prawem praktykowania. 
Sprzedaż miała nastąpić w so- 

boto wieczorem. Fo otrzymaniu 

sekretnych informacj i, iż dr. Dia- 
mond taki interes uprawia, gaze- 
ta „Tribune" wysłała onegd.ij 

reportera, R. F. W ebster'a. który 

podał się jako jeden z aplikan- 
tów. który ma złożyć dzisiejszy 
egzamin i dodał, iż dowiedziar 

się, że dr. Diamond może mu do- 

pomódz do pomyślnego złożenia 

egzaminu. Dr. Diamond, którego 
gabinet znajduje się w gmachu 
Republic", na rogu South State 

ul. i Piast Adams, oświadczył mu, 
że asystent jego J. C. Darling, 

zaopiekuje się nim. Wieczorem 

W ebster spotkał Darlinga i kupił 
od niego 30 pytań: 10 o anatomii. 
10 anestezyi i ekstrakcyi i 10 chi- 

rurgii jamy ustnej. Są to podob- 
no pytania przygotowane przez 

dr. Diamonda. tj. piąta część 

wszystkich pytań. Reszta jest 

przygotowana przez innych człon 

ków wydziału egzaminatorów. 
Darling był aresztowany już o- 

negdaj.· Dr. Diamcwid był aresz- 

towany wczoraj. Darling wszyst- 
ko zeznał natychmiast po aresz- 

towaniu w redakcyi dziennika 

„Tribune". 
Wczoraj odbyło się nadzwy- 

czajne posiedzenie wydziału sta- 

nowego dentystycznego, na któ- 

rem tylko czterech było obec- | 
r.ych, a mianowicie: dr. X. W. 

Cox z Cairo, prezes; O. H. Sei- 

fert ze Springiield,·sekretarz; B. 
A. Smith z Campaign i C. F. O' 

Connor z Chicago. Dr. Diamond 

(Ciig dalszy na str. 2ej.) 
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