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Rewolucyoniści dyktują 
Warunki Pokoju. 

Nowy Pogrom. 

Z Serbii: Zgoda z Bułgaryą. 
Echa zgonu Kard. Rampolli. 

Choroba Carewicza. 

Z Anglii i z Francyi. — Wypadek na Morzu. 

Z Węgier i z Kroacyi. 

Pogrzeb ofiar strasznej katastrofy. 
— Urodziny Prezy- 

denta Wilsona. — Deportowano pojedynko wi- 

eża. — Huer ta rezygnuje z dyktatorstwa. 

Telegramy Zagraniczne. 
z mexyku. 

·' 

Mexyk, miasto, grudnia. — 

W ostatnim czasie krążyły pogło 
s*i, iż Iluerta gotowby był skło- 
nie się do kompromisu, du ukła- 
dów z rewolucjonistami, a to wi- 
docznie wskutek ogromnegc 

wzrostu ich potęgi, wskazujące- 

go, że prędzej, czy później zwy- 

cięstwo będzie po ich stronie. Z 

tej racyj \ illa, wódz rewolucyo- 
nistów wojenny, w porozumie- 
niu z naczelnikiem rewolucyi, 
Larranzą. ogłosił, iż tylko na- 

tychmiastowe i stanowcze ustą- 

pienie Huerty z kraju może być 

podstawą układów i ewentualne- 

go pokoju, o żadnym innym ro- 

dzaju układów i słyszeć nie chcą 
rewolucjoniści. Nadto skoro Hu- 

crta ustąpi, wtedy dalsze żąda- 
nia byłyby mniej więcej następu- 

jące : 'stronnicy Huerty, doradcy 
i generałowie mają być wydani i 

poniosą karę — jako zdrajcy oj- 

czyzny, sprawa konstytucjonali- 
stów ma być uznana bez zmian i 

zastrzeżeń, przywrócenie konsty- 
tucyi w całej mocy, nominacya 
prowizorycznego prezydenta, o- 

raz wybory zwyczajne i legalne, 
reguiacya praw ppsiadania grun- 
tów w kraju całym, pot wiedze- 

nie konfiskaty olbrzymich mająt- 
ków gruntowych milionerów, o- 

raz unicestwienie wszelkich za- 

rządzeń rządu Huerty. Warunki 
to są ciężkie tak, iż wąpić nale- 

py, czy Huerta i jego stronnict- 
wo nawet w obliczu ostatecznej 
\leski zgodzą się na nie: rewo- 

ucyoniści też nato wcale nie li- 

jzą i walczyć mysią aż do koń- 
ca. niedalekiego już ich zda- 

niem. 
— Z pod Ojinaga donoszą, iż 

znajdujący się tam korpus niedo- 
bitków gen. Merca do, który w li- 
czbie kilku tysięcy ludzi wyru- 

szył był na Juarez, chcąc go ode- 
brać rewolucyonistom, już spot- 
kał się z porażką ponowną, mia- 
nowicie rozbili go rewolucyoni— 
ści wysłani nań przez gen. Ville 

pod Chihuahua: dowodził generał 
rewolucyjny Torribio Ortega: ar- 
mia federalna w rozsypce powra- 
ca do Ojinaga; naciska na nich 

Ortcgo z «> ludzi, a z drugiej 
strony młodszy Carranza z 

wszystkie przejścia są zamknięte 
i iederalisci, albo zostaną wzięci 
do niewoli, albo będą musieli 

przejść na stronę amerykańską, 

gdzie zostaną rozbrojeni. Los te- 

go korpusu rozstrzygnie się za 

dni parę. 
Z SERBII. 

Belgrad, grudnia. — Poob- 
iio wojska serbskie obsadziły 
kilka mniejszych miejscowości, 
ważnych ze strategicznych po- 
wodów. a przyznanych przez mo- 

carstwa Albanii: mogą stąd no- 

we wyniknąć powikłania. W ga- 
binecie ministeryalnym serbskim 

przyszło do przesilenia; minister 

wojny zrezygnował, nie mogąc 

programu swego przeforsować 
w gabinecie. Stosunki dyploma- 
tyczne z Bułgaryą nawiązano na 

nowo. 

Z WŁOCH. 

Rzym, 2 U' grudnia. — Prasa 

rozpuszcza senzacyjne pogłoski i 

podeprzenia, jakoby nagła śmierć 

kardynała Rainpolli została spo- 
wodowana otruciem, być może 

przez kuzyna zmarłego, księcia 
Lampobello, który miał zabrać 

dokumenty, testament i papiery 
wartościowe kardynała: powiada- 
ją też, że W atykan ma zarządzie 
exhumacy zwłok dla śledztwa... 

Wszystkim tym pogłoskom wła- 

dze watykańskie stanowczo prze- 
czą, a lekarz zmarłego dr. Battis- 

tini wydał świadectwo, iż zgon 

nastąpił z powodów zupełnie na- 

turalnych. 
— W Messynie z żałobną uro- 

czystością świecono piątą roczni- 

cę strasznego trzęsienia ziemi, w 
którem miasto całe prawie zni- 

szczone zostało i tysiące ludu zgi- 
nęły: z okazyi tej dziesięciot} — 

sieczna procesy a poszła na cmen- 

tarz ofiar katastrofy i groby ich 

dekorowano, a domy wszy-stkie u- 
brano w żałobne draperye. 

Z ROSYI. 

Petersburg, 21) grudnia. — Po- 

twierdzają się wieści o znacznem 
bardzo pogorszeniu się stanu zdro 
wia carewicza, Alexego: jakiem 
jest jego cierpienie, wciąż nie wia 

domo; podobno dziecko cierpi na 
krwotoki i jedną nogę ma krótszą 
od drugiej. 

Z ANGLII. 

Londyn, 21) grudnia. — Wybit- 
ny podróżnik podbiegunowy Er- 
nest hackelton zapowiada, że w 
roku przyszłym wybierze się na 

nową wyprawę do bieguna połu- 
dniowego, a to z jednego z por- 

tów Południowej Ameryki: pie- 

niądze na te wyprawę dadzą przy- 
jaciele Schakeltona. 

Z FRANCYI. 

Paryż, 29 grudnia. — W nocy 
z soboty na niedzielę spadł wiel- 
ki śnieg; w Paryżu — rzadkość;, 

komunikacya w wielu miejscach 
ucierpiała silnie. 

Dawna księżna Chimay, A- 

mervkanka — Klara Ward z 'De- 

troit, która porzuciła swego męża 
dla cygana Kigo, przed kilkuna- 

stu laty, a od tego czasu kilka - 

krotnie „wychodziła zamąż", sta- 
ra się powonic o unieważnieni'; 

małżeństwa ostatniego z niejakim, 
Ricciardim, Włochem. 

Z AUSTRALII. 
Melbourne, 29 grudnia. — Do- 

niesiono tu, że statek „lasma— 

nia' rozbił się w zatoce Bramble 

Cay, na północnem wybrzeżu Au- 
stralii i znajduje się w wielkiem 

niebezpieczeństwie: na okręcę 
tym wraca do swej rodzinnej Au- 

stralii znana śpiewaczka Nordica. 

Z POLINEZYI. 

Wyspa Ambrim, Nowe Hebry- 

dy, 29 grudnia. — Wskutek wul- 

kanicznego wybuchu na tych wy 
spach, który niedawno tak wiel- 

ką spowodował katastrofę, pow 
stała mała nowa wysepka. W ui 

kan wybuchał przez szereg dni - 

obecnie wybuch uspokaja się. 
Z AUSTRO-WĘGIER. 

Budapeszt, *^9 grudnia. — We 

L'ierskie ministeryum spraw we 

wnetrznych przestrzega lwlnoii 

całego kraju przed cmigracyą d< 
Stanów Zjcdn., aż do czasu, kie 

dy stosunki ekonomiczne „Wuj. 
Sama" zostaną ostatecznie uregu 
lowane. * 

Zagrzeb, Kroacya, 2 C' grudnia 
— W sejmie tutejszym przy wy- 

borze ptezydyum przyszło do nic 

\ywałych awantur na sesyi so 

botniej, która trwała do 3ej w no 

cy: w końcu prezesem sejmu zo 
stał obrany dawniejszy preze 

kilkakrotny, poseł Nedakowicz. 

Z NIEMIEC. 

Berlin, 29 grudnia. — Przyby 
tu Berliand, korespondent chka 

goskiego „Examinera", ktorenii 

groziło aresztowanie w Rosyi z: 

przesyłanie niecenzuralnych ko- 

respondencyi o procesie rytuał 
rym Beilisa w Kijowie do gaze 

zagranicznych. 
— Z Zabern, w Alzacyi, dono 

sza, że nieznany „cywil" strzeli 

dwukrotnie do żołnierza pruskie 
go. stojącego na straży przed ba 
rakami wojskowymi: znak to, / 

wrzenie wśród ludności alzac- 

kiej antypruskie jeszcze się ni; 

«.spokoiło. Przypominamy, że v 
Zabern miały miejsce owe wro 

gie zajścia Prusaków i gwałt) 
pruskich żołdaków, które się od 

b:ły aż w parlamencie niemiec- 
kim. 

Telegramy Krajowe. 
HUERTA REZYGNUJE. 
Waszyngton, 29 grudnia. — 

Wiadomość, że Huerta, dyktatoi 
mexykaiiski rezygnuje w pierw- 
szych dniach roku 1914go i sta 

nie na czele wojska rządowego u 

kampanii przeciw powstańcom 
wreszcie, że minister sprawiedli 
wości Enrique Gerostieta zajmie 
urząd tymczasowego prezydent? 
południowej republiki przyjęta zC 
stała radośnie w kołach rządo- 

wych i wszyscy wiadomości te 

dają wiarę. 
Pewien członek administracyi 

powiedział, że Stany Zjcdnoczo· 

' 

- ne natychmiast dalby poznać, że 
- zgadzają się na ta"kie postępowa- 
- nie ze strony ITuerty. 

" 

Departament stanu urzędowe- 
- go zawiadomiony o projektowa- 
nych krokach 1 Inerty jeszcze nie 
wie. choć wiadomości potwicr— 

. dzające tę pogłoskę przyszły już 

. do Bryana od Jana Linda i od 

; szefa ambasady mexykanskiej. 
) Enrique Gerostieta jest czło— 

. wiekiem już w latach i pochodzi 
{ z Monterey. prowincyi Tamauli- 
. pas. Jest on adwokatem i naj- 

pierw wezwano go do objęcia te- 

. 
ki finansów w republice mexyka 

. skiej. W szyscy uważają go za 

. kandydata bardzo popularnego. 
Departament stanu wyśle znów 

. instrukeye do konsulów w Mexy- 

. ku, by ci się upomnieli u Yilli o 

j lepsze traktowanie obconarodow- 

ców przez jego wojska. 
Chodzi głównie o Hiszpanów, 

I 
nad którymi Villa sic znęca w o- 

kropnv sposób, konfiskując cały 

( 
ich majątek, mordując nawet nie- 

których. Villa prawdopodobnie 
na żądanie Stanów Zjednoczo- 

nych będzie zmuszony uwolnić 

kobiety i dzieci tych Hiszpanów, 
którzy uciekli z terenu rewolu- 

cyjnego i przeszli granice Tc- 

I 
xasu. 

Departament stanu nie wie czy 
iluerta świeżo otrzymał jaką po- 
życzkę. Pogłoski jaki by Japoń- 
czycy w Mexyku dopominali się 
o protckcyę Stanów Zjednoczo- 
nych wszyscy tu uważają za fał- 

szywe. Japończycy mieli się po- 
dobno energicznie domagać pro- 

tekcyi. Ambasador japoński był 
u szefa departamentu stanu i 

grzecznie prosił o opiekę nad Ja- 
pończykami w Mexyku. 

NOWY „CHRZEST'·. 

Nowy York, 21) grudnia. — No- 

wa sekta „Xcw Thouglit" była 

wczoraj świadkiem nowego 
' „chrztu"'. Pięciomiesięczną córe- 

czkę J. W. Guntona ..ochrzcił"! 

wczoraj rano pastor F. W. Sears 
' 

bez wody. Zamiast wody, użyto 

powietrza. 
' 

DEPORTOWALI POJEDYN-- 
KOWICZA. 

New York, 29 grudnia. — Kto 
w starym kraju bawił się w poje- 
dynki. ten nie może przyjechać 
do Stanów Zjednoczonych, takie- 

go do wolnej ziemi Waszyngto- 

na nic wpuszczą. 1 aki los spot- 
kał pewnego W ęgra, limila Zer- 

kowitza, który przyjechał do 

Stanów Zjednoczonych okrętem 
Campania. 
Zerkowitz jest bankierem w 

Budapeszcie i tam pokłócił sic z 

pewnym Juliuszem Piernitzerem. 

Przyszło do pojedynku na rewol- 

wery i choć każdy z pojedynko- 
wiczów dał strzał, to jednak obie 

kule chybiły celu. 
Komisya imigracyjne postano- 

wiła deportować Zerkowitza dla- 

tego, że pojedynkowanie w Sta- 

nach Zjednoczonych uchodzi za 

zbrodnię karaną więzieniem. 
Zerkowitz apelował do władz i- 

migracyjnych w Waszyngtonie i 

czeka na ostateczną decyzyc. 

OBAWIAJĄ SIĘ LYNCHU. 

Chestretown, Md., 20 grudnia. 
— W czoraj wieczorem uzbrojony 
tłum mężczyzn chciał się dostać 

do więzienia i zlynczować Nor- 
mana Mabcl, murzyna, który,za- 
mordował farmera, niejakiego Ja- 
mes a Colemana w zeszły wto- 
rek wieczorem. 

Prokurator stanowy przemó- 
wił do tłumu i ten się rozszedl 

Jest jednak obawa, że tłum ten 

więźnia odbije i powiesi go po- 
mimo 15 strażników, 'którzy czu- 

wają nad więzieniem. 

PREZYDENT LICZY DZISIAJ 
LAT 57. 

Pass Christian, Miss., gru- 

dnia. — Ze wszystkich części 
świata sypia się listy do prezy-1 
denta Wilsona, który dzisiaj ob- 
chodzi swoje urodziny. W dniu 

dzisiejszym prezydent Stanów 

Zjednoczonych kończy swój rok 

57. 

Prezydent odpoczywa tu do- 

skonale. Pracą biurową wcale się 

nie zajmuje. Spędza on wakacye 
na grze w golfa i przejażdżkach 
automobilem z rodziną. 

Prezydent nic przyjmuje żad- 
nych gości, 'którzy chcą z nim 

rozprawiać o polityce. Wczoraj 
odwiedziła go pewna rodzina z 

N'ew Orléans, dawno z Wilsona- 

mi zaprzyjaźniona. 
Pomiędzy powinszowaniami 

nadesłanemi z okazy i urodzin 

prezydent znalazł nawet listy pi- 
sane ołówkiem. Te oczywiście 

pochodziły od okolicznych far- 

merów. 

• < y? V · ·,' i iii 

Hatteruian i Ganz pożycsdjij pienią- 

dze na proyerta. 1110 Milwaukee av. 

I 
POTRZEBA 
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• Ogłoszenie na Czasie. 

Moyer w Chicago 
Postrzelony prezes unii górników opo- 

wiada o swych przygodach. 

Raport o potrzebach miejskich. 
Chicago trzyma prym pod wieloma 

względami. 

Pożar w śródmieściu. 

Wyrządza szkodę na $75,000. 

Raport ze sądu moralności. — Ze sądu dla spraw małżeńskich. — 

Rabunki. — Morderstwo i prawie samobójstwo. — O re- 
kłamacyę gruntów miejskich. — Szersza 

akcya przeciw niemoralności. 

DEPORTOWANY I POSTRZE 

LONY PREZES UNII GÓR- 

NIKÓW W CHICAGO. 
Do Chicago onegdaj przyjechał 

C. II. Moyer, prezes unii górni- 
ków (Western Fédération of 

Miners), którego według jego o- 

powiadania, postrzelono. obito, 
wleczono po ulicach w Hancock, 

Mich. i wreszcie zmuszono do 

wyjechania z dystryktu, objętego 
I strajkiem górników w kopalniach 
j miedzi. 

Atak na niego i deportacya bę- 
dą przedmiotem śledztwa, wyto- 
czonego przćz specyiilną ławę sę- 
dziów przysięgłych, która sesye 
swe rozpocznie jutro w Calumet, 
Mich., gdzie we wigilię Bożegj 
Narodzenia około 75 dzieci zginę- 
ło w panice, którą ktoś spowodo- 
wał fałszywym alarmem o poża- 
rze. 

W piątek wieczorem, według 
opowiadania, delegacya, złożona 

z członków Związku Obywateli 
(przeciwnego unii górników), 
przyszła do jego pokoju w hotelu 

Scott, w Hancock, i żądała, aby 
odwołał twierdzenie, iż człowiek, 

który dał fałszywy alarm o poża- 
rze i spowodował śmierć 75 

dzieci w Calumet, był członkiem 

Związku. Żądali także, aby wy- 
dał oświadczenie, polecające 
osamotnionym rodzinom, aby 

przyjęli wsparcie z funduszu, 

zebranego przez Związek. Żąda- 
niom tym Moyer odmówił. Za to 

25 mężczyzn później wpadło do 

jego pokoju, obili go, jeden z 

nich przypadkowo postrzelił go 

w plecy, poczem go wywlekli na 

ulicę i zawlekli na stacyę kolejo- 

wą. Tam kupili dwa bilety i zmu- 

sili go i C. H. Tanner'a, podróżu- 

jącego audytora unii. przemocą 

do wsiądzenia na następny po- 

ciąg, dążący do Chicago. Do gra- 
nicy wiskonsyńskiej towarzyszy- 
ło mu dwóch deputowanych sze- 

ryfa. W Winona, Mich., na dro- 

dze rany jego opatrzył dr. W. D. 

Slorey, lecz kuli nie mógł zna- 

leźć. 

Moyer przyjechał do Chicago 
z Tanner'em onegdaj popołudniu 
i obaj udali się do hotelu „Xew 

Gault"', gdzie Moyer zemdlał w 

przedsionku. Trzeba go było za- 
nieść do pokoju. 
Wczoraj zbadano rany jego w 

szpitalu św. Łukasza za pomocą 
promieni Roentgena. Kulę znale- 

ziono w placach w odległości tyl- 
ko pół cala od mlecza pacierzo- 
wego. Rana jest tak poważna, że 

lekarze nie będą jej dalej szukać. 

Moyer nie będzie operowany, 

chyba że powstałoby zakażenie 

krwi. W takim razie operacya 

natychmiastowa byłaby koniecz- 

ną dla uratowania życia pacyenta. 
Lekarze oświadczyli, że rży sto- 

rannej opiece może wyzdrowieć. 
Gub. Ferris zażądał śledztwa 

ataku na Moyera jego deporta- 

cyi z Tannerem przez ławę sę- 
dziów wiełkoprzysięgłych. 

Z Calumet nadchodzą zaprze- 
czenia ataku na Moyera. Zaprze- 
czeń iav te pochodzą od osób, w bli 

skich stosunkach stojących z 

właścicielami kopalni. 

Chicagoska Federacya Pracy 
wystosowała rezolucye do kon- 

gresu, w których żąda śledztwa 
i ukarania winnych. Senator Mar- 
tin z New Jersey wystosował list 
z podobnymi żądaniami do depar- 
tamentu sprawiedliwości. Depar- 
tament Pracy już przed wysła- 
niem rezolucyi przez Federacyę, 
wysłał do Calumet swego repre- 
zentanta, J. B. Densmore. Kon- 

gresnian McDonald z -Michigan 

jest także w drodze do Calumet. 

l'ederacya Pracy wczoraj potę- 
piła gubernatora Stanu. Michiga-i 
Ferrisa, J. McXaughton'a, mana· 
zera „Gailumet and Hacla Mining 
Co.", który miał pod-burzać ludzi 
do napaści na Moyera i szeryfa 
Crusea, który ma być na żołdzie 

tejże koriipanii górniczej. 

RAPORT O POTRZEBACH 

MIEJSKICH. 

Biuro kompetencyi publicznej 
wydało wczoraj raport o brakach 
i potrzebach zarządu chicagoskie- 
go. Zasadniczą wadą jest podział 
władzy i możliwość spychania 
odpowiedzialności z jednego ciała 
administracyjnego na drugie. 
Brak centralizacyi władzy i brak 

kooperacyi między urzędnikami 
razem z brakiem wspólnych norm 

jest powodem marnotrawstwa 

tak pieniędzy, jak i. energii. Oby. 
watele chicagoscy są wskutek te- 

go za wysoko opodatkowani. 
Za wiele jest w Chicago ciał 

administracyjnych, których licz- 
ba jest największa ze wszystkich 
miast na świecie. Baloty podczas 
ważniejszych wyborów w Chica- 

go ma tę samą dystynkeye co do 

swych rozmiarów. 

W Chicago jest więcej głó.v 
departamentów aniżeli w rządzie 
Stanów Zjednoczonych. 
Wydział komisarzy wybor- 

czych jest anomalią rządową. 
W całym zarządzie powiato- 

wym niema ani jednego urzędni- 
ka lub ciała centralnego któreby 
łączyło inne departamenta. 

Pod względem administracyi 
parków Chicago nic ma sobie po- 
dobnego w całym kraju. 
Taka różnorodność ciał admi- 

nistracyjnych powoduje niepo- 
trzebną duplikacyę funkcyi rzą- 
dowych. przestarzałe metody ad- 

ministracyjne, niekompletną służ 

bę i ogromne marnotrawstwo. 

Dla tego samego powodu mamy 
przeważnie miernoty na urzę-. 

dach publicznych, którzy woli o- 

gółu żadnego posłuchu nie dają. 
Ciała rządzące w obrębie 

miasta Chicago są następujące: 
miasto Chicago, rada szkolna, ra- 
da biblioteczna, miejskie sanita- 

rium tuberkuliczne, powiat Cook, 

dystrykt sanitarny miasta Chica- 

go, wydział parkowy dzielnicy 

południowej, tenże dzielnicy za- 

chodniej. tenże parku Lincolna, 
tenże parku Ridge ave.. tenże 

parku Xorth Shore. tenże parku 
Gelumet, tenże parku Femwood, 
tenże parku Ridge. tenże parku 
Irving. tenże parku Xorth wesr, 
tenże parku Old Portage, tenże 

parku Edison i tenże parku West 
Pullman·, 


