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Huerła prowokuje Stany Zjed. 

PRZESILENIE FINANSOWE CHIN. 

Sprawy Anglii, - Z Włoch, - O Sprawę Albanii. 
- „Czarne Sotnie" przy robocie, i 

_____ 

Katastrofa na Oceanie. 

Dżuma na Kubie. — Przelot nad Andy. 

Przedśmiertne zeznania skazańca w obronie porucznika Becker'a. — 

Górnicy przegrali strajk w kopalniach miedzi. — Wojna z Me- 

lykiem. — Huerła nie chce uznać żądań Stanów Zjedn. 

Telegramy Zagraniczne,1 
CO SŁYCHAĆ W ME- 

XYKU. 

Mexyk, miasto, 11 kwietnia. 
— 

Ostanie dwa dni sprowadziły no· 

wef a silne naprężenie się sto- 

sunków pomiędzy Stanami Zjed- 
noczonymi a Mexykiem : niepo- 

rozumienie pochodzi od zajścia w 
Tampico, gdzie oficer federalny 

mexykański aresztował bez po- 

trzeby załogę łodzi amerykań- 
skiej, która pod osłoną swej flagi 

przybyła do portu tego po zapas 

gazoliny; a choć amerykańskich 

marynarzy wnet wypuszczono 
na 

wolność jednak Stany Zjednoczo- 
ne zażądały satystakcyi przepro- 
szenia, a w oznace tegoż żądają 
salutowania ceremonialnego flagi 

amerykańskiej przez federalne 

wojska w Tampico: dyktator Hu- 

erta uważa, że taka ceremonia 

iest w danych warunkach niepo- 
trzebna i mogłaby uwłaczać god- 
ności państwowej Mexyku, a pod- 
burzyć ludność do wrogich rna- 

nifestacyi: Huerta przeto posłał 
do Tampico instrukcye, by żąda- 
nia amerykańskie ignorowano 
Tymczasem Stany żądają stano- 
wczo przeproszenia i grożą wy- 
stosowaniem ultimatum.... 

Chihuahua, 14 kwietnia. — 

Tymczasem w okolicach środko- 

wych kraju między Torreon a 

Tampico walka wre zacięta we 

wielu punktach: najkrwawszą bi- 

twę stoczono pod San Pedro, któ- 

re to miasto zdobyli rewolucyo- 

niści. później zostało odebrane 

przez federalnych, a potem znów 

je odebrali rewolucyoniści : fak- 

tycznie stoczono tam trzy bitwy, 
nie jedną. Zresztą mało jest szcze- 

gółów o tych walkach, wiadomo 

tylko, że potyczki idą jedna za 

drugą w okolicach Torreon, Sal- 

tillo. Tampicol i w innych. 
— Onegdaj generał-naczelnik 

Carranza przybył do Chihuahua, 
zaczem miasto to wyniesiono do 

godności stolicy rewolucyjnej re- 

publik imexykaskiej. Carran- 

zy przygotowano uroczyste i na- 

der serdeczne przyjęcie. W tych 
dniach spotka się on osobiście z 

Yillą i naradzi co do dalszej kam- 

panii: spodziewają się, że zaraz 

potem nastąpi marsz na południe, 
a więc wszelkie pogłoski o dosta- 

niu się Yilli w pułapkę były bez- 

podstawne: wodzowi rewolucyj—I 
nemu nic nie zagraża, przebywał 
on wraz ze swym korpusem \v o- 

kolicy Torreon. 
PRZESILENIE FINANSOWE 

W CHINACH. . 

Pekin, 14 kwietnia. — Rzecz- 

pospolita Chin stanęła znowu wo- 
bec poważnego przesilenia, tym 
razem finansowej natury: oto 

rząd niema pieniędzy i znikąd 
ich dostać nie może: ani z kra- 

ju, dlatego — że prowincve wca- 

le żadnych opłat do skarbu nie u- 

iszczają. a są w ciągłej rozterce 

politycznej, administracyjnej i fi- 

nansowej — ani z zagranicy, któ- 
ra nie da pieniędzy krajowi, w 

takiej będącym dyzorganizacyi i 

kompletnym — zda się — roz— 

troju. Zapowiadają już poważne 
głosy, że w Chinach będzie mu- 

siało przyjść do utworzenia zu- 

pełnie odrębnej zagranicznej kon- 
troli finansowej podatków i wpły- J 

wów wszelkich rządu, jeśli rząd 
zechce pieniędzy z zagranicy — 

inaczej mocarstwa pożyczek nie 
udziela, a Chinom bardzo rychło 
zagrozi federalne bankructwo. , 

SPRAWY ANGLII. 

Londyn, 14 kwietnia. — Nie- 

dziela świąteczna zaburzona zo- 

stała awanturami sufrażystow— 
skiemi we wszystkich niemal wię- 

kszych miasta kraju : w Londy- 
nie, w katedrze, sufrażystki pod- 
czas nabożeństwa, odprawianego 

przez biskupa, zaczęły śpiewać 
swój hymn, poczem je policya za- 

częła wyrzucać bez pardonu ze 

świątyni : reszta zebranych into- 

nowała pobożną pieśń, która za- 

głuszyła wrzaski sufrażystek. Ca- 

ły szereg burzliwych zebrań od- 

byto, przyczem nie brakło bó- 

jek. 
— W Dublinie, Irlandya, zmarł 

wicekonsul Startów Zjednoczo- 
nych, Artur.D. Piatt. 
— Sir Buxton, zamianowany 

generał-gubernatoreni Południo- 

wej Afryki został przez króla od- 
znaczony godnością wicehrabie— 

S°- 
ZGON WYNALAZCY. 

Paryż, 11 kwietnai — Zmarł 

tu w wieku lat TO, Ferdynand Fo- 

rest wynalazca motoru gazolino- 
wego; wynalazek jego miał zna- 
czenie iście epokowe. 

Z WŁOCH. 

Rzym, 14 kwietnia. — Wszy- 
stko ma być przygotowane do 

wielkiego strajku kolejarzy wło- 

skich, których 150,U00 ma porzu- 
cić pracę za hasłem, danem— 

kiedy nie wiadomo, spodziewają 
się go lada chwila. Rząd przygo- 
tował się również i w najważniej- 
szych punktach kolejowych ma 

skupione wojsko: żołnierzy też 

zamierzają użyć zamiast służby 
kolejowej do strajku. 
— W Catanzaro przyszło w 

niedzielę wielkanocną do awantu- 
ry w kościele wskutek tego, że 

Biskup miejscowy zabronił urzą- 
dzenia procesyi: tłum ludzi wpadł 
do kościoła i zmusił biskupa Jo 

opuszczenia świątyni. 
— W Neapolu budzi rozgłos 

zgon niedawny księżniczki No-- 

voli, o której powiadają, że zo- 
stała pochowana w śnie letargicz- 

nym: ciało ma być exhumowane: 
lekarze przyznają, że zachodziły 

podejrzenia letargu i pogrzeb od- 

kładano, aż do czasu faktycznego 
stwierdzenia zgonu. 

SPRAWA ALBANII. 

Ateny, 14 kwietnia. — Rząd 
grecki wysłał do państw zagra- 
nicznych notę w sprawie połud- 
niowej Albanii i wysp Egejskich, 
które to kwestye jeszcze do- 

tychczas nie zostały załatwione: 

nott ta sprzeciwia się tenden- 

cyom trójprzymierza, domagają- 
cego się bezzwłocznej ewakua— 

cyi Albanii południowej przez 

wojska greckie. 
Z ROSYI. 

Petersburg, 14 kwietnia. — 

W środkowej i południowej Ro- 

syi oraz na Litwie i — w Polsce 

takie — obawiają się rzezi żydo- 
wskich i rozruchów, które — zda- 

je się — „czarne sotnie" przygo- 
towują na czas W ielkanocny po- 
dług prawosławnego obrządku, 

przypadającej 10go bm. Po wio- 

skach i-miasteczkach rozrzucają 

pamflety, podburzające, krążą też 

mówcy-podżegacze, którzy chło- 

pów skupiają i namawiają do 

wypraw na „jewrejów*'. Xajgroz- 
nicj ma się sprawa przedstawiać w 

Kijowie, Mohylewie, Grodnie i w 

kilku innyóii mniejszych mia- 
stach. 

Z NOWEJ FUNDLANDYI. 
St. John's, 14 kwietnia. 

— Do- 

tychczas niepia wieści o parowcu 
„Kitę" i załodze jego, liczącej 70 
osób : okręt ten należał do wy- 

prawy łowieckiej, która został'1 

nawiedzona przez orkan i śnieży- 

cę przed dniami kilku: w organie 
tym zginęło przeszło sto ltulzi^ z 

okrętów „Newfoundland" i 

..Southern Cross' : obecnie liczba 

ofiar powiększyłaby się o tu o— 

sób... 

DŻUMA NA KUBIE. 

Havana, 14 kwietnia. — Zno- 

wu 4 wypadki dćżmu stwierdzono 
w portach kubańskich: kwaranta- 

na najściślejsza została zarządzo- 
na. 

Z PERU. 

Lima, 14 kwietnia. — W tutej- 
szym banku niemieckim wykryto 
wielkie nadużycia : kilku urzędni- 
ków aresztowano. 

7 AWIATYKI. 

Caraccas, Wenezuela, 11 kwie- 

tnia. — Amerykański awiator, 

Peoli, po raz pierwszy w dzie- 

jach dokonał przelotu ponad An- 

dy wysokie góry południowo-a- 
merykańskie. 

Z AUSTRYI. 

Wiedeń, 11 kwietnia. — W mi- 

nioną sobotę zjechali się tu mini- 

strowie zagraniczni Austryi i 

W ęgier z ministrem włoskim za- 

granicznym Giolittim : konferen— 

cya miała charakter polityczny i 

Telegramy Krajowe. 
KRYTYCZNA CHWILA. 

Waszyngton, 14 kwietnia. — 

Być może, że prezydent W ilson 

dzisiaj rozkaże marynarce Stanów 

Zjednoczonych rozpocząć akcyę 

wojenną przeciw Mexykanom. 
Polityka czujnego wyczekiwa- 

nia pójdzie w zapomnienie, a 

miejsce jej zajmą kroki drastycz- 
ne w^celu podtrzymania szacunku 
dla chorągwi amerykańskiej. 

Prezydent chce wprowadzić coś 
w rodzaju pokojowej blokady 
portów mexykańskich. 
Jeśli plan ten zostanie przyję- 

ty, a omawiany będzie napewno 

dzisiaj, popołudniu na posiedze- 
niu gabinetu z komisarzem Lin- 

dem, wtenczas sytuacya przypo- 
minać będzie blokadę Venezueli 

przez okręty wojenne Niemiec, 

Brytanii i W7łoch w roku 1902. 

Technicznie, nie będzie to woj- 

na. jednak w rzeczy samej rów- 
na to się wojnie. 
Jedna tylko rzecz może zapo 

biedź krytycznej chwili jaka 
nastąpić. Jeśli Huerta podda si^ 
w zupełności zarządzeniom tegc 

kraju — sytuacyi krytycznej nit 

będzie. Tego się jednak należy ni< 

spodziewać. 
Cztery punkt* skłoniły prezy- 

denta do zmiany wyczekiwani; 
czujnego na skrajną akcyę. 

1. Prezydent Huerta kategory 
cznie odmówił stosować się do 

dania Stanów Zjednoczonych, b) 
salutowano chorągiew amerykan 
ską w Tampico w zamian za are 
sztowanic płatmistrza i marvna 

rzv amerykańskich z okrętu Doi 

pliin. 
2. Źe specyalny wysłaniec ; 

pocztą, w pełnym mundurze żoł 
ltierza amerykańskiego został a- 

resztowanv przez policy mexy 
kańską. Został on jednak późnie 
wypuszczony. 

3. Że wykluczenie Huertv z< 

spraw mexykaiiskich okazało sit 

niemożliwem przy pomocy poli- 
tyki wyczekiwania i że Huerta o 

trzymał nową pożyczkę w sumie 

$60,000,000. Suivra ta pozwoli mi 
na prowadzenie swego rządi 

przynajmniej przez jeden rok. 
4. Rząd amerykański przesta 

wierzyć w to, że konstytucyona 
liści magii zaprowadzić w kraji 

porządek, bo napędzili Hiszpanów 
z północnej części krajn,—co ró 
wna się już gwałtowi. 
Rząd amerykański w Waszyng- 

tonie nie widzi innego wyjścia 

Jedyną drogą jest blokada portów 
mexykaiiskich. 

Cała ta afera powstała wskutel· 

aresztowania Amerykanów z o- 

krętu Dolphin, którzy przyjechali 
do brzegu w łodzi parowej .Dwóch 

marynarzy pozostało w łodzi pa- 
rowej, na której maszcie była 

chorągiew amerykańska. Tych 
dwóch Mexykanie wyprowadzili 
z łodzi pod groźbą śmierci. Wszy- 
stkich aresztowano, nawet ofice- 

ra amerykańskiego. Amerykanie 
nie byli uzbrojeni, inaczej było- 

by przyszło do walki. Areszto- 

wanych pod silną eskortą żołnie- 

rzy poprowadzono przez ulice 

miasta d owięzienia. Później icli 

uwolniono. 
Admirał amerykański Mayo na- 

tychmiast zażądał przeprowadze- 
nia śledztwa, a potem ukarania o- 

ficera mexykaiiskiego, który się 

bezczelnego tego czynu dopuścił 
Potem żądał on, by corągiew a- 

merykańską wywieszono na naj- 

wyższym gmachu w Tampico i 

salutowano ją wytsrzałami 
armat. 

·>. ri. Pailasch wypozycia pujnią^zt 

na realność, sprzuuaje karty okręto- 

we 1 realności. 1146 Noblu ulica. 

Termin, w którym miano salu- 
tować chorągiew amerykańską 
upłynął w piątek o godzinie Gej 

, wieczorem. Przeproszenie na- 

; stąpiło i oficera mexykanskiego 
» kazano ukarać — chorągwi jed- 
: nak nic salutowano. 

Prezydent natychmiast uwia- 
domił Huertę przez szefa ambasa- 

• dy cl soną, że żądaniom admira- 
i ła Mayo musi sie stać zadość. Hu- 

erta odpowiedział, że oficer zo- 

stał aresztowany i to powinno 
wystarczyć. 
Rząd mexykaski stanowczo 

odmówił salutowania chorągwi a- 

merykańskiej. 
Ilucrta nawet nic chciał się wi- 

dzieć z szefem ambasady, który 

żądał posłuchania. Przyszło więc 
: do bardzo naprężonych stosun- 

• ków i katastrofy można się lada 
chwila spodzie w?·' 

] \ 

' 

STRACOMo CZTER5°H. 

Aibany, . Y., li kwietnia. — 

Jeden z czterech rewoiwerowi- 

czów, który cli wczoraj 
stracono na krześle elektrycznem 
w więzieniu Sing Siug zeznał 

przed dozorcą więzienia Clancym 
o godzinie lej rano, że porucznik 
Becker nic o morderstwie Ro- 

senthala nie wiedział. 
Skazaniec Frank* CJirorici do- 

wiedział, że mwrdu dopuścili się: 
Gyp the Blood, Lefty Loui i nie- 

jaki. Vallon. Cirofici powiedział, 
że w czasie tego mordu znajdo- 
wał się pięć mil od miejsca zbro- 

dni. Cirofici powiedział także, że 

Whitey Lewis, choć obecny przy 
zamordowaniu, nie brał w tem 

żadnego udziału. 
Słowa skazańca w obronie Bec- 

kera podobno przyszły całkiem 

niespodzianie. 
Z czterech rewolwerowiczów 

straconych w krześle elektrycz— 
nem tylko jeden Whitey Lewis 
Seidenshner powiedział kilka 

słów przed śmiercią. Ostatnie je- 

go słowa brzmiały : 
— Panowie, ja Rosenthala nie 

zamordowałem. Ci, co powiedzie- 
li, że ja się tej zbrodni dopuści- 
łem, krzywoprzysięgali. W* imię 

sprawiedliwości, panowie, twier- 

dzę, że ja go nie zamordowałem. 
Świadek Stannish 

Whitey nie skończył swych 
zeznań. Puszczono prąd elektry- 

czny i ten zabił go na miejscu. 
Skazaniec chciał powiedzieć, że 
świadek Stannish kłamał w czasie 

zeznań. 

GÓRNICY PRZEGRALI 

STRAJK. 

Houghton, Mich., 14 kwietnia. 
— Wczoraj zakończył się strajk 

górników w kopalniach miedzi i 

skończył się przegraną dla górni- 
ków. Głosowano nad sprawą i sta- 

(Dokończenie v str. 6-ej). 

CIEKAWE REWELACYE. 
W procesie wychodzą na jaw metody fałszo- 

wania balotów. 

Franche poddał się. 
Dzisiaj będzie wdrożone śledztwo w sprawie 

zamordowania Hagenow'a. 

Nowa korporacya. 
Thompson, właściciel licznych tanich restau, 

racyi. , zakłada firmę o kapitale 
w sumie $6,000,000. 

I wydziału szkolnego. — Nowy targ. — Pojedynkowicze w opa- 
lach. — Wciąż kłótnie na sesyach wydziału powiatowego. 

— Inne morderstwa Spencera. 

Z FROCESU O ISZUSTWA 

WYBORCZE. 

W procesie, obecnie się toczą- 

cym przed sędzią J. M. 0'L'onnor, 
w sprawie i). J. Mahoney'ego, o- 

skarżonego o pofałszowanie balo- 
tów w listopadzie r. 1912, przed- 
łożono wczoraj ważne dowody, 
które mogą zaważyć ciężko na 

szali na niekorzyść strony oskar- 

żonej. Mahoney jest asystentem 
prokuratora stanowego. 
Sprawę prowadzi ze strony 

skarżącej specyalny prokurator 
stanowy J. Ii. Xorthup. Proces o- 

bccny jest trzecim z rzędu, wy- 
łonionym ze skandalów wybor- 
czych r. 1912. 
W skutek wczorajszych zeznań 

na jaw wyszło: że na ośmiu balo- 
tach w 28mym precyiikcie 33ciej 

wardy, gdzie Mahoney pomagał 
przy liczeniu głosów, znaleziono 
fałszywe znaki przed nazwiskiem 

Maclay'a Jloyne'a: że ośmiu lu- 

dzi, włączając Mahoney'ego i 5 

urzędników wyborczych, liczyło 
baloty; że Mahony i polieyant 
Fournier wzięli stos balotów do 

tylnego stołu bilardowego, zli- 

czyli ie tam, poczem wręczyli 
klerkom odnośny raport ; że 

podczas liczenia balotów Maho- 

ny miał podwijać róg w pewien 
sposób i swą prawą rękę zam- 

kniętą posunąć pod balotami 

wzdłuż stosu. Jeden z klerków 

wyborczych identyfikował balot 

swój na którym głosował i oś- 

wiadczył, że ten był pofałszowa- 
ny na korzyść Hoyne'a. 
Rzeczoznawca charakteru pis- 

ma. J. F. Tyrrelf z Milwaukee 

zeznał co do znaków oszukań- 

czych, że były porobione przez te 

samą rękę, gdyż obok właściwoś- 
ci innych krzyżyki obok nazwisk 

Hoffmana i McCormicka zrobio- 

ne były zwykłym grafitowym o- 

łówkicm, a obok nazwiska Hoy- 
ne'a purpurowym ołówkiem (in- 
delible pencil). 

Nowy członek Stanowego Wy- 
działu Zdrowia, 

Prócz eksperta wczoraj zazna- 
nia składali także: F. J. Four— 
nier, policyant; J. Anderburg, s- 
dzia republikański; J. F. Gilmore 
i A. J. Carłson, sędziowie demo- 

kratyczni; S. L. Austin, klerk re- 

publikański W. V. Latmier, de- 

mokratyczny klerk i J. Hanson, 
stróż socyalistyczny. 
Specyalny prokurator Xorthup 

spodziewa się dzisiaj przedłożyć 
resztę dowodów przeciw Malio— 

ny'ernu, 
FRANCHE PODDAŁ SI. 

James Franche, przezwany 

„Duffy tlie Goat" poddał się dziś 
po północy detektywom prokura- 
tora stanowego. Franche jest os- 

karżony o zamordowanie Izaaka 

Hagenowa, w środę wieczorem w 
„cafe" Roy Jonesa, pnr. 2037 

Wabash ave. 

Kitty Fitzgibbons, która przy- 
była do „cafe" Joncs'a z llegeno- 
w'em i była świadkiem jak Fran- 
che strzelił do jej towarzysza, 

była znaleziona przez detekty- 
wów prokuratora powiatowego w 
hotelu „Warner" i zaaresztowana 

jako główny świadek zbrodni. 

Dzisiaj Fitzgibbons będzie egza- 
minowana przez sędziów wielko- 

przysiegłych. Prócz niej kilku 

kelnerów i śpiewaków z „cafe'' 

Jones'a było świadkami strzela- 

niny i będą także dzisiaj wezwa- 
ni przed ławę sędziów wielko- 

nr7\'<ipirłvrll 

Według jednej wersyi, Fran- 
che sam się· poddał detektywom, 
gdyż ci już poczęli wątpić, czy 
do zdołają ująć. Franche telefono 
wał około godz. 10:30 z jakiejś 
wioski po za miastem, do swego 
adwokata C. E. Erbsteina. Detek- 

tywi udali sic do tego miejsca 
automobilem, lecz Franche zdą- 

żył czmychnąć. Później znów 

Franche telefonował do swego 

brata, C. E. Franchc'a, pnr. 1521 

Sunnyside ave., o czcili detekty- 
wom doniesiono telefonem z biu- 

ra prokuratora stanowego. I tu 

także Franche im się wymknął. 
W kilka minut po swym powro- 

cie do biura w gmachu kryminal- 
nym wszedł za nimi jakiś czło- 

wiek. który oświadczył, że jest 
,James Duffy, którego poszuku- 
ją." Zaprowadzono go do cen- 

tralnej stacyi policyjnej, gdzie 
dano instrukeye polieyantom, a- 

żeby nikogo do niego nie wpuści- 
li, nawet jego adwokata Erbstei- 
na. Franche przed zamknięciem 
do celi odpowiedział na zadane 

mu pytania, że nic nie ma do po- 
wiedzenia, dopóki się ze swym 
adwokatem nie porozumie. 
NOWA KORPORACYA. 

Przed 23 laty J. K. Thompson 
zwinął swój skład wiktuałów 

spożywczych we Fithian, 111., i 

przyjechał do Chicago, gdzie ot- 

worzył swą pierwszą rcstauracyę, 
ciężko zadłużoną, na rogu South 
State ul. i 7-mej ul., dawniej 
Hubbard Ct. Cztery lata później 
otworzył drugą restauracyę. 
Wczoraj ten sam Thompson, 

obecny właściciel licznych restau 

racyi o przystępnych cenach, a c- 

(Dokończenie na str. 6-ej). 

Jutro: Dzień Dobrych Dróg w Tym Stanie. 
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