
Z Teatru Wojny: Obrazy z drogi kolejowej Vera Gruz 
- Mexyk, miasto. 
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Telegramy Zagraniczne. 
(Dokończenie ze str. 1-ej). 

umysły do walki przeciwko za- 
borcom i najeźdźcom,jak zowie A 

merykanów. Huerfa też ogłasza 
orędzia jedno po drugiem. Zacią- 
gi ochotnicze idą żywo: ministe- 

ryum wojny czynne jest bardzo i 

przygotowuje się do walki ener- 

gicznie: najbliższym ma być a— 
tak na Yera Cruz celem odebra- 

nia miasta i portu i wyparcia A- 

merykanów. 
— Doniesiono tu, że generał— 

bandvdata Emilian Zapata „wy- 
dał wojnę'' Stanom Zjednoczo- 
nym r znaczy to. iż przechodzi on 

zt swymi rewolucyonistami w 

południowej części kraju na 

stronę Huerty: choć zwalczał go 
dotychczas i dobrze mu się dał 
we znaki. 

Juarez, 22 kwietnia. — Wciąż 
jest jeszcze niepewne, jakie wła- 
ściwie zajmą wobec walki ze Sta- 
nami Zjedn. stanowisko — re- 

wolucyoniści, stojący pod wodzą 
Carranzy, Jak wiadomo Carranza 

posłał do W aszyngtonu orędzie, 
wzywające do rychłej ewakuacvi 
\ era Cruz, ale nie zdeklarował si^ 
wyraźnie, co czynić zamierza. 

Stany odpowiedziały na to, usta- 

nawiając ponownie zakaz wpro- 
wadzania broni i amunicyi do 

Mexyku. który to zakaz był cza- 
sowo zniesiony, co właśnie było 

powodem sympatyi amerykań- 
skiej dla sprawy rewolucyoni— 

stów, zwalczających Huerte. A- 

le teraz, gdv rewolucyóniści zda- 

ją się przechodzić na stronę Hu- 

erty, oczywiście Stany wstrzy- 
mają dowóz broni, boby to 

była broń na nich samych Do 

Juarez przybył wczoraj gen. Vil- 

la wódz rewolucyi, który z na- 

ciskiem zapewnia, że nie da się 

wciągnąć do walki ze Stanami, 

które są szczerym przyjacielem 
rewolucyonistów ; zapewnia też 

\rilla, że z Carranzą wcale nie 

konferował nad dalszem postępo- 
waniem wobec inwazyi amerykan 

skiej, a ponieważ jest podwład- 
nym Carąnzy, przeto musi słu- 

chać i robić to, co mu każą. Vil- 
la tylko sądzi, iż Mexyk bez cu- 

dzej pomocy potrafi swoje wła- 
sne interesy sam prowadzić. Co 
bo zresztą mają Stany — takie 

wielkie i potężne — zważać na 

„tego wiecznie pijanego osła, ja- 
kim jest Huerta"?!... (Dosłow- 
ne wyrażenie się Villi.— Przyp. 
Red. D. C.) Huerta pijaczyna na- 
robił kłopotu, niechajże teraz cier 

pi" — mówił Villa: „My wal- 

czyć z Ameryką nie możemy, bo- 

by się cały świat z nas śmiał !" 

Zresztą gdyby przyszło co do cze 

go. to rewolucyjna armia mexy— 
kańska da dowody, że nie jest 
dziczą, jak ją przedstawiają po 

innych krajach, ale wojskiem, 
stojącem na wyżynie dzisiejszej 

r 

[kultury, przeto wszyscy obcokra- 
jowcy znajdą bezpieczną protek- 
cyę ze strony tej armii.... Villa 

powtarza, że nic myśli się bawić 
w dyplcmacyę, ale jest żołnie- 

rzem i słuchać będzie poleceń 
swoich przełożonych — zrobi to, 

co mu rozkażą. Wszystko to są 
określenia i wybiegi dwuznacz- 
ne i niepewne, którym ufać nie 

można. Stany też nie ufają i przy 

gotowują wojska i armię do 

wkroczenia do Mexyku. 
— Rewolucyoniści zażądali od 

federalnego garnizonu w Tampi- 
co — poddania miasta w ciągu 
24 godzin: ma to być podstęp 
przeciwko Stanom Zjedn., które 

nie miałyby powodu zajmowania 
tego portu i miasta, gdyby był już 

w ręku rewolncyonistow ; ale za- 
razem — gdyby się tak stało, był- 
by to widoczny dowód, że fede- 
ralni porozumieli się z rewolu-1- 

cyonistami i działają wspólnie 
przeciwko Stanom Zjedli. 

ZAGRANICA WOBEC 

WOJNY 
Londyn, 24 kwietnia. — Prasa 

angielska przepełniona jest ko- 

mentarzami sytuacyi amerykan— 

sko-mexykańskiej, na ogół pisma 
chwalą postępowanie stanowcze 

Wilsona i sprzyjają sukcesom a- 

merykańskim, ale nie rzadkie są 

też głosy krytki. Pisma zazna- 

czają, że już wdrożono akcyę dy- 

plomatyczną celem załagodzenia 
zatargu i z Waszyngtonu udał 

się do Vera Cruz agent dyplo- 

mayczny angielski, Hohler, ab)- 
konferować z admirałem Fletchć- 

rem co do warunków, na jakich- 

by się dało sprowadzić pośredni- 
ctwo mocarstw celem przywró- 
cenia i utrzymania 'spokoju. Bę- 
dzie to prawdopodobnie niemoż- 
liwe, ponieważ Huerta prze do 

wojny. 
Berlin, 24 kwietnia. — Prasa 

niemiecka poważniejsza zachowti 

je się z zimną rezerwą' wobec 

walk amerykańsko-mexykań- 
skich : ale widać, że jest to rezer- 

wa nieżyczliwa... Niektóre pis- 
ma piszą z nietaktowną radością 
o tem, że rewolucyoniści połączy 
się z federalnymi i narobią A- 

merykanom kłopotu : pisma nie- 

mieckie pełne są szyderstw i i- 

ronii, pod adresem amerykań- 
skim stosowanej. Ces. Wilhelm 

w jakimś interwienie wyraził si^ 

nieżyczliwie o polityce amery- 

kańskiej względem Mexyku 

szczególnie też potępiał interwen 

cyę zbrojną. Ze wszystkiego wi- 

dać, jak dalece są Niemcy nieży- 
czliwe Stanom Zjedn. 

Tokio, 24 kwietnia. — Prasa ja- 

pońska z wielkiem umiarkowa- 

niem wyraża się o .sytuacyi me- 

xvkanskiej, choć niektóre pisma, 
już wyraziły opinię, że należało- 

by skorzystać z obecnego kło- 

potu Stanów Zjedn. i forsować 

własne porachunki z Wujem Sa- 

mem. Na ogół panuje niczem nie- 

zamącona obojętność— 
Madryt, 24 kwietnia. — Hisz 

pańska opinia zajmuje życzliwe 
stanowisko względem Stanów 

Zjedn.; pisma ;rzewidują z wy- 

cistwo ich polityki i expedycyi 
mexykanskiej i zanaczają, że do- 

brzeby było, by Stany Zjedn. 
także wkroczyły w gospodarkę, 
prowadzoną w Stanach i prowin- 
cyach mexykanskich, zajętych 
przez rewolucyonistów. Hiszpa- 
nia ma nadzieję, że choć wojna ta 

niezaprzeczenie wzmocni tenden- 

cye imperyalistyczne Wuja Sa- 

ma, to jednak niepodległość Me· 
xuku zostanie zachowana. 

W sładzie cukierków pnr. 1753 

W. 21-sza ul., i w składzie pnr. 

2108 W. Wood ul., można nabyć 
„DZIENNIK CHICAGOSKI". 

/ ———————— 
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(Jroserye, 4 piętro. 
Cent. lub Washburn męka, % — 

C9c; — $138; "7 C 
pół Zt / O 
Eckharta najl. czeska 
żytnia mąka. % i)«)C 
Moellera Family mąka *4 · · 1.23 

Miel. cukier, 10 ft. za 3»c 

(z 50c zamów, albo 1 ft. 

kawy za 

Śliwki, Red Face Brand, f Al _ 
puszka : .*vr2C 
Snidera catsup, pajnt but. | 
16c, pól pajnta . IUC 
Jap. łebk. ryż, duży, ft ... 5'/2c 
Karo syrop, puszka ....... 6»/2c 
U. S. Mail mydło. 6 kaw. .. 23c 

il pacz. Grandma prósz, darmo.) 

Blended Gold. Rio kawa. ft. 12',4c 
Moeller spécial kawa, ft. | rv/\ 

3c, 3 funty * «"U 

Holend. śledzie, mleczaki, 
95c gat.. sądek 

Pomidory, kukur. lub 'J Zr 
groszek. 3 puszki za 
Pomarańcze, duże i slod. po i'/^c 
Pomarańcze, bez pestek, tuz. . 9c 

Porcelana. 3cie piętro. 
Mantle do zwiesz, gazów, s 

świateł, po UC 
Colonial szklan. do wody, . l'/ac 

Rękawiczki i koronki. 

16 guz. białe i czar. jedw. rękawi- 
czki, regularnie A Cr· 
1.25, za OCJC 
Rów. siec. z cien. kom. | 
Pleating, 25c gat I OC 
Dams. wiąz. majtki, ugar 
koronką. 19c gat., .... 

Dama. Bnreton i ubław. 

pończochy, 25» gat., . .. 

12'c 
15c 

Towary z włosów. 
$3 warkocze z ludz. włosów 1.98 
Carmen siaLki do włosów tuzin 25- 

Modniarstwo. 
Wieńce róż do kapeluszy — 
15c, 25c i OVC 
Dams. Turban kszt., z pię 
słomy, za 

Męska galanterya, 2 piętro. 
Męs. nieb. Chamb. koszule, żołn. 
lub rów. kołnierz, 
50c gatunek, A'VC 
Męska Balbriggan spodn. odzież, 
wszy. wiel. 25c 

gatunek 
Pl^kn© towary. 

79c worki do bielizny i 

do śliprów.spec 
69c stemp. nocne koszule i Day 
Slips, cokol. Iflr» 
zbrudzone, po 

Kantory taniości. 
35c dziec. ging. Rompers, po 20c 
12^c damskie czar. pończochy, 

7^c 
Drobiazgi, główne piętro. 

24 jard. biała tasiemka, 
reg. 15c, po 
Pral. piec. w 

reg. 5c. jard 
49c gum. gr 

czesania, po 

1.49 

17c 

59c 

.8c 
Pral. piec. wszy. kol. 2c 
49c gum. grzebienie do ^5C 
Pięk. perł. guziki, 19c j A/-» 
gat., kartka 1 

Rznęte szkło. głów. piętro. 
Cukierniczki i dzban, do śmieta- 
ny. 4.98 gatunek. 

^ 
Szklanki do wody. reg. 39c za 2flc 
Waze ze rzniętego szkła, 'j 
warte 4.98, za . . .... 

15c 

Nappies ze rzn. szkła, na ślubne 
prezenta, reg. nQn 
1.48, za VOC 

Trzewiki, 2 piętro. 
Spec. na soobtę sprzedaż śliprów. 
Dams. 2 rzem. aksam. Pumps, jed. 
kokardki, wys. i niskie nn 

korki, 1.25 gat OVC 
Dams. aksam. Pumps, jedw. ko- 

kardki, śred. korki, wszy. wiel. 3 
do 8, warte « j 
1.50, za 1 ·1 
Paras, front „Gore" ślipry, Pat. 

kapki, gumowe i skórz. 
•.korki, wiel. 3—8, w. 1.25 / >^C 
Karpet. ślipry dla dam i mężczyzn 
wiel. 3 do 11, warte I \~ 
29c, za 1 VC 
Pictorial Review modelka, 
najnowsze 10c i 

Likiery, 4te piętro. 
Old Sunny Brook, w bond, lub 

Old McBrayer Kentu. r 
Bourbon, butelka \J £ \* 

Green Brook wódka, w ^ | Q 
bon. 100 śr. re. 3.50,gal. £· * ' 

Calif. Port wino, nasz CO/-» 
1.25 gat., galon OVC 
1.10 but. Old Settl. Kent. CO^ 
Bourbon, peł. kwarta . . . .vO 
Calif. Cognac Brandys lub Doppel 
GetTeide KimmeL- _ ~ 

butelka 5/C 
Malt Marrow, tuz. butelek . 87c 

Mięso, 4te piętro. 
Tyl. cielęciny ie>/2c 
Przed, ćwierć cielęciny f a 
lub na potrawkę I 
Tyl. skopowiny 17c 

Przed. ćw. skopowiny .... 12'/^C 
Chu. św. skopowina na 
potrawkę .. i 12c 

Partye i widoki linii 

kolejowej, wiodącej z Vera < 

Cruz do Mexyku: tunel w 

górach i most, którego etrze 

gą wojska amerykańskie, 

by go Mexykanie nie zerwa- 

li; poniżej mapka kolei z 

Vera Cruz do miasta Mexyk 

WAŻNE! 
— ".H!W I 

Codziennie można otrzymać 
„DZIENNIK CHICAGOSKI" w 

składzie pnr. 4240 Archer ave., 

blisko Albany ave. 

Wasze „$15" kupią strój 
ne, dobrze uszyte, ładnie wy- 
kończone ubranie. Chcemy klientelę 
mężczyzn i młodzieńców, którzy myślą 
że powinni otrzymać dobrą odzież po 
tej cenie. Mamy bardzo wiele ubrań 

w sezonowych najstrojniejszych dese- 

niach po tej cenie i mamy je w cenach 

wyższych; lecz nasze $15 ubrania są 

„Yondorf specyalnej roboty i wiemy, 
że przewyższają wszelkie w dopasowa 
niu i krawieczyinie jakie można za #15 kupie. Na- 

sze słowo honoru na to—odzież tak dobra jak ta 

kosztuje $5 więcej w innych 
składach w śródmieście; Przyj 
dźcie i zobaczcie. Gdyżeście 
spróbowali.,,Yondorf" specyal- 
nego wyrobu ubranie nie bę- 
dziecie zadowoleni jakiemkolwiek 
innem po tej cenie 

Im więcej rozumiecie się na dobrej wartości, tern więcej 
zad/iwicie się z gatunku materyi, wyboru, deseni, fasonu 

i stroju naszych niezrównauych wartości dla mężczyzn i 

młodzieńców 
I*> $10 $12.50 

CLOTHIMG CO. 
Van Buren i Cl^|-r|^|w7' Milwaukee! 

HiUted ulice ^ Chicairoavea 

4 
„Po za dystryktem wysokiej dzierżawy". 

Otwarte w sobotę do lOei - W niedziele do południa 

Otwarte we wtorki i czwartki wieczorem do 9tei. 

Zaoszczędzicie $3 do $5 na 

swojera wiosennem 


