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Vissai w Stolicy 
Mexyku. 

NOWE NIEPOROZUMIENIA. 

Mexyk Zagrożony. 

Z TEATRU WALK REWOLUCTJNYCH. 

Wielkie i Szybkie Postępy. 

Wybuchy i Wstrząśnienia Wulkaniczne. 

SPRAWY ANGLII. 

Sukcesy i Ofiary A wiatyki. 
' ·· ! 

Z AUSTRYI. 

Nota amerykańska do Huerty— Stracono szeregowca amerykańskiego· 
— Z konferencji. — Strajkierzj padli od kul strajkierów. 

— Z procesu Becker'a. 

Telegramy Zagraniczne. 
SYTUACYA - 

KANSKA. 

Vera Cru*, 16 maja. — Przyby- 
li tu zbiegowie z Mexyku miasta 

*} wiadają, że w miniony wtorek 
t hierta kazał >tracic >ześciu de- 

putowanych stronników dawnego 

prezydenta Madery, a kilkunastu 

innych wtrącił do więzienia i to 

już po raz drugi — bo ich był pod 
presyą opmn publicznej raz po- 

przednio uwolnił. Wielka liczba 

dalszych aresztowań jest spo- 
dziewana — terror panuje w sto- 

licy mexykanskiej w całej pełni. 
Faktem jest, że Huerta stale się 
trzyma swoich metod postępowa- 
nia i zachowuje w tajemnicy losy 
kampanii : n. p. wieści o zdobyciu 
Tampico nie ogłoszono. 

Vera Cruz, 16 maja. — Rząd 
Stanów Zjedn. zażądał w formal- 

ny i nader stanowczy sposób in— 

tormacyi o losie ordynansa Park- 

>a, który przed tygodniem zapu- 
ścił się nieostrożnie poza linie gra- 
niczne okupacyi amerykańskiej i 

zagarnięty przez Mexykanw zo- 
stał — zdaje się —· stracony ;przy- 
najmniej oficyalnie nie wiadomo, 
co się z nim stało. Kwestya ta 

cała może być powodem nowych 
kłopotów,ponieważ Huerta uważa 
ton interpelacji amerykańskiej za 

prowokacv wrogą i jako taką 
traktować ją zamyśla. Poseł ame- 

rykański Silliman z Saltillo, który 

był nieprawnie więziony przez 
władze Huerty, został uwolniony 
i znajduje się w drodze do Vera 
Cruz jest on pod opieką posła 
angielskiego, Cardena. 
— Huerta nie dał odpowiedzi 

na notę amerykańską w sprawie 
wyspy Lobos, zajętej przez Ame- 

rykanów, przyjmując ją milcząco 
do wiadomości i zadawalniając się 

" widocznie zapewnieniem, że po 
wyrównaniu trudności wszelkich 

wyspa zostanie zwrócona Mexy- 
kowi. Tem sprawę tę należy uwa- 

żać za załatwioną. 
Mexyk, miasto, 16 maja. — Do- 

niesiono tu z Topilejo, że pod mia 
stem tern Zapata zaatakował od- 

dział wojsk federalnych, bitwa to- 

czy się tam, ale rezultat nie jest 

jeszcze znany. W razie zdobycia 

Topijelo, możnaby się spodziewać 
rychlejszego jeszcze niż przypu- 
szczano ataku na stolicę. Huerta 

musi jednak spiesznie umacniać 

południową stronę i linię obron- 

ną, bo Zapata faktycznie znajdu- 

je się pod miastem, które żyje z 
dnia na dzień obawą ataku: mie- 

szkańcy obcokrajowi zbroją się, 
szczególnie angielscy obywatele 

gotują się na wszelki ewentual- 

ność i mają po domach broń i a-' 

municyę. 
Tampico, IG maja. — W mie- 

ście spokój: wódz rewolucyjny 
gen. Gonzalez zapewnił amerykan 

skiego admirała Mayo, że obco- 

krajowców mienie i życie będzie 
szczególnie chronione, a pola naf- 

towe zostaną otwarte jak najry- 
chlej. Kanonierki federalne opuści 
ły port zewnętrzny i udały się w 
kierunku południonym, prawdo- 
podobnie pod Puerto 'Mexico, 

czem obawa blokady poru Tam- 

pico została narazie zażegnana. 
Nieraa jednak wątpliwości, że fe- 
deralne statki będą się starały po- 
wstrzymać okręty, wiozące broń 

dlja rewolucyonistów do Tąnłpi— 

co, a okrętów takich kilka /uf ma 

być w drodze. 

Durango, 16 maja. — General l 

naczelnik rewolucyi, Carranza 
' 

przebywa tu chwilowo : plany dal- 
sze kampanii są znane i otwarcie : 

ogłoszone: trzy główne kolumny 
rewolucyjne — nie licząc kilku 

mniejszych oddziałów, działają- 

cych oddzielnie, zdażają w kie- ! 

runku południowym ku stolicy, na 

którą wspólny atak ma nastąpić: , 

pod Tampico rewolucyoniści są 1 

górą, pod Mazatlan nad Pacyfi- 
kiem położenie federalnych jest i 

ostatecznie rozpaczliwe, upadku > 

miasta spodziewać się należy la- 
da momentu, a środkiem kraju i— 

dzie Villa, który na drodze ma j 

Saltillo, gdzie zdaje się większego , 

nie będzie oporu, a potem już tyl- , 

ko San Louis Potosi. Gorszem 

jest, że podobno pomiędzy głów- 
nymi generałami rewolucyi, Villą , 

a Obregonem istnieje zawiść sil- , 

na, którą napróżno Carranza usiło j 

wał znieść ; część rewolucyonistów , 

w Stanie Durango tak ma być 

niechętną Villi i stojącemu po 

stronie jego Carranzy, że kto wie, ( 

czy nie trzeba będzie posłać woj- ; 

ska na niesfornych rewolucyoni- 
stów tych, stojących pod komendą 
braci Arrietas. i 

Monclova ostatnie ważniejsze 

miasto na linii kolejowej przed 
Saltillo zostało zdobyte przez re- , 

wolucyonistów. Miasto Tuxpam 
nad Atlantykiem, ważny punkt 
naftowy, zostało zdobyte przez re- ( 

wolucyjne wojska gen. Gonzaleza 
z Tampico, ścigające niedobitki j 

gen. Zaragozy. W Tampico wiel- ( 

ka liczba ochotników zaciąga się j 
pod znaki konstytucyonalistów. 

Z WATYKANU. 1 

Rzym, 16 maja. — Ojciec św. i 

przyjął na prywatnej audyencyi 
przybyłego do Rzymu Arcybisku- 
pa milwauckiego, X. Sefcaetymna 
Messmera. 

Z WŁOCH. ! 

Neapol, 16 maja. —« Wilkan \ 

Wezuwiusz jest bardc© czynny f 

od dni kijku: wyrzuca wielką li- i 

czbę głazów i sporo lawy : ludność < 

okoliczna w panice. i 

Katania, Sycylia, 16 maja. — i 

Od czasu do czasu powtarzają się ] 

silne podziemne odgłosy i wstrzą- < 

śnienia, powodujące dalsze wale— c 

nie się domów zarysowanych i i 

Nietrudno odgadnąć, - 

jak! raport zloty, pp. cenzor 1 wiceconzor Z. S. . z podróży swej do Europy. 

ruin, ale ofiar w ludziach już nie- 

ma. 

I SPRAWY ANGUI. 

Londyn, 16 maja.-—r Sufraiy-- 
5tka osławiona „generał" Elpr 
Drummond została skazana na 

niesiąc więzienia, dwie jej towa- 

rzyszki te same otrzymały kary 
ca awantury uliczne. Oddział su- 

•rażystek podpalił wczoraj trybu- 
y na placu wyścigowym pod Lon 

iynem. 
— Pod North Allerton zabili 

dwaj awiatorży armii: porucz- 
iik Empson i sierżant Dudmore: 

jęsta mgła miała być przyczyną 
catastrofy: lotnicy nie dojrzeli, 
je się już nad ziemią znajdują i 

naszyna ich uderzyła tak mocno 

a' ląd, że się strazskała. 

Z ROSYI. 

Sebastopol, 16 maja. — Zabił 

>ię tu awiator armii Semrkura, 

•padłszy ze znacznej wysokości w 

czasie lotu. 
IjCj ** UV/ ., 

Sztokholm, 16 maja. — Awia— 

:or Thulin przeleciał w Malmoe 

io Sztokholmu 267 mil w czterech 

godzinach i 20 minimach; dosko- 

iały to rekord. 
- Z KANADY. 

Montreal, 16 maja. — Zacho- 

Izi wielka obawa o los statku pa- 

Owego „Boldwell", dążącego z 

\ntwerpii, o którym już od kilkti- 

astu dni niema wieści: ma on 35 

udzi na pokładzie. 
Z AU3TRYI. . 

Wiedeń, 16 maja. — Stan zdro- 

via ces. Franciszka Józefa uwa- 

lany jest wciąż za budzący oba- 

vy : biuletyny głoszą, że chory 
ma 

>ię lepiej. 
Praga, 16 maja. — Na wydzia- 

e medycznym tutejszego uniwer- 

iytetu demonstrowano małpę, 
któ 

ej zaszczepiono ospę; wskutek 

neuwagi zaraziło się od małpy 
rilku studentów i zachodzi oba— 

va rozwleczenia zarazy. 

Telegramy Krajowe. 
ŻĄDAJĄ WYJAŚNIENIA. I 
Waszyngton, 16 maja. — Stany 

i jednoczone wczoraj pracz dep-tr- 
ament etanu zażądały wyjaśnię- 
lia od rządu mexykanskiego co 

ię 3tało z szeregowcem Parke- 

em, z armii Stanów Zjednoczo- 

lych, który został ujęty przez 

rtexykanw w pobliżu Vera 

>uz gdy przypadkiem zaszedł do 

>kopów wojska pod dowództwem 

lastępcy Maasa. 

W nocie do rządu mexykanskie- 
go powiedziano, że jeśli Huerta 

nie da natyhmiastrvrego* wyjaś- 
nienia, zniknięcie ame- 

rykaóe&iego uważać będzie za 

krok nieprzyjazny, za powód do 

wojny, za przekroczenie zawiesze- 
nia broni. 

Prezydent AVilson i Bryan obu- 

rzyli się do żywego, gdy przysz- 
ła wiadomość od ministra brazy- 
lijskiego w stolicy Huerty, że 

szeregowiec ten został stracony. 
W depeszy ministra brazylij- 

skiego niema wzmianki o tem czy 
Parks został stracony jako szpieg 
przez rozstrzelanie czy też go spa- 
lono — jak krążą wieści w obozie 

generała Funstona. 
W nocie amerykańskiej powie- 

dziano, że Huerta ma natychmiast 
nadesłać wyjaśnienie. Powiedzia- 
no tam, że jeśli żołnierza te- 

go w pełnym uniformie żołnierza 

amerykan, ujęto jeśli został stra- 
« r , t 

- r . 
- · 

eony to czyn ten równa się prze- 

kroczenia wszelkich reguł wojen- 
nych i zasługuje na karę. W no- 

cie nie powiedziano co Stany Zje- 
dnoczone zamierzają począć w tej 
sprawie. v 

IMCUyaiUruiII uvmv.Jiunv 

tym wypadku. Ludzie zaufania 

powiedzieli^ że wypadek ten pra- 
wdopodobnie nie zostanie-przed- 
stawiony medyatorom na konfe— 

rencyi. 

Waszyngtonowi doniesiono, że 

wicekosul Silliman, więziony 

przez Huertę, został uwolniony i 

jedzie do Vera Cruz. Wieść o tem 

otrzymał konsul angielski i na- 

tychmiast przesłał ją swemu sze- 

fowi w stolicy mexykańskiej, ten 

zaś przesłał ją władzy amerykań- 

skiej. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
gabinetu. Omawiano sprawę me- 

xykańską i szczegóły medyacyi. 
Prezydent Wilson przyjmował po 
tem medyatorów, na specyalnej 
sesyi i powiedział im wyraźnie, 
że Stany Zjednoczone dążą do po- 
kojowego załatwieni* sprawy, że 

ni« chcą ani kawałeczka ziemi rac· 

xykanckiej i At nie pragną też 

zbrojnej inwa*yi. Twierdzenia te 

zrobiły silne wraienie. 

ZABICI W CZASIE WALKI. 

Denver, Colo., 16 maja. — Jousi 
Tiker, James Fyler i Frank Re- 

bino, trzej strajkierzy z Ludlew 

zostali zabicie dnia 20 kwietnia, 

gdy zaczęli uciekać z obozu w 

stronę palącej się kolonii namio- 

towej. Takie zeznania złożyli 
wczoraj żołnierze z pod komen- 

dy majora Hamrocka, nad którym 
odbywa się obecnie sąd wojenny. 

Strajkierów powyższych uwię- 
ziono. Tikas został oddany pod 
straż sierżanta Culloma z o- 

świadczeniem, że sierżant będzie 
osobiście za niego odpowiedzial- 
ny, gdyby miał uciec z pod stra- 

ży. Cullom wczoraj powiedział, 
że strajkierzy uciekli kiedy żołnie- 
rze stojący na straży cofnęli się 
ze swego posteruku pod parciem 
kul strajkierów. Więźniowie prze- 
to zginęli od kul strajkierów, a 

nie od kul żołnierzy. 
Wczoraj odbyło się walne ze- 

branie kobiet, na którem przema- 
wiał niejaki ." M. Pingree, pa- 
stor baptyski. 

\\T mAiina curai nocłnr tpn nn.. 
' * ··— 

i 

wiedział, że strajkierzy składają 
się przeważnie z ignoranckich cu- 
dzoziemców. — Pochodzą oni z 

krajów, gdzie ludźmi się- rządzi 

przy pomocy żelaznej ręki i ba- 

gnetu. Gazety pisiły, że milicya 
w pewnem mieszkaniu strajkiera 
zniszczyła sufit." Z mej strony, 

ja podłożyłbym dynamit pod to 

mieszkanie i wysadziłbym je w 

powietrze. Milicya otrzymała wia 

dorność, że tam ukryto broń i a- 

municyę. Gdy sufit zniszczono, to 
istotnie znaleziono broń i nabo- 

je. Obywatelstwo tego kraju, spe- 
cyalny komitet obywateli tego 

kraju powinien udać się do tych 
strajkierów i zadać im jedno py- 
tanie: 
— Czy jesteście obywatelami 

tego kraju? 
— Czy chcecie zostać obywate- 

lami tego kraju? 
— Wszystkich cudzoziemców 

powinno się deportować, jeśli o— 

bywatelami tego kraju nie chcą 

zostać. 

ZAMASKOWANI RABUSIE 

NAPADLI POCIĄG. 

Spokane, Wash., 16 maja. 
— 

Pociąg należący do kolei Great 

Northern został wstrzymany 

przez dwóćh zamaskowanych 
ra- 

busiów rychło rano w pobliżu mia 

sta Rexford, Miont. Wagon pocz- 

towy i ekspresowy zostały 
odcze- 

pione od pociągu i. obrabowane. 

Bandyci mało wartościowych rze- 

czy dostali, ponieważ w poczcie 
nie było listów regestrowanych. 

Bandyci, ubrani w modrzaki, 

wstrzymali pociąg latarką czer- 

woną w pobliżu Rexford. Jeden 
z 

bandytów doskoczył do maszyni- 

sty z rewolwerem, drugi zaś od- 

czepił wagony. Maszyniście 
ka— 

(Dokończenie na stronicy 4-tej) 

Konsolidacya Sądów 
Odnowy projekt będzie przedłożony 

legislatorze stanowej. 

MŁODOCIANY ZBRODNIARZ. 
I O 

1 

Zamordował trzy osoby i czmychnął 
do Chicago. 

ŚMIERTELNY SKOK 

Samobójca zeskoczył z 21-go piętra gmachu 
w śródmieściu. 

O „farmach" niemowląt. — Wypadki automobilowe. — Roz- 
wydrzenie bezprawia nie ustaje. — Wydział powiato- 
, wy a szpital powiatowy. — Konie dostają „lauf- 

pas" ze straży pożarnej. — Pomysł i handel 
kwitnie w Chicago. 

PROJEKT KONSOLIDACYI . 

SĄDÓW POWIATOWYCH. 
Wydział wykonawczy towa- 

rzystwa sądowniczego „Ameri- 
can Judicature Society" proponuje 

konsolidacyę wszystkich sądów 
powiatu Cook w jeden sąd me- 

tropolitarny z gałęziami. Pro- 

jekt został nawet wcielony w bil 

który był omawiany na onegdaj- 
szem posiedzeniu wydziału w 

I „University Club". Wczoraj pro- 
jekt ten podano do wiadomości 

publicznej z oznajmieniem, iż 

bil ten będzie przedłożony na 

następnej sesyi legislatury stano- 

wej. Na posiedzeniu byli obecni 

•wybitni sędziowie powiatowi i 

miejscy i prawnicy, a między ni- 

mi: sędzia O. N. Carter, członek 

stanowego trybunału najwyższe- 
go; sędzia federalny J. W. Mack; 
prezes sędziów municypalnych 
H. Olson; Wigmore, dziekan wy 
działu prawniczego uniwersytetu 
„Northwestern"; S. A. Foster, A. 
M. Kales, B. Lee, sędzia J. C. 

Martin, H. K. Tenney i . B. 

Tolman. 

Bil proponuje konsolidacyę 

wszystkich sądów, tak powiato- 
wych, jak i miejskich. 
W Chicago i pow. Cook nowy 

sąd obejmowałby sądy municy- 

palne, okręgowe i wyższe. Na 

czele byłby prjpes sądu metropo- 

litarnego z pensyą wynoszącą 

$15,000 rocznie, jeden klerk głó- 

wny. jeden woźny główny, któ- 

rzyby zawiadowali całym sądem 
i 

jego gałęziami. 
Na posiedzeniu onegdajszem 

myśl aprobowano. Dyskusyę wy- 

wołała kwestya jurysdykcyi i in- 

ne szczegóły. Opinie nad temi 

kwestyami będą zasiągnięte od 

członków towarzystwa w całym 

kraju, zanim bil w ostatecznej 

formie będzie opracowany. 
MŁOKOS PRZYZNAJE SIĘ 

DO ZAMORDOWANIA 
TRZECH OSÓB. 

18-letni Harley Beard przyznał 
się wczoraj w biurze detekty- 
wów miejskich, iż w środę za- 

mordował blisko Gallipolis, . O- 

hio, trzy osoby : Roberta Massey, 

jego siostrę Maryę Massey i ich 

matkę, panią Nancy 'Massey. 

Beard pracował na ich farmie. A- 
resztowano go wczoraj w połud- 
nie w domu siostry, pani D. E. 

Day, pnr. 1331 W. Madison ul. 
Prawie ze zimną krwią, lecz 

bez junactwa, odpowiedział trage- 
dyę szczegółowo, wraz z fakta- 

mi, które ją poprzedzały. Od cza- 
cu do czasu dotykał głowy. Na 

pytanie odpowiedział, że mu gło- 
wa boli w miejscu, gdzie spadło 
mu drzewo przed sześciu laty. 

Opowiadał, że familia Masse- 

yów wzięła go ze sierocińca do· 

pracy na swej farmie i traktowa- 

ła go zzawyczaj po ludzku, cho- 
ciaż niekiedy mu dokuczano. W 

poniedziałek przed świtem za- 

przągł konia do woza, na którym 
Robert Massey pojechał do mia-j 
sta. Harley wrócił do sypialni; 
gdzie przyszła do niego Marya 

Massey, dużo mówiła, a odeszła 

dopiero na natarczywe naleganie 

Harleya. Marya miała powiedzieć 
swej matce, iż on ją zaprosił do •i 

swego pokoju i miała mu przypi·, 
sać pewne nieprzyzwoite wyra- 
żenia. Nic nie zaszło potem, aż 
w środę» gdy pracował na podwó- 
Maryi i Roberta Masseyów. Na 

przykładając mu do policzka tę- 
py koniec toporka, mówił: „Gdy- 
bym był pewien, coś powiedział 
mojej siostrze, tobym ci głowę 
odciął tym toporkiem." 'Cderzył 
potem Harleya w brodę raz i 

chciał znów uderzyć. Harley usi- 
łował mu sprawę wyjaśnić, lecz 
ten nie słuchał, wciąż go okłada- 

jąc. W pobliżu leżał drąg, który 
Harley podniósł pośpiesznie i u- 

derzył nim w głowę Massey'ego. 
Ten się potoczył, krzyknął kilka 

razy i upadł. Harley uderzył go 
kilka razy, poczem leżący za- 

milkł. 
W drzwiach domu spotkał Ma- 

ryę, która widząc leżącego brata 
i drąg w ręku Harleya, usiłowała 
go wypchnąć i drzwi zamknąć. 

Harley nie dał się.wyprzedzić, a 
gdy Marya pobiegła do telefonu, 
uderzył ją drągiem w głowę. U- 

padła na podłogę. A gdy jej mat- 

j ka, pani Nancy Massey weszła, 
także ją uderzył. Obie kobiety 
następnie bił, dopóki nie zamil- 

kły. 
Pobiegł następnie do góry, 

gdzie wdział odświętne ubranie i 

wziął $20, jakoteż złote zegarki 
Maryi i Roberta Hasseyów. Na 
dole obie kobiety jęczały. „Ję- 
ków tych nie mogłem znieść" — 

opowiadał Harley Beard : „żal mi 

się zrobiło, gdyż wiedziałem, że 

cierpią. Pobiegłem do góry po 

'brzytwę, którą otrzymałem od 

przyjaciela i obydwom kobietom 

poderżnąłem gardło. Chciałem u- 
kończyć ich cierpienia." 
Zaprzągł konia do wozu i poje- 

chał do najbliższego miasteczka 
Ironton, skąd przyjechał do Chi- 

cago. Policya tutejsza była o je- 
go wyjeździe' do Chicago telefo- 
nicznie uwiadomiona. 

Gdy był pytany, czy wiedział, 

co czynił, odpowiedział, że wie- 

dział, gdy uderzył Roberta Mas- 

sey'ego lecz nie zdawał sobie 

sprawy z tego iż kobiety uderzył , 

aż później, gdy zmieniał swe u- 
foranie. 
Młokos - kryminalista będzie 

egzaminowany przez lekarzy, za- 
nim odesłany będzie do władz w 

Ironton. 

Wybitny psychiatra, dr. Ha- 

rold N. -Moyer, widząc fotografię 
taką dał dyagnozę: Harley Beard 

jest umysłowo subnormalny. 
Naukowo takich zaliczamy do 

grupy moronów. „Moron" po 

grecku znaczy „głupiec". Władza 

rozumowania u takich jest wadli- . 

wą. Nie mają także nad sobą pa- 

nowania, i nie zdawają sobie 

sprawy z ważności i znaczenia 

swych czynów. 
FATALNY SPAD Z 21-GO 

PIĘTRA. 
Z 21-go piętra gmachu „Insu- 

rance Exchange Building" w 

śródmieściu, tj. z wysokości 25C 

stóp, wczoraj popołudniu zesko- 

czył na chodnik ul. Fifth ave. A- 

lexander McGregor, 20-letni syn 
P. W. McGregor'a, zarządcy 

(Dokończenie na,str. ej). 


