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ZDOBYGIŁ fe^ AUJARA. 
Z Teatru Walk. - Zamęt w Stolicy: Huerta sza- 

leje. - Z Obozu Rewolucyonistdw. 

Echa Tragedyi Austryackiej. 
Sprawy Anglii, - O „Home Rule'' irlandyi, 

Z WŁOCH. - 2 KANADY. 

Szpiegostwo w Austryi. — Z Niemiec. 

Przeciw Jonesowi. — Obrabowano pociąg pasażerski. — Zamordo- 

wały swego brała. — Wulkany czynne w Alasce. — Boo- 
sevelt kandydatem? 

Telegramy Zagraniczne. 
SYTUACYA - 

KAŃSKA. 

ZDOBYCIE GUADALA- 

JARA. 
Saltilio, 10 lipca. — Nadeszły tu 

do kwatery głównej gen. Carran- 

zy raporty o zdobyciu przez gen. 
Obregona — miasta Guadalajara, 
drugiego po stolicy największego 
miasta Mexyku. Miasto po oblę- 
żeniu kilkodniowem zostało zdo- 

byte we środę rano: federalny 

garnizon jego wynosił 12,000 lu- 

dzi, Obregon korpus miał 10,000. 

Oblężenie było faktycznie jed- 
nym ciągiem krwawych i zacię - 

tych bitew i walk, których rezul- 
tatem jest klęska na całej linii fe- 

deralnych, zdobycie miasta, wzię- 
cie do niewoli około 5000 fede- 

ralnych żołnierzy, zajęcie wiel- 

kiej liczby dział karabinów, amu- 

nicyi itp. Obecnie ścigają rewo— 

Tucyonisc nieprzyjaciela ucho- 

dzącego w południowym kierun- 
ku. Gen. Obregon odprawił uro- 

czysty wjazd do miasta, którego 
ludność witała go owacyjnie—ja- 
ko oswobodziciela z uciążliwego 

jarzma Huertowskiego. Podobno 

w samem mieście wstąpiło do 

szeregów rewolucyjnych około 

15,000 ochotników co jest najlep- 

szym dowodem entyzyazmu jaki 
tam panuje na korzyść konstytu- 

cyonalistów. 
— Donoszą tu, ie port Guaya- 

mas, który od roku wytrzymuje 
wciąż ponawiane ataki rewolucyo 
nistów, dzięki temu, że mu mo- 

rzem dowożą broń i ludzi, ma 

zostać opuszczony przez federal- 

nych i poddany rewolucyonistom : 

resztki jeszcze trzymają się ale 

podobno gotowe są do wyjazdu 

każdej dhwili, a wtedy rewolucyo- 
niści miasto zajmą. 
— W przccxgu to gwvL**** 

iue 

nastąpić atak na San Louis Poto- 

si — w 18,000 ludzi. Spodziewają 
się zajęcia tego miasta w niedłu- 

gim czasie i nietrudno, ponieważ 
siły tu będą nierówne, garnizon, 
federalny został mianowicie zna-1 

cznie osłabiony przez Huertę, 

ściągającego już wojska do sto- 

licy. Potem pozostaje już tylko 

Queretaro i 
— stolica. 

ZAMĘT W STOLICY. 

HUERTA — SZALEJE. 

Mexyk, miasto, 10 lipca. — 

Wciąż się ponawiają pogłoski o 

prawdopodobnem ustąpieniu Hu- 
erty — tylko coraz innych wy 

- 

mieniają spodziewanych jego na- 

stępców. Obecnie mówi się o An- 

gelu Pena jako najprawdopodob- 
niejszym sukcesorze, który ostat- 
nio dowodził federalnemi siłami 

w Vera Cruz. O Huercie krążą 
najpotworniejsze wieści, o jego o- 
krucieństwie i pijaństwie, powia- 
dają ,że bliskim on jest delirium, 
lu-b zupełnego szału, że w alkoho j' 
lu topi obawy i troski. 

Z OBOZU REWOLUCYO- 

NISTOW. 

Torreon, 10 lipca. — Skończy- 
ła się konfereneya generałów re-l 

wolucyjnych zupełnem porozu- 
mieniem: Villa uzyskał poparcie! 
dla swego zdania i przeforsował' 
tendencyę nie pertraktowania z 

Huertą: przeto oświadczono się 

przeciwko konferencyi z nim in- 

formacyjnej. Wieści o zamordowa 

to zdaje się jedna z wielu plotek 
puszczona w stolicy przez Huertę 
dla mydlenia oczu publice — sta- 
ła jego metoda. Zdaje się, że co- 
raz powszechniejszem jest zda- 
nie wśród rewolucyonistów, iż 

Carranza jako inicyator i organi- 
zator rewolucyi winien być pier- 
wszym prezydentem Mexyku o- 

swobodzonego i on przeprowadzi 
dopiero wybory właściwe konsty- 
tucyjne. 

ECHA TRAGEDYI 

AUSTRYACKIEJ. 
Wiedeń, 10 lipca. — Minister 

spraw zagranicznych, Berchtold 

udał się do Ischlu, gdzie przeby- 
wa cesarz, aby mu zakomuniko- 
wać przebieg postanowienia rady 
ministeryalnej onegdaj odbytej, 
a dotyczącej kwestyi, złączonych 
ze zgonem następcy tronu. W Se- 

rajewie aresztowano siostrę spi- 
skowca Gabrinovicsa i jej męża 
dra Bokinicsa, w których mieszka 
niu znaleziono literaturę propa- 

gandy wielko-serbskiej ; śledztwo 

toczy się dalej. 

SPRAWY ANGLII. 
O HOME RULE—IRLANDYI. 

Londyn, 10 lipca. — Dzisiaj 
może nastąpić decydująca zmiana 
w naprężonej sytuacyi irlandzko- 

autonomicznej : w Belfaście zbie- 
ra się dziś po raz pierwszy prowi- 
zoryczny rząd prowincyi Ulster, 
protestującej przeciwko autono- 
mii. Być może, że Ulsterzyści zde- 

cydują się na obronę czynną, do 

której zresztą przygotowali się 
już od wielu miesięcy. Ulstrześci 
stanowczo nie ohcą mieć nic do 
czynienia z autonomią i pragną 

pozostać wyłącznie pod kontrolą 
rządu angielskiego. W Izbie lor- 
dów debaty w sprawie irlandz- 

kiej autonomii trwają. 
— Amerykański ambasador Pa- 

ge przemawiając na zeoraniu po- 

święconem setnej rocznicy poko- 
ju angielsko-araerykańskiego o~ 

mawiał nowy układ pomiędzy 
Stanami Anglią zawarty, który 
orzeka, że nimby oba państwa 
kiedykolwiek miały wojnę sobie 

wypowiedzieć, wprzód będą się 
starały załatwić spór ewentualny 

drogą polubownych układów. 

Nazwał Page traktat ten nowy 

największą chwałą obu ludów i 

państw i gwarancyą pokoju. Wy- 
wody oklaskiwano owacyjnie. 

Z WŁOCH. 

, Florencya, 10 lipca. — Pani 

Flavelle, Amerykanka, którą na- 

padnięto, postrzelono i obrabowa- 
no w pociągu kolejowym, przysz- 
ła już o tyle do zdrowia, że w dal- 

szą podróż się udała. | 
Z KANADY. 

· 

Vancouver, . C., 10 lipca. — 

Blisko 400 Hindusów, Azyatów 
przebywa tu, bo ich władze kana- 

dyjskie dopuścić nie chcą, de- 

portować ich także nie ohcą, bo 

pieniędzy nie mają emigranci, 
cierpiący wielki niedostatek. 

Qucbec, 10 lipca. 
— Wielki po- 

żar zniszczył tu doszczętnie pra* 
wie słynny bluwar nad rzeką Św. 

Wawrzyńca, zwany „Dufferin ter- 
race" szkody są bardzo znaczne. 

SZPIEGOSTWO W AU- 
STRYI. 

Tarnopol, Galicya, 10 lipca. — 

Aresztowano tu porucznika 
Schmidta, którego schwytano na 

pomiarach tajemniczych w okoli- 

cy: gdy go żandarmi aresztowali, 

groził im rewolwerem; w miesz- 
kaniu jego znaleziono dokumen- 

ty, dowodzące, że Schmidt był 
szpiegiem rosyjskim. 
Budapesza, li) lipca. — Areszto- 

wano tu dawniejszego sekreta- 

rza króla Hułgaryi/mejakiegryPo- 
łyjaka, podejrzanego o szpiego- 
stwo na rzecz Rosyi : po- 

dobno dostarczył on Rosyi plany 
marszu sześciu korpusów austya- 

ckich w kierunku granic rosyj- 
skich. Współudział w szpiego- 
stwie ma mieć jakiś pruski oficer 

którego nazwiska telegramy nie 

podają. c 

Z NIEMIEC. 

Berlin, 10 lipca. — W sprawie 
wykrytego tu serbskiego towa- 

rzystwa studentów mających na 

celu wielko-serbską agitacyę 
— 

nie aresztowano jeszcze oskarżo- 

nych, ale na pewne grozi im jeśli 
nie proces, to wydalenie z granic 

państwa. 
— W Johannisthalu, niemiecki 

lotnik, Linnenkogel wzbił się do 

wysokości 21,634 stóp, stwarza- 

jąc nowy rekord wysokości. 

Telegramy Krajowe. 
-*>*·- » 

St. Louis, Mo., 10 lipca. — 

Szybki pociąg „Katy Flyer", zo- 

stał wczoraj wstrzymany przez 

rabusiów w pobliżu Matson, Mo., 
około 40 mil od tego miasta i ob- 

brabowany. Rabusie rozbili dy 
- 

namitem szafę pieniężną. W de- 

peszy telefonicznej do szefa poli- 

cyi szeryf z powiatu St. Charles 

donosi, że dwóch rabusiów zama- 

skowanych i dobrze uzbrojonych 
kazało odczepić wagon bagażowy 
i ekspresowy od wagonów pasa- 
żerskich i kazawszy maszyniście 
popędzić kilkaset kroków dalej, 

dynamitem szafę rozsadzili. Nie- 

wiadomo jeszcze ile pieniędzy ra- 
busie skradli. 

PODATEK OD SPADKÓW 

DLA TYTUŁOWANYCH MĘ- 
ŻATEK. 

Waszyngton, 10 lipca. — Poseł 

Bowle wniósł wczoraj nowy bil 

w izbie posłów, w którym się do- 

maga opodatkowanie wiana 

wszystkich Amerykanek, które 

wychodzą za tytularnych Euro- 

pejczyków i miliony amerykań- 
skie zabierają do Europy. Mężat- 
ki te mają płacić 20 procent po- 
datku od sum przeznaczonych im 

przez rodziców w dodatku do re- 

gularnego podatku dochodowego. 
— Miasto Cincinnati jest dość 

dobrze reprezentowane w szere- 

gach tytularnych—mówił wczo- 
raj Bowdle—mamy tam najmniej 
dwie księżniczki, których naz- 

·* IfcuTit a .... 

wisk nawet liijgwista nie może 

wymówić, a hrabin i innych jest 
także masa. Amerykanki formai: 
nie polują na mężów tytularnych 
i powinny grubo za to wszystko 
płacić. Darńiozjadzi europejscy, 
udekorowani tytiiiami przestraszą 
się niezmiernie gdy dowiedzą się 
o nowej ustawie. Może to ich od 

Amerykanek odstraszy. . 

O WOLNOŚĆ DLA CARMA- 

NOWEJ. 
Mineola, . Y., 10 lipca. — 

Wczoraj już rozpoczęła się walka 
o uwolnienie z więzienia Floren- 

tyny Cąrman, oskarżonej o za- 

mordowanie Ludwiki Bailey w 

kancelaryi dra Carmana. Obroń- 
ca Carmanowej zebrał wczoraj 
kilka zaprzysiężonych zeznań, w 

których świadkowie, którzy ze- 

znawali przed koronerem zmie- 

nili znacznie swe zeznania. Ad- 

wokat atakuje takie zeznania a- 

genta Bardesa. 
Carmanowa zachorowała w 

więzieniu i musiało sprowadzić 
lekarza. Cierpi ona na kompletny 
rozstrój nerwów. Prokurator sta- 

nowy nie chce jeszcze sprawy tej 

przedłożyć sądowi wielkoprzysię- 
głych, gdyż obawia się, że dowo- 

dy jakie posiada nie wystarczają 
na proces kryminalny. 
UNIKAJĄ PODATKU DO- 

CHODOWEGO. 

Waszyngton, 10 lipca. 
— Za- 

rzut unikania podatku dochodo- 

wego spotyka 155,000 mieszkań-- 

ców tego kraju. Kiedy obradowa- 

no nad przeprowadzeniem podat- 
ku dochodowego, to rachowano, 

że płacić go będzie 425,000 osób. 

Wczoraj departament skarbu ob- 

liczył dochody jakie dotychczas 

wpłynęły i okazuje się, że tylko 

270,000 osób podatek dochodowy 

zapłaciło. 
— Reszta unika podatku — 

rzekł senator Simmons, prezes 

odnośnej komisyi — zmusimy ich 

do uiszczenia się z podatku. Ka- 

żdy z tych ludzi oprócz podatku 

będzie musiał płacić karę. 
Sekretarz skarbu McAdoo my- 

ślał, że podatek ten przyniesie 

$54,000,000 do kasy rządowej. Ko- 
mitet senatowy liczył na 67 mil., 
a tymczasem do kasy wpłynęło 

tylko $28,306,000. 
W kasie rządowej będzie z te- 

go powodu deficyt. Rząd jednak 
ma wielkie dochody z innych źró- 

deł i niema obawy, by departa- 
ment skarbu miał wydać bondy. 
DWIE SIOSTRY ZABIŁY 

BRATA.. 

Dixon, 111., 10 lipca. — Nieja- 
ka pani Hutton i jej siostra Leo- 

kadya Beyers, myśląc, że brat 

chce jr, skrzywdzić przy rozdzia- 

.... : lv., · ; \ «. 

le spadku po ojcu zabiły wczoraj 

swego brata, Emmanuela Beyers. 
Każda z sióstr strzeliła kilka ra- 

zy z rewolweru do brata. Cztery 
kule trafiły Beyersa. W drodze 

do szpitala zmarł, lecz opowie- 
dział pólicyi całe zajście. 
Kobiety aresztowano zaraz po 

śmierci Beyersa i umieszczono je 
w więzieniu bez poręczenia. 

PROSZĄ ROOSEVELTA BY 

KANDYDOWAŁ. 

Oyster Bay, . Y., 10 lipca. — 

Partya progresywna w stanie 

New York wczoraj wystosowała 
prośbę do pułkownika Roosevel- 
ta, w której błaga go, by kandy- 
dował na urząd gubernatora sta- 

nowego. Partya obawia się, że o 

nominacyę będzie się starał Wil- 
liam Sulzer i że ją otrzyma jeśli 
Roosevelt nie będzie się ubiegał. 
Zdaniem Jerzego Perkinsa, wo- 

dza progresistów Roosevelt jesi 

jedynym kandydatem, który może 

pobić Sulzera. 
WULKANY ALASKANSKIE 

CZYNNE. 

Seward, Alaska, 10 lipca. — 

Wszystkie wulkany na wybrze- 
żach Alaski od Seward aż do 

wysp Aleytejskich są obecnie 

czynne. Wulkan Kutmai podobno 
bucha niebezpiecznie i rzuca ka- 

mienie i popiół w promieniu stu 
mil. Okręt pasażerski, który wła- 
śnie stawił się w' Seward donosi, 
że kilka wulkanów buctha og- 

niem na wyspach przy Alasce. 

PRZECIW JONESOWI. 
Waszyngton, 10 lipca. — Ko- 

mitet stanowy, zastanawiający 

się nad nominacyą Tomasza D. 

Jones z Chicago na członka ra- 

dy banków rezerwowych wczoraj 

przedłożył swoje sprawozdanie Jo 
nesowi nieprzychylne. Za nomi- 

nacyą głosowało 4 senatorów, a 

przeciw 7. Komitet powiada, że 

Jones jest członkiem trustu i 

wszystkie projekty tegoż popiera, 
choć są bezprawne. Prezydent 
Wilson zamierza walczyć z komi- 

tetem o zatwierdzenie Jonesa. Za- 

rzuca komitetowi fałszywe przed- 
stawienie sprawy Jonesa, j Pre- 

zydent osobiście rekomendował 

senatowi nominacyę Jonesa. 

DWA ŚLEDZTWA. 

W poniedziałek rozpoczęte bę- 
dą dwa śledztwa w sprawie 

ban- 

ku La Salle, jedno będzie śledz- 

two federalne co do stanu banku, 

gdy był kraj o wy m, a drugie 
sta- 

nowe co do niedawnego krachu 

tęgo banku. 

J. a. Faliasch wy pożycia pieniądze 

na realność, sprzedaje karty okręio 

we i realności. 1146 Noble ulica. 

Czy to zniży koszt artykułów spożywczych? 

MELE 

PRACY 

fjfi 

FRYD. BUSSE NIE ŻYJE. 
•Byty burmistrz m. Chicago umarł na cho- 

robę sercową. 

Z procesu Petrasa. 
Podobno sędziowie przysięgli zgodzili się 

na wyrok. 

Sprawa funduszów powiatowych. 
Stowarzyszenie Obywatelskie żąda opublikowa· 

nia rachunków powiatowych. 

Przeciw szantażystom. 

Prokurator Wilkerson zapowiada kampanię, 
która ma objąć cały kraj. 

BYŁY BURMISTRZ BUSSE 

NIE ŻYJE. 

Wczoraj umarł Fred A. Busse 

były burmistrz miasta Chicago. 
Pogrzeb odbędzie się w ponie- 
działek z rezydencyi jego pnr. 

485 Sheridan Road. 

Na dzisiaj, o godz. 10:30 burm. 
Harrison zwołał specyalną sesyę 
rady miejskiej w celu uchwalenia 

odnośnych rezolucyi. 

Flagi na gmachach miejskich 
spuszczono do połowy masztów. 
Śmierć przyszła nagle, lecz nie 

niespodziewanie. Busse chorował 
od wielu tygodni na chorobę ser- 

cową, powstałą z ataków reuma- 

tycznych. W poniedziałek wzię- 
to go do szpitala „Mercy" i mia- 

no nadzieję, że odpoczynek łetni 

umożliwi mu powrót do zdro- 

wia. 

Wczoraj przed południem wstał 
i rozmawiał z familią, matką, sio- 

strą i żoną. Naraz odczuł atak 

pierwszy. Przyszedł wkrótce do 

siebie. „Zdaje się, że nadszedł 

dla mnie dzień zapłaty," — zau- 

ważył z uśmiechem, poczem z 

pomocą obecnych położył się do 
łóżka. Poprosił siostrę swą o 

szklankę wody. Wypiwszy tro- 

chę wody, oddał szklankę, poło- 
żył się i wyzionął ducha. 

Przy łożu śmierci byli obecni: 

pani Karolina G. Busse, matka 

jego; pani F. A. Busse, żona je- 

go; państwo A. G. Mang (szwa- 
gier i siostra) ; pani K. Muchles- 
sen ; . M. Gross, wuj ; państwo 
G. A. Busse, brat i bratowa; dr. 

C. L. Mix, lekarz i dozorczyni 

chorych. 
Zmarły był wybitnym przemy- 

słowcem, jakoteż politykiem. Za 

swego urzędowania starał się dać 
miastu administracyę byznesową. 

Przyjaciele jego wskazują, iż 

zmarły odznaczał się na pierw- 

szym planie zdrowym rozsąd- 
kiem. 

Busse urodził się w Chicago, 
dnia 3go marca, 1866 r. Ojciec je- 

go emigrował z Prus w r. 1855 

i przyjechał wprost do Chicago. 
Gustave Busse, ojciec zmarłego, 
brał udział we wojnie domowej i 

dobił się rangi kapitana. Fryde- 

ryk był pierwszym dzieckiem 

swych rodziców. Ojciec jego pro- 
wadził skład żelaztwa, w którym 

młody Busse pracował po ukoń- 

czeniu szkoły. 
Opowiadają, że pewien eks- 

presman, któremu Busse 
raz do- 

pomógł, ,po pópełnieniu samobój- 
stwa, zostawił młodemu dobro- 

czyńcy swój wóz i konia i z tem 

Busse rozpoczął interes ekspreso- 

wy i sprzedaży węgla. Z tego po- 

czątku rozwinął się jego wielki o- 

becny interes. 
Busse był masonem 32go sto- 

pnia i należał do „Germania 
Macunerchor", i do klubów 

Hamitoln, Marquette i Chicago 
Athletic. 

SKARBNIK WINIEN $500,000 
POWIATOWI? 

Wczoraj zrobiono znowu za— 

rzut, że ludność straciła $500,000 

procentu na swych pieniądzach 

podczas urzędowania .Williama 

L. O'Connella, kiedy prowadzono 
książki potajemnie, mimo prote- 
stów i żądań. 

Biuro wydatności publicznej, 
które tę sprawę bada, daje radę 
obywatelom, by mianowali kan- 
dydatów na skarbnika i komisa- 

rzy powiatowych tylko tych, któ- 
rzy się zobowiązują publicznie o- 
głaszać wszystkie sprawy odno- 
szące się do miasta. Ludzie wy- 
brani na to stanowisko powinni 
być ludźmi o charakterze dobrym 
aby można się na nich spuścić i 

wierzyć im. 

Stowarzyszenie obywatelów 
(Citizen's Association) postano- 
wiło zobowiązać kandydatów te- 
gorocznych na skarbników przy- 
sięgą opublikowania funduszów 

powiatowych. 
Gdy biuro wydatności publi- 

cznej chciało w roku 1911 zbadać 

czy procent na publiczne fundu- 
sze był obliczany czy nie, skarb- 
nik O'Connell nie chciał na to 

.pozwolić, bo, jak powiedział, wy- 
kryłoby to informacyc, które nie 

chciał zrobić publicznemi. 
Plenipotenci tego biura osobiś- 

cie zażądali pozwolenia zbadania 

książek. O'Connell nareszcie po* 
zwolił. W badaniu książek nie 

znaleziono sprawozdania wcale z 

tego $500,000 procentu — i skarb- 

nik oświadczył, że nie trzymał z 

tego żadnych wpisów. Po długich 
rachunkach zdołano nareszcie 

doprowadzić rachunki z r. 1911 

do porządku. Podług bilansów 

powiat otrzymać powinien $281,- 
526.16, a skarbnik zaś zapłacił 

tylko $150,557.39. 
W roku 1819 i 1913 skarbnik 

podał do biura powiatowego wię- 
kszą ilość procentu niż w roku 

1911. 
Pomimo tego wszystkiego, 

skarbnik nie chce zezwolić na 

zbadanie tranzakcyi finansowych 
porobionych w swym ofisie. Nie 
można zbadać tych rachunków, 

gdyż nawet 8 z komisarzy po- 

wiatowych stoi przy skarbniku. 

BRAK FUNDUSZÓW 
W POWIECIE. 

Członkowie wydz. powiatowego 
uwiadomieni zostali wczoraj, iż 

16 funduszów ustanowionych 
przez ostatni budżet, są wyczer- 
pane : żadna instytucya i biuro po 
wiatowe nie może nadal prowa- 

dzić się bez funduszów, aż do 

końca roku. 

Deputowany kontrolera Fr. S. 

Ryan oświadczył, że potrzeba 

przynajmniej $500,000. 
Fundusze te wyczerpały się w 

następujący sposób: 
Zapasowe fundusze dla Oak 

Forest, agent powiatowy i rządo- 
wy budynek $20,500 

Światło, ogrzewanie szpi- 
tala i pokojów agenta po- 

wiatowego 5,300 

Umeblowanlie i naprawy 
w sądzie i w budynku sądu 
kryminalnego 5,000 
Służba i zyski agenta po- 

wiatowego 1,000 

(Dokończenie na stronicy 3-cieJ.J 


