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Papiery Wittego podniosły się. 
Pojedzie do Waszyngtonu zamiast Murawiewa. 

Car wybiera się do Moskwy. 
\ ________________ 

KRÓL OSKAR ZARZUCA NORWEGII ZDRADĘ STANU. 

Sędzia radzi małym złodziejom jednoczyć się 
z nowojorskimi spekulantami. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 13 lipca. — Mura- 

wiew poprosił o zwolnienie siebie 

z obowiązku przewodniczenia ko- 

rni syi pokojowej we Waszyngto- 
nie, Uchodzi on teraz za chore- 

go, a podobno car zdecydował się 

już powierzyć Wittemu misyę 
zawarci pokoju z Japonią. Rząd 
japoński nie dowierzał Murawie- 
wowi, gdy tymczasem ^Vitte*zna- 
ny jest ze swego przekonania, że 

nietylko należy zawrzeć pokój 2 

Japonią, lecz nadto przymierze, 
utrzymujące przyjafć z tem pań- 
stwem przynajmniej na przeciąg 
50 lat. 

Petersburg, 13 lipca. — Przyja- 
ciele Murawiewa rozpowiadające 
przyjmie on chętnie dymisyę, po- 
nieważ jest tak słabym, iż oba1- 
wia się słusznie, ażeby podróż 
przez ocean nie podkopała jego. 
zdrowia. Ponieważ książę Mesz- 

czerski, wydawca "Grażdanina", 
napada1 na „Naszą Źyzń", która I 

wykazywała niedołęstwo Mura- 

wiewa;, doczekał aię takiej odpra- 
wy ze strony redaktora „Naszej 
Żyzni": "Nie j es tanu kniaziem 

Uchtomskim. Nikt o mnie się 
nie troszczy. Nie otrzymuję ża- 

dnych synekur ani pożyczek ani 

wsparć we formie udziałów ze 

strony kompanij kolejowych albo 

właścicieli urojonych kopalń zło- 
ta w Mongolii. Niemam przeto 
powodu wygłaszać służalcze hym- 
ny pochwalne dla Mura/wiewa". 

Pekin, 13 lipca. — Rzą4 chiń- 
ski zastrzegł się w obec Rosyi i 
Japonii, że nie uzna warunków 

pokoju, q ile takowe dotyczyć się 
będą chińskich prowincyj, jeżeli 
strony układające się działać ze- 

chcą bez poprzedniego porozur 
mienia się z rządem chińskim. 

Japonia odpowiedziała grzecznie 
na notę rządu chińskiego, a Ro- 

sya jest dotychczas dłużną odpo- 
wiedź. 

Petersburg, 13 lipca, -i- Wynik 
śledztwa w sprawie kapitulacyi 
Portu Artura jest ten, że genera- 
ła Stoesstla aresztowano w Car- 
skiem Siole. Nie otrzyma on 

iłzpady honorowej, którą mu wrę- 

czyć chcieli Francuzi. 
Car uda się w przyszłą środę 

do Moskwy i zagai w Kremlu po- 
siedzenie "dumy" narodowej. 
Kilku urzędników jest zajętych 
odpowiedniemi przygotowaniami. 

Kontradmirał Krueger otrzyma 
dymisyę za niedołęztwo, okazane 

podczas buntu, pewnej części za- 

łogi okrętów na morzu Czarnem. 

Czynownictwo rosyjskie szuka 
kozłów ofiarnych, ażeby oczyścić 
się z zarzutów własnego niedołę- 
ztwa. 

Z obawy rozruchów na okrę- 
tach "Minina" i „Kreml", roz- 

brojono załogę tych okrętów. Od- 

powiedzialnego za porządek ofi- 
cera aresztowano. Marynarze ska- 

rżyli się na zły wikt 

Petersburg, 13 lipca. —Wbrew 

protesttu przedstawicieli ziemstw 
pragnie car do dumy narodowej 
nie dopuścić przedstawicieli 
wszystkich stanów, lecz tak ją 
złożyć, ażeby była narzędziem 
czynownictwa i książąt, którzy 
cara otaczają. 

Car wierci kładzie nacisk na 

potrzebę zreformowania rosyj- 
skiej floty. Zadania tego ma się 
podjąć wiceadmirał Birylew,' mia- 

nowany ministrem marynarki. 
Car zauważył, że na morzu Czar- i 

nem tak marynarze jak oficerowie 
okazali się równie winnymi. 

Berlin, 13 lipca. — Król Oskar 

szwedzki oświadczył przedstawi- 
cielowi .prasy, że Norwegia po- 
szła za głosem ambitnych awan- 

turników. i dopuściła się .zdrady 
stanu, za którą odpokutuje. Król 
Oskar nie zezwoli, ażeby ktokol- 

wiek z jego rodziny miał zasiąść 
na tronie norweskim. 

Berlin, 13 lipca. — Na posie- 
dzeniu wydziału niemieckiej rady 
państwa przedstawiciele Bawaryi 
i Saksonii podziękowali w imie- 
niu swoich rządów kanclerzowi 
Bueolowowi za jego stanowisko 

jakie zajął w obec Francy i, w 

i sprawie zatargu o Marokko. 
Rzym, 13 lipca. — Po wstąpie- 

niu na sJtolicę Apostolską kazał 

papież Pius Xty wybadać opinię 
mocarstw w sprawie projektowa- 
nego porozumienia się Watykanu 
z rządem włoskim. Wszystkie 
mocarstwa oświadczyły się za po- 

jednaniem, z wyjątkiem Francyi, 
gdzie prezesem ministrów był 
Delcasse. Ten rzekomy przyja- 
ciel Włoch oświadczył, że ustęp- 
stwa Watykanu na rzecz rządu 
włoskiego wywołają we Francyi- 
złe wrażenie. Delcasse był przeto 
intrygantem. 

New York, 13 lipca. — Przy- 
wódca republikanów Odell zapo- 
wiada przyjęcie prawa przez le- 

gislaturę, które zapobiegnie bo- 

gaceniu się magnatów z Wall .&t., 
kosztem właścicieli polis Equi- 
table Life Insurance Society. 
Paul Morton pragnie wyzyskiwa- 
czy ukarać i żąda, ażeby Chaun- 

cey Depew został z rady dyrek- 
torów usunięty. 

Pragnie nadto zmniejszyć pła- 
ce urzędników o 10 do 20 procent, 
przez co oszczędzi rocznie 150 
do 200 tystięcy* dolarów. 

Sędzia Foster posłał nieletnie- 

go urzędnika kompanii Eąuitable 
do szkoły poprawczej, za kradzież 

polisy. Wytknął mu przytem jego 
głupotę, że zamiast kraść polisę 
nie porozumiał się z którym dy- 
rektorem towarzystwa. Byłby 
mógł pobierać $50,000 rocznej 
pensyi, zobowiązując dę jej część 
przelewać do kieszeni złodzieja 
protektora. 

New York, 13 lipca. Robert 
E. Perry przedsięweźmie jeszcze 
w tym tygodniu podróż do bie- 

guna północnego. Otrzymał w 

tych dniach na ten cel $35,000. 
Dwaj inni mecenasi przyrzekli o- 

fiarować $25,000 dla załogi okrę- 
tu "Roosevelt", jeżeli takowa do- 
trze rzeczywiście do samego pół- 
nocnego bieguna. Pani Perry to- 

warzyszyć będzie mężowi. 
Oyster Bay, 13 lipca. — Sa- 

muel Gompera, prezes Amerykań- 
skiej Federacyi Pracy i wicepre- 
zes James Duncan naradzali się z 

prezydentem w sprawie imigracyi 
Chińczyków. Prezydent zapewnił 
przedstawicieli robotników, że 

kulisowie chińscy, jak,dotychczas 
tajk i nadal do kraju wstępu mieć 
nie będą, lecz nie wypada zabra- 
niać Chińczykom wykształconym, 
kupcom i przemysłowcom, zwie- 
dzać Stany Zjednoczone. Pano- 

wie Gompers i Duncan wyszli 
zadowoleni z otrzymanych infor- 

macji*. 
o 

Różne notatki telegraficzna. 
m 
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— Król Edward angielski, cesarz au. 

Btryacki Franciszek Józef, rosyjski 
minister hrabia Lamsdorf i szach per- 
ski zjad% się .-wkrótce z Mariebbadzta. 

— Kongregacya Propagandy prag- 
nie pogodzić biskupa Bonacum z Lin- 

coln, Neb., z księdzem Williamem Mur- 

phy. Nieporozumienie trwa od 10 lat. 
— Kandydatura księcia duńskiego 

Karola podoba się Norwegczykom. 
Chcą. go ogłosić swoim królem. 

— Król Oskar szwedzki odwiedził 
dzisiaj cesarza Wilhejlma na Jego jach- 
cią "Hobenzolern". 

— Francuzka izba deputowanych 
odroczyła się, odłożywszy omawianie 
sprawy marokańskiej do sesyi pa wa- 

kaycach. 
— Rada miejska Paryża przyjęła o- 

fertę nowojorskiego bankiera Johna 

H. Harjes, który na ulicy Franklin 

pragnie wystawić pomnik Benjamino- 
wi Franklinowi. 

— Zemsta osobista spowodowała 
studenta moskiewskiego do zamordo- 
wania hrabieg Szuwałowa. Studento- 

wi zdawało się, żel hrabia kazał go at- 

Aresztować niewinnie. 

—Rząd roysjski przestał nalegać na 

rząd rumuński, ażeby ten wydał wla. 
dzom rosyjskim* zbuntowanych mary- 

narzy z okrętu "Kniaź Potemkin". 
— W London, Ontario, podeptali 

Kanadyjczycy sztandar amerykański, 
ponieważ Jeden z 800 Amerykanów 
wyraził się z lekceważeiniem o Kana- 

dzie. 
— Wczoraj po południu umarło w 

New Yorku 5 osób na udar słoneczny. 
,Upał był nie do wytrzymania. 

— W Janesville, Wis.. 35 letni Lar- 

ry Mc Cu en i 16 letni James Brown 
schronili się podczas burzy pod drze- 
wo. Obydwaj ponieśli śmierć od pioru- 
na. 

—• Pani Tomaszowa F. Ryan z New 
Yorku ofiaruje $500,000 na uniwer- 
sytet Georgstown. 

— Farmerzy w Minnesocie, dotknię- 
•d klęską, powodzi, proszą, gubernatora 
o pomoo. 

— Skutkiem bankructwa bani* u 

Poeple'3 Uniteid Stątes straci $65,000 
osób 6 milionów dolarów, to znaczy 

połowę swoich wkładek. 

o 

Kronika Mlijstwa. 
Strajk woźniców. 

Woźnice departamentowi przed- 
stawili (woźnicom ekspresowym, 
iż niesfu-sznie postąpili, postana- 
wiając dalej pracować dla swych 
kompanij, mimo *e te, założy- 
wszy wspólną kompanię, przy 
pomocy nieunionistów zaopatrują 
w towary firmy bojkotowane, i 

* jak słychać, na zgromadzeniu 
woźniców ekspresowych, które 

dzisiaj się odbędzie, na nowo nad 

tą kwestyą glosować się będzie, 
Prawdopodobną jedt rzeczą, że 
woźnice ekspresowi uchwalą 
strajkować, tern bardziej, że już 
przyszło do niemiłych stosunków 
pomiędzy nimi a nieunionistami 

zaangażowanymi do "Chicago 
Cartage Co." 

Za to jednakowoż dotkliwy in- 

ny cios dotknął strajkujących 
woźniców. Komitet wykonawczy 
organizacyi "Chicago Federation 
of Labor", przyszedłszy do prze- 
konania, że strajk woźniców niq 
ma widoków powedźenia, posta- 
nowił zaprzestać kolektować u 

swoich grup składki do flinduszu 
wsparć dla woźniców. Jeżeli któ- 
ra z tych grup zechce nadal 
wspierać strajkujących woźni- 

ców, to wsparcia swe iwprost ma 

przesyłać do "Tearpsters' Joint 
Council". Wsparcia te, jak powia- 
dają, w ostatnich czasach znacz- 

nie się zmniejszyły i zt sumy 
$12,000 tygodniowo doszły do su- 

my niespełna $4,000. 
Prezydent Shea, jak się wczo- 

raj dowiedziano, w poniedziałek 
wyjechał sobie do St. Joseph, 
Mich., ażeby, jak się wyraził je- 
den z jego przyjaciół, użyć "ko- 

niecznego wypoczynku". Wielu 
strajkierów oburzyło to jego po- 

stąpienie teraz, kiedy jego obec- 
ność w mieście ciągle jest potrze- 
bną. 

Podpalacze. 

Wczoraj popołudniu ktoś pró- 
bował podpalić składy drzewa na 

35 ulicy i Center ave., należące do 

firmy Rittenliouse and Embree. 
Porucznik policyi James L. Moo- 

ney odkrył płomień, nim1 jeszcze 
znaczniejsze przybrał rozmiary i 

t ugasił go przy pomocy innych 
policyantów. Mooney znalazł po 
między deskami śimiecie i papiery; 
oblane naftą, tak, że £ejvną prar 

wie jest rzeczą, iż ktoś ogień 
podłożył. 

Przed kilku tygodniami za- 

strajkowali woźnice tej firmy i 
na ich miejsce natychmiast przy- 
jęto nieunionisitów. Porucznikowi 
Mooney polecono, by z 60 poli- 
cyantami pilnował tych składów 
i bronił kompanii. 

Nowe katolickie kolegium 
w Chicago. 

00. Augustynianie zamierza- 
ją w Chicago założyć kolegium i 
w tym1 celu zakupili grunta w po~ 
łudniowo zachodniej dzielnicy 
miasta i postarali się o papiery 
inkorporacyjne dTa orgańizacyi 
pod nazwą "Augustinian Society 
of Illinois". 

Zakupiony grunt znajduje się 
pomiędzy ulicami South Clare- 
mont i South Oakley i pomiędzy 
63 a 64. Tymczasowo postano- 
wiono wybudować kilka budyn- 
ków kosztem $100,000. Prowin- 

cyałem 00. Augustynianów w 

Ameryce jest Przew. O. Marvin 
J. Geraghty, iktóry mieszka w 

Villanova, Pa. Przełożonym w 

Chicago jest O. James F. Green, 
który mieszka tymczasowo u ks. 

P. M. Flannigana pn. 5521 We-nt- 
worth ave. Na zapytania odno- 

śne, O. Green odpowiedział, ze 

założoną zostanie parafia w oko- 

licy wyżej wymienionej i wybu- 
dowane zostanie kolegium dla 
studyów klasycznych, najprzód 
.skromne tylko, a potem w miarę 
potrzeby będzie powiększane i u- 

zupełniane. 
Z rady szkolnej. 

"Wczoraj wieczorem odbyły się 
wybory prezydenta miejskiej ra- 

dy szkolnej. Wszyscy członkowie 
— 21 — byli obecni; do wyboru 
potrzeba było ii głosów. Kandy- 
datami na ten urząd byli, jak się 
okazało, Edward Tilden, Charles 
A. Plamandon, George Duddle- 
ston i John C. Fetzer. Okazało się 
że żaden z nich przy pierwszych 
głosowaniach nie otrzymał po- 

trzebnej ilości głodów: rezultat 

pierwszego głosowania był nastę- 
pujący : Duddleston 9, Plamandon 
4, Tilden 6, Fetzer 2. Potrzeba by- 
ło zarządzać ciągle nowe głoso- 
wania i trwała ta zabawka pół- 
trzeciej godziny. Dopiero przy 41 

głosowaniu otrzymał 11 głosów i 

obrany został- prez. Edward Til- 
den. Następnie obrano wiceprezy- 
dentem Fetzera, który zaraz przy 
pierwszem głosowaniu otrzymał 
12 głosów, podczas gdy dr. Kuf- 
lewski otrzymał ich 8, a Plaman- 
don 1. 

Xa wczorajszem też posiedze- 
niu. przed wyborami, wprowadzo- 
no uroczyście na urząd nowych 
członków rady szkolnej, panią 
Emmonsową Blaine, pannę Jane 
Adams, dr. Cornelią De Bey, M. 

J. Spiegla, Johna C. Hardinga i 
Emila W'. Rittera. 

Załatwiono też kilka drobnych 
spraw i uchwalono między inne- 

mi, ażeby szkoły wieczorne otwo- 
rzono 18 października. Nowością 
na sesyi wczorajszej było, że w 

czasie przeciągania się obrad, na 

wniosek panny Jane Adams, męż- 
czyznom pozwolono zapalić cy- 

gara,. co od lat kiLku stanowczo 

było wykluczonem. 

Nadzieja Hocha. 

Źonobójca Johann Hoch, który 
zostanie stracony 28 b. m., jeżeli 
do tego czasu nie uda mu się 

-wnieść apelacyi do wyższego są- 

du, do czego potrzeba mu kilku- 
set dolarów, ma jeszcze nadzieję, 
że pieniędzy .tych dostarczy mu 

Walter Scott, ów ekscentryczny 
właściciel kopalni, który onegdaj 
przybył do Chicago. Jakaś pani 
przyrzekła Hochowi, że wstawi 
się za nim do Scotta. 

Scott, o którym jeszcze niewia- 
domo na perwno, tzy istotnie jest 
właścicielem bogatej kopalni, czy 
też może jakim agentem usiłują- 
cym robić reklamę, wczoraj tem 

się zabawiaj, że wsiadłszy do au- 

tomobilu ze żoną, i dwoma repor* 

terami, zrzucił wierzchnie ubra- 

nie i popędził od hotelu GreatNor- j 
thern do "Washington Cafe" n& 

63 ulicy i Cottage <Grove ave.t 

przebywszy tę przestrzeń w 13 
minusach i 39 sekundach. Za- 

zwyczaj odbywa się tę przestrzeń 
w 45 minutach. Tam fundował 
szampąna. 

Scott opowiada, że jeszcze cią- 
gle szuka \ kompanii kolejowej, 
któraby się zobowiązała zawieść 

go do New Yorku Vv: 13 godzi- 
nach, a potem poszuka kompanii 
okrętowej, któraby zechciała za- 

wieźć go z New Yorku do Cher- 

bourga w 5 dniach, za co gotów 
jeslt zapłacić $100,000. Jedyną 
jego pasyą jest, jak powiada, 
szybka jazda. 

Surowa fcara. 

John Moriarity, były policyant, 
przed rokiem strzelił do żony i 

ranł ją w ramię, "ażeby ją trochę 
przestraszyć", jak wczoraj o- 

świadczył sędziemu Barnesowi. 
Sędzia' jednakowoż nie uwzglę- 
dnił tego rodzaju tlómaczenia i 
skazał oskarżonego na rok wię- 
zienia, a nadto na zapłacenie ka- 

ry w aumi-e $500. -Kary tej sędzia 
nie zmniejszył, pomimo że Mo- 

riarity płakał, a żona jego prosiła 
sędziego o ulitowanie się nad nim. 
Moriaritowie pobrali się przed 20 

laty i mają czworo dzieci, ale 

przed rokiem się rozłączyli i od 

tego czasu Moriarity nie troszczył 
się o utrzymanie rodziny. 

Oddany pod sąd kryminalny. 
W ikostnicy Jordana pn. 21 E. 

Madison str. odbyły_ się wczoraj 
wieczorem oględziny sądowe 
zwłok 4-miesiięcznego dziecka, 
wrzuconego do rzeki przez wła- 

snego ojca, Jana Wichera, Wi- 
cher został oddany pod sąd kry- 
minalny bez dopuszczenia do ka:ur 

cyi. Przyznał on się do winy, a je- 
j go żona opowiedziała o szczegó- 

łach, które już przed kilku dnia- 
mi opisaliśmy. 

Kiedy żona Wichera pozosta- 
wiła swe niemowlę u męża, w 

nadziei, że mąż ulituje -się i z 

dzieckiem do niej powróci, Wi- 
cher udał się z dzieckiem' na sta- 

cyą policyjną przy W. Chicago 
avc'. i tam tajny policyant Heliń- 
ski dał mu adres przytułku Św. 

Wincentego. W. przytułku nie u- 

miał się Wicher rozmówić i ka- 
zano mu powrócić z tłómaczeni. 
ón zaśl, nie-rozumiejąc, czego żą- 
dają i chcąc pozbyć się dziecka, 
wrzucił je ido rzeki. Skoro donieu 
siono o utopieniu dziecka, He- 
liński zaraź posądził iWichera o 

morderstwo i wraz z policyan- 
tem Kubickim aresztował dzie- 

ciobójcę w mieszkaniu pn. 236 
N. Green str.- 

W kajdanach. 
Na dworcu kolejowymi przy 

La Salle^str. wielka (wywołało 
wczoraj sensacyą, kiedy z wago- 
nu kolejowego wysiadła młoda 

para okuta w ciężkie "starokraj- 
skie" kajdany. 

Okazało eię, że była to para 
narzeczonych jadąca z Peorii do 

Chicago, aby tu ślub wziąć. W 

La Salle, 111., przyjaciele ich na- 

padli na nich, obrzucili ich ry- 
żem, pantoflami itp. i okuli ,w 

kajdany. W, Chicago ąersonal ko- 

lejowy zawiódł młodą parę na 

stacyą przy Harrison str., gdzie 
zdjęto kajdany. Pan młody po- 
chodzi z Pekin, a panna młoda ze 

Spring yalley^Ill. 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
* 

— Alderman Kohout postanowił o 

bróció przynajmniej dwa tygodnie wa- 

lcacyj na to, ażeby przekonywać się, 
0 ile kompanie tramwajowej stosują się 
do przepisów miejskich tyczących się 
utrzymywania w porządku tramwajów. 

— 21 letni Dominik Juerine wczoraj 
spotkawszy 16 letnią Kat Spaylo idą- 
cą. do roboty, pokaleczył ją nożem. tak 

że musiano ją zawieść do szpitala. Po- 

wodem było, że dziewczyna zaręczyła 
się z rywalem Juarine'a. Napastnika 
aresztowano. 

—• Frank Water, sam, na rogu 64 ul. 

1 Langley ava, wczoraj odprowadziw- 
Hzy pewną panienkę z teatru do Jej 

i mieszkania, powracał do domu; kiedy 
został opadnięty przeiz dwóch rywali 
z których jeden pchnął go nożem w 

bok .Napaść odbyła się- na rogu 23 ul. 
i. Michigan avet Napastnicy1 uciekli. 

— W Chicago umarło Już 13 osób w 

skutek pokalecz eń odniesionych dnia 
4go lipca. 

— Jakiś nieznajomy, około 30 letni 

mężczyzna, wczoraj wieczorem około 

godziny 8 rzucił się z mostu na Ma- 
dison str. do rzekł 1 utonął. 

— Joseph Eberle, 2210 Indiana av«. 

jadąc na bicyklu, został uderzony 
przez tramwaj linii Cottage Grove ar. 

spadł i pokaleczył się bardzo nidbefc- 
piecznie. Jest w szpitalu Mercy, gdzie 
może umrze. 

■o 

Z ZIEM_POLSKICH. 
Warszawa. — JYażny krok na 

drodze kulturalnego podniesienia 
naszego społeczeństwa postawiło 
Towarzystwo hygieniczne war- 

szawskie, tworząc wycjział spe- 
cyalny do sprawy walki z alko- 
holem — wydział przeciwalkoho- 
liczny. 

Inicyatorem był tu p. dr. Breg- 
mann, który, wezwany przez 
prezesa Towarzystwa, dr. Pola- 
ka, przewodniczącego zebraniu, 
streścił zadania nowego wydzia- 
łu. 

Walka z alkoholem wiąże się 
ściśle ze wszystkiemi sprawami 
społecznej natury, usunięcie nę- 

dzy, poczucie potrzeby oszczęd- 
ności, zdrowotności wśród uboż- 
szych warstw społeczeństwa, 
szerzenie oświaty, poprawa sto- 
sunków ekonomicznych ł pro- 
dukcyjności pracy — wszystko r 

to łączy się ze sprawą wstrzemię- 
źliwości. Walcząc z alkoholem, 
społeczeństwo popiera wszystkie 
te dążenia. 

Ruch przeciwalkoholiczny w 

kraju naszym objawił się już i w 

ostatnich latach zrobił wielkie 
postępy, a w chwili obecnej znaj- 
duje bardzo wielu zwolenników. 

Idzie on naprzód żywo, lecz 
bez steru. Pokierowanie tym ru- 

chem, poprowadzenie go, rozjaś- 
nienie mu dróg powinno się stać 
zadaniem wydziału. Trudności 
są bez wątpienia bardzo wielkie 
i również pokonywać je trzeba 
rozmaitemi środkami. • 

W dziedzinie teoretycznej wy- 
dział będzie prowadził badaniai 

naqkowe nad szkodliwością al- 
koholu, będzie gromadził dah« 
statystyczne... 

Praktyczną stronę działalności 
wydziału mówca widzi w szero- 

kiej propagandzie słowem, dru- 
kiem i- przykładem, za pomocą 
broszur, odczytów, konferencył 
itp. — dalej w leczeniu alkoholi- 
ków, tworzeniu sanatoryów — 

wreszcie w czuwaniu nad zacho- 

wywaniem przepisów, tyczących' 
sprzedaży trunków... 

Łódź. — Prawie wszyscy za- 

graniczni dostawcy surowego 
materyału odmówili Łodzi kre- 

dytu. Twardy ten cios dotyka na- 

wet pierwszorzędne firmy łódz- 
kie. Wina tego leży również na 

kłamliwej przesadzie, z którą ró- 
żne pisma zagraniczne przedsta- 
wiały wypadki łódzkie. Należy 
stanowczo zaprotestować prze- 
ciw sensacyjnemu przesadzaniu 
smutnych faktów, gdyż zwięk- 
sza to niedolę mieszkańców Ło- 
dzi. Odmowa kredytu na dosta- 

wę materyałów surowych stano- 

wi ruinę, albo jej przyśpieszenie 
dla całej masy fabrykantów 
którzy skutkiem napręże- 
nia finansowego, wywołanego u- 

stawicznemi zamieszkami, po- 
zbawieni są możności płacenia 
gotówką. Tym sposobem, do 

przyczyn, które zmuszają prze- 
mysł łódzki do odrzucania wiel- 
kich obstalunków, przybywa je- 
szcze brak materyału surowego." 

I'Uwagi te kończy "Gazeta łódz- 

ka" wezwaniem, aby każdy ze 

swojej strony starał się wpływać 
na przywrócenie spokoju i zaufa- 

nia, warunkujących powrót do 

zdrowych stosunków, gdyż w 

przeciwnym razie zupełny upa- 
dek przemysłu łódzkiego ^będzie 
nieunikniony, a na tem stracą, 
wszystkie warstwy ludności,. naj- 
bardziej zaś robotnicza. '•& 
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