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WITTE WYSŁANY DO WASZYNGTONU.! 
i 

Tyran Trepów ministrem spraw 
wewnętrznych. 

Postępowcy w Rosyi doznają zawodu. 

Projektowane przymierze Szwecji z Niemcami. 

Posłowie japoński i rosyjski w Oyster Bay. 

TELEGRAMY. 
Petersburg, 14 lipca. — Ponie- 

waż car odrzucił projekt ministra 

spraw wewnętrznych Bułygina i 

powołał do dumy narodowej głó- 
wnie szlachtę, Byłygin podał się 
do dymhyi, a jego następcą zo- 

stanie niewątpliwie generał Tre- 

pów, zdeklarowany przeciwnik 
reform. 

Zwolennika wewnętrznych re- 

form hrabiego Witte wyseła car 

do Waszyngtonu. Wczoraj po 

północy podpisał jego nominacyę, 
o czem uwiadomiono już Roose- 
velta. 2Ógo lipca wyjeżdża Witte 
do New Yorku. Witte przyjął no- 

minacyę, otrzymawszy upowa- 
żnienie do samoistnego przyjmo- 
wania lub odrzucania podawa- 
nych przez Japonię warunków 
pokoju. 

Szipinghai, Mandżurya, 14 lip- 
ca. — Na froncie panuje spokój, 
lecz w*iKorei rozwijają Japończy- 
cy wielką działalność. Żołnierze 

japońscy tęsknią za pokojem, 
pragnąc wrócić do domu. Oyama 
wydaje często proklamacye, pod- 
niecające ducha W! wojsku. Chiń- 

czycy donoszą, że ziwłOki pole- 
głych pod Mukdenenl zostały zło- 
żone w grobach bardzo płytkich. 
Obecnie wydobywa się z* grobów 
"zaduch nie do wytrzymania, skut- i 

kiem czego w obozie japońskim 
zaczyna szerzyć się cholera. 

Tokio, 14 lipca. — W Korsa- 
kowsku nie napotkali Japończycy 
na poważny opór. Moskale ucie- 
kali w popłochu, a ich ciężkie ar- 

maty nie były nawet ustawione w 

odpowiednich miejscach. Żołnie- 
rze uciekając, rabowali mieszkań- 
ców i palili domy. łTzez 3 ani 

trwał pożar. Mieszkańcy wrócili 
do miasta, przekonawszy się, że 

Japończycy oszczędzają prywatną 
własność. 

Petersburg, 14 lipca. — Gene- 
rał Trepów jest przygotowany na 

śmierć. Otrzymuje codziennie li- 

sty zapowiadające, że umrze we 

własnem łóżku, zamordowany w 

oczach swych domowników. Tre- 

pów zapewnia, że do ostatniego 
tchnienia spełniać będzie swój o- 

bowiązek. Trepów ma za złe ca- 

rowi jego wahanie się. Gdyby 
stał niewzruszenie przy swoich 

prawach, Trepów w przeciągu je- 
dnego roku przywróciłby w kra- 

ju spokój i porządek. 
Wiedeń, 14 lipca. — Car wy- 

rzekł się zamiaru zamieszkania w 

Kremlu, ponieważ w tamtejszym 
pałacu znaleziono w piwnicy, pod 
carskimi pokojami, 250 funtów 
dynamitu. Cały pałac byłby roz- 

sypał się w gruzy, gdyby nastąpi- 
ła projektowana eksplozya. \ 

Petersburg, 14 lipca. — Mor- 

derca Szuwałowa nazywa się Ku- 
likowski i był w Petersburgu na- 

uczycielem. Dokonał zamachu, 
kiedy policya szukała go bardzo 

skwapliwie. Kule, któremi strze- 

lał do Szuwałowa, były zatrute. 

W Moskwie zbuntowały się 
podobno cztery pułki grenadye- 
rów, a w Warszawie, podczas o- 

statnich rozruchów, oficerowie 
nie kazali wojsku strzelać do lu- 
du, wbrew rozkazowi generałów. 

Odessa, 14 lipca. — Powieszcn 
no tutaj 24 sprawców ostatnich 
rozruchów. 17 osób spotka jesz~ 
cze kara śmierci. Przybył okręt 
"Pobiedonoscew", który weźmie 
na pokład 67 buntowników i od- 
«t«wi ich do Sebas topola. 

Sztokholm, i4 lipca.— Król Os- 

kar bawił na jachcie "Hohenzol- 
lern" równocześnie z kanclerzem 

Buelowem. Omawiano warunki 
traktatu przymierza szwedzko- 

niemieckiego. Na wodach szwedz- 
kich odbędą się wkrótce wielkie 
manewry niemieckiej floty. 

Rzym, 14 lipca. — Włoski mi- 

nister spraw zewnętrznych Titto- 

ni zjedzie się w Aix, we Francyi, 
z francuskim ministrem Rouvie- 
rem w celu omówienia sprawy 
kreteńskiej. Międzynarodowi żan- 

darmi mają być na wyspie Kre- 

cie zastąpieni żandarmami grec- 
kimi, lecz Kreta stać będzie nadal 

pod zwierzchnictwem sułtana tu- 

reckiego. 
Paryż, 14 lipca. — Antysemita 

LaSies nazwał "gadem" byłego 
ministra wojny Andre. Kiedy o- 

becny minister wojny Berteaux 

wziął w obronę swego poprzedni- 
ka, w izbie deputowanych 

; wszczął się taki hałas, że minister 

musiał opuścić salę, a przewodni- 
czący izby posiedzenie odroczył, 

i New York, 14 lipca. — Przed 

trzema dfriami zastrajkwało w 

zakładzie krawieckim Isaaka 
Newman 150 robotników, którzy 
wywoływali przed fabryką usta- 

wiczne zaburzenia. Wczoraj ude- 
rzono właściciela fabryki w gło- 
wę żelaznym drągiem i rozbito 

^ 
mu czaszkę, a na-ttępnie zniszczo- 

! no cały zakład. Podczas bójki po- 
kaleczono 12 straikierów, a po- 

licya aresztowała 2 osoby. 
"Workingmens' Educational 

[ Society" przystępuje do stawia- 
nia "Pałacu Pracy" na rogu 2 av., 

i 84 ulicy. Towarzystwo składa 

się z anarchistów, socyalistów i 

1 innych radykałów. W "Pałacu 

Pracy" będzie •s&la gimnastycz- 
na, pokój bilardowy, hale na mi-, 
tyngi i sala muzyczna. Na dachu 

urządzonym zostanie ogród lato- 

wy. 
Cyster^Bay, 14 lipca. — JJzis 

bawi tutaj poseł japoński Takahi- 
ra, ażeby omówić sprawę konfe- 

rencyi pokojowej, mającej się od- 

być w gmachu stacyi floty związ- 
kowej w Portsmouth, N. H. Mia- 

nowanie hr. Witte > 
komisarzem 

rosyjskim zrobiło na pośle japoń- 
ąkim dobre wrażenie. 

Wczoraj przedstawił się pre- 

zydentowi baron Rosen, nowy 
ambasador rosyjski i zarazem peł- 
nomocnik do traktowania o po- 

kój. Posłuchanie trwało tylko kil- 
ka minut. 

Portland, Ore., 14 lipca. — 

Rozpoczął się tutaj proces kon- 

gresmana Williamsona i dwóch 

-innych osób. Prokurator zarzuca 

oskarżonym sprzysiężenie się w 

celu zdawania w sądzie fałszywe- 
go świadectwa, w sprawie oszu- 

stwa gruntowego. 
Filadelfia, 14 lipca, — Rada 

miejska zawiodła oczekiwania 

mayora miasta, Weavera, który 
zażądał upoważnienia do wyboru 
adwokata, ażeby rozpatrzeć spra- 
wę kontraktów, przy których za- 

wieraniu bogacili się budlerzy. 
Rozchodzi się w tym wypadku o 

miliony dolarów miejskich fundu- 
szów. Radzie miejskiej nie było 
spieszno ze zastosowaniem się do 

życzeń mayora miasta. Przekaza- 
ła jego -wniosek komisyi, zamiast 

powziąść żądaną uchwałę. 
o 

Różne nolaikl telegraficzna. 
— Murawie^ nłe chciał jechać do 

Waszyngtonu, ponieważ chciano mu 

dać na drogę "tylko" $15,000. j 

— Profesor Braun w Strasburgu ma 

spo3ób wyscłania iskier elektrycznych 
przy telegrafowaniu bez drutu, w je- 
dnym, ściśle oznaczonym kierunku. 
"Wynalazek teji oszczędza dużo ener- 

gii naprężenja prądu elektrycznego. 
— W Rzymie umarł 76 letni aktor 

Francesco Zoeshi. 
-4- W Tyflisie pozbawił się życia 

chomik, który dla terrorystów fabry- 
kował bcmby dynamitowe. 

— Sędziowie pokoju w Odesieuądzą 
bardzo łagodnie oskarżonych o branie 

udziału .w rozruchach. 
— Szachista Janowski stoi na rów- 

ni z Maroszym w konkursie między- 
narodowym w Odesie. Obydwaj mają 
po 15 ̂  wygranych partyj. 

— Prasa szwedzka nie przypuszcza, 
ażeby książę duński chciał zasiąść na 

trenie zrabo.wanym przez Norwegczy- 
ków. 

— Na granicy Szlązka dopuszczają 
się Kozacy gwałtów. Ludność pogra- 
niczna grozi Kozakom zemstą. 

— Rząd austraiskl zaprosił pannę 
Alicyę Roosevelt, ażeby zwiedziła tę 
część ś.wiata. Prezydent dał odpowiedź 
odmowną. 

— Woda w Red River w Zachodniej 
Wirginii stoi tak wysoko, jak nie sta- 
ła od 30 lat. 

—Wczoraj do 11 godzinny przed po- 
łudniem 5 osób umarła w New Yorku 
na porażenie promieni słońca. Nie 
zanosi się na ochłodzenie powietrza. 
Liczba ofiar porażenia dosięgła do 
wieczora cyfry 13. 

— W Yellow Springs, O., panuje 
wzburzejnie, skutkiem niewypłacalno, 
ści "Citizens Bank". 

— W Bay City, Mich. postrzelił się 
3go lipca chłopiec Herman Bartels. 

Wczoraj umarł na zatrucie krwi. 
— No.wy gatunek szkodliwego owa- 

du ukazał się w Kalifornii. Niszczy po- 
la obsiane pszenicą. 

— Pod Oakland, Cal. wyleciała w 

powietrzą fabi^ka prochu. 9 osób, w 

tej liczbie 8 Ctfińczyków utraciło ży- 
cie. 

o 

Kronika Miejscowa. 
O strajku. 

Dzisiaj wieczorem odbędzie się 
zgromadzenie ekspresowych wo- 

źniców kolejowych celem zasta- 

nowienia się nad tern, czyli nie 

należy zaprzestać .strajku i o ile 

słychać, znaczna większość o- 

świadczy się za zaprzestaniem 
strajku. Ostatnie wydarzenia, w 

połączeniu z brakiem funduszów 
do wypłacania wsparć, zniechęca- 
ją już do najwyższego stopnia 
strajkerów. 

Wczoraj odbyło się znowu 

zgromadzenie, i to podobno dość 
burzliwe, woźniców pracujących 
dla kompanij ekspresowych, któ- 
re założywszy "Chicago Cartage 
Co.", w której sami nieunioniści 

pracują, rozsyłają za jej pośredni- 
ctwem towary do firm bojkoto- 
wanych. Jak wiadomo, już w ze- 

szłym tygodniu ci woźnice posta- 
ijowili nie strajkować, ale potem, 
za zdrajców okrzyczani przez 
strajkujących woźniców składów 

departamentowych, zarządzili no- 

we narady i nowe zgromadzenie. 
Na wczorajsze zgromadzenie 
przybyło kilkunastu strajkują- 
cych woźniców składów departa- 
mentowych. Było dużo hałasu, 
gdy ci przytaczali s,we argumenta 
i kiedy im odpowiadano, ale osta- 

tecznie ponownie postanowiono 
nie strajkować i kompaniom eks- 

piesowym nie przeszkadzać w u- 

trzymywaniu "Chicago Cartage 
Cn" 

Zdaje się też, że zostanie wy- 

toczony cały szereg procesów fir- 
mom należącym do "Chicago 
Team Owners' Association", aże- 

by je zmusić sądownie, — tak jak 
zmuszono ekspresowe kompanie, 
— do rozsyłania towarów do 

firm bojkotowanych. Około 240 
firm należy. <do tego stowarzysze- 
nia i gdyby u nich strajk zarzą- 
dzono, to około 9,000 woźniców 
porzuciłoby pracę. 

Wczoraj kilka było znowu bó- 
jek i zaburzeń w różnych miej- 
scach. Najfatalniejszem było za- 

burzenie na rogu lilie Halsted i 

'West Madison, gdzie około 5°° 
osób zebrało stię około 21-letniego' 
Thomasa Hynes, zam. pn. 163 
Desplaines str. i biorąc go za nie- 

unijnego woźnicę, obiło go do 

nieprzytomności, nim nadjechał ; 
wóz patrolowy. Napastnicy roz- 

biegli się tak, że niepodobna by- 
ło nikocco aresztować, a Hynes 

leżał bez przytomności na ulicy, 
.obity straszliwie po głowie i twa- 

rzy. Nie jest on wcale woźnicy i 
ze strajkiem nic nie ma do czy- 
nienia: popełniono po prostu o- 

mylkę. 
(Kilkuset (podobno przeszło 

700) pomocników szeryfa skarży 
się, że nie otrzymało zapłaty za 

czerwiec. Prezydent rady powia- 
towej Brundage powiada, że nie 

ma też nadziei, by można było 
wypłacić te należytości przed 
wrześniem, chyba że kupcy, w 

których interesie ich się utrzymu- 
je, złożą jakich $45,000 na ich o- 

płacenie. 

Jedno dziecko zabite, troje poka- 
leczonych; 

Czworo dzieci rodziny Wy- 
szyckich, 632 Farrell str., bawiło 
się wczoraj nai ulicy przed domem, 
kiedy najstarszy chłopiec, 14-le- 
tni Bernard', spostrzegł, iż koń 

Spłoszony i unoszący jakiś wó- 

zek, pędzi wprost na nie. Zawo- 

ławszy na rodzeństwo, aby ucie- 
kało, Bernard sam pobiegł na cho- 
dnik: ujrzawszy jednakowoż, że 

najmłodszy jego braciszek, kil- 

kunastomiesięczny Adam, uciec 
nie zdoła, pobiegł napowrót, aby 
go uratować, ale już było za pó- 
źno. Dziecko zostało przejechane 
i zabite na miejscu, a wóz nadto 

pbkaleczył i inne dzieci, t. j. 3-le- 
tnią dziewczynkę, 7-letniego Ja- 
na i samego Bernarda, który nad- 
to wywichnął sobie kostkę u no- 

gi. 
Jak sfię okazało, woz unoszony 

należał do Bankes Tea and Coffee 
Co., 506 W. Chicago ave. Woźni- 
ca pozostawił wóz z koniem 

przed dowem pn. 3216 Morgan st. 
i sam-nvszedł do domu za intere- 
sem* Koń spłoszył się prawdopo- 
dobnie przez jakiś wóz przejeż- 
dżający i popędził ulicą do 31 uli- 

cy, a potem przez 31 ulicę i Kee- 

ley str., gdzie nastąpiła katastro- 
fa. Woźnica, dowiedziawszy się 
co się stało, uciekł i policya nie 

mogła go znaleźć. 

Niegodni policyanci. 
Kiedy w skutek szerzenia się 

strajku woźniców okazała się po- 
trzeba zaangażowania przeszło 
1000 pomocników policyi, szef 
0'Neill przyjął wielu takich, któ- 

rzy dawniej w policyi służyli, ale 
za różne wykroczenia zostali po- 
wydalani, a oprócz tego wielu in- 

nych, którzy jeszcze w policyi nie 
służyli. Zamianowano ich na 60 
dni. Zrobiono też z nimi smutne 

dośiwiadczenia, gdyż okazało się, 
że wielu z nich dopuszcza się naj- 
rozmaitszych wykroczeń lub 

przynajmniej niedbalstwa w służ- 
bie: stopniowo zaczęto jednego 
po drugim usuwać ze służby to 

za upicie się, to za zachowanie się 
niestosowne, lub nawet kradzież, 
to za nieobecność na stanowisku 
lub za niezdolność w pełnieniu o- 

bowiązków, to wreszcie ogólnie 
"dla dobra służby". Dotychczas 
wydalono z tych powodów 49 
tymczasowo przyjętych policy an- 

tów, ale teraz zamierza szef poli- 
cyi jeszcze gruntowniej wglądnąć 
w tę sprawę i wydalić wszystkich, 
których przeszłość nie była bez 

zarzutu. Dzisiaj jeszcze szef poli- 
cyi przedłoży burmistrzowi na- 

zwiska wielu tymczasowych poli- 
cyantów, których wedle,jego zda- 

nia należy wydalić "dla dobra 

•£\łużby". 

Jadą do ClevelancL 
Komisarz robót publicznych 

Patterson,- miejski inżynier Eric- 
son, któremu powierzono kiero- 
wnictwo w departamencie wody 
i główny buchalter departamen- 
tu wody, wyjadą w poniedziałek 
do Cleveland, ażeby zapoznać się 
z tamtejszymi wodociągami, któ- 
re podobno znakomicie są urzą- 
dzone. Przedewszystkiem chodzi 
o przestudyowanie zużywania 
materyałów i ich odnawiania. Ró- 
wnocześnie komisarz oznajmił, że 

nowy system prowadzenia ksią- 
żek, który kontroler Mc Gann u- 

kłada dla urzędu wodnego, zo- 

stanie zaprowadzony z począt- 
kiem przyszłego roku. 

Richard J. Fox, nowo miano- 

wany naczelnik departamentu 
czyszczenia ulic, wczoraj konfe- 
rował z panem Pattersonem, ko- 

misarzem robót publicznych i o- 

statecznie przyjął ofiarowany mu 

urząd. Obejmie urzędowanie} w 

poniedziałek. Został zamianowa- 

ny na 60 -dni, ale podda się egza- 
minowi służby publicznej. 

•Nieporozumienia w ratuszu. 

W. J. Higgins, naczelnik nie- 

dawno ustanowionego biura in- 

foramcyj i zażaleń w ratuszu, 

wczoraj wywołał niejaką senfa- 

cyą, kiedy zaproponował zupełnie 
urzędowo, ażeby biuro to znieść 

i zamknąć jako niepotrzebne. Po- 

wiada on, że przesłał około 70 za- 

żaleń do departamentu zdrowia," 
ale żadnego z nich nie uwzglę- 
dniono; z tego powodu osoby, 
które zwróciły się do niego z za- 

pytaniami, nie otrzymały zado- 

walniającej cfdpowiedzi. 
Higgins podobno zapytywał się 

naczelnego inspektora sanitarne- 

go Hedricka, dlaczego nie otrzy- 

muje odpowiedzi na swe zapyta- 
nia, a ten na to mu odpowiedział, 
że Higginsowi nic do tego...... 
Wczoraj kilka1 osób skarżyło się, 
że Higgins nie daje im żądanych 
informacyj; Higgins tedy wysłał 
do komisarza robót publicznych, 
Pattersona, list urzędowy, w któ- 

rym <lomaga się, ażeby albo biu- 

ro informacyjne, albo p 
ro informacyjne zamknąć, albo 

polecono departamentowi zdro- 

wia pełnić swe obowiązki. Ko- 
misarz przyrzekł, że dzisiaj po- 
mówi o tej sprawie z burmi- 
strzem. 

Fabryka monet fałszywych. 
•Przed kilku dniami aresztowa- 

ni zostali Charles Wilder i Tho- 
mas Rooney, oskarżeni o wyra- 
bianie fałszywych półdolarówek. 
Wczoraj Charles Wilder zawiódł 

detektywa Gallaghera do Harvey 
i pokazał mu miejsce, w którem 

znajdowała się fabryka monet 

fałszywych. Był to rodzaj jaskini 
wykopanej na tym samym grun- 
cie, na którym stoi dom Roone- 

ya. Znaleziono tam najrozmaitsze 
przyrządy do wyrabiania monet, 

jakoteż siedm funtów metalu, z 

którego je wyrabiano i 150 sztuk 

fałszywych, dobrze podrobionych 
półdolarówek. 

Zabity w szynku. 
W sizynku Józefa Wargel w 

Lernont, 111., wczoraj kelner Nel- 
son Nordeen posprzeczał się z 26 
letnim Dennisem Hurley o zapła- 
tę za piwo, a kiedy Hurley po- 

szedł za stół szynkowny, aby 
natoczyć piwa, Nordeen porwał 
rewolwer i strzelił do niego. Zda- 

je się, że jedynym świadkiem zaj- 
ścia była żona Nordeena. Nor- 

deen oddał się w ręce policyi. 
o 

KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE. 
—Burmistrz wyjedzie z Chicago, 

prawdopodobnie jutro, na kilka dni, a- 

żeby odpocząć, ale nie chce powici- 
dzieć, dokąd wyjeżdża. 

— Kompanie tramwajowe na wczo- 

rajszej konferencyi z miejskim komi- 

tetem finansowym zaproponowały, by 
wyznaczono jakąś ogólną, sumę, jaką 
mają płacić rocznie za korzystanie z 

ulic miasta, w miejsce wyznaczonego 
obecnie odszkodowania po 100 od ka- 

żdego wagonu,Komitet zastanowi się 
nad tą propozycyą. 

— Milioner Thomas W. Lawson, 
który tyle hałasu robi ze swemi rewe- 

lacyami o "rozwścieczonej flnanso- 

wości" i wojnę prowadzi z finansista- 

mi, przybędzie jutro do Chicago, aże- 

by tu występować z przeic/wieniamj. 
— Stowarzyszenie "Western Win- 

dow Glass Jobbers" postanowiła n 

wczorajszem zgromadzeniu podnieść 
natychmiast cenę szyb do okien o 10 

procent, a być może, że wkrótce jesz- 
cze więcej ją podniesie. 

— Obchód rocznicy zburzenia basty- 
li urządzają dzisiaj Francuzi i w tym 
celu odbywa się najprzód piknik w 

Ogden's Grave, a wieczorem bankiet, 
na którem między innymi przemawiać 
będą Henry Merou 1 sędzia A. & 

Chetl&io. 

— Były alderman 1 komisarz powia- 
towy Addison BaJlard, pozostawił ma- 

jątek w,sumie $600,000, alei nie zosta- 

wił testamentu. Spadkobiercami nar 

turalnymi są. jego żona, jego córka i 

jeden jego wnuk. 
— Pani Louisa Schlehofer, żona Jó- 

zefa Schlelhofera, 1412 N. Ashland av. 

.wczoraj ucałowawszy swe dzieci i mó- 

wiąc, że może nigdy nie powróci, wy- 
szła z domu j znikła bez wieści. Na 

próśb jej męża, policya zajęła się jej 
szukaniem. 

— Do Chicago przybyła 1 zamiesz- 
kała w hotelu "Auditorlum Anneac" 
pani Anna Hellstrom, artystka kró- 
lewskiej opery w Sztokholmie. Przy- 
była tu na konwencyę szwedzkich 
śpiewaków, która odbędzie się w przy- 
szłym tygodniu. 

— W parku Jacksona otworzono sa- 

nitaryum dla niemowląt. Co pół godzi- 
ny omnibusy bezpłatnie przewożą ma- 

tki z niemowlętami od G4 ul. 1 Jack- 
son Park ave. do starego klasztoru 
La Rab kia, gdzie sanitaryum się znaj- 
duje. 

— George Sopack, wartownik kolei 
C. B. and Q. został wczoraj rano zna- 

leziony nieżywy na Laflin str. ZdaJ» 
się, że umarł na paraliż serca. 

— Od poniedziałku znikł bez wieści 
Phillipp Labovitz, liczący 28 lat, wła- 
ściciel składu wiktuałów pn. 558 W. 
Taylor str. Rodzice jego.którzy mie- 
szkają pn. 88 Arling place, obawiają 
się, że dostał się w "złe ręce". 

Vf 

Łódź. — W dniu. 28 czerwca 

rozlepiono tutaj następujące po- 
stanowienia obowiązujące, będą- 
ce w związku z ogłoszonym 
przedtem stanem oblężenia. 

"Na podstawie punktu I par. 
19 działu przepisów w miejsco- 
wościach ogłoszonych w stanie 

wojennym (dodatek do par. 23, II 
tom Zbioru Praw Państwa Ro- 

syjskiego wyd. w r. 1892), zasto- 

sowywa się na m. Łódź, Zgierz i 

powiat łódzki, co następuje: 
"Wszelkie zebrania na placach, 

ulicach i w domach, na mocy o- 

głoszenia stanu wojennego, win- 

ny być natychmiast rozpędzone 
siłą oręża. 

Na pogrzeby dopuszcza się 
tylko rodziny i znajomych w li- 
czbie ograniczonej przez policyę. 

Bramy i furtki domów maja 
być dniem i nocą zamknięte. 

Stróż domu od godziny 6tej ra- 

no do 9tej wieczorem powinien 
znajdować się przed bramą. 

Osobom, nie należącym do lud- 
ności miejscowej, które nie znaj- 
dą pracy w ciągu dni trzech, a 

wogóle nie mają określonego za- 

jęcia, zamieszkiwać w Łodzi jest 
zabronione. 

Osoby, wprowadzające się do 

domów, lub z nich wyprowadza- 
jące, powinny być najpóźniej w 

ciągu trzech godzin zameldowane 
lub wymeldowane. 

•LAS.* lliwgig w w w 

o godzinie 6 zrana i powinny być » 

zamknięte o godz. 8 wieczorem. 

Restauracye I rzędu mogą być 
otwarte do godziny 12 w nocy. 

Mieszkańcom dobrze myślą- 
cym poleca się, aby niezwłocznie 
zechcieli oddać do cyrkułów poli- 
cyjnych broń palną i białą, bez 

wszelkiej odpowiedzialności za 

noszenie broni bez pozwolenia. 
Przy późniejszem znalezieniu 

broni winni będą pociągnięci do 

odpowiedzialności na warunkach 
stanu wojennego. 

Jeżeli z okna lub balkonu strze- 

li ktoś do policyi lub do konwoju 
wojskowego, natychmiast poleci 
się wejść do domu, lokatorów u- 

sunąć, mieszkania zamknąć i o- 

pieczętować, a winnych areszto- 

wać w celu oddania ich pod sąd 
wojenny, właścicieli zaś domów, 
rządców, lokatorów i stróżów po- 
ciągnąć do odpowiedzialności. 

Zakłócający spokój ^publiczny 
będą pociągani do odpowiedzial- 
ności na zasadach ogłoszonego 
stanu wojennego. 

Postanowienie to obowiązuje 
od chwili jego ogłoszenia. 

(Podpisano) Generał lejtnant 
Shutleworth. , 

o 

v Debry interes. 

Jojnel nie wiecie o jakim dobrym 
interesie? Md] szwagier ma teras pie- 
niądz© i chce je puścić w ruch. 

— Czy on chciałby co kupić? 
— Tak. 
— Jat do wmiata S«Uł* 


