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Ruch rewolucyjny w Ro$yi 
i w Polsce. 

i 
* 
* 
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Kwest ja ziemi i podatków. 
Ogłoszono urzędownie, że wybory do 

Oumy Państwowej odbędą sięd. 7 kwie 
tnia, a pierwsze posiedzenie Dut* y -
dnia 28 tegoż miesiąca. Wube • małej licz
by osób, które się zaregistrowały, ter
min regi3tracyi przedłużono jeszcze na 
trz* tygodnie. Dozwól jno na urządzanie 
zebrań wyborczych,de z takiemi ograni
czeniami, że nikt z tego pozwolenia nie 
korzysta. Zainteresowanie się wyborami 
jeet bardzo siabe, ale jest mcżliwem, że 
dojdzie do obiorą przynajmniej połowy 
oznaczonej w ukazie liczby posłów, a 
wówczas "parlament" rosyjski staoie 
się rzeczywistością. W myśl ukazu z d. 
30 października, jedną z najważniej
szych czynności Dumy będzie reguiowa 
nie finansów państwa, czyli podatków i 
wydatków. Rząd carski, nie czekając, aż 
Duma zacznie pełnić swoje czyantści, 
san na własną rękę wprowadził w życie 
reformę podatkową ogromnie doniosłą, 
bo zwalającą większą część ciężarów po
datkowych na barki kupców i przemy
słowców. Każdy przedsiębiorca zmuszo 
oy będzie płacić tytułem podatku 3 pro
cent czystego zysku, a nadto 10 procent, 
jeżeli zysk wynosi 20 centów na dc larze, 
lub więcej. Dyrektorzy i zarządzcy 
przedsiębiorstw płacić mająlpodatku od 
1 do 7 procent od pobieranych pensyj. 
Każdy przedsiębiorca zmuszony będzie 
składać raporty o rocznych obrotach i o 
zyskach. 

Dotychczas w Rosyi lwią część podat
ków płacił chłop i to doprowadziło stan 
włościański da takiej ruiny, że już dziś 
obecnie nic z niego wycisnąć nie można. 
Kupiec lub fabrykant nie płacił zbyt 
wiele podatków, ale za'o musiał dawać 
czynownikom olbrzymie łapówki. O be 
cna reforma podatkowa, wzięta pod u-
wagę w związku z kredytem i dla wło
ścian, ma; ąsymi umożliwić im ki:powa-
aie ziemi, wskaż u e dość wyraźcie, że 
nastał nowy zwrot w polityce rządu: ca
rat chce oprzeć i stnienies^oje wyłącznie 
na chłopstwie, a do innych klas społe 
czeństwa odwraca się plecami. Niedale
ka przyszłcść pokaże, jaki z tej polityki 
będzie rezultat. W każdym razie trudno 
przypuszczać, żeby uchroniła onacaiatj* 
od upadku. Albowiem faktem jest, 
przemysłowcy i kupcy rosyjscy należą' ^ 
dziś do stronnictwa wrogiego rządowi, i * 
liczyć więc na nich carat nie mc że; ale 
snów z drugiej strony z^cnodzi pytacie, 
czy carat może oorssć się na chłop
stwie? Idea podziału olbrzymich oo 
szarów ziemi uprawnej, rależącej do 
dworu, pomiędzy włościan, utkwiła głę
boko w umysłach chłopstwa rosyjskiego 
i kto wie, czy x nastanie n wicsny chłop
stwo to nie weźmie się do dzielenia po
między siebie rządowych apanaży. A 
wówczas kwita z przyjaźni! 

Do Wittego przyjechała w tych dniach 
deputacya po3iadaczy rolnych z okolic 
fikaterynodaru na Kaukazie. Cel przyby
cia deputacyi do Petersburga był taki: 
prosić cara.aby nie przedsiębrał na wła
sną rękę reformy rolnej,tylko pozostawił 
tę sprawę przyszłej Dumie. Deputaci nie 
airywa i zbytnio przed Wittem, dlacze
go pragną załat viema reformy srrunto-
wej w taki, a nie inny sposób Wiedzą, 
oni że car powie chłopom małorolnym: 
kiedy wam brak ziemi, to ją kupcie od 
obywateli; banki rządowa dadzą wam 
kredyt. Lecz chłopi nie chcą kupować, 
tvlko chcą brać darmo; otóż obywatel
stwo kaukaskie chciałoby, aby Duma 
zarządziła rozdzielenie gruntów rządo
wych pomiędzy chłopów z ipełnie darmo, 
w formie podarunku; w ten sposóo uni
knęłoby się bumów chłopskicn, tak gro
źnych dla o watelstwa. Po lotmo Witte, 
usłyszawszy te stawa, uniósł się witlkim 
gniewem. J 

r Rozruchy rclne w całej R^syl przyci 
chły nieco obecnie z powodu zimy, ale 
nie ustały. Doncszą n^orzykład, że w gun. 
saratowskiej chhoi zniszczyli d >szczętnie 
dobra ministra sprawiedliwości Akimo-
wa. 

Witte rozesłał do wszystkich guberna
torów z*oy tanie co wywołało rozruchy 
rolne. Większa część odpowiedzi głosi 
jedno: br»k ziemi—reszta przypisuje 
taburzenia propagandzie rewolucyoni-
stow. 

Rząd przeznaczył $17 000,000 na od 
szkodow&fcia dla szlachty, której mtjąc-
ki uległy zniszczeniu podczas zaburzeń 
chłopskich l«h rewolucyjnych. Z tej su
my tylko $5.000,000 otrzyma szlachta nie
miecka w nrowin^yach nadbałtyckich, 
choć ona właśnie, poniosła największe 
straty. 

Powi ót czasów Iwana Groźnego. 
Tryumfująca reakcya w tłumienia 

wszelkich onjawów rewolucyjnych nie 
sna miary. Korespondenci donoszą zwro 
dnie. t* H'* R^syi nastały snow i cza°y, 
przypominające straszliwą epokę naj-
Fięn łcri z tyranów jałucn s «a<*c znał: 
sara Iwana Gruźa^go. W zbuntowany en 

m 

prowincyach nadbałtyckich rozstrzell-
wają ludzi setkami bez wyroku, lub sie
ką na śmierć nahajkami. W gub. wileń
skiej gubernator wydał rozkaz do wojsk 
kończący się słowami: "Używajcie bro
ni bezwzględnie i nie obawiajcie się ża
dnej odpowiedzialności!" W Polsce wsa
dzają do wiezień kupców, którzy wsku
tek ogólnej biedv nie mogli zapłacić pa
tentu, pod pretekstem, że spiskują w ce
lu zmniejszenia dochodów skarbu. Nft 
Ka ikazie artvlerya bombarduje wsie gó
ralskie, a wojsko wogóie zachowuje Bią 
jak horda barbarzyńców w kraju nieprzy
jacielskim. W obu stolicach i we wszyst
kich większych miastach ciągłe rewizyt 
i areszty. W O lesie i w Chersoniu gu
bernatorzy wydali odezwy zapowiadają
ce, że wszyscy schwytani uczestnicy Ja
kichkolwiek zamachów na przedstawi
cieli władzy, bę lą rozstrzelani lub wie
szani bez sądu. 

POWKuT BOHATERÓW Z WOJSY JŁPUŃS5IEJ IX) MOSKWY. 
PocLzas ferwawy th dal rewolu^vl w M iskwia było zdirsjiK fc* p>olit? wl»z#py re«-irw1*t0w wraoajnoyoli z wojny prsvbvt n* ataoyq kolejowy, 
zajętą przez rewo u jy^nlatów. Skoro żołoterza wysiedli, otwz mu lob 1 nzbroj >'»o. K irnblay 1 pałasze odebrane kołnierz >in były następnie w uty-

olu pudozaa walk na barykadach. 

Kupujemy nowe maszyny za 30,000 dolarów, | 
aby módz drukować gazetę i książki ładniejszemi literami i prędzej. J 

Na ustawienie tych maszyn potrzebne nam jest miejsce zajęte obe
cnie przez część naszego składu książek. 

Musimy pozbyć się znacznej części naszego olbrzymiego zapasu ksią
żek w przeciągu Lutego i Marca, więc postanowiliśmy cenę wszystkich 
książek zniżyć o połowę, ale tylko dla kupujących nie mniej niż za dolara. 

Podajemy poniżaj kilka specyalnych ofert z dodaniem kosztów przesyłki: 

i 
K 

i 

I 
I 
I * 
I * 

Kto przyśle $1.15, może wybrać 
książek powieńoiowych lab do na
bożeństwa za $2.00. — Przesyłkę 
my opłacamy. — Ofarta U ważna 
jest na Łuty i Marzec, lt)06 r. 

Kto przyśle $2.25, może wybrać 
książek za $4.00. — Przesyłkę my 
opłacamy. — Oferta ta ważna jeat 
na Luty i Marzec, 1906 r. 

Kto przyśle $5 50, może wybrać 
książek za $10.00. — Przeaył&ę my 
opiajamy. 

Kto przyśle $1.50, dostanie "Try
logię Sienkiewicza," tj: 4 tomy 
O^aiem i Mieczem, 6 tomów Potop 
i 2 tomy P«ia Wołodyjowski. — Do 
tej pory cena była $*.50.—Kto nie 
skorzysta z tej oferty w cznaie ozna
czonym, musi potem płacić $3.50. 
Przesyłkę my opłacamy. Kto chce 
"Trylogie" i gazetę na rok, niech 
przydle $2.50 (raz im'z przesyłką ). 
O fena ta ważna tyi&o na Laty i 
Marzec 1906 r. 

Kto przyśle $3 00, dostanie nastę
pujące książ&i Heary&a Sienkiewi
cza: 

Ogniem i Mieczem 
Potop 
Pa a Wołodyjowski 
Qao Vadis 
Krzyżacy 

Zamiast $5.50, Waz tylko 

$1.00 
$L 50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.0J i na 

$1.00, t. j. razem $i.00. 
'to chce mieć powyższe dzieła * ga

zetę na rok, * niech przyśle) $1.00 
(razem s prze*yłat|.) 

Kto przyśle $1.25, dostanie całe 
dzieło p. t. Tysiąc Nocy i Je Ina, 
które inni sprzedają po $3 50. Prze
syłkę my opłacamy. Kto przyśle 
$2.25, be łzie pokwitowany za "A-
marykę Ejho" na rok i dostanie za
raz cate powyższe dzieło. - Kto 
chce Tysiąc Nocy i Jedna w pte-
knej oprawia, nieoli przyśle $1.75 
(razem z przesyłką). Kto chce ga
zetę na rok i Tysiąc N :~y i Jedoa w 
oprawie, niech przyśle tyl^o $2.75 
(razem z przesyłsą). Drugi raz taka 
sposcoaość aienalarzy się n'giy. 
Oferta ta wiżaa tylko na Luty i 
Marzec 1906 r. 

Kto przyśle $1.25, dostanie pra
wdziwą Biblię świętą, itómaczoaą 
przez ka. Wujka. Przesyłkę my o-
płacamy. — Diwaiej xa książ&a ko
sztowała $3 00, teraz razem z orie-
sytką m >żecie j<t dostać za $1.25. 
Kto cboe m eś Biblie i gazetę na 
rok, niech ptysie $2.25 (razem z 
przeiyłłą). Ofirta ta włżna tyl
ko na Laty i Marzec 190(3 r. 

Kto przyśle $1 50, dostanie nastę-
pująie wa^oe dzieła: 

Pisma Z. Krasińskiego, 4 tomy. 
Poezye A. Mick ewioza, 4 tomy. 
Poezye J. titowacŁie^o, 4 tomy. 

Dz'eta tn są oprawione bardzo ozdo
bnie. KaUe dwa tomy są oprawio
ne w jednę e^eaack* ksia^ke O^-
na dawniej $15 00, teraz tylk j$4 50 
razem z przeiył&ą. Of-rta ta w^zaa 
tvlko m Luty i M trzeć 19 i6. — 
Zapas mamy niewielki, więo kto 

ebee te dzieła mieć, nieoh się po
spieszy, bo mogą być wyczerpane 
wkrótoe. Kto chce mieć powyższe 
dzieła i ora ze tę na rok, niech przy
śle $5.50 (razem z przesyłką). 

Kto przyśle $I{ 50, dostanie Żywoty 
Świętych, które dawn ej kosztowały 
$10.00. Przisytkę my opłacamy. Kto 
cUce miećZsrwotyS viętyeh i gazetę 
na ros, niech nrayule $1.50 (rizam 
z przesył<ą). Ofur^a ważua tylko na 
Luty i Marzeo 1906 r. — Kto teraz 
me skorzysta z tej oferty, będzie 
później żałował. 

Kto przyśle $1 75, dostanie Żywot 
Zoawioiela S-viata, Pana Nnzego 
Jezusa Chrystusa, który di t^j 
pory sprzedawaliśmy po cenie $ 5.00. 
Jest to wieUie dzieło, w pięknej 
wyzłananej ofttvioe. — Prz^yłsę 
my opłicamy. Kto chce mieć Z/wot 
ZoawKjieU i gasetę na rok, nierłi 
przyśle $2.75. (raze n z przesyłką). 
Saiuo to iizteło warte jest $5.00. O-
fdrta nasza jeat wnżua tylko na Lu
ty i Marzec, 1906 r. 

Kto przyśle $10.00, mole wybrió 
jakichkolwiek książek 1 ib nbratów 
z nnszego katalogu za $30.00. Pr«e-
syłkę opłacamy simi. Uf ważna 
tylao na Laty i Marzec 1906 r. 

Dla kupujących ktiąfcki na handel 
dajemy na iz vyozn'iy rabat przez 
Luty i Marzec 1906 r. 

o 

Piszcie po warunki zaraz. 

Skorzystajcie z tej sposolnośsi zaraz, bo zapas może być prędko wyczerpany. 
Przyjaciół naszych prosimy o podanie tej oferty do przeczytania sąsiadom i znajomym; ft rzez to 

zaskarbią sobie wdzięczność naszą i tych, którzy będą moarłi z powyższych ofert skorzystać. 
Przez dopomożenie nam do wysprzedania książek przyczynicie się do ulepszenia gazety. Jak 
książki wyprzedamy i ustawimy nowe maszyny, będziemy w stanie dawać o wie^e lepszą 
gazetę i piękniejsze książki. Kto nam pomaga w tej wyprzedaży, pomaca więc i sobie. 

Katalogi książek i numery okazowe gazety posyłamy na żądanie darmo. Zobaczcie blankiet do 
zamówień na stronicy 8ej. 

Pieniądze prosimy wysyłać pod adresem: 

A. A. PARYSKI, BOX 623, TOLEDO, OHIO. 

Zamachy. —Przemycanie broni. 
W odpowiedzi na ten ucisk,rewolucjo

niści szykują się do zbrojnego wystąpie
nia na wit snę, a tymczasem urządzają 
zamachy na życie tyranów. 

W Petersburgu aresztowano w pewnym 
domu 20 rewolucyonistów, w których po
siadaniu znaleziono mnóstwo bomb i re
wolwerów.—Broń zatopioną w znacznej 
ilości wyłowiła polieya z rzeki Newy. 

Olbrzymie ilości broni są przywożone 
saniami zaprzężonemi w renifery ze 
Szwecyi do Finlaniyi po lodzie przez za
tokę Bohnicką; z Finlandyi broń wędru
je dalej:do Petersburga —W Warszawie 
general guberaator obostrzył dozór nad 
granicą w celu zapobieżenia dowoiowl 
broni do Polski. 

Rada Robotnicza w Petersburgu, zda
jąc sobie sprawę z niemożliwości otwar
tej agitacyi w obecnych czasach uciska, 
i oz wiązała się i me będzie istnieć, dopó
ki nie nastanie swoboda słowa i stowa-
izyszeń. Ażeby przyspieszyć tę chwilę, 
członkowie rady postanowili skupić całą 
swoją energię na pi zygoto waniu zbioj-
nego powstania. 

Ilość zamachów na życie przedstawi
cieli władzy zwiększyła się znacznie w 
ostatnich tygodniach; widać to z de peas 

-choć są niekompletne, bo rząd znowo 
ustanowił cenzurę dla telegramów idą
cych za granicę i pracuj* obecnie nad 
obsadzeniem sracyj telegraficznych we 
wszystkich miaitach "wiernymi" ludź
mi, 

W Sewastopolu do biura admirała Cza* 
knina weszła iakaś kobieta i zraniła go 
dosyć ciężko czterema wystrzałami e re
wolweru, poczem rzuciła się do ucieczki. 
Stojący na straży żołnierz strzelił do niaj 
i zabił na miejsca. Nazwiska sprawczy
ni zamachu nie wykryto. Stan rannego 
Ozuknina n!e jest groźny; był on skaza
ny na śmierć przez rewo.ucyonistów, za 
to, ze podpisał wyrok śmierci na mary
narzy sądzonych za bunt "Potiemkioa" 
w O lesie. 

W mieście Rierczu ktoś strzelił przes 
okno do policmajstra Jaworskiego, w 
chwili gdy tenże siedział w swoim doma 
i przyjmował gości. Kula ugodziła Ja
worskiego w piersi; rana jest bardzo 
niebezpieczna. Zamach był karą za are
sztowanie przez Jaworskiego kilku prgy-
wóiców rewolucyjnych. 

W Penzie i w Kucaisie zastrzelono po
licmajstrów, 

i "" 
"Czarne sotnie." 

Hołota podburzana przez rząd urządzi
ła z'iown rzeź Żydów w miasteczku Ka-
laraszy w Bessarabii. —W Kijowie wielo 
wybitnych żydów otrzymało pocztą wy
roki śmierci podpisane przez "Wszech-
rosyjską Ligę Obrony Krzyża" (^ak się 
tytułuje główna rosyjska organizacys 
"Oarnycfo sotni"). 

W Petersourgj walka pomiędzy "bo 
jową dr iżyną"rewolucyonistów. a "czar
ną sotnią" trwa nietistainie. Jednym s 
objawów tej walki było nasrępjjące zaj
ście: W nocy z soboty na niedzielę gro* 
ma la rewolucyonistów pocichu otworzy
ła pewien szynk nad rzeną Newa. znany 
iako gniazdo "czarnych sotni." Kilkuna
stu chuliganów siedziało w szvnku i odby
wało nara lo, gdy wtem przez okno wpa
dła bomba Chuligani w wieiaim popłochu 
zaczęli uciekać, lecz u wszystkich drzwi 
i okiei spotkali rewolucyonistów zbrol-
nych w rewolwery. W przeciągu kilka 
minut dwóch członków "czarnei sotni" 
pad'o metywych, a 18 zostało ciężko 
rannych. Oigfos wybuchu i strzałów 
ściągnął na miejsce wypadku wojsko, 
które z io>a o aresztować część walczą
cych; reszta uciekła. 

Polska.—8yberya.—Kauka?,— Prowin* 
cye ii ad bałtyckie. 

W Warszawie na ulicy Zgoda jakii 
chłopiec rzuci' bombę w oddział żandar
mów i uciekł Czterech Żandarmów zosta* 
ło smietelnie rannych. —W temże mie
ście gromada robotników napadła na od
dział wo ska prowadzący więźniów poli-

(Pnwałeełoae m stronie^ 8m%) 


