
Dnia 24 Lutego 1906 AMERYKA-ECHO 
sześć tygodni. Ifiędzy innymi przybyli 
do wsi Łagusze, w gminie Obłassy i za
trzymali wiatrak. Nazajutrz potem przy
jechali włościanie ze zbożem, i dowie
dziawszy się cd młynarza o zajściu, wia
trak puścili w ruch. Wkrótce zjawili się 
znowu agitatorowie i zażądali zatrzyma
nia wiatraka. Wtedy w łościanie rzucili 
się na nich i dwóch zabili; trzeci, ciężko 
poturbowany uciekł. 

Zabójstwo. 
WŁOCŁAWEK.—W Chodczu rzeźnik 

40 letni Leonard Człapióski będąc trochę 
pijany po powrocie z Lubania z jarmar
ku, zaczepił chłonaków na ulicy. Jeden z 
zaczepionych (22 letni W. Będziński), 
porwawszy szczapę drzewa ooałoweiyo z 
pobliskiej piekarni, uderzył Człapińskie
go w głowę i zabił go od jednego uderze
nia. 

Olbrzymi pofcnr z podpalenia. 
LUBLIN. W d. 22 zm. o godzinie llej 

wiecz. we wsi Siostrzynów (gm. Jesz-
czon, pow. lubelski) wybuchł pożar, któ
ry w mgnieniu oka objął przeszło 100 za 
budowań włościańskich i strawił je do
szczętnie. Przyczyną pożaru, było pod
palenie; osrień był podłożony w trzech 
punktach. Sprawców nie wykryto. 

lekkie kary zabicie złodziei. 
LU BLIN. —Gen erał- gubernator woj en-

ny skazał na areszt miesięczny miesz 
kańców wsi Borzechów gminy Niedrzwi
ca, pow. lubelskiego, Czechorowskiego, 
Nowała i dziesięciu innych za branie u-
działu w samosądach nad złodziejami.— 
Lynczowanie złodziei w okolicach Lubli
na odoywa się w dalszym ciągu. 

Otwarcie fabryki w Żyrardowie. 
WARSZAW A. Robotnicy olbrzs miej 

fabryki tkackiej w Żyrardowie przystą
pili do pracy na dawnych warunkach. 
Na trzy dni przed otwarciem fabryki by
ły znowu w Żyrardowie i w Rudzie Gu-
zowskiej masowe aresztowania. Zabrano 
do Warszawy przeszło 200 osób. 

Uwolnienie aresztanta. 
GRODNO. W miasteczku Mołczadź, j 

w pow. słonimskim, gub. grodzieńskiej,' 
na dom strażnika ziemskiego napadła 
gromada uzbrojonych ludzi i przemocą j 
uwolniła znajdującego się w areszcie 
włościanina Słobodkowskiego. 

List pasterski. 
WŁOCŁAWEK. — Biskup kujawsko-

kaliski wydał list pasterski do ducho
wieństwa i ^ wiernych, zachęcający da 
wz ęcia udziału w wyborach. Pomimo 
listu, bardzo mało jednak było takich w 
dyecezyi, co poszli się zaregistrować. 

Zamiana kary. 
PŁOCK.—Wszystkich sędziów gmin

nych, aresztowanych za wprowadzenie w 
urzędowaniu swojem polskiego języka, 
wypuszczono z więzień, pod warunkiem, 
że wyjadą natychmiast za granicę. 

Odczyty publiczne. 
SOSNOWIEC.—Znany pisarz socyałi-

styczny Wilhelm Feldman z Krakowa, 
miał dwa odczyty w Sosnowcu w nie 
dzielę d. 28 zm.—jeden dia robotników, 
drugi dla inteligencyi. 
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. pod panowania Lachów. Dalej wspomina 
jodezwa, że w razie niedojśeia do skutku 

• żądań Rusinów, uderzy dzwon cl a La 
; chów złowrogi, a dla nich wybawczy i 
! przemocą zrzucą r. siebie pęta, które ty-
LEJat im eiężą .. DJ jakiego stopnia "lud 
wierzy w swych prowoiyrów świadczy 
fakt, że gdy żandarm wyśledził kto ów 
afisz nalepił, a zapvtaw«zy zkąd gi 
w ł i ą ł ,  o t r z y m a ł  o d p o w i e d ź  o t w a r t ą C e 
sarz przystał." 

Aresztowanie socyałistów. 
# ZBARAZ.—Aresztowano tutaj socja

listę Struża z Tarnopola, agitującego za 
reformą wyborczą. 

DROHOBYCZ.--Zandarmerya are
sztowała so w alistów De ia^iewi ;za i 
Baara za kolportaż odezw. Aresztowane 
go Denasiewicza pod naporem tysię 
cznych^ tłumów wypuszczono, a Baara 
odstawiono do wiezienia. Zandarmerya 
groziła użyciem broni. 

DOM SOBIESKIEGO WE LWOWIE. 
Badynek ten, kupiony obeor.ie przez mitato w oeln z*rhowan'a go Jako pamiątki historycznej, był 
niegdyś własnością rodziny Soblesklch. Król Jan 111, bawląo we Lwowie, mleezkał w nim nieje

dnokrotnie. 

Powieszenie trzech wrfjtów. 
PŁOCK.—W powiecie tutejszym chło

pi powiesili trzech wóitów, którzy pod
pisali deklaracyę urzędowania w języku 
rosyjskim. 

Olbrzymia kradzież. 
WIL^O.— Hrabinę Krasińską okra

dziono na 600,000 rubli, gdy stała w ho 
tełu "Georgea." 

ZABÓR AUSTRYACKI 

Co słychać we Lwowie? 
A r c y b i s k u p  o b r z ą d k u  o r m i a ń 

skiego, ks. Teodorowicz otrzymał od ce 
sarza godność tajnego radcy. 

Z a c z a d z e n i e .  W  n o w o  w y b u d o  
waoym lecz jeszcze niezamioszkanym 
dom i przy ul. Nabiełaka nr. 26 znałtzio 
ro zwłoki zarobnika Michała Orłowa. 
Jak stwierdzono, śmierć nastąpiła 
w skutek zaczadzt nia. 

O s k a r ż o n y  o  o t r u ć  i e  s ł  s ż ą -
cej Bandurskiej urzędnik kolejowy Pet-
teich został uwolniony, ponieważ śle 
ditwo sądowe i analiza treści żołądka 
zmarłej dowiodły, że zmarła ona wsku 
tek zaczadzenia. 

M o r d e r s t w o  i  za ma c h  s a-
mobójczy. Niejaki Mielnik kucharz 
be& zajęcia, zamieszkały przy ill. Trze
ciego Maja zastrzelił dzisiaj z rewolwe
ru swą żonę, a następnie sam się śmier
telnie postrzelił. 

S a m o b ó j s t w a .  W  d .  2 6 z m . ,  
otruł się w Grand Hotelu 19 letni Kazi 
mierz Lipnicki syn byłego aptekarza 
Pozostawił listv do rodziny. Przypu 
szcsalnym powodem otrucia była obawa 
utraty wzroku.—We czwartek d. 25zm. 
7astrzelił się uczeń. szkJy kadeck ej 
E geniusz Rozborski. Powód samobój 
8t»va nieznany. 

B u n t w w i ę z i e n i u .  W  t u t e j 
szym zakładzie karnym zwanym popu
larnie "Brywridki." wybuchł bunt are* 
sztantów. Domagali się lepszego poży 
wienia i podwyższenia phcy za pracę 
w warsztacie sukiennicznym. Kilkana 
stu więźniów skuto i osadzona w oso 
bnych celach, do jednej grupy dano na 
wet ostry strzał nad gLwy. Wskutek 

energicznego wystąpieMa dyrektora, 
za pan w*ł wkrótce sp kój. 
^ H a n d l a r z  ż y w  y m  t  o  w  a -

r e m. Aresztowano tu handlarza ży» ym 
towarem, pochodzącego z Turcy i, a na 
mywającego się rzekon o Jói,ef Liba. 
Stwierdzono, że jest to syn Leiby Rosen 
zweiga, poddanego rumuńskiego, mie 
szkającego stale w Stambule. Bawił on 
od pewnego czasu we Lwowie i rob ł 
znajomości z dz e* czętami. Znaleziono 
przy nim kompromitujące go listy. 

A w a n t u r a  w  s z p i t a l u .  
Znajdujące się na oddziel" chorób wene 
rycznych w tutejszym sz .łt^lu "damy" 
zmusiły swojem zachowaniem się zarząd 
szpitala do wezwania pom >cy policy). 
Oburzone tem chore, zabarykadowały 
drzwi do sali niechcąc wpuścić policyi. 
Podniecał je w tem przeds ęwzięciu 
krzyk zebranych pod oknami "narze
czonych" i "przyjaciół." Wkofcu pcli-
cya wywaliła drzwi i zaprowadziła spo 
kój, aresztując sześć aajoporn »jszyęh 
"dam" i pięciu urwissów, awanturują 
cych się przed szpitalem. 

O j c o b ó j s t w o .  P o w s t a ł a  s p r z e 
czka pomiędzy synem i ojcem Stanisła 
wtm Mali«xem (rzeźnikiem i właścicie
lem realności przy al św. Margins), w 
czasie której syn rzucił się na ojca z no-
ż^m i przebił mu brzuch. Zraniony w 
kilka dni później zmarł w szpita'u. W 
pierwszych dniach po tragicznym wypa 
dku krążyły pog oski, że nie zaszła t'* 
zbrodnie, tylko samobójstwo: śledztwo 
jednak d prow dziło widocznie do cał 
kiem innych wyników, zawezwano bo
wiem d sądu obu synów zmarłego, 24 
letniego Stanisława i 20 letniego Zy 
g nunta Maiiszów i obu uwięzi no. 

Z Krakowa i okolicy. 
" S a m o b ó j s t w o .  W  u b i e g ł ą  ś ' o d ę  
wezwano Pogotowie ratunkowe do do
mu przy ul. Poselskiej pod nr. 17. Na 
miejscu zastano młodą, 20 lat liczącą Izę 
L., leżącą bez przytomności z symptoma 
mi otrucia Lekarze stosowali wszy 
stkie środki zapobiegawcze, atoli btz 
skutku. Powód samobójstwa nieznany. 

Z a p a s y  s i ł a c z y  w c y r k u  
skończyły się d. 31 zm: Pierwszą na 
grodę: złoty krzyż i 2000 koron otrzy
mał Cyganiewicz, drugą: złoty medal i 
1COO koron Lurich. trzecią: 500 koron 
Pugaczew. Publiczność przyjęła wynik 
walki ogłuszającymi krzykami i okla
skami. 

K o n n a  p o l i c y a  w K r a k o -
wie. Tutejsze władze wojskowo poli 
cyjne zwerbo *ały już potrzebnych 25 żoł 
nierzy, którzy pełnić będą służbę policyi 
konnej. Obecaie pod kierunkiem swych 
przełożonych, porucznika, wachmistrza 
oraz komisarzy policyi, rozpoczęli oni 
"szkołę," a wdniu 1 marca po odpoWie
dniem przygotowaniu, zaczną pełnić 
służbę na ulicach miasta. Mundur kon
nego oddziału straży wojskowo-policyj
nej w Krakow ie będzie taki sam, jak w 
innych miastach, mających już taką 
straż. 

" D y s t y n g  o w a  n y "  p a  n .  P r z y 
był do Krakowa niedawno jakiś mło
dzieniec z Rosyi i stanął w "Grand Hote
lu". Odrazu zwrócił na siebie u watrę 
gdyż mimo dość zaniedbanej powierz 
cfcowności i małe eleganckich manier,roz 
bijał się po pierwszorzędnych restaura-
cyach, fundował na prawo i na lewo 
szampana, kupował garderobę, lornetki, 
krawatki, a ookojówce hotelowej daro
wał kolczyki brylantowe wartości 1400 
koron. Sprowadzony na nołicyę, przy
znał się. że nazywa się MicKał Mazur 
kiewicz, lat 21, rodem z Kalina w gu 

berni piotrkowskiej Jako służący u 
dentysty M. Dobr<'szewskie;; o w War 
szawie, przy ul. Dzikiei 3. ukradł 20zm 
swemu słuźbodawcy 750 rubli, dwa złote 
zegarki, pierścionki, kolczyki i uciekł 
do Galicyi. Znaleziona przy nim 210 rubli 
i biżut*ryę. Po ukcńczonem śledztwie 
zostanie wydany policy) rosyjskiej. 

Łapownictwo policyi. 
TARNÓW.—Odbyła się tu rozprawa 

prreciw byłemu zastępcy sierżanta po
licyi Janowi Jędrzejowskiemu, oskarżo
nemu o zbrodnię oszczer-twa. Skazano 
go na pięć mies ęcy więzień a. obostrzo
nego postem—Wina Jędrzejewskiego 
poleca na tem, że »rnbił on do prokura 
tory i doniesienie, jhktiy sierżant policyi 
Gawl k i konfident Leibel nrali od zło 
dziei i o i prostytutek łapówki i dopu
szczali się licznych nadużyć. Leibel i Ga 
wlik aresztowali raz podobno w nocy 
niejakiego Habera, notorycznego zło
dzieja, pos2ukiwanego listami ęoficz? 
mi,odebrali mu gotówką około 600 koron, 
następnie tej samej nocy wypuścili go 
z aresztów policyjnych, udali się razem 
lo kawiarni, później do domu publi

cznego, gdzie wesoło się zabawiali, wre 
S7cie wzięli dane dziewczyny z łupana? u, 
pojechali znifmi na Słomiankę (karczma 
za miastem) i tam się zapijali. - Oskar
żeń swoich Jędrzejowski nie umiał udo 
wodnić—podobno dzięki temu, że iłoli-
cya zawczasu usuwała lub nastraszała 
wszystkich świadków, którzy by mogli 
zeznawać na jej niekorzyść. 

Agi tacy a za pows/.echnem glosowaniem. 
SAMpOR—Dnia 1 bm. oibył się tu 

wiec ruski, przy udziale 5000 iudzi. Głó 
wną mowę powiedział rtr. Stachuro. 
Chciano urządzić pochód, lecz starostwo 
zakazało. 

STANISŁAWÓW.—Dnia 30zm. na 
placu Targówka odbył się okręgowy 
wiec chłopski w sprawie reformy w> bor-
^zej. Ik»ć uczestników obliczają na 
8.000 ludzi. Prezydował ks. Barysz 
Uchwalono rezolucye za powszechnem 
głosowaniem i posłano ją do Wiednia 
baronowi Gautschow i. 

PODWOŁOCZYSKA-Na dzień 25ty 
zm był zwołany do Podwłoczysk wiec 
chłopski,lecz starosta ze Skałatu zakazał 
wiecu, wobec pogłosek rozpuszczanych 
przez tutejszych rx acherów polity 
'znych, że chłopi chcą rżnąć Polaków i 
Żydów. Chłopstwo, nie wiedząc o zaka 
zie. przybvło na wiec w olbrzymich ma 
sach—około 10.000 ludzi. D »aj komisa
rze mają< y do pomocy 30 żaidarmów 
starali się rozpędzić chłopów, lecz na 
próżno. Socjalista Iwaszko miał krótką 
mowę do tłumu z wysokości pa-kanu. 
poczem zamiast wiecu urządzono pochód 
przez miasto. Na czele pochodu był nie 
siony czerwony sztandar. 

Morderstwo. 
DĄBROWA —W Sikorzyćach. w pow 

dąbrowskim 66 letnia Agnieseka R<»jek i 
iej 17-letnia córka Kataryna w okrutny 
sposób zamordowały 30 letnią Reginę 
Wielbłąd. Zbrodnię popełniły w nocy w 
jej własnym domu, a następnie zawlokły 
ciało zamoriowanej pod i any don, od
dalony o kilkadziesiąt kroków, i tam je 
zostawiły. Pobudki zbrodni nie są jt-
szcze dostatecznie wyświetlone. Morcer-
czynie aresztowano. 

* Agitacya siczowa. 
NIZNIOW.—Wieczorem d. 20 zm. ro

zlepione zostały w Niżnowie ogromnego 
rozmiaru afisze nawołujące Runinów do 
szybkiego działania i wydobycia się z 

Gwałty ruskie. 
KOSO W. -W Tudiowie pol Rutami 

obili chłopi Wójta i jego *yna w tak n,-e 
ludzki sposób, że ż>c.iu ich zagraża nie 
bezpieczeństwo. Powodem zemsty była 
energia wójta, *t.órv, bronią; majątku 
gminnego^ ni^dozwalał na niszczenie 
lasu i ściągał naltż tości jrnnione. Po-
dokona MU tej zemsty k'lkuset ludzi 
z Tudiowa udało się (lo starosty ze skar
gą na wójt*. 

Straszne skutki • ktplo/y*. 

JAROSŁAW. ~D zorry domu Jani 
Anna Brzękowie dostsli zkądciś (ond<> 
bno skradli komuś) blaszancę wódki 
zawierającą 20 titrów. Gdy przelewali 
wódkę do flaszek wczesnym ri ikiem w 
niedzielę prr,y śyiecy, wódka zapalił* 
się. M >rze płomieni oblało całą izbę 
Br^ęko^ie doznali tak ciężkich popa 
rzeń, że w ciągu doby zakończyli żjcie. 

I nie»a2nienie mandatu. 
GORLICE.—Namiestnictwo unieważ 

niło obiór socyali^ty Tokarskiego na 
członka rady miejskiej, pod pretekstem, 
że p. Tokarski nie płaci żadnego poda 
tku. Pan Tokarski twierdzi, że płaci aż 
dwa podatki,tak więc za prawdziwą przy
czyną unieważnienia mandatu trzeba u 
ważać tylko tę okoliczność, że p. Tokar 
ski jest socyalistą.. 

Szczyt prawa. 
ZABRZE —Pewnego dnia na kopalni 

"Królowej Ludwiki" zachorował pewien 
robotnik. Osłabł nagle i był bliski omdle
nia, wskutek czego op-iścić mu-nał pracę 
i udać się do domu. Aby się erzeźwić, 
wstąpił do składu i wypił but*lkę wody 
selt^rskiej. Obecnie sąd w Zabrzu skazał 
właściciela sfcła iu na 30 marek kary za 
to, że nie mając koncesyi na wyszynk, 
pozwolił c horemu robotnikowi wypić wo
dę w składzie. 

Wypndek kolejowy. 
MIKOŁCW.—Na tutejszym dworcu 

kolejowym odłączyły się w niewj tłoma-
czony sposób od pociągu cztery wagony 
w chwili, gdy nadchodził z przeciwnej 
stronv pociąg towarowy. Zderzenie było 
bardzo silne, jeden hamulczy zostił za
bity. ki* rowiuk pociągu i dwaj inni u-
rzędnń*y są ranni. Sieim wagonów jest 
uszkodzonych. 

" Deutsche H ii tschaft." 
BYTOM.—Dnia 29 zm. zapadł wyrok 

i w procesie przeciwko radcy sądu Błu-
| menbergowi o oszustwa. Skakano go na 
i pięć lat więzienia zwykłego i utratę praw 
! honor iwych na przeciąs: citerech lat. 
| Wraz z nim skazano na dwa lata więzie
nia lichwiarza Abrahama, który był mu 
pomocnym w jego cszukańczyjh mani-
pulacyach. 

H. K T 
KATOWICE.—Powstał ti zamiar zbu 

dowania na południowej stronie miasta 
szerejuru domostw. Z tego porodu wro 
cła w ska hakatvstyczna gazeta "Schloe-
siache ̂ eitung" wywietrzyła wtem przed
siębiorstwie osadnictwo polskie i przy 
pomniała ustawę o osadnictwie, na mocy 
ictórej nużnaby tego przedsiębiorstwa 
zakazać w imię ratowania niemczyzny. 

Pożar w kościrle 
TRZCIANKA. — W kościele katolickim 

w Róży powstał ogień w niewytłomaczo-
ny dotychczas sposób. Ołtarz spalił się 
prawie zupełnie. Pastwą płomieni stały 
się także przybory kościelne, jako to lich
tarze, krucyfiksy dywany itd., warto
ści 1G00 marek. 

Rozwiązanie rady powiatowej. 
ZBARAZ —Na podstawie zarządzenia 

namiestnictwa nowo o oraną radę powia
tową tutejszą rozwiązano, i zarządzono 
nowe wybory. Rozw it»zanie rady nastąpiło 
podobno z tego powodu, że wybrała oia 
wice marszałkiem powiatowym socyali 
8tę, p. Ostapczu&a. 

ZIB0R HiEIHIECII 
"Emigranci" w kłopotach. 

KATOWICE. —W hotelach tutejszych 
od pewnego czasu meżna znalfźć pi kil 
ka rodzi \ z Królestwa Pulskiego i Rosyi. 
Rodziny te po wvdaniu w Berlinie przy
wiezionych zasobów pieniężnych, pożyje 
żdżają ,na pogranicza, sk.^ i wysyłają te
legramy do kraju o nadesłani pieniędzy 
na dslszą podróż powrotną. Niektóre o 
fiary własnej lekkomyślność już miały 
zatargi z hotelarzami, którzy, grożąc po 
licyą, domagają się codziennego reguło 
wania rachunków. Zdarza się iż "emi
granci" wy sprzedają w Katowicach 
kosztowności,wyjeżdżają do mi»st pobli
skich w Królestwie Polskiem, gdzie-jak 
sądzą—łatwiej im będzie oczekiwać na 
fundusze z cesarstwa-

Skutki wpajania przesądów. 
BYTOM. —Sąi tutejszy skazał dwóch 

17-letnich młodzików z Nowych Hajduk 
na cztery lat* więzienia każdego. Ktoś 
im nsgadał, że jeśli pieniądz się włoży 
umierającemu pod język i czeka aż umie
rający umrze i stwardme, to wtedy taki 
pien ądz, choćby tysiąc razy wydany, 
zawsze powraca do swego włsśjiciela. 
Młodzieńcy u vierzyli w tę głupotę i w 
lasku rod Niedźwiedzińeem chcieli za 
mordować pewnego robotnika jedynie w 
tym celu, aby przyjść w posiadanie ta
kiej "cudownej" monety. Przechoinie 
spłoszyli młodzików, a bezprz> tomnego 
robotnika ocucili i olstawili do lekarza. 

Śmiertelne poparzenie 
SĘPOLNO.—Robot lica Gagla, zajęta 

z rana sprzątaniem, pozostawiła dwoje 
małych dzieci same w dom i. Starsze i 
d cieci, chcąc się przy otwartym piecu 
ugrzać, zbliżyło s ę zanadto do ognia; 
płomienie uchwyciły ubranie dziecięcia, 
a to, nie wiedząc jak sobie inaczej po-
módz, położyło się do łóżka. Ogi^ń natu 
ralnie przjb-ał wskutek tego większe 
jeszcze rozmiary i, nim sąsiedzi przy
biegli z po nocą i pnżarprzvtłjmili. due 
cię tak się poparzyło, że następnej nocy 
umarło. 

Kudowa kościoła uległa zwłoce. 
PNIAKI (naGórnym Śląsku)—Na bu

dowę tutejszego kościoła św. Józefa wy
dano już 200.000 marek. Kościół atoli je
szcze nie jest ukończony. A ponieważ 
niema widoków, żeby do wiosny zebra 
no większą sumę pieniędzy, budowa ko 
ściola nie będzie prawdopodobnie ukoń 
czona w tym roku. 

Nieostrożna matka. 
BNIN —W Błużejewie żona chałupni

ka Przybyła zaniosła mężowi, pracujące
mu w Usie, obiad, a pozostawiła czwero 
drcbnych dzieci w izbie—i izbę zam
knęła. Dzieci bawiły s'ę ogniem z że 
laznego piecyka, zapaliły pościel i u-
dusiły się wszystkie d>mtm. 

Samobójstwo w pociągu. 
MTKOŁOW. — W wagonie 4^j klasy 

zastrzelił się na tor>ie Katowice Niemcr-
Racławiee 26-letni pozłotnik introligator
ski Jan Szewcz* k <. Mik<łowaf pochodzą
cy z Sredn ch Łazisk.i Powód simobój 
stwa nieznany. 

Wyśledzenie mordercy. 
1 BRZKZ.INKA.—Aresztowano tu kłu

sownika Wróbla pod zarzutem, że zamor
dował przed dwoma laty gajowego Lisz
kę. Rozprawę naznaczono na 6 lutego br. 
Wyrok jeszcze nie znany. 

Wzrost miasta. 
TORUŃ.—Od Igo kwietnia przedmie

cie Mokre przyłączonem będzie do yrm 
ny miejskiej. Wuś ta liczy około 12 000 
mieszkańców. Po przyłączaniu miasto 
liczyć bę izie około 50,000 mieszkańców. 

Walka ze szczurami. 
WSCHOWA.—Szc7iiry tak się roz

mnożyły w całem mieście, że d. 19 zm. 
z rozporządzenia policyi odbyło się ogól
ne trucie szczurów. 

Wykonanie wyroku. 
BUDZISZYN. Kat ściął głowę 

szklarzowi Linkemu, którego sąd skazał 
na karę śmierci za zamordowanie żony i 
czworga dzieci. 

Bankructwo. 
TCZE^.— Zbankrut »wała tu założona 

w r 1901 fabryka biszkotó*. Niedobór 
wynosi 140,000 marek. 

Wypadek na jeziorze. 
SWIECIt.—Na jeziorze wiejski#>nr we 

Wętwiu załamał.* się rśm osób- Jeina 
kobieca i troje dzieci utonęło. 
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ROZWESEL SW0J DOM 
Jest to n»Jt.odowi)k'i«zv lecs 1 najtafigxy insi 
syczny sprzedtwany. baje więcej przyjemnoftet, 

DOMOWYCH SKtt/Y.NŁK SUZTCSmrCB 
Instrumem.^ 

muzyczny sprzedtwany. UHje więcej przyjemnoftet, anttelf 
$100 organy 1 iuoina na nim eawez* grać Jakąkolwle) 
mplodyą. Nie potrzeba wykszU^ceoia murycznego. t»o m 
instrumencie tym nawet dziecko grać może. Waeysc: 
kt&rzy ten Instrument sobie zakupili 
w o l e n l ,  p o n l e w & i  p r z e s z e d ł  i c b  o c z c . . .  
przeszło luO kawałków jak to wykazuje linia z ka 
ekrsynkq muzyczną posyłana. Moina jej uiywać w dom? 
przy śpiewie dzieci, w iowarzyatwach i w czasie różnyc» 
zgromadzeń towarzyskich. Opfaci wam ei^ w jednej nocj 
skoro niyta do przygiywanla do tańca Ora giotno V 
wystarczy ca każdą zwyczajny hal^. Hymny, marsxe. 
walce, polki, polki-mazurki, kadryle, jaa rOwnież naj 
nowsze śpiewy popularne oddaje ten instrument i takt 

rĄ doskonałością jak tylko najlepsi muzykanci mogą. PU 
"o dz,ecl wielką uciechą. % 
>P Wałek, jak widać na rycinie, ma stalowe sztyfcikl 

które graj} podczas gdy walec slą obraca. Powtórsy Aplcu 
inb taniec bez zatrzymywania. Ten prawdziwie zadziwiający instrument kosztuje tylko MW. 
Tysiącami się sprzKląje. 8przedajemr piąkne harmoniki po najniższych cecach. Ale 
poszlecle dzisiaj ^i.oo jako zaliczką, my poszlcmy wam Domową skrcvnk^ Mazycapą Cin% 
a przy odbiorze tejże zapłacicie reszty tj. ^4 00 Agenci dobrze sarabląi^ w 
Ądreeujcia.' Stafid^d JU»ufactBrlag j>Mk *e,T Torlt F-

MAKESHos 
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