
Rozruchy w Rzymie* 

Z Rzymu donoszą pod datą 
14 

maja: 

Jak mbła grudka śniegu, sta- 

czając się na dół po śnieżystych 
zboczach gór, urasta w niebezpie- 

czną lawinę, a mata iskierka staje 

się częstokroć przyczyną pożaru, 
tak nie mające na pozór wielkie- 

go znaczenia nieuwzględnienie 
żądań kilkuset robotnic 

w turyń- 

skiej fabryce wyrobów bawełnia- 

nych wywołało pożałowania god-. 
ne rozruchy w wielu zifaczniej- 

szych miastach Italii» 

Po spokojnym przebiegu świę- 
ta robotniczego zażądało około 

900 robotnic z fabryki Baasa, aby 

im liczbę godzin pracy; z jedena- 
stu zmniejszono na dziesięć, a 

gdy żądaniu ich zadość nie uczy- 
niono, zaczęły strajk, do którego 

wnet przyłączyły się robotnice 

innych zakładów tkackich w 
licz- 

bie kilku tysięcy* Za ich przykła- 
dni poszli robotnicy 

— płci mę- 

skiej i strejk stał się ogólnym, 
przybierając charakter rewolu- 

cyjny oporu przeciw władzy pań- 

stwowej i wojsku, użytcn 
1 do u* 

trzymania porządku. 
Przeciągające ulicami tłumy 

robotników, wyrostków i wszel- 

kiego rodzaju urwiszów zaczęły 

dopuszczać się ekscesów i wan- 

dalizmów, niszcząc własność spo- 

kojnych mieszkańców i zarzuca- 

jąc -radem kamieni policyę i woj- 
sko, które z prawdziwie heroicz- 
o i c cierpliwie a 

długo te zaczepki, poprzestając 
^ na rozpędzaniu tłumów szarzami 

kawaleryi bez użycia broni, choć 
wielu żołnierzy i kilku oficerów po 

części ciężkie nawet odniosło ra- 

ny. Gdy nadużycia te, wywołane 
przez niesumiennych agitatorów, 
coraz groźniejszy przybierały 
charakter, użyły broni w obronie 

własnej wojsko i policya, która 

dała kilka strzałów przed domem 

robotniczym. 
Powstało stąd wśród proleta- 

ryatu oburzenie, wywołało strajk 
ogólny i rozruchy w wielu mia- 

stach jak: Ankonie, Medyolanie, 
— ̂ frerarze^ Florencyi, Liwornie i 

innych, a szczególniej w Bolonii, 

gdzie tłumy gorszych jeszcze i 

groźhiejszych nia w Turynie do- 

puszczały się ekscesów i napaUci 
na policyę i broniące porządku 
prawnego wojsko, które i tu dało 

dowody wielkiej cierpliwości i u- 

miarkowania. 

Zdawało się, że stolica kraju 
wolną pozostanie od tych smut- 

nych wypadków; zwłaszcza, że 

pierwotna ich przyczyna usunię- 

tą została przez uwzględnienie 
żądań pracownic turyńskich i że 

dobry przykład robotników w Ge- 
nui i Perugii i innych miastach, 
gdzie nie dano się nakłonić do 

strajku ogólnego, działał uspo- 

kajająco na umysły* . 

Tymczasem stało się inaczej, 
i przez półtora dnia byliśmy w 

Rzymie świadkami strajku ogól- 
nego i barbarzyńskiego rozpasa- 
ńia się tłumów, które w wielu 

centralnych ulicach miasta róż- 

nych dopuszczały się nadużyć 
pomimo, że zarówno socy al i sty- 
czni posłowie, jak i większość za- 

rządu izby robotniczej przeciwni 
' byli urządzeniu ogólnego strajku, 

jako bezcelowego, a nadto szkod- 
liwego interesom samychże robo- 
tników, 
Wbrew tym rozsądnym gło- 

som po długich, do północy w u- 

biegł$ środę trwających naradach 
ogłosili pa własną odpowiedzial- 
ność strajk ,ogólny najzagorzal- 
si członkowie Wykonawczej ko- 

nisyi izfcy robotniczej, 'nazna- 

czywszy na południe, dnia następ- 
nego początek sfr-aikdf.£ wzywa- 
jąc proletariuszy na zgromadze- 
nia. mające się ódbyć w ogrodzie 
botanicznym na Monte CoeTib- 

Wskutek tego ustał we czwar- 

tek popołudniu wszelki ruch 

tramwajów, omnibusów i dorożek 
i nastała cisza, przypominająca 
pozbawioną koni i wszelkich we- 

hikułów Wenecyę. 
Niedługo jednak trwała ta ci- 

sza, gdyż na wezwanie agitato- 
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.shoofsrheum, 

rów zaczęło się wnet gromadzić 
wiele burzliwych żywiołów po- 
między Colosseum a botanicznym 

ogrodem, skąd 'potem ze sztan- 
darem czerwonym przez via Ca- 

vour, Alessandrina i forum Tra- 

jana ruszyły na plac Wenecki. 
Tu 

jednak zagrodziły im drogę poli- 

cya i wojsko. Rząd bowiem do- 

wiedziawszy się wcześnie, na co 

się zanosi, porobił w nocy jeszcze 
odpowiednie przygotowania i ka- 

zał porozstawiać oddziały pie- 

choty, konnicy i gwardyi poli- 
cyjnej w rónych punktach miasta 

a nadto na bocznych ulicach po 
kilku strzelców z welocypedami, 
którzy w ten sposób wcześnie za- 
wiadamiać mogli liczniejsze poste- 
runki i sprowadzać je na zagro- 
żone punkta, prócz ,tego towarzy- 
szyli oni jako straż bezpieczeńst- 
wa wózkom pocztowym, zabie- 

rającym ze skrzynek listy. 
Gdy tłumy rozpasane, wśród 

których (jak to wszędzie się dzie- 

je), wiele było niedorosłych ło- 

byzów, dotarły na plac Wenecki, 

Wystąpiły przeciw nim policya i 

wojsko, usiłując rozpędzić je i 

plac opróżnić- Tłumy atoli oęar- 
ły się i zarzucały obroficow Bez- 

pieczeństwa publicznego gradem 
kamieni, którymi w wielkiej ob- 
fitości napełnione miały kieszenie 

Wielu agentów policyjnych i żoł- 

nierzy odniosło kontuzye i lżej- 
sze lub cięższe rany — jeden żoł- 

nierz spadł nawet bezprzytomny 
z konia, innemu łotr jakiś ude- 

rzeniem w twarz wybił dwa zę- 

by. Później tłum wdarł się w inne 

ulice, zmuszając kupców do za- 

j my kania sklepów i rozbijając o- 
! okna wystawowe, których zaw- 

czasu nie zdołano zamknąć. — 

j Nie obyło się przy tem i bez re- 

! akcyi zagrożonych; w kilku miej- 
i scach właściciele magazynów, a 

! nawet goście siedzący przy stoli- 

I kach przed restau- 

j racyami, g di y robot- 

nicy rozbijać chcieli okna, talerze 
butelki z winem, lub szklanki, od- 

pierali skutecznie ataki ich, kija- 
mi lub restauracyjnemi krzesła- 

mi- 

Sceny tego rodzaju odbywały 
się przez całe poobiedzie w mi- 

niony czwartek i przez cały dzień 

następny, koncentrując się prze- 
ważnie na Corso Umberti i w u- 

licach położonych obok, tudzież 
na placu Gesu, Vetoezia i Colon- 

na. Niepodobna opisywać szcze- 

gółowo wszystkich wypadków, 
jak to czynią tutejsze dzienniki, 

dość wspomnieć, że tłumy przez 
Via Muratte i Piazza delia Pietra 

wdarły się i na Monte Citorio, u- 

siłując dostać się do parlamentu, 
od czego jednak odwiedli je so- 

cyalistyczni posłowie, wyszedłszy 
z izby na ich spotkanie. Zacho- 

wanie się tych panów dosyć dzi- 
wnie się przedstawia. Z początku 
nibyto przeciwni byli ogólnemu 
strajkowi; kiedy jednak znaleźli 

się wobec tłumów witających ich 

gromkimi okrzykami, dolewali 

oliwy do ognia swemi mowami 

i to tak na placu Monte Citorio, 

jak i na drugiem piątkowem 
zgromadzeniu w botanicznym o- 

grodzie. Wysławiali bowiem so- 
lidarność proletaryatu i wspania- 
łość manifestacyi, ogłaszając ur- 
bi et orbi z emfazą, iż pokazało 
się, że Rzym nie .jest miastem 

Papieży i księży, ani mieszczu- 

chów, ale miaątem ^roletaryu- 
szy i robotników- Zapomnieli tyl- 
ko o tem, że tak długą, bezkarną 
gospodarkę zawdzięczali i w 

Rzymie tej nadzwyczajnej cierpli- 
wości wojska,, co bez szemrania 

poddaje się zakazowi użycia bro- 
ni palnej i nie chcąc doprowadzić 
do rozlewu krwi, bardzo względ- 
nie pośtępowało sobie przy roz- 

pędzaniu tłumów, które nakoniec 
©pdzieliwszy się na kilka partyi, 
fuszyły i w dalsze częśfci miasta. 
Jedne z nich dotarły aż na Tra- 
stevere, gdzie tylko wczesnemu 

odparciu ich przez policyę i woj- 
sko zawdzięczać mają, że obu- 
rzeni mieszkańcy nie odpłacili im 
z nawiązką wszczynanych niepo- 
kojów. Inne znów ruszyły ku Wa- 
tykanowi ; tu jednak zaraz za mo- 
stem na piazza Pio, silny oddział 

1 wojska zmusił ich do odwrotf! 
ł 

gdy inne oddziały umieszczone 

yzj Borgo Pia, Porta Angelica 
placu Piotra, nie dopu sz- 

lCźały możliwych od strony Prati 

Gdy się to działo na ulicach 

miasta, w parlamencie interpelo- 
wali posłowie socyalistyczni pre- 
zydenta ministrów, czy rychło wy 
puszczeni będą na wolność licz- 

ni ekscedenci, których tak w Rzy- 
mie, jak i w Turynie, Bolonii i 

innnych miastach poareśztowano, 
i c*y ukarani będą żołnierze i po- 

licyancirf którzy użyli broni prze- 
ciw manifestantom. 

«—o 

W niedzielę, 3-go czerwca 
r. b., Gniazdo „Sokół Polski w 

Town of Lake, Chicago", po- 

wtórzy na ogólne żądanie publi- 
czności piękny utwór, p. t. „Kra- 

kowiacy i Górale", czyli „Zabo- 
bon", J* K- Kamińskiego. • 

Przedstawienie odbędzie się w 
-sali Columbia, róg 48-ej i So. 

Paulina ul. 

Początek o godz. 7-ej wieczo- 
rem. 2 c 

o 

$18.00 Do New Haven, Conn.» i 

z Powrotem. 
z dopłatą $1.00, z Chicago, dro- 

gą kolei żelaznej Nickel Platę, 

dnia 2go, 3go, 4go i 5go czerw- 

ca; taksamo przez Nowy York 
przy cenach ekskursyjnych. Czas 

powrotu do dnia 30g0 czerwca, 
za poprzedniem ułożeniem się 
co do prolongaty. Ofis kolei że- 

laznej Nickel Platę, Pokój 298 
—113 Adams st.» Chicago. 

(12-14-17-21-24-28 m. i 1 cz.) 
o— 

EXTRA! 

Polaka Spółka "Home Clothing 
Co.," 594-596 Blue Island ave., 

zrobiła następują ofertę na ten 

tydzień' 10 procent na dolarze 

hęidziie opuszczony na każ-dem 

ubrani-u odi regularnych cen tyl- 
ko w ten tydzień. Njajlepsze i 

najtańsze ubranie na Święta moż- 
na kupić tylko w polskim skła- 

dzie "The Home". 

1 cz. 

o : 

Żydzi fabrykantami bomb. 

Donoszą z Mińska pod datą 13 

maja: 
' 

Wielką wrzawę wywołało w 

mieście naszem wczorajsze wy- 
krycie fabryki i składu bomib, 

oraz materyałów wybuchowych 
i całej biblioteki rewolucyjnych 
książek i broszur. Na rogu ulicy 

Romanowskiej zauważono wie- 

czorem wydobywające się iskry 
i płomienie z komina domu, na- 

leżącego do p. Odyńca, a zamiesz 

kałego wyłącznie nieomal przez 

ludność izraelicką. Przypuszcza- 
jąc, iż wybuchł tam pożar, ze- 

brało się zaraz nieco ludzi, a w 

taj liczbie i paru policyantów. Ci 
ostatni weszli na dziedziniec, aby 

się przekonać o istotnym stanie 

rzeczy, gdy niespodzianie spo- 

strzegli stojące na dziedzińcu 

wiadro, a w niem diwie gotowe 

już całkiem bomby. Zaraz więfć 

otoczono dom, a przekonawszy 
sig, iż pożaru niema, a tylko był 

chwilowy wybuch z komina, roz- 

poczęto poszukiwania. Okazało 

się, iż na drugim piętrze zajmu- 

je mieszkanie Wulf Funt„ żyd, 

skąd właśnie wybuch nastą- 

pił. 
Dalsze poszukiwania wyKryiy, 

iż u Funta przebywało od nidja- 
kiegoś czasu trzech mffodych lu- 

dzi, którzy przyrządzali bomby. 
Znaleziono) dynamit i wszelkie 

potrzebne materyały. Oprócz 

wyniesionych bomb na dziedzi- 

niec, które tym sposobem „fabry- 
kanci" chcieli zabezpieczyć od 

wybuchu gdy przypadkowo część 

dynamitu się zapaliła jeszcze w 

składzie drzewa kilka gotowych 
bonnb i parę już rozpoczętych. 
Oprócz tego okazało się jeszcze 
kilka rewolwerów, zapas kul i 

ogromne mnóstwo proklamacyi, 
broszur i książek rewolucyjno- 

socy]aii8tycf&nych:, przeważcie w 

żargonie. Biblioteka mieściła się 
również w składzie 'na drzewo, 

po za materyałem opałowym. 

Były również też tam jeszcze 

worki z dynamitem i piroksyli- 
ną. 

Zaraz po wybuchu winowajcy 

zbiegli, .tak, iż na razie policya 
nikogo w mieszkaniu nie znalazła. 

\ykrótce jednak aresztowano w 

mieście paru „fabrykantów". Wy- 
robem bomb trufdftiłip się podobno. 
pięciu ludzi. Wypadek ten wywo- 
ła? nie mały popłoch, zwłaszcza 
-wśród hidności żydowskiej. ; 

^%%%%1'O-ZH'ÓŁCIE haktmanowi umeblować wasze mieszkanie. %%.%% 

LEP5ZY I HOJNIEdSZY 

PLAN KREDYTOWY 
PLAN KREDYTOWY HARTMANA jest nowym planem, ulepszonym p'anem, lopszym planem niż inne. Jest on szczególnie przeznaczony na uwzglę- 

dnienie warunków pożądanych przez robotnika i pracującego na niewielkiej 
pensyL Stanowi on usługę dla ludu, dla całego ludu JeU on prmwdzlwym kredy- 
tom. Poprosttt, doprowadziliśmy nasz plan do takiego stopnia doskonnłości, że 
st ije źródłem jak największego dobra d!a każdego poszczególnego odbiorcy. Jest 
on wyjątkowo liberalnym, daleko liberalniejszym od innych istniejących planów 
kredytowych, uwzględnia waszą wygodę bardziej niż inne. Dajemy naszym odbior- 
com wielką swobodę w odpłatach, nie żądamy pieniędzy podczas ich choroby lub 
bezrobocia. Staramy s wygodzie im we wszelki możliwy sposób Takito plan kre- 
dytowy jest teraz na \V«gze usługi, korzystajcie 7eń dowolnie. 

W szystkie cztery składy HARTMANA są otwarte każdego wieczora. 
^ - * 

Mission Kolebacze ze O JK 
Zwietrzałego Dębu, • ** 

Posiadają eitra grabą rum®, szerokie siedzenie, azerokld po 
ręczę 1 panelowe oparci*. 8ą zrobione z efjifo-dtjbowego drze- 
wa wykończone na unosób zwietrzałego dąbu. Nader elegancki*' 
bardzo trwałe k lebscie. Daliśmy zrobić takowe w wielkich 
ilościach dla naazych ii składów; jestto oferca niebywałe] wart. 

Czysto Dębowe 
Gotowalnie. 

8.75 
Zrobiono z pięknego 
wybranego dtjbowejro 
drzewa, elegancko wy 
k^ńczoneso i ręcznie 
politurowanego; posia- 
dnjn pypznie wypukło 
aórne eanflady, dużo 
walne francuskie zwie- 
rciadło i pięknie rzeź- 
bione ramy 1 podstaw- 
ki. W modele uderza* 
juce piękności, zrobio- 
ne wyittc/.nie Hurtma- 
rai w całości gwaran- 
towane. 

Warunki: SI Gotó- 

wką, 50c Tygodnio- 
wo. 

Kombynacya do Sypialny, Q 

Łóżko, Sprężyny i Materac. O. IU 

Każdy przedmiot w tym komplecie jeat jak najrzetelniejsze, 
go gatunku. Łóżko jeat pląknego modelu, jak na iluatracyi, 
zrobione z grubych rurek, » ozdobneml spojeniami. Można 

je dostał na żądanie w każdym popularnym kolorze emalu. 

Sprężyny 1 Materac są równie znakomitego gatunku i 

wszystko jest gwarantowane, 

Warun. $1.00 Gotów., SOc tygodniowo. 

Hart mana Specjalne Q RA gfr 
Go-Cftrt Wózik, U.UU 

" 

8ą nowej akładaoej konatrukci l. W birdxo pięknym ziokrn- 

fl nym 
modelu z ptękule uplecl nyin trzcinowym koa ero. 

rzclna ut\w<na w t>eh wA*ikach j*n importowaną z Iuóyl 
Wschodni b 1 jeat nader pięknego gatunku. Poaladtją 19 calowe 
kot* z prutymi gunaowenil niatt-r^cykoweml obrnc/.ninl, ratnn z 

mjlepaaej atoli, grabo emaliowana. Kompletnie z par»eo- 
lem za 9.80 

Waronkl: 91.00 Gotówką, flOc Tygodniowo. 

i 
t 

Hartmana Bru- 
kselskie Kobie- 

rce, 8.8x10.0, 
Specjalnie. 

10.75 
Kobierce te sq zrobio- 
ne bez szwu. C/ysto 
waintbns i wi rited; w 
pl^knjch.wyJntko\rvcli 
wzorach » tujpltjknlel- 
szeini ufcarwien aml. 

"^Myły zrobione apecial* 
tle dla akładów llnrt- 

mana, aą dycbtownle 
tkane 1 nader trwale. 
Katdy i olch Jest w ca- 
i ści g« arantowany. 

Warunki: 91. Gotó- 

wką, SOc Tygodnio- 
wo. 

GŁÓWNY SKŁAD 

223, 225, 227 i 229 

WABASH AV. 

FILIA ZACHODNIA 

171.173 W. MADISON 
111 DAWNIEJ PEOPLE8 
Ul— OLTFITT1NG COMPANY 

Wielkie składy w Chicago, 22 w Stanach ZJedn. FILIA PÓŁN-ZACHOD. 
061 I 963 

MILWAUKEE AV. 

FILIA POŁ ZACHÓD. ^ 
I II BLUEISLAND AV. ^ 
RÓG HARRISON UL. ^ 

! 1XTRA! 

SKA SPO 
EKTRA! 

LKA 

694-596 BLUE ISLAND AVENUE. 

Zrobiła następującą ofertę tylko na Święta i dlatego, 
w sobotę 10 procent bę- 

dzie opuszczony na dolarze od regularnych cen 
na kardem ubraniu. Najtańsze i naj- 

lepsze ubrania można kupić tylko w polskim składzie 
THE HOME. 

Ostatnie IO dni 
tej wieikiejjprzedaźy! 
20,000 najmodniejszych kapeluszy 

i banetów na wiosna 
DLA DAM, DZIEWCZĄT I DZIECI, 

po cenach niesłychanie niskich, 

aby ich się pozbyć w jak najkrótszym 
czasie, bo gmach, w którym się mieści mój magazyn 

moauiarsiu musi 

być zerwany a w to miejsce przyjdzie wielka 
kamienica. 

Nie marnujcie czasu nachodzeniu po innych sztorach, przyjdźcie 

wprost do mnie i wybierzcie sobie elegancki kapelusz na wiosnę po 
cenie bajecznie niskiej, bo za kilka dni już będzie po sprzedaży. 

M. DROZDOWICZ, 
500 Milwaukee Ayenue, • wprost w Els ton Ąyeniie. 

(rozszerzenie tył). 
Żadnego cięcia ani bóla 

8 
WYLECZĘ W 5 DNIACH HYDROCELE 

" 

Chce wyleczyć ka<deco mąic*yznę cierpiącego ba Varlroc«le, Strykturą, Zaraźliwe 
Zakateole 

Krwi, Osłabienie Nerwowe, Uydroo-le, albo ct oroby Mlędzykrocza. 
Tą korzystną ofertą robimy Ula wszystkich trcb. którzT wydali swoje pieniądze dla nyle- 

crenla slą bez skutku, oprócz t«po, aby udowodnić wszystkim tym, którzr byli leczeni pr/e« 
tuzin lub więcej lnn>ch doktorów lecz bez skutku, te ja mam jedyny sposób za pomocą którego 
Was raz Da zawsze wyleczę. 

I 
Nie płaćcie za niewyleczenie tylko za wyleczenie. 

Dolegliwości żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zaeUraate, stanowozo wyleczą. 

PŁUCA. 

Cierpiących na dychawicą, 
bonchitla lub auchoty ata- 

nowcso wylecrą podiug mojfj 
iiajnowarej meindy pr*ea 
w/.iewauie Ozallnowago 
Gazu. 

PRYWATNE CHO- 
ROBY MĘŻCZYZN. 
J» wyleczą wa» wybko l ra» 

na Kiwuł 1 to aupełaia 
tnia. 

Porada darmo* 

r Wylef>.am nit itałt. 
I 

I Specyallyi* Chorób 

^KnblH^^łe^cz*xn. 

DOLEGLIWOŚCI B 
NIEWIAST. j* 

Opftdanl* macicy, ból w pU- 
c»cb, białe uptiwy, wylecrone 9 
nt «Uł« moją mctudą le- * 

karską V 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby ekórns, Jako to: Kro 1 

ty, wnody, utrat* wło»£>w Ud. 

Ja w aa wylcczf 
rac na uwiń J 

Mówię po polska. | 

DR.L.E 
GODZINY OFISOWtt 

ZIN8. 247 W. Madison UL, rog Saogamon, CHICAGO fi 
'E: Od 9ej rano du 9cJ wirciór. W nledilcl^ od 9*J rano do 

wleczó^^^ 

DR. J. YOUNG W. 

JEDYWY SPECYALI9TA, kt^rt |f*motu/6 wyteeiyC chore o««y, iał> | 
«*wion« oc«j I tchoriaH powUkł, ifłmtotą, trndny słuch, Min# t u- 

•tacli, k*t*r nou i rtrdte l wyd*i«Tiny a u»«, b«« wt^lądn na to komo 
m al* udało Wylwsiyć. DO^ASOWUJElfr OKULARY. Situeio* otsy wa.dzamy. 

Mimiki: 361 LlNOOLN AVI« <Wł oliowł: OdI*7łp» poŁ| «h»N 
" 

W Niedzielą od *—11 W południe- r' 11 

DR J*. B. ZIELIŃSKI 

Jfatlonsl Bloek.róg Eilwanke® ire. 1 
v Dltlfllon al. Wohod od 19* W. Ditiilon al 

Wwlk* roboty wykwita IMNc MjaowiMgo «y»t» 
Qw»r»ntoj« »«dowol»ol*. U«By oml*rkow»tt» 


