Q~O~~NJA: '
na ~'stroąIC:y 5j)' kop, .ą włęrsz lub j~ 1JIt,j, sce. 'ród' teli:!,tu'60 kOll" rekfąlD-Y po tekście 15 kop.. nekrololda
, . "<.".

,N.desl~~

20

kop~

OgłoS1.enia

Z!lYczajne 10 kop. "
I pół kop. ża wyraz.

'Ogłoszenia małe '~,

,"

~td~ ogłoszeąle najlllftle j20 kap.

.

CZWA-R1:ĘK,

4L,utego 1915r,

l tereplI ~~cho.~"!ęg()~
Na zącąódQi~J wi~owni. wojen:Jej odpar to, a,tak'l fr~ncu~kle" pr7;~'"

""

si~

Iy

pązycjorą' ~a.~zym

pod Per-

pozostałym froncie odbywa:;.
art;y1ęrri$t{ie.

tylko walki

Z terenu ws~bodniełlo.
nad granioy wscho dnio-p runic nQwęgo~ ,
.

'.z

s~iej

VI

Pol~ce: "na"p~no~o4: WIsły

skońq~yły ~Q walkj artyle ryjski e od-

parcie m Rosjan.
Na południe od tłisły dopro wadził atak' nasz na wschód '00' Bolimówa 'do ~debyęia: wslHu~ińa.
Dookoła'Woli$zy<UQwickiel tą'"

czą s~ę· jeszcz e' ~alki.

Od l lu'teg o

wilęt() tu. przesąo .4~ysiące je~ców

zaobyto 6 rosYJskICh karab tnów
maszy nowy ch.
,
Nad Bzurą odp~rliśmy rosyjs kie
ataki ~Qcnę Ila pozy~j ~ n~sze. '
,'

NacZellt8DofDÓ,dztrvo ·WojskOfl)e,

Urzę49WY k.ą,nuIJikąt' a~ąlryac~i.

.. WIEDĘŃ. 2 lutego. .Urzędowo
z·'<ini'a' 2 lut~go 1915 f. W
pgqlną sytpacja nie' z:l}ie-

donoszą
poł~d,jie:

nRa ~ię~
"OdosobniollY ata,k

-<\roą~ową, :pilicą

w

rosyj~ki nad
PpIscę, odparło.

, W Karpafac.h walki w zacho dczęści frontu trwają:
, W śmdku front u W~lczil wojska niemie-ckię' i naS1;9 z POW9dżęlliern.
,?iastępca-stefa szłaIlu gener alneg o
von H o fe r
niej

feldmarszałek-lejtnant.

Nawe

poźyczki

-

Założyciel if/lJldaw ca

3 luteg o.-,Urzędowo.

ciwkó

.

',OR GAN POSTĘPOWO~NARQDOWY.

Os tat ni e

thes.
Na

.

,

wojenne Turcji.

KONSTANTYNOPOL. Parlament turecki jeenągłośnie uchwalił projekt nowych
kredyt6w wojennych na sum~ 10 mi1jon6w
funtów.

Jan Grode k,

Rok IV. -

Nt 22.

broni, skład armii wsp6czesnycb, ich kierownictwo, gziałanie, plany wojennę. Tom
trzeci poświęcony wojnie mąrskiej, tom
czwarty i piąty wstrząś'-" ~ liom e!wnomiDowóz broni z Ameryki.
czno - społecznym państw europejskich,
BERLIN, l lutego. Vos.s. 4tg." dq-. wywołanych wojną, rozwojowi histotyC
;znosi: .New Jork Sun" pis?e, te zllmq': l:!emu idei lozstrzygania
zatargp
w
mię
wienia wójen ne,któ re otrzymała szcZegóF' dzynarodowych' drogą
wą, kwęstj~
nie od R,9sji kQmp~nja . Bethleem Steel strelt 'w. przyszłej wojniepo~ojo
,
ąrganizacji lekarCorporatioą przybrały tilkie rozmiary, te ski~[ itd.
Tom szósty daje streszczenie
W llbiegłyrp mie~iącu tr:zebabyło zaanga- oałej pracy
i myśl przew9dnią całego
ż()wać 20.00 nowyc1t robot~i~6W'. Około dzieła: ideę' wiecznego
poko ju.'
.
10,000 robotników wyrabia same szrapnele. . Lat kilkanaście upłynęło
od ukaza~
się dzieła i $inierci Blochą. 'zmarłegą
Angielskie siły wojęnne Vi Egipcie. nia
ISO:?, rą~u; . ił coraz doskonalsze wyB.a·RZYM. StosQw~Ie do wiadoII1Pści latki iecpnic
zne powiększyły ~~sząe
.Giornaled'ItaIl"a-, ańgie1skje siły wojsko
· zę wojny przez autora mąlowaną w groriajwe w EgipCiewyno~zą 2~0,OOO ludzi.'
czerniej szych barwach.'
,
Maszyny karabinowe-, udQskoqalone
łodzi!! podwodne, działa oblęłnicze 42
cent;, 'Zeppeliny; aeropl any zbierają tui-:'wc ąmierci ziulcznie obfitsze,. aniteli przypuszczał autor. Trwałość bitew,· wędług
Wr.1 899 ~kazało ,się ~zieło Jana przypuszczeli wojskowych.obIicza.na na dwa,
Bloch a,-zna nego ze swych prac w dzie- d.Q pjętn~stu dni przedłużyła· się I1łl,· dwa
dzjnia ekąnotąJi ,i gtaty!>ty4i p. t.'"Prz y- ,tygo9nie.Służb~ wywiadowczą pełnią nie
szłir wo.lg8 pod.względęm technicznym, e- baJony, lecz aeroplany, ~%u~ające 'bomby
lub deszcz zabójczych str~ał.
konomiCznym' i poIitycznytp".
Spełniły się tylko przęwiqywania, te
D~ieło ,swe, owoc: oś~:plecia studjów
.. przyszła wojna nikogo oszczę<J,zać nię
nąd liter~tllrą wojenną i. nad v{sf:elkiemi
kwestjami ekonomicznemi i spoIecznemi, będzie-. ~prawdziły się bardZo B bo~e
śnie" nietylko naniiasta~h i wsiac::h nieą.
mającem.i związek z wojną, przeznaczył
fortyfik
owanych, leczr6 wniet ~a ludności
aut!)r, jatr zaznacza w przedmowie, dla
cywiln
ej,
. zabyt~ach i dziełach sztu~i i
..szer~zego og6łu"· .
••
kultury
:
Czy ten szers~ og6ł, me znający
. Spra'Y'~iło się rpw~ież pr~puszp;e.
zasad' sztuki wojennej, v[2:iął dzieło szegdotomowe do ręki? Wielka wielbicielka niewciągt:l~ęci~ W wir w()jqy tleątralnej
Bl~ 1~., baronowa Su!t~erowa, wyrażała Belgji i '{rrzewidywanię, 'itę woł?~~ walld!Ją
pewne wątpliwości i zapewne w czasach dwa fronty, niemcy ·riajpierw siły gł6wne
PO~Qju»PizyszławQjna· nie wielu miała zwr6cą na I'rancj,ę, aby potem dopiero
czyłelnilró.. szerszego ogółu, odstraszo- skierować je na Rosję. RQwnieżl(rple
nego zarÓw·no rozmiarem ~~ieła, jak te- stwu Polskiemu w z~tatgu II1i~jzy ~Q~lą a
matem nale:tąl.-yią. raczej do takich, jakie Niemcami zg6ry przfżnaCzjłnp, tę .~t!l~i~ $!~
jednym z głó'Ynych' terepów wą..!łti a WarsiEi ch~t'1ie usuwa z przęd oc~u.
szawie
, stano\\'lącej waZne ognisko w
. Lat kilkanaście minęło od' ukaz!lnia
hąic:u~hu forfyJikacji, ciągną(!ycł1 sięw~dłut
się pracy Blocha, dla którego wojna z po,
wodu swej grozy i h!:,zczących skutków Wisly,gro~ić b~d+ie oblętęIlie~
W . r9~d~iale 1}~abe~pjef!zenie Wą~
zdawała Ęię niemożłiwą, at oto rzeczywi~
j)zawy' ~!l- wypad,* oblężenia- r()zl>i~ra
stość przyniosła nam tę "przyszłą wojnę",
autor
możliwość oblężenia stolicy KfÓ~~E.
toczącą siEi w całej grozie
'.
twa. któręj obron!, niewątpl!~ie będzię u, Dzieło stało się aktualnem. ~ z;tcie- porc2Y',vą i dł~gotrwalą, przycz
em wykakawieniem śledzimy przew idywa nia,o- zuję goniosłość ",czesn
ego ~ą9pa~rzeJlia
bIiciania i wnioski, tyczące się "przyszłej W~rBzawy 'f ~ąpasy .zywą,o
ścL
jąq
wojI1j li • • Dużo wrp~dków P?foczyło się się na eblężeni Paryza ił 1870rOpiera
..
w,ęka
ll
przewidzlańyrn b!eglem, meJedno prze- zUJe na sttaszp
e widmo głod~, które wywy.tszyło oczekiwanie, niestet y'zaws ze w czerpało stolicę
Francji.
grozie i n~ gors ze.·
.
Wobec obecnych nawoływań r15ądu
•
"Przyszła wojna- wyp~łma sześS t?- do oszczędności zboża, chleba
i td. warto
mów: dwa pierwsze OmaWIają uzbroJ~D1e przypomnieć Bobie stosun
ki żywnościowe,
armji, działanie wo;sk r6żnychrodza16w jakie punowały w Paryżu:
lJ

·~.

a

"'

Po .}edzenhl,WGłÓ., baranów i koni••toIUlłteDł, prezydjlllllwjdałe' l blenowe ~. pasi L. -e Mblł na pa_hltk, tego fi••
BICZU- ~.nJW et l D e g o.!f1 i a S ~,a,L w ~ w &.
g'''z ,ego .~8I'1eDł..
rów., ktorych oblic30llo· WÓWe2l3B na 25
Mi1łałem rz,iż{ _wśiaohWł~dnle gllber- - -.....
miljonów. Ludność niechętnie godziła si~ nator Bobrin8kif i ~radonaoS!alnik Skaloo
II'"cznłL
Batł} zwierzynę. Profesorowie wydzjał~ pr~ pomo\ly Wojska a- 'tV 'o8tat~ich Cla!la~h·
lekarskiego, członkowie komisji sanitarnej takie ochrany. ;;;Obbcnis, 'lUs ulIcach p ełD1 4
a także członkowie akademji nauk, wal- .łQŻbę wyłaOznf~ stójkowi i:-i>tndarmi, apro- Zmniejszenie się haiJdlu angielskiego.
c~ąc przeciw wstrętowi, dla przykładu n~ wadzeni z Rosji.
,
BRUKSELA, 2 lutego .. Ogłoszone
. publiczn..e m posiedzeniu spożywali wymje·
W ostatnich czasacb Jlojawiły ,sIę we przez v; ydział sta'tystyczny I~ndyńskiej izbl1
nione gatunki mięsa l pierwszeństwo od.. LwowI8, podejrzane <osobistości, rzekomo handlowej dane wykazuj~,. it w ciągu tIli~
dali szi!zurowi. Nie bardzo to jedńak prze· polskiego pochodsenia;'. któ~e lItar~jlł B.ię agi- sięc wojennych, począwszy od csierpniA
konało publiczność. W głudniu płacono I~wą.ć za ~godlł polsko-rosYJską, a.e lIsI,ława. do ~iudnia wiąanie, handel wszecbświa:.'l
.ta szczura po 50 cent., w styczniu 75 cent. nI'], loh n' e odnoazl\ skutku. .
. • towy Anglji zmniejszył się o 5050 miljOit
Koty· były droższe. W grudniu sztuka koW orstatnich czasach spadła na. Lwaw nów franków. ..
.
.. I{atlowizer Zeitung" dodaje, it jeśl~
sztowala 6 frl\nków, w styczniu 12 fr. istna szarańcI8 8~pielów, p~z~watnle IwMięso psie· w grudniu po 1 fr. fuut, w biet, kt~re WBzę~1l1e ,D~d~tswlajll ucha, by wojna potrwa Jeszcze z rok, • w6wcza~
styczniu po 3,60. Konina w,rudniu da· ~8łyszecJ. co kŁos mO!1, I btBda 'ta~~, kto zmniejszy . się handel angielski o 1200
chodziła do 16 fr. za funt,. kura do 26 fr., 81.~ wyrwIe I swobod.nlellZym, ~ROSJI zda- miljardów (t) franków.
królik do 55 fr.,
gęś płacono 140 fr., nIem. Spadną na DIego raWIZJ',. areszto'_.
.
za indyka 180 fr., la szczupaka 2Q fr., za wania, .hłallta cielellna, Cięsto na~et zayłka
WOJRa shaodel ful ... mi.
kal pia 40 fr., za funt masła 12 fr., za w głl\b ROil~i..
.
•. .
ZURYCH, llutego.Wtl'llug doniefunt sera 30 fr., za trzy garnce kartofli
. W sah 8ok~ht-Ma?Jerzy. g.dZI? .seho D si.mia .Naue Zt1richer Ztg~" poseł do Du.
16 franków. Sprzedawano również na tar.. d~l.i., inteligencJa naoblady,~ Wl~n!el. na.. my Wostrotin gbjezdżał nIedawno. Sybir i
gach okazy ogrodu zoologicznego: nie- pIS: .Z e '!f. z.g l ~ d ów. h yg J8 n 1~. 15ą Ych pomi~dzy innemi ue restniezy.ł, w zgroma,.,
dźwicdlrie, .slonie~ wielb14dy, dziki. jelenie. u p r a~. z ~ s l o. o fi o lIt Y e e n la r o z· dz~nin kumitetu giełdQwego. ~ Irkucku~
Oto obrazki. z oblęion~go Paryza, w Cia- m a w 1 a c. (?!)
Ciekawll była zwłaizćza dyskusJa nad posach obecnych nawołujące do oBzćz~dnośOd początku rZl\lów r.s,jakieh S:l!kra- łożeniem handlu fulramr, w toku któreJ
ci iekonomji artykułówspoiywczycb.
dzieże i Ubluki na pouądku d.ieonym.
wvk::Jzuło si~,że skutkiem wojny musiała
W rOIdziałach pOI!więconyeh po lityZ- pałacu nami.stnika, . wywie3iono uśtae tlała 'komunikacja handlowa z iagra.'
ce Niemiec, Francji,Rosji, Austrji, Turcji, bułowIe ukryoiA _arebrne' i poreehm~. nicą. UUDno, ieLipłk, bądź co bądź, jest
Wło~h. Anglji, r~zbi,era !lIoch możli:wość Z muru.um Lubomirskich wywieliol1o IIajc9n- środowiskiem wywozu., Drogi wyjścia
pO~lkłan . eur?peJBklC~ l ~rzych()d~l, ~o nieji~epamil\tki iobrazy.~ilką.naście- do- zgromadzenie nIe znalazło.
WDlosku• .ze WIelka wOJ~a . ~e wydlłJe ,Sl~ mów ł,) dowskich d.dclQtnie zrAbowano.
S
t"
ń k.
prawdopodobną w hllskreJ
przyszłoscl.
. . ...
' ympa Je rumu s le.
Choć "mimo naj szczersze zabiegi gabine..
. Cholera na ft olIkarpacia.
,
KONSTANTYNOPQL. Tutejszy tu.
tów, aby usunąć ostre utargi. grożące
Wiedeń$kie biuro korellpondeneyjn& muński attache wojskowy złożył w ,dniu u".
wojną, wieczny pokój pozoJtanie w ste-' doooai, ie w dolu 27styczaia słwierdlluno rodzin cesarza Wilhelma,· życzenia oraz
rz~ ·m,arzeń dopóty~ ~op.óki nie na.stą.pi w, Grybowie plQó wypadków, cholery u' łoł. wyraził w imieniu armji rum.~ńs~iej. SY.Dl{
mlędzy mocarstwal:ID tak!e. poro~umH;me, nlersy.
patje dla Cesarza oraz armJ! memle~~J;~
któreby doprowa!iz1ło, dZJ~kl ws-polnym u..
O wycafanie Legionu.
Fakt ten wywarł w kołach poh~
siłowaniom do pokojowego rozstrzygni~cia'
Wiadomości GalicyjskIe, wyohodzące nych wielkie wrażenie.
ehronicPi Iych niedomagań, trapiących Eu- w Bernie, donoszą, te Legjon,'ktory w:łl~
l\IiemieóCyletnioy ';'ad D~nki.rką.
ropę· (Tom VI., ~ str. 169,). •
.
ezył pod Łowczówkiam. ZakHczyns?l i TarNieuwe Rotterdam Courant"' d6nosi
.~ak yv zabIegach. 'gabm~to:w, !own~ nowem pod do:,6ditwem POf1łci~.ka' fdd •. z Le Havru: Niemieccy lotnicy zamienadzle~ę po~ła~ał. Bloch w socJalIstach, sąJDarszał&a, D~l"IIkl~gO". 'Ioatał Ch.Wllow~ wy- rzali zburz ć dom w któi:ym znajdował
dzą5' ?oe dąZe?la Ich autyw,oJennebtJdą po- coflllly ;1. IlnjI. bOJoweJ, w celuda'hlll ma si dygnita;z WOj·skowy. 3 bomby ekspl~
wazną
przy w~buc.
.. vrvpoazynku~ ,-.··Komendant Le- d· ę
. . 'wyrzą<łz'ł
·edn·ak z. a dny·ch'
· przeszkodą
.
·W'····
t khu
' ewentu·
. k" mOZnolicl
....1..
owały me
l y l
~ l neJ "Y0J~y'.
lemy,. ..•zea.
pl&rWB!!e,1 a . gjOnll,~eldmanzałek. Dotakl, Dtrzyma~ krzyż strat. , .
l drugIe SIę nie spełmło.,.
,..
rycerskI orderu Leopolda z dekoraoJ'ł wo.
Zboże run::.mkie dla. Niemiec.
Wojna wybuchła pr~dzejJ niż, się spo .. jeun".
dziewano, a ·socjaliści sztandar czerwony
Fatalna omyłka.
z Bukaresztu donoszą półurzędowo:
zamienili na nacjonalistyczny i wOjenny.
. Większej części zboża, zakupionego w oLicząc !li~ z ·możliwością wojny, sa·
Żona -p. Frauclilzka f;askowskiego. statnich miesiącach. w Rumunji dla Niesłanawia się Bloch nadtem, jak długo ,prtewodniezącego Hura' adwokack:ego, da- miec nie można było wywieżć dla braku
"przyszła wojna" może potrwać. .Prawie wniej w Poznaniu a obecnie od dwóch lat wagonów. Obecnie rumuńska administra-:
wszyscy wybitniejsi badacze utl'zymują -:- w Jutrosinie, którego zaciągniętQ do 50 puł~ cja kolejowa przyjęła propozycję. rz..ądu
pisze - że przyszła wojna b,dzie trwała ku pieChoty,: o.tnY-~8ła . ~r~~?owy telegra:n niemieckiego, który sam wyśle odpowledbardzo długo, zarówno ze względu na 01-. z smntną l!OWln'ł, z; mąz I~~. pol'lgł w.dnlU nią ilość wagonów towarowych własnych
brzymią ibść wojsk, jakie bt'ać będą udział 14 b. m. na polu bltw:y pod Verdun~ oStro-do Rumunji.
.
Tyle doniesienie z Bukaresztu.' Jest
w walce, jako też wobec nieprawdopodo- skana! przy?ył~ obo?~:e. do Poznafila, ~Y
bieństwa, aby jedna ze stron już na sa-zakupI? SOb,19 l r()~ZI.nle z:-:łobę. Popl'zedm~ ono najepszym dowodem, źe stronnictwa:
mym początku kampanji pr~ewyź8Zała prze· wstąPIła. (.0 a.d~InIRti8e~1 "Kur. ,P~lIln._ wojenne w Rumunji nie posiada wielk;icfi:
ciwnika liczbą, organizacjt\ i 'uzbrojeniem z polecenlem zamleSZC15en'3 ogłoszema zało.,. wpływów, i że dobre stosunki pomiędzy;
wojsk' do tego stopnia, iZby można się by· bnego. .
. .
.
. Rumunją a Niemcami panują w dalszytI1;
ło spodziewać rychłego ,zakończenia wojKIedy ogłOS~eU1e •był-? . JUŻ goto,,:s l ciągu. Po drugie widzimy ztąd, żeN;em~'
ny".
s~orego~a?e, 11?Wl:lda!ll11l p~llI L. ~"leromoz- cy mają do . dyspozycji nie tylko~ zboże
Dle admInIstracJę: !lby go me zamleS3czantt, własne, ale mogą także liczyć-na dowóz
b~ nads~ed! ~łasnl? z d?~u. telegram z za.. z zagranicy i nie potrzebuią o bawiać się
~ladomJeDlemem, za m,z jej,. według dru. klęski głodowej, o której majaczą bez~
{{lego ur~~d.owe~o .dODl?sisma teJsgr~f. cz· ustannie gazety angielskie.
nego, żyje 1 zn:l~dl1Je SIę W lazareCIe w
Stosunki lwowskie.
Przeciwko rozsiewająćym fał.zywe
Mars-la Tour.
pogłOSki.
..
"BerJiner Morgetlpost" donosi z Wie· "
Oczywiście stało się <oadeśó życzeniu
dnia: Organ Naczelnego Komitetu Narodo· i ogłoszenia wczas jeszcze cofnięto. Po gó- Nadkomenda w BraHdenburgji wydała ostrze~
wego • Willdomoaci Polskio" zamie8~oza cie- dzil}ie mnie}wj~cej przybyła pani L.·· OBO- zenie, w którem lSapowi łdll; ze energiozni&kawą charakterystyk~ stosunków, panujących biśoie do redakcji z rozpogodz )nem i roz.. występować będzie
przeci~ko tym W~zS8t~
we Lwowie.
.'
.
weselonem ju~ {)bliczem, powiadamiajl}C, że ,kim, którzy rezpDwsz~chni3ją. fałszywe wIaNa pustych, W milc!~eniu pogrążonych oJebrała przedchwi1'ł trze~j urzędowy tele- domości o zaprzyjaźnionyoh, z\fiązxowych
ulicach, znikło bez ślatlu dawne s~obodne gram z doniesieniem, że mąż jej jest 'ldro- armiacb; tak samó. jak przeciwko 'tym,
i!ycie. Sródmieście, błysliczące jeszcze nie- wym i ze piafwotnie zaszła pomyłka co do którzy rozsiewają fałszywe wieści o własnej
dawno o I lamp elektrycznych-teraz ciem- osaby rzekomo poległego. Omyłka polega- armji.
Wsz~dzie
panuje nędza; ła na tern, że w odnośnym pułku znajdowane i mi1czllce.
Odłogiem leiąoe'ziemie n:a 'upraw.
brak opału, oraz wielu środków spożyw- ło się dwóch FranCIszków Laskowskich,
ka ..tofli.
.
czych.
.
z których jeden poległ, ala nie mfłŻjej.
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żnicy .'iVię~iępiąłłiQt.fJtowskiego,. d~puszcze- do powiedzeni», t~unje- b~'1iie stawał ua
ws%e1kie' wyroby tabaczne :.....ni zp§tali z powrotep) do pełpletU8. słutby UliCliCłl; lecz obchodzi się ze słowami ogl~d~
rgsyjskie
przy Wi.ę,?:l eniu •
uie. Tylko ei, ktÓI;'y nie; nie Iilaill do pojakoto: m.chorka;,tyt~·ie,lł~piepos.
" Z. liczby l~OO w~źniów, inter~owa,.. wiedzeuia, gaGają o tem i oweIn, '8 gadają
i tabaka do zaz7wania 'po cenaCD:
nizkiGh do nabycia;
nycq w wię~i~niu piotl'~().wskim,obecnie tem wj~cej. -imwArej wiedzIł!
Gegielniąna 43, E. Upszyc.
pozostało zaledwie 300.
.
P ogfo8ki najlepiej sądzą o tych, którzy
,. sklepie "tabaGzą;rRl
je rozsiew a;ą.
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PIOtrkOflJskU 35

Konkurencja tabacznu\

~

.' Jł.ł~ilfPogło~k.i.
Pod tytrił~in.Powytszym podaje .. !ło-

dler Ztg.·

znamienny

artykuł;

Walki w lasach

Arg~ńskich.

ll.

z którego

MĄKĄ

PSZENNA'
0000 AJ

-

lIajlepsay gatunex, -

_ tyl:tro 12· kop. funt.
oraz wszelkie" inne artykuły spo-

przyhczamy nnjwaśni.ej8 z e ustępy:
żywcze po cenach najniiszych,
.Zill~cielIl próżniaków jS8f-..fystllwaćna (Komunikat Wielkiej Kwatery Głównej).
Groęb'i ka~ze po 15 k. flląf.
ulicach i Y'ydiwaulaó wilido1!l0ŚDJ, które sił
. Atak posuwał si~ naprzód .,powoli,
nowoŚeiami tylko dlate"o, że' poprzeduio gdyz dłuższego Czasu potrzeba
fiyło' i odnabyć można
w restauracji "
.
,.
jeszcze nikt nie popełnia! tak kapitś!. pO'ńiednieg<i: przygotOWanr2, aby doprowa~I~LONA .N!! 3, z frontu~
Jlyoh niedorzeczności. Zajęoiem wrog6wludu dz'ić .dQ ~wyeięstw~.
....
jest halldłqwa.i :wła8uągłupotą i. narzllc8j~c
.Napoczątk1ł.nie było w Iesieznpeł.. .-_ _....;._____________""-;
j~ każdę!Rą.. W1~War!!a~ epideB1h~, !>torej !a- nie ar~ylerji.potym pouąt!lwiano ją na droj
den ]ę~lł,"~' ",,1~czJ~ . nie moie, pc:mieważ gach, wresz~ie. poczęto z niej.· korzystać
Itald~mi chorobami - jak wia.~!lmo ':'- nll-w8zęd.de w lesie.
.
... '
,
'" e' bogpWie Wa!c1lł d~remn;e~ KarygodiU}
Qd{}sobnione był} tylko t. z. ośle ba·
zażywa.
zbro!1nif\ j~s~ n!JIdu~y\" ad łatwowierll9ści i' tatje, które" były żpłnierZ!}lU nittmieekim

V' EGET A"

MACHORKA,· TYTONlE

TABAKA do·.

b6zmyślą~śai łł~IJHI dlą ~elów
By~h~

Iipel!:ulacJj-

zupełnIe. nieznolne.

i IJoierosy

LndnoBć okazywała rrallcuzgm 8~' ą
pomoc: ~ unif9r,r,aer ujemi~ckicbBtarali

.

niil

wszelkIch go.tilnk.ów,

po cenach przystępnych motna dostać

łĄdż,któr,j rp~wój p~zelliy~łowy lioulica BenedyktaN~f 21·23wodzi, jak wielk~ kryje w sc:,ięs!1m~ in~8- się żołnierze francuscy dowiadywać naD. Z A ~LI K Q W S ~ ~
ligencjiiliiły woli. Ł4di mup,j I!laprotesto- szych )u(t~i o rójnych sprawacJI.
wać Pf~e9iwke te~ą, le pl)~c~egąłnie nie~'
Ż~ł~ierz nie!ll!ecki, w!llczą~y wArgo,.
odpo\.vied~jalni i ~łQ8liwi osobnicY' wątpliwe- łlllch, b~!,@zJ) pri;ldko dostosował si~ do DOgo pochodzenia naciągai~ (!-k,wateli i Dara:- Wj ch warunków.
żają. iel1, ro~agę '-" c~ltm- kraju. a IIwlsBZcza
W~bec !ego,!ź przęchy F,11nCU1.Om
~".it,·· wszyęt~ich hlJąb~rdó.
w oc~ą.ch adząin.:stru;!'j niemiacki0j! Zapro- poczE}li~my Ilżywa~ lepszych śrlldków do
K, upąj~
i żalh~.enia ~clejo_e .. płacę naJlepsz!illl
testować musimy prz~"iwk.o ~Z'!ZW3Uy~ fa- atakowania oraZ ponieważ ~ol1Jierze nasi
ceny. Cegielnia.na 51, Goldin, od 9""'-2 pp.
bry kall tom pogłosek, ktÓfzy pądzą, że wąl- wykazpv~li wytrwałoBc i cqęć do walki,
no im,oceniac.'
lu.dnośó~. a.k.' nizko, iż megą wkrótce uw'Uda.1.il.iła.
sfp
u.a.sz. a... prz.ewa.ga. i. Zagin~ła roczna suka, wyżet-ceter, k'asztsno_ ,
J
'1
jej kłaść w uSBy najgłupsIl8 bąidy.
wróg', pomijająckili;a kontr:ltaków, zmu·
wata. we w~or.ek o god~ S po poło Znalazcę
Jąi'ieł p!1głqt;k,i kr~~~ ppgcpia pp uli- I:u;ony był: lifiejść do defe~zywy.
nprasza się o odprowadzenie na uL. Zgierslu~
cach:l'i9 t r kó 'lV up;q!*l
Rosiallie wzięli
Francllzi nie 0Jąw stanie nam sili P.! 75, do aptekCIub o zawiądomieriie za wyna;
. B103-3
Pi(ltrkpw slltunnell!! Piotr~ów zamieniony przeciwstawić' i wojska: n!ls~e" woiąż; j<!~ grodzeniem.
jSE t Vi kupę gr"9 Z9,," , Piptr~ów jest 5ednym kol WieK po\\oli, pó~u v.ały się naprzód, tni .." orzewo I;)pałowe, rll:b'!i.ne 31$ .!top. pud.. Mik:ol:a~
grobt'Ol f;ri.łriierzyniemieckicll! Piotrków za- mG, iż Francuzi, raz za razem św~eże sqy
Jewsk!! 25, w podwórzu:
3105-3
lany p'ze~ armie rosYj."1de i b:ooiopy przez przeciw nam wystawiali.
Ignacy Cichecki zgubił kartę ód paszportl:l, wy7 tysięcy dział":"': japońskicb. Piotrków....
Przy· końcu wrżeśnia i na. początku danlł z fabryki :ąolSenblath.
3104-1 .
i t. d. Potem Inowu Piotrków nie iest SIli, października r.zpoczęły si~ znaczaielsae
azczoóy,1.6czR.o&J'an
.. iewz[t'Ii
Piotr. kó. w be.z ataki niemie"kie.
Machorka 5t&.uia1a, jak rÓwnip.ż tytonie i pa:~
.
'"
"
pieroBy t~n'io można dostać Piotrkowska 145
wystl"z"lu. W. k&~ .Mikalaj Mil..oł~jewicz przy. Na prawym skrzydle posunęły 8i~ sklep w podwórzu.
310::;-3
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Jana G-rodka, Przejazd 8.

