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W Dobrudży

op@wiada]~

tr'osjan1e!

Na francie kaul,askim na półnoty
od miejscowości Zizy, na południowym
wSGhodzie odje:ciora Want oddziały' na-

hordę

.'.

Władyt!łaW ŻukQwuki zaś na:tłisał wIcserpujłłce ~z!eło: "Bilą 9il • h.andlo'ROY' Ktllls- '

stwa Polakiegv" .wktór-emobaJa .pajltę-,jlikouyKr-ólestwl< bez R&łiJji bandinwGkprzEimysłowo istniee nie mogło.
'
D~iełem tern ZukO'i1i"ski wytrlleiłIibeł!a~ulis
ralnym sferom roayjBkim broń z ręki, gdyż,
chcąebyó. lwnsekt, entnymi, musieliz!llienić
swój punkt widzenia na sprawę· polską i,
. ..JeŻeli-wejrzymy głębiej w tajniki we..
alim wupinjacb swych urrouobaió st ęz pra..
~tfZń-ei i z'ew.nętr!lll5j-p:}mYkiro-ByjS:kiej,' " 'iVjCąi lrt 6rąo $adiłyoh ust!}jł&hweh dla Pola..
't*'ude1CSy':nSsnisdo~tl'4egilnf,·~:-dzi9:jaełHn.
.Mwsfyazp.Ć nie eune,a'lbo zgoQz:6ś'~ -naci_ '
dIS
wet-n.3 oQerwani.e Polski od R<Jsji, gdy! ar':'
I'lych nRr~' w fakt, Iż lliewyglldni dla ce-· gumei)tówpoważnycb, pa za eg'Jizmem na- I"
łów; ,p~Htjkicaratu ludzia z.wykle w Vfor~.
ł'
. rodowym, przeciwstawić nie mogli. pr;;gn~''!
1'1 mi9i'aj,ą...
' .
nada1 rrch-odzió za. pr?;yja~ót Pniski.
ł
Gdyc~Po.we( I l:'nOCt~ł.. zbyhiQ.,.,b.'baralko.- '.'
; 'PosełSwięcioki; ze względu
!H~ swe ".
w~ ito.gr;}2iilo 'ro~yjaldemulSyrięmlJwiną·st&POWl.osko to.w.arzyskie i olbr:eymi ma"J"a.tek,'-fl~l!iłjt~tl>.łibV, iSRiem w pouetaw-acł:,--.'- llma.rł
~3ł.t!l}wn~,.'·śmi:ercia
•. a nutrn.Iiwatll. pił". Ale' _
pD3Wńlaj,\cy muuraądzaó we własnym pa.
.. ",
,.,.
'lf
łscuna Pi!ntal~jmouowsltfttjwspani3łe bale, i
~unde'r _I,; Uberalizm którego nie był gropr~jt'jęciaJ Da których st1łymi gośćmi bywali
.fn.'-',m-:1ho.
4(. 8sUi i, poniewa.~końcgTł.si.a.
l!Jaw. sze.· amhasadorowie wszystkich państw neutralą
/I.
pU;.
_
aa sJ:e-wacJJ.,· w myśl
prtysłGwi!l rOSYl'akieO't':
J
t:>
nych j koalloji, przytem prezes komitatu dla
ItNaBł~waoh liberał. a na djsle -:- ganePolskich uchó!łtców, był dla biurokracji ra~:t'Ii(;"
I!y}skiei. nie lubiącej, aby jej w karty zag1ą,DrU:gim J&skrawym przykładem rOSyj-dano, w pewnych chwill11H1 wielo!a nlsdogo- ,.kie~il~emu usuwania niewygodnych BOdnym.
b1ellł:~hjeBt los Stambułow-a. właŚCiwego.
,A .tu czas płynąli trzeba było coś konhrÓfi}y d~;$ieiaz6j ĘUłglll'ji. l'l<Iim\łt it w,foku
kretnego dia Polski UC;o;YIUĆ... Słowa już
J ~fj4 .iUtl~ się on t. widowni politycżnej,pr~e-!!tały wywiefać poź"dany efe.kt...

Z

~ł'i1y~irosyi3tiej.

sze odparly środki żY''''loośd,
,ktn'se>w i zabraly
naj- .
roomaits're
oraz pne:!!5~O 400 sztuk ·bydIa.
.
.
Nafrehcierumuńskim w dolinie
.rzeki Trotus nie"nytadel r.AzostaJ·e w
hezczynności.

..

F~

. Na imn-cieoo ,rzeki Buzeu do Srasię walka"
artylerji.
W Dobrudzy pod naporem przeciwnika nasze i rumuńskie wo~skQ ustępują ku wzgórzem na pólnocy od
Constanty i Medżtdże" przyczem udaremnilyone wykonanie przez nieprzyja,deła(;lj:ak~. Nieprz,yja<,:ieI ():9sad2.H ohydWie powy±ej .. wy. mien:.io~e miejs(:owości.

na Til'ot i Kimpoh.mgu toczy

PETERSBURG, 25 paidzlernika.
• -, .
p01Uanm
od DOlna Watry nasze wysunięte na~
Id ol..'Uzla.y
.J! J • lo
.
pr.-lO
przepę d'~"
Zliy mep-l'zy]aclę~
la z całego szeregu "stanowisk na wzgćr
h
zac N' f
.k k k
ł
a roncie
au as im usi(!owania
nieznacznych silturechich zaatakowania
'oddzl'a'~ów
nas z yc"h n"n z ach o d Zle
. od
ł
Gueml·szk;"
~ne
pow~tl'zymane
zosta~'"
.
."",
~
'1,7
riaszym ognIem.
Na froncie rumuńskim nieprzyjaciel
zaatakował wojska rumuńskie pod Pre"
dealem, VI odległości 18 wiorst na poludnie od Kronstadtu, w dolinie Tirgulni,
pod Kampolung i w dolinie Eles. zmu~
szając je do'nieznacznego cofnięcia się·
jodll~k ą..~rytobójCYJ nGsłlitli p!'~z Rosłę,W' W Dobrudży trwają ataki nieprzylipcu łlatltęp.ego lS95 f.2amc,dowaJi Stam...
,..
*
*
jaciela na t;:alym froncie. Wojska ruBułe-wa, .nolłieważ na"et obeCDflŚÓ jego w
muńskie i nasze cofnęły się, walcząc,
BllłgM'jiuie na rękę biła wtedy dla celów
.
Tak tlstosunkowaęi panowie, jak Żuku pólnoćy· i zmuszone zostały oddać
R"~ił.
'kowski, osobisty przyjaGiel ministrów, z któ.. . nieprzyjacielowi linję Cel'navoda-jeziore 0'0. CtłoEemliczyła sit> fkuns,e.rJ"a ro sYJ' ska. ,
T
1
A Ilahóistwo
pnfeaora- JtlHOBIł, SZill!eI;>
!O
"
4
franeui!ka
a nawet angIelska,
jak również' ro aSS8'1liu.
file libat'alnego kadeta .3 I-ej l II-ej DUMy
H. Bwięeięłd, posradająey. stosunki w najKOłUUDikat bułgarski.
rwybitnego wice pt'eEM8. Dumy Heresnsteiw,'''ższych sferach i. Z"ll'muat Halicki, .repre.. .
~J_'
'k
Ql'l
,lU!, cJ1lJ"tnie iest przek6m.ywu}1}eW'm. argumen-,
ol
J.,.
'.SOFjA
.', 27 pazuzlern;
&.
łowna
_
J
- "
jlentująey wPetersbuYg\I jedyne, Sl!iozerl1:&
kwatCi'a ·donosi pod datą 26 paidzief'~
~tW laki sp(}!;ób rosyj!ika biunt\:racja popr~ylazne na poez!'!!tku wojnyatro~Diótwo.
nika:
,IIPbT~a 8i~ niewygodlłych dla ziebie jedno.. - które, jak wynikało z toku wojny,- naniabuje
~&h.?I,..
oszukanem soetało. tacy ludzie., w pewnym
,Zcalego frontu macedońskiego po, I t3k dalej snnje się nić sbr6dni rooyj'"
mO-M-encie rozwoju wyplMłków byli ni€dogumiędzy jeziorem Presba ,a morzem E~
.6QOn:· Alek16nder i DragasedłSey; nałłt~- 'dnł rllg,biufGkracjil'osyjlłki-ej.
gejskiemniema nic ważnego do daniepRleal$fhiązęFerl!yua!1d, (}Wa ostatnia
'. I.oto dziwuymzbieg"em okolicsnośei
sienia, za wyjątkiem słabego ognia ar~
kr&pla, któraprwpełniła c.z-a:ręprsed wy..
ci njwybitniejsi prsedstawielele . Polski, u~
tyłerji, trwającego wzdłuż ,całego wyH.. ch. es. _.\liny.·
euro-"skieJ·".
A gd17
rt)z ....... ,
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..
brzeża
Egejskiego.
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f"~'
"ł!-pominai,~cy się OBwoje prawa, po kolei, w
N morza
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.
m. o,l,.~ze;
ć1iAła
sie
•..
wOJ-na,
.ghd.
odkuli
ek.r
k'
.
d"
a
roncie
rumuńskim
niepl'zyja"
J" 'OV'JV.
. rotr.iclIo stępach czasu umierają: . najpierw
l
ł..!
.hure_,· lBrJlooiwn-ik
śe.i~eg()' fM!Wusko-rs .....
j·....."
't
l .
cie h znaj.uuje
s'~ na' całym
froncie w
r
-J
'SWlęc-1eki, wltro ee po nim Ba ickl, a nareD
..1
_1
lIIłri~ sejus3u... Nawet stary krM rn.muń- s&eie j Żukowski.
o..,ruaży w. pa icznym oawrocie w kieB't:i, FM'dynaoo, który, gdyby »ył,' nie Qefl'Urunku na TU}dżę, Braiłę i Hersovę. Po·
, 'aDy Rumu.n;aposzła wal. (!zyó w je-': .
- Nie mtlż~m przy "nu. ~~.=aÓ.· aby im nie
,. t
D ma
.' '25 paz'd"'k
. l
gćiłb.y,
sClg rwa.
ZIelm a WZlę i- .
i
służ"' 1 ! klimat petersbursfli, w'!lzak dwa (}sta,
.
d
.'
"
li
1'5'
f
"
'.'
771
" ł
da.jt.m -c,.s~~g!ł ZR()łj~~ i ten umiera w Il~j. . "
•
smy
o mewo
o icerow l
ZO oa.powi~o.l$j&zej dla Rosji chwili...
. tni pół życia s·~~ili w tym, grod3ie, przy~
nieny, oraz zdobyliśmy 15 kąrabinów
"io-'
.' tem rzecz zastanawiająca. te' inni fKl"łowie
maszynowych.' ..
.
.,
polscy,
jak!
Harusewicz,
Jaroński
i
Grabski,
Na
fronc~e
Dunaju
nie.
zaszły żad-·
" ,
*
,
'"
newydarzenia.
lpoiród mi~szkiłjąci..eh w PeterSJllr· . nie Odl'grywaf&ey ~adnejroH vii Petersbnr-

Na f ro·nclezaClwamm
.
. ' , . na

Z

gu (lidzie, chcąc zajllć wybitniejsza stanowiKomunikat turecki.
,skoJtr!;sba pr2'edewBzystkiemmiee duga m. bH do wydania), ojesz~ aii). dotąd dobrem
KONSiANTYNOPOL,'25 :paidzieridrowiem.
'
nika.
SprawoZdanie głównej kwatery z
i arystokracji rosyjskiej i nH~zyn!lr04owej .
Znajtac
system
rosyjskiej
biurokracji
u~
.
dnia
24
października. .
"
a iak~a 'Z8 wZiględiI na puwagę, jaką wyropr()SilO~wnago
zllła.twi~nia
si~
z
niedogodne~
Na
froncie
kauli8skim.
prawem
bili _s()~~· swemi, praMmi w. s~wa.c~j ży
skrZydle odbiliśmy, ze stl'atamidla niewo obąh04s1}cyebjai'!c Polakowłr.k q~i)Bj&~ mi dIs aiebi~ ludź'mi, mimo_woli nasunęły
się refle!iaje; gdj wyczytałem.W;,{iism'aeh' przyjaciela, atak wyk()n.a~yprzezkilka
sf!ez~g.óllłf:e .. wybitna '. stacoW'il!h ' zsjmo-wall:
o
ś~i~roit'ych
trzech wybitaychg9Iak,ów.: ' . oddiia.l6w -nieprzyja-cielskich. Na lewem
ZygmuJ:it BilHcki, Włt.dyeław Żako!V'_sldIH.
Óijfthich Jlltachwpływ~w8zych Pala.-

Ww, za_ wJJględn

ńa\tllobiste Eliemlllki tQwarzy~~t8 w najwyżsBycb sferach biurokracji'

na '

-mi

do etr.-nietWa, które

budowało. przyszbść hlskJnaobietnic80a:u
..łlikołaf,!i lfikołajewieŻa, .
",
Gdy pod wpływem. czynów Rosjan vi

J. O;.

fei!. u wyru.

ścigają wojska

skrzydle utarczk~ z pomyślnym dla nas

przebiegiem, w ciągu któryćh wzięliśmy
Na innych frontach nie wydarzyło się nic ważnego.
je:trców.

ke~U!n}ka'f'ów

nasz~

sprzymierzeń~

koalicji.

Z rumuńskiego. (25 października).
W dolinie Uw toczy się wa1ka",
daiszym ciągu. Posunęliśmy się naprzód
ku zachodowi i wzięliśmy do niewoli 3
oficerów i 108 szeregowców.
Na wschodzie od Alty odparliśmy
ataki nieprzyjacielskie i bezustannie wypieramy nieprzyjaciela ku pMnocy.

Wf

Dobrudży cofnęliśmy się na pół

noc od Cernavody.

.Głosy

n~emiieckie O

ataku

francuskim,
.,Nol'ddeuf:lche Allgemeine ZeHung"
podaje za ,.Heer und Politik":
..Od CKaSl1 m~SEych powodzeń pod kl\tem góry Siluv'lle w okręgu Verdull nie
b}ło żadnego więksy.ego wyniku do zakomunikowania.
Prawie przez trzy miesiące toczyła
się tal~ w katdym razie bitwa artyleryj..
ska, Ul~ osiągną.wszywyników ani po tej
ani, 1'0 tamtej stronie.
.
.
W ostatnIch komunikatach -sztabu ge-

'I

SWi~ciekVNależeli oni

.j,

Z francu--5kiego (26 paźdzIernilm).
Na północy od Somme odparto a'"
tak nieprzyjacielski na zabudowania Soi~
t Ahhe.
'
.. ' Na fronci~ pod Verdun nieprzyjŚ>'
cIel okazywał w ciągu clniagwa.!towde'
wysiłki. Niemcy atakowali czterokrof~
nie stanowiska, które zajęliśmy w okó"
Hc;:y Douaumont.
.
Front nas~!: został w całości. utrz.v..
roany. Ogólna liczba naliczonych dO"
tych1.::zas jeńCÓW przewyższa 5000 ludźi.
Do tego doliczyć należy kilkaset rannych, którzy również dostali się do niewoli.
l<
Z angielskiego (26 października).
Dokonano s:mtecznie napadu na
niemieckie rowy ochronne pod Nonch\1
. i na północnym .wschoGzie od Arras. .
Z włoskiego (25 października).
Na Karście piechota nasza za po'"
mocą szybkiego i niespodziewanego posunięcia się naprzód poprawiła nasz
frent w wielu pu :ktach.
VI ciągu całego dnia wczorajszego
walki artylerji w strefie Lagaznoi (doliny Travenanzes --.; Boite), na wschodzie
od GorYcji•

m

guw'

droba!

wraz z wojshmni naszych
cćw pobitego wroga.

p_

.

4() fell,; ogł()jl:enlll

Kaib o(1tos'!eill:! p-aj:n:l{el 40 falł ..

p E T E R S B U R Ci, 24 aździernika.

na Bs,}sch,
posiada
. Przypumnieó saMe należy, że Zygmunt.
I!....
Bali :.kijest Rl,1torsm "Egoizmu. narodow6g9
wSZl1$tAlich h:deroji '. wobe{lstyki", dą1 eb, W' którym wypiJ.wle'i'!

:~_~_:, ~.'_ Ą_.,:,~, ,'p'o' .,.Kc·te'Óbni:. e....a"c..p.·h3r·bzYy'ĆS:.t!Ił$ę
n
.• pinna.
'. : . t~czyli
dżiftł w:eh,
pra~d.C{j
'do l;:tnry~łi CR~sj~!lH~
hy tłoM!.',
abyP~yn1H'!.ite:i!\'POm_.:

nekrologia

Kronl

więlm;ciŚ~i

tak wpływowyebi wybitll]i!f. jedllostek, jak

--_u.-t
;W:':;'łłilliIlRanU--lIlłV e.u
~.

N a d e g t li tt '3 p..'?;ed i W'~f(i:1 tertstu u wla\3~ petit. {ul) leglt'
miejsce I Mit.; rekla!ll1 za tc'tsh l'I ~() fen,; zwy::.~ ~jł ~ 3) [,!l.

redakcja nie' zwraca. - Rękopisy
llez zllstl'zeli:eml2o hOD.orar.1ttnl uwaga llie za bezpł!!tn6.

swej pr~ej~a
łoi rozpoczęłopoddaw,'.\iścislej ocenie
ewerituahy et&sunel;: pt)J~!;:; do' 13.osji, gillS

po ilalej RÓlIji, - ,,"i

do 10 ran.o.

Ręk,opis0W nsaesłańyeh

Ga:icjIspołeczeństwo

.,........ wymianY',

święta_

Redaktor przyjmuje Interesantów w sprawaclJ rac
Ilakcyjnycn od lo-ei do 2-ej.

.

nera.inego kil ka.!fl'otn ie
artyls?ji.

uwzględniono silną

dsiałalnoM

Franęuzi pod Verdun kilkakrotnie wy:..
mierzalinajsilniejsl;e ataki ·właśnie na fort
Dau!1UID9nt, i pokazali przez : to, że w troll
miejł!cach wciąź mieli zamiar rozbicia zaciskąjącego ich pasa.
.

Prżypominamy

Bobie~

że już

woza-

latem· tego ruku orali< na wiosnłl
skoncentrowano pod wodz!l, Petainazna"
czne siły przeciwko północno. wschodnie}
podstawie twierdzy.
.
.
Udało im się 1;eż wtedy osiągnąć drol:miejszepowod~enia,
która święcono w
prasie francuskiej jako wielkie zwycięstwo
i jako odzjskaule byłego fortu pancernego
Daualumont.
HistO·rjab·twy pod Verdnn okazała,

snem

że

te

powod2ieniamiały charąkter

wysoce

przejściOWY, ponIeważ nasze wojska wnet
potem na całym froncie Tbianmont-· Cailette-Vaux potrafiły osiągnąć wielkie poWQdzenia.. Te postępy Fazszerzono ku południowi i południo-wschodowi przez ba<·

Nr: 298.

GAZETA· tC1DZKA.

2.

pełnie z pod wpływów króla. K?nstani?JJ~.
ucieczkę niel'ftlyjacieh. Zajęcie Dob.ru.dży at
do Dunaju mieć będgie ZJl!H!Ztmie, metylko , Kontrchi koalkji w dziedzinie wOlskoyej me
stratGgiczne, pvniewai pozbawia r~munów .będzie \vpn.wdzie tak absolufna, Jak w
policj!~ ale :równi.eź. ma hyc skute~zn~.
ja!;f€l!:akQlwiek Z3pewnlcn~go pf:eHcHl prZ'~
Phny k'J3licji mają na celu: wycoral1le
DllIl~j, . ale rrtkże i ~IHlczenie g,:;;spodarc1.~,
l
\'tojska z Tessalji de Peloponezu. przez co
gdyż DobrllMa, :li iedue~ !:tron,Y j€!st llO.gatą,
II
armja
grś:cka uSI.H!ęłaby się zupeJme z są
krainą zboŻiJw:h l'l dl.'UgHij zas, fiTmpac]a ta
"
siedzrwatererm
wal'::nnego. J2t1. Du~ma
,)ilaiu;l Rumun!ę od morza. Czarnego,' ezy·
nis or::;:; Gunzri'5 zahiegają nieustanme o
n~ąc z Efej pod vz:ględem .ekorrQmi.ezrym prol n"iag:uL:cie komnrcmisll.
f'
wincję Tocyjsk:lt.
Pisma- ateń2kie donoszą. terao'l1C!JZl
Zf.obFi, j~ka wpadła w ręce ~wyoię
zajęli górę Likabehiz, panującą nad cał~~
ECÓt.,-, jest bn·czo dat",
Poza IDll"ą wagomi Ate!1ami, Rząd prowizoryczny . wydal
nów kniejowych i Iokom:;tyw, W Sf\m0j Konodezwę, wzywającą wsżystkich zdolnych do
stall;'}' zdobyta nany i benzynY' wartości 50

terję. Damloup i baek L:.lUfee ku południa
zachodowi do kąta góry SonvJle.
.
Oprócz tych strat na tgrsllie fr~ncuzl
postradali' wówczas również wszystkie: )1°zycje pod byłym fortem pancernym DI:lu,
aumont.
. Ohecnie, kiedy z. M.fwięlnizą; aHtł \1'r~
walka nad. Sommlll i w Rumullji l franCU~l
znów, aebrawslly większa sny. przedsię
wzięli

natarcie na dawny, cel-Dauaumont

..... ",.,

i dotarli da płon~e.yeh wrót tej fortecy. ,
Tego) powodzenia ule n;:oleży uważa?
za wielkie w żadnym k~runku, poniewaz

w obecnym sŁanie bitwy pod V&r.d~n.
większy lun mniejs!lY zysk terenu zupdnlt!
jest bez znaczeni". Ve.rdun wl:!~utek ll~·
8zej zwycięskiej ofensywy. stra~lłO s~oJę...
główna zadanie-. nja?OWl~l?s. ze~y ml::ł~
6łQ~'yć za \vrota WYClecz!;:\ Blina} armJI l

!łajU.

TQd.Z~jU odciągają~e

tego

jak wszy'itkie takie

Szczegółw

.natar-

próby od~

zdobycia

moaei, ktÓffł JHH13je pl"llSa włosk!!- z .At6n~
O'recki minf;:ter wojny wyz1l3e~ył źołdho
~Qrowy dla IV ~orrusu armji greckiej, który obecnie znajduie si~ w Niemezeclr.
ZAd ł!,,)norowy bętdzie wyyła:eany fodztn.;,m żo!!,Ieny IVk!)'rpu8~ wkw{,.,:ie 8Q~

skie } lany zahorcze i \vieikomocars.tw!)'We)

Do "Berl. Tagebl." donoszą z grÓ\v.aej kwatery armjt gen. falkenhayr.a pod

które się w Ccnsfanzy w r. 1913 zrodził!
tam też obecnie zostały pog;ztbme~ ..

niem"eci,;e i

\:vęgiei~si~ie stanęłll p~wną nogą· 'tv dniE!
paidi~ernika i~a g~anicy r;tmuńsl,:~ej
na wschód od VredeaiU, musiały pcstr~
wać się one śród zawziętych walk, pod~

13

'l

-I.

drJ'chm rocznie.

Dr..

!.Ą,n1sftl'damS~iie tG~a WOJS·k01Ve po1t1{I1c
srą. że z1ję:j;;: przez· '-iiojskaniemieckie,

rlnTiuns}~le pr~e\vyz~z.afą tu:
granrczną.
Przecivmik
stawic:~ wszędzie zadęty opór. I tylko
po wścieklych, a liCznych vJaF,ach ;1.6,:skich. uaaro się oslągn~:ć. punkt, z którego moż!rwym był rtaIszypochócl od

Gury

WI.

linie

t

.....

F(1;.iI"~yfi~.'t~'Mf. ~nie. Unji PlPułu<;
_
BW. A:lg;. Ztg. a d.o.noszą ze Sztok 01·

n:m: \Vedle wiadomości z Pde::<turga: bu~
dO'Na fo~'tć'l"' nad Prutem zoslataw5łl'zjf-

marli. ~v chwili, ,gdy l~tz .było rr~e:wątpHwe m, z:eR!1mm:ja przeJdzte nT stronę
Prcdeal zcsfat zaatakcwa- . ~Fcfi· Liczne rowy i schror.islra ... zostatj

nowie stracili kifkuset
r:aźch:iernika

jeńc6w.

Dnia 22

n)'. O godz. 3-ej p·opołuclniu dworzec
~oIeJcwy wpadł IN ręce naCierających
oddzia~6w. K~zdy dorn hył zawzięde
broniony i keżdy dom oddzielnie trzeba
było
zdohywać. . Ostatni
przeciwnicy
jeszcze do nocy. tl'zYE"",'5 si ~ w połu
dniowej części- midsta.
Ja\~:ol~~iek jeńcy ru:rn.l!-~scYł pocho ...
dzący z różnych pułków, czynią w;;aźe
nie ludzi apatycznych i mało inteligientnych D jedna~;że trzeba przyznać, iż waI-

wl]f db!iiEJ

M1RA~,mQLA.

23)

.

I
I

naówc;ras ti<iwet zasypar:e, a.~e.by nie pIZe~
s.zkadzaty w w:';0daeJ kOID!;:1ikaqiz Rrrum-

nin~

" Od dwó::h tygodr.i pracują tysiączne

lwlurnny mbDtnfk6w :Macf porrOW!1em tlm0'::nien;cm linii Prutu. Cała ludnośćoko-

Hcmazostaia ~pęd'zona,

babę za kark i od€łać. sądQ1i\.i polowe.muT
ale natychmiast prsys.zła tnn<\ myś.f: .

-

Wierus~l

gł&lhw.-To

-

powiedział

do siebie

dta niFgl}.• ~

Nie mógł się of;f?ee temu,

jakfi męe~4ffiłlika: ruchu w;otnoś:eiówego ir"

.... l&r,d',;kf"'g(}.
Wśród

C.Z:l~ Z

wę_giel'sk{tn

angi'elaMej

ludności

vi

M~hQ

dniej 1 paludniowej hlitudji panuje - juk
donosi "L.'hre P:il'ole"·-wiel',rs pmika..

Nowa

-

preZ';flm-

po~~czka f!jtalf5caska-~

.

\IW

Ameryce •.

Z Nowega Jorku d01DSZą db Bfu.!:a"
WoHfa: Francla sbńczyła rO«acwaini:.a ci z~.
banłderamiu.Owr'jorskimi o kreGyt dQ wy,:.

s0:tościstu milionów Gol::l.rów. Kredyt t~
ma na celu umołtiwienie grupie, złożon~
. z ~5do 50 francuskich fabrykantów iitll-,
porterów, płacenia za towary, nabyte '~"
.1 s~rGl1" informowanej dt:H1oazą.. tekQnferencia
t~ zskQńt;!zyl~ &ięwynikiem, zadawaJ- . Ameryce. W.:!ksle zatem, wystawione przez
I1 niaiaeym ol'le strony.
rząd fraaeaw... mają mieć charakter wyłą
I
' • StyL: hfie c daIe;~ że- dr~ KOB'r~, w racznie handlowy. Prawo amerykańskie, tyl zje zB.illiaJIUwa:nia go pre:1:ydentem mlm~
czące. się b4rrk6w rezNwowydl, pdZwala.
! ~trówf mll z~miar przep'fi)'łi"a.rłzjć czę:rćio· dyskontować Weksle takie, albo też sprze-:W:i rei,ollstrrtkch gabuetn. Zmiana ta: ma
dawać je. bankom rezerwowym. Jjko gw a:
. n:lsJ:n)i~ cQ.'Ió'wtlita na i'italI:owrRh6.llmint~ ·rancfę~ rZąd fra:ncuskidaie bankom nowo,,!,
stI:"Ó,.~· fach-:1W'yeoiir.
j:orsJdm na zastawbony skarbowe na.su,c
'S'tPatu rn
. sv!ski.e..
mę. 120 milionów dolatow. ~Weksle mają
~
. $...termin. gO-dniowy z -prawem pięciokrotne"NaM.:;m..lztg" doum,i z griluiey _NIgo odnowienia.
.
ssj81d~r! ~t&iUli wyka:z ce:ntl'al~negfr u.rz~dl1
..

tij(n~:sk.~eg:(}

zamyka. shi licz.hą 1,797 ł 5ao.
rannych i zagllil·unyeb 1 POCgl\'
wSz.y o.d ! CZ.eI"W'~~·t r. D. lIczba. z~bitycIt,
lfl.ur~y'(,;h i za.glut on.ycf1 oJ:cer&w W}'i;·(}~i-.

IJkga pogI'v"'ka. źe takie: na lewym brzegl1 Prutu ",:z:rC'szą Rosjlrn.ie fortsfrrac.je.

to

W:2'

na ce:u u&unię€:Ie a:rml1 gre.:::kie.i

"'Z':::::::&:tc::~

~~"&

Śb~r!)t .• (h.~~;ł~~~f'- tvzilies~!lrr~ w
ioCgl1:l'rll,Wh

l
f

aieby pomaglłć :p'(lIegIYc!~

prt:Yc tychrob0tach i.prz.}'spieszyć je. 0-

85.<g&1~
"
Paw~łanie 20' rQcŹi::"łików
nO$Dolitak~w 'iW R.O'sli,.:
r
lF
s
~ B~,ste~ Nachrichte.a" di'Hl't)SZą K PetatSbUlf:J,a: Ukazem c::.H'!iki.m. powohnmpol
b'i"'Oń' 2fr Oii~atgieg, fl.H.:z:rrNrów P(}g,politg1((jw,

li: Od.Ht:.ny.

g"ÓIq

kapłanem, rzekł głośno,

o ile już nie pełnią służby woJBbwe<i~

Zatopienie

-:- Nfa:re:l' C~eE6gWS'iti. JfoIalt.
Rancl1il\: zadraał, faJt" ze" Slt~SiiJ!l)my..
śr!ll~ źe s.tał'U.szek upad"nie.. Ale pOe małej
chwili ppstąJił ku f.:lfic2'.ą~<1:inu~ obią.! Ohll
"rękami głowę j3g:G,. przygarnął do. piersi,

by odro- . a jJot-}m p.rzywa:ct d@ czofa uffc&l'a ustami
f pote'sta.ł f~k(fłllgą, d"h!:gą ehwil'ę.
Tium 2a rt.i'li:mąt J}z.wonnr.k zapomnia.ł

mend'ecłr.i •

27 -go

października.-Urzędowo;

ZWRlownf zaeflodniej.
Przy silnej óziałalaośei arJyłerR.
d.oszt~ na północ-y od Somr.n.etylko;

B

wTławiapz

miIl!

.G"'nisk"

fOst"lł

S~y.s.z ściskał Ohurą,ez (~:zGło., Nie mógł
tuż .w'yt'l'zymaĆ'.
s:za wl!trz.;;ma.łą:

J':!go twarda, c:hłg:pska d;tw Ullrs.eh.. ostatnich tj:'fe, 26

nie m.(jglahy"cztl:ł t00 Gonne, l'iuiefte jUIi
. wi~ce}.. P<'lezlłł $ę p:z:zeergfme; przecz Uum
lm pleb:;l.niL .
. Na pragu. ofreyny prz.yjęła go. Marta.
fl'wraźanie maIaw~ł(} ałę. IJ;a..

i-e:jtwru'zy.

Btrzehi'iął-pl:lwied.aiał3if' aa.BiJ.&; :tdo.łltł eOŚ':łZe:e.-Ma. g(}1'!1e~kęr Lskan, pewied~!ał; Ni'ee'lt Ś!'l,f,. n:teeh Śp1 jakuajdłu:źei:., A
tu Qni strzel~w Co:tllf Bbi.i!:~ P6wiatiiział
: le.kap;r, jakie.ś; pocz.c,iws- ni~mczysko, as
pie:rws:ze.m:lllłki. lłisp.r1iytumIlV§C:ł. powinny

-

.z.niJ(n~

do. wie cz:o.r:a., Inllc.zeJ

by,ło:ny

zle.

SpoIW} prl1ied.ews:zlatTderm.. .A tno.nfle:trze··
la.Ją. Pa.t:tie·Sz:rs;z,- nie:ehpan. coa: pOl'ad:si.
to uezu:.'ic:
c~ągn~ć ~:uur w b~ehl!fe Kościoła. Uczy. Sl!ysz wzruszył ran;tfullamr. . P.ł..frzył W
- Trze.ha mu don.ie.ML zC:att~W'm fą.
lula ~rę !!iSZI:li taRa~ lak e~~su P'Jtlmiesfenia.
,Atartlik jak: na 'Wni,.,.t!;ę~ Btrzelaj,ą-poID]/
Będzie szpi9gowała~ Na galęź..
. Na ezaru.em. tła drzwi kośeief"ycn wfdnia~
tłl&Ł Ntl t1} i cM., C6.A ou. na. 1.0: ~orad;:t1
Dzwony biiy. Z~!i!}m!liawBZ'i" strachu
la blalagłfrwa ftErędlrR~ poen.ylana l1ad.cie-. Byfa :Zl"t·Slitą. ~.tzeffil1iwa. z. tem,p'I'l.ern~niem
rozkołys\lły stę p.{}tęsnie. Dawały h.oid temnami włosami ofieeta.
.
Vi' o~ac:ll" ~ tym. swa m
egoi~lllem" któlly
mG. eo s:tę stahr. niepomne tego ł eo pnyjść
Nagle cisZlŁ I1l'zenXknąl daJeTd. gIlł
w&I:y:at:ka. gtil,łG\\1.a:f· ulł;;:lili> :mra ,da Kac:hane.
moż.fr.
Zda się' wichr doL dZisiejszego je
chy grzmot. N'a był to pnglos strzału. Bl"
g,o. es:ltE!'w16,ka:.. I tu go. v k.łuł.Q w gereeBtr;ireJikcłysałt powiet~'ze je ł"tizruszało" drgało to. j,eno, jakby lekkie Ws.trzą&lifeuie, zies&1i.ie..,
.
i~e raQGśdą witdkih {)~zt\hły~ lak oszaleli
mia d-rgnęł~, ale ta<Rj ze k0'rana w8zy5tkieil
llklfj,ntwBZ~d~ iel"n~wet. odszedł.
W8ZIEH.~.rt p.odobni 00: d!ie:Cfr która wyrwa..
zndrżały. A p:(}t~m s: dali.~ l'ł$Dąć skaNa. ulIDy zaala.zł &ię. znó,~ w'e f ... li woJsk'.
ły się z um~· Ilię.etu t · po.d:auni wodzie,. co
WI'C:2f5Uia ju.kieś, daikie:" paakurure. ięldiw ..,
Z trudem jeno, przy B;:;.tnYlh d9.maoh m.ógl
ylo , jak ",iIi>: wyje- gd;W lF..1ł }}fl!JFdzie g(j).. · sł@przec!srutć" i to co ch,wJa· zmuszony ćzewiosną l"G:t.dtierą kr~ twardą.: jaką Ją zima
zamkllfłĆ usiłownła.
.
.
me na daleką mat~J! 11 l'wał o się czasem, · kać. piloie bac.zltc Ell. f.o~ by z:nalęźc CSlltjNagle, \\ł:l~nia w ehwiH$ gdy C20!O
wr:ceało t wreazcfe p.rze;;;:rI&- w g,wizdprze"
matr.mreisc~ dltl przeda:nS~ofa &~§ p'!Imięcby
kolumny pod:esz1o pod drz,wi. kościoła! roz- . nrkHwy,,· dreszczem rrzeiIDuiąe.r,,· atraszłlly: · k&nie; piechurów, wozy f arma.ty_
.
wady się nagle. Da ścieżaj wrzecifłdze je· . djabeIsld i nag!e gd"z.ieli zdała ~tfę nad saStrzelanina. WZf.tls.ła teraz !eś:a:lYze, nla
, go. a t<-::l Cz.lu'nym, He zajaśniala biała gło
mym kaaćfolem_ trzasła przerdnie~ nkro.. nietl'Za.skafy jut w przedmie-śGia granaty.
: w" kmou·ka.Jak ziuwisko li! iE1llego: świa
pnie, nieludzko,. II wielii słup czal'nywio'"
widoesnem bl'ło.. że ru:tylerja sprzymierzota. ~tał w progu, ubrany w POZ!OCistąc kiln~ł kędyś ponaddae.hami przedmieąefa.
nyCh w ciągu nieapełnapół godzinygaię~
pę. l _zapotlll1iawGzy.. że ci.. którzy nw, się
~!l pierwszym strzałem naat~piIl' inne.
PQzycje, odparłszy celujlłoe. w miasto ci~ż-,
'przed nim przesuwają, to wedle nauK KoCiężkie działa wroga zagrały.
kie działa na, przyzwoitlł odległość.

billa j}ikie:~ś. "o,irazy n.ie przemknęła aUł
przez dU$z~. Zaraz jednakże zrekt:yftko'suł"

,. mt>'

w:

Uf>Żęd05fkemu~ał

. W Loudynie ogłdBZ(HI0 urzędowe: An- . do; potyczek oddziaIów wywiadowgielt:ki

ułouą t.

po. polSku':

okrę·łG ;:ułgięl&

skieg.a.

nt-

Tq'a \,iduk t;~If, ja!ląey D:.a czele baterji E",ajOf. wyciągnął s;,ahJę Z p.o\!nwy i
:nnaellją;e się w sr04re KFzyknął Sławo ko-

przed

Pierwszą IDyślą Szysza było ChlilcJ.:!'iĆ.

"Irisell 'fimes"oQno&zą: . V:fmieśeie
Bayta tłum zniszczyŁ portret
królaWilheba In, zdObyWCy Irlandji.
Tłum wznosił przy tern okrzyki: . "Niech
tda8inn,..Fehl:. Precz: z Anglj,ąl" W je-dnym z kościołów sła:wron:o CIEfementa,
jrlalldzk~m

kd'l

m;Ettl'd y•. S~ć.~tki. ~tati'ęl] ; aJi; wryte.
W Ówcz~s ofic.ff.11 &e'IMtW'&łs~itlłtę. uiadł
z kenia, pOBtąpHpod' drzwi i prz.r k1ę,kai:tc

(Ciąg d~lBzy).

B!liC:-h rewGtucyir.y wlrlaruljill

t'::,m rnhii~.trów hr. Tis7.ą~ Prze(Imiote:mkDll-

Z~r:flięt W Gf'Gcji.
onI' z OdW.lgą. Odaz;a~v karabinów
•
DailyMail"
dowr;;,ólje SIę. z Aten.
maszyn.owych hroniły się dó ostatniego
Ż
~
e pe~ne' ;:vestje, co do których dotycli~
naboju. Ludzie ci ania'::ni całymi pozoCZifS me aSlągni~r:() PGFC·;:Unienia pvm:ęstawaB hez pożywienia.. Oficero·wle ich
czynią wrażenie ludzi leniwych i tchórz- ,'dzy lw~..lieIą. a rządem greckim t pl'zeslano
der <pmcrwie:ni~ pańsh~'om koalicii. Koa:Ik:a
liwych.
2ąda ogólnego rozwiązania, wojska grecŁup w~jen~y W Dobrudży ..
kiego, .lezwa1q.jąc j;edyrrre OJ utrzYmanie
Sufijski kOl'P-S'[hl11dent "A '_ R;yt" d'OiHrsi:
6fJEHJ żałnierzy załogi ";;l Ate:IT:ach.. Ządanie

F.

ł!~

floty

102,O>15t.lfr{1karu~ HIJ żeglu-rzy Etnl'cllo przy
tem ~,ci".

!!"!.~e!t"~er ..

;J....

eZyłI

Zwrd""tw.-, Iihwk"'!lił'"!l~,' \o\fv\'!lflhin ranlc?,r!ą;

M'

n~rweskiej

hąodlowej ..
B~uro telegruficzne RitzllU donosi Pl CbryB'łfa nit, . te· og<ftli€!'8trat:r B<J'ł'we'1Ykiej tl'&tf _ .
dlowej wynO:B2Hj dotyc;hc('1s ZS8,134 ion, których sum'ł asekuracyjna określa .siE} na

PC'ł,:;zel:l.e rum,l nn1HlflStnf'J lest rozfil-cih,we. i f"'feucji tyły głth't'r;.ie~spraw.f gosflodarcze,
'fzJny plan Fa!k~ntRina I l;'lackeri- T należąca do sprawy· ug~dy z Węgrsmt .
g~n.a 2<łCZ?!la .si~ o~s~a~i~ć!p{i!~ir.e obc~=
Nom~naela nuwego pr"zydent~ minigl z;:;czyn;:;ji1 3'-1 2 dZlS:Sj sl:~skac RnmUl'l1ę.
st;ów ilfHlt'ł;ph: m~, n:ijróźćtieidziś lub juJeżeli te obcęgi zamkną ::ię~ los Rltm1ifnji
tro , n:at\uainie o ile w ost1\tn:ej chwifi n~e
zostanie przypi::częt9·w~ny. Wył011iq; ~ti; Jakieś nowe przeszkody. Ze

WSChodu na Predeel
\V dn~u ~~ p;::!ździernlr~a, azię.K). 7~~D"
byc:'u pi~zez wojs!';a nierPlreckie i 'i.lJ.ęgler ...
s!d~ wzgórza na pofudn.:u od al\~tes,
linja 11'cntusprzymlerzonych została \vyrównana. Przy :::pGSOhl1CŚC!~ tej rumu-

Sfraty

Dzienniki \v{cdsńskte dono.~zą!
Dr. I\ lisrber, któt:ego uważa'!} za
1frz\'s~ie,ą:!j
nrez.\,'!?:;ta. min.istrów, kastera'
t

ll!l L:am!d
e i ·~·'''r~.-l
':ureckie ".!-''''?'~
Er!j:iC?emawo(fa
:.i-.,..,.~",t"l
_~.a
C Q;!S,,,,f1':.~
\,; j ,.,.;J,a n,Hz'''yC4<l}!H! uJ~~
c~as gi,~3.1towneg:: ~nieg:u, ku poh~dnio .·Sk;lt~i~la R:J~lti.nji, !l ?0~~edniQ dla R?SIi.

znacznie

4

l

Most

nabożel'i,twa dziękczynne.-Prasa łHill.ittasi
bochate~stwosprzymierzonych wcjsk i wieIIde znaczenie zwycięstwa, oraz że rumuń

PJr'~·deąfu..

l'atą
u - ..... '''''\
~'- '·''''Z~{1'7;'''1''
l""'~" ................ ••)i!ia·
_ .. ). . . . ...
Po: tem, gdy WOjs~;a

,

"ihiIy Mail" zaznacza, ze ostatnia
narada wo'enna w Boulogne zaczyna wy~
'I dawać wy~iki. Jednym z nich jest zg?.,•' dzenie się. króla Konstantyna .na wydante
. całego greckiego materjału wo!en~egod.o
Po ZWJlcięsłwie W' Doln"'ullq:. rozp::>fządzeJ(a naczeTrrego dOwo~zlwa Wo]ska koalicji.
Nowe zwycięstwo w Dobrudży wyweła!o wśród ludności SofJi i całeJ -Btfr~
Ź'j)hłh~norowl1 dla IV kor ..
garji najżywszą radość. Domy udękarowa
~usu 'jreckiegQII
no flagami () barwach bułgarskichr państw
D"no~Z'.'t
tu z. TJugauG;' Wedle wi;;da·
sprzymierzonych. W5zędzie odprawio1TO"
.,P,,:;ter Lloyd" dOI!G~i z Sofji:

dągnfęeia, byłby całkawfcie: llieudany~

.

'

dunajski w Ceru"vodzie jest sUnie ngako.dzony. Zdobyto tu znaczne bardzo zapasy.
mat~l~a.łÓw wojenuy:cl:i. i aro(lków ź.ywności.

przeszkodzić odciągRniu wo~sk niemieckich
w cell.1 użycia ich na ~rGnCle ruEu:1gkim.
Jeżeliby nowy atak p0·1 Verdu!i mraJ

cia, to tak,

to

pr~ez nieprlily:iaci~}gką; łódź podwudl1,% storSłużbY wolskowej greków, przebywaJących
pedowany i .zatopiany•. WazJs~y oflCerow'e
w państwach ko~l!cj~, głÓ?kni~. zaś we
Francji, aby zgłosilI Sli~ do ls.tmelącego w •. i 73' -żołnierzy z za.łogl zatonęlI, 13 uratowano.
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~Ii».' iav" VHiJłi, .1 LiBlWśij WiiJ" .wodztwa rozległą swooodę pZlałan.
;
Cyfrowe zestawienie słuchaczów trzech
;.

.' ,Odcz~t;Władysłjz'Wa- Studtt;cklego.

z

..
Zbliża si~ wiosenna ofenzywa 1915 r.j
,Otwiera się nowa karta naszych dziejów;!

uniwersytetów p~łskicb: Wsi'szawy" Lwawa j Krakowat.~przedstawia się następują..
co: W ostatnrm roku. akademickim liczy-

Wybitny p.9łityk polski,. jeden
or- karta, jakiej niemieUśmy ~d·l00 lat .)
,ganizato~6wKłllbu państwowćów pol-:Nastrój w Warszawie, jest wted.y ~tt- ła,Warszaw·al131, Lwów...;l174. Krakówskich. p. Wład"sław Studnicki.I un,.~łO.8il
sotHski. Z~edRej strony upajano się ode1281 słuch,aczy.
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w dniu 26-gob. m. w saU koncertowej
zwą. 1 iUe-g
SU~ ta, z ulUgtej za
wo- Z maaistratu.
dq,w-eeuszkodzO,n(}:p.rzypOmooyt\>f# .odCz:yt-pódpowYiSzym,tytułem~ "
. rien() hanieqnej pamięci druźyny ka:inowe
'Naprowadzenie 'niezbędnych robót
peą' i·QgIt~~'artYJęryj*fego.:'Na<ćtęP'" . .... NawstępiePrelegentrozstlzygapy..'Gorćz.Yfiskiego;. Były' onezaprzeczel1iem ziemnych ..YJ mieście, .'oraz opraco\vanie
-olę na<pół-udniep'd :Fdkes!one _z.ato';" tanie: ,: dIacżegp: PĆlłacy.n~ewystąpm naszęJ.t~aqy~ji' :llaro.dQwejłws~ak wszysi-' planu regulacyjnego miasta, magistrat,
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pH;Jno:'angl€
3
~
"3 , I : "
•
R .' żb'rOjne:byłY$kie-' "stosoWi1ie-'db ·p·rżeasbfwieni.ił ·W.ydz!;r,J .....
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znaJ'd.
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nie.
k.orżysmy·
m
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.
d.la
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P_ols.ki
rowaue
przeC1w
btido.w1anef!o,
wyas'ygnowal 5,000 mk•.
v7
..." Queen"," dawszJ up'rdUmozałodze- biegu historii. Mianowicie okres 1863B·Il ans' pierwszego
. OSjl. rok
·' d
~
u wOlny prze -' :z semina1"jum
polskiego.
czas na spuszeze~ła łodzi. W kana1914 cechowała mała ilość woJe", wsku- st'Hwiasię dla .Polski niekorzystnie.
Magistrat zatwierdził mianowanych
la w pohliżu okrętu sygnałowego
tek czego w narodiLe . zamierał powoHPo ?dob-yciu. Warszawy stronnictwa
prZez Wydziat szkoJ.ny dla seminarjum
" Varna 8 , panował ud!!rzająco otyduch rycerski, gdy prwdwnie-w epoCe
ni('pu(U~ło-śdowe występują przeciwko Wet- . polskiego nauczycieli: A. Surowieckiego.
q'kmy ruch okrętów la~aretowych. od konstyfu:-;ji . 3-go 'ma;a, aż dóosta-t- ,. butikowi.
I. Lemana i A. B.'anda.
Torpedowce nasza powr6ciły na wo- niego polskiego wystąpienia zbrojnego. .• Red. Zygmunt Makowiecki i prelegent
- Z KOiinisji mi~dzyz.iązkol!'aei
dv niem.. -iackie w dobrym stanie A bez (r; .1&5-3), mjaJy m~ejsce liczne i krwawe • otrzymują koncesję nA urządzenie obchodu
prz~ Ch. Stow. rob •.
zmagania' się narodÓw.
. 3 maja. Wykazał on, iż społeczeństwo
(s) Na ost!łtniam posiedzeniu zarządu
~;dnych' strat.
Następnie . mówca ,przechodzi do pol-skie jest zorganizowane i , jak się wy- komisj-I mtędzyzwiązkowej przy chrześoijań~zef a,dmiralskiego sztaba marynarki.
scharakteryzowania' sytuacji międzyna-'
niił jeden z wyższych niemieckich urzędw
akicb StoWSl'zj'sz~uia('b robiltaicr.ych posta.
rodowej w okresie przedwojennym,
ników okupacyjnych, jest wi~cei warte niż
M wi'iJ no wydac! o.l!ilbiste legitymacje wazyUrzed@wy' lu:n1i1ii1nikal
Po róku 1863 antagonizmrosy-jskosądzono .. Ludwik Krzywic,ki nazwał tę u'.
st\;im pracownikom.
austryjac~d.
turecki zaostrza się coraz bardziej. Dro· - ro~zystaść nie obchodem, lecz budową
- Ze sklepów dehIicZI1lIej spra:eł;!a do Kosfanfynopola prowadzi przez . państwa polskiego. ~
cila:ży mą~i i cukru.
WIEDEN', 27-go października.
Berlin lub Wiedeń-twierdzą politycy ro'-··
Późniejoi-rzymanokoDcesję-na klub
(s) W przeoillgu ostatnich czterech tygQ~
syjScy. Wtedy, w pogrążonym W apatii,
Pan~twGWCÓW Polskich,· ~otywt1jąc jego
dni w dziEsięciu sklepach detalicznej sprza·
1: widowni wscnedniaj.·
pokJęskacnostatniego pow~tania, naro·
powstanie tym. że jawność. naszego tycia
dały miłki sprzedanQ 317,729 f. miłki pSlllenfront wojsk generał~katul1!erji lłr~!Jksf(cłil
dzie
polskim,
budzi
się ruch pontyc~ny;
politycznego_jest
potrzebą psychologiczną
ne1 7 '44,OH funtów gytoiej; eukn w kGatkaeh
..
Karola. : ,
dla istnienia wszeł~ieg() rucnupolitycz.. ,narodu. K. P.· P. jest to organizacja tych 1,017 f. i 100,866 f. faryny.
Ataki naśze
pÓłnocy od Kam- nego trzebildw5ch warunków: 1) nie. Polaków,którzy dążą do odbudowy pań- z (Oddziału skór.
pól~ng ,f riapuhidriluod Predeału
zadowoleniazfego co iest,2) wiary,
stwa"połs~iego, w związku z mocarstwllmi
(9) Odział skór przy wydgiale Flurow..
ezyni.ł'pGŚłępy•.
wschodnięjgraże może być lepiej. Pierwszy warunek
centralnemi. Gdyb.y władze okupacyjne oów znajduje Bi~ obecnie przy U1:0y Cegieł..

c6w.· \Viełe innY\:h $~:Itkówst?~tni2 kontrtOfru>.
czych OT_az. fl_aimHie}·.
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ŁÓDZKA

GAZETA

. czyńcę,sfójącego na .drabinie, wówczas
wystrzelił 1'8Z jeszcze w powietrze. Na

nienia trudnego zadania przetrzymania

Ze strony miarodajnej zwracają uwa"

.

rzywe.m, a przyprawia się je jak SZiJi"
nal,.5malmje p(ldobno równie dobne.
Wobec bral\u \va.rzywa nle j1aleŻ~l lek . .
ceważyć wielkiej ilości Hśda huraczanego.Pom,oważ jednak w robjctvliebrek
rąk do pracy, aby można ten artykuł
spozywczy zwozić na targi, dla tego poządanem jest, aby w dni.:;lch pogodnych
młodzież pod nadzorem nauczycieli ..,dawała si~ na pola z kos'&ykami i nvi:ami
celem sprzątania. Uicia buraczanego.
Można je również suszyć i prz:::chowy~

z Niemiec.

restauratorów w~Niemczech

zwr:óci~ się ponownie- dp wojennego urzę
du żywnościowego z prośbą o uregulowanie zaopatry\'Jania wariykuly spo~

podróżu}ąeych,

~ ,;:::~~" ~"",E

'ZwłaszGza

w mięso i jaja~Zw;ązek o~l'Zymal odpowiedź odmowną, której· zakończenie
brzmi:
." Wyrażam prośbę, . żeby Związek
przez rozumne zastosowanie się do no\vych przepisów i przez informowanie

wznowiła

lekcje gry fortepi.ano
37 m. 40.
v

f'i\ikołajew5ka

wej. U!.

Zastać można

poł.

od 11-1 i od 3-.5 po

nno łeg'ebkę
na. ul. Piotrkows~:iei
ręc&:ną~

JI;L"';~'i"/~"J'li'6Y~

j

OGll m OYd n ą;,.ł1I!::i pl!lW li e dż.

osób

#

gę - pisze "Dziennik Pozn." - na to, że
świeże zielone li.ęcie hura.ków cul:iro~
wych i pastewnych jest znakomHem wa~

kosztowności wartości około 10.000 rb.
Widocznie złoczyńcy. wiedząc o łako~
mym lupie, uplanowali zbrodnię·

żywcze·

Rząd austro-węgierski uzy1
aA"
f"
••
s:;ac
m·H. u rz'i"'u
me;·mef:..,~!ego ZnleSlenie za!";;:;zu wywozu. Obuwie z Niemiec
ma być w drodze wymiemy nadsyłane
do Aus~r:o-Węgier. W taki sposób spo~z~ewc;ją .się doprowadzić do ohnlźenia
cen cbuww.

dla hnb:i.

felu 1.700 rh., na stole znajdowałY się

Związek

Węgrzech.

Liście bllifl>o;,cz;;:f!tl!' jalko Iiu'.!:i-,lfwieu"ie

złoczyńcy. Wezwano polif;:ję, która przy.
zabitym znalazła jakiś nad~oty1~t oraz
kindżał.
Usfalono,że Szałjapin miał 'tV port,;,

Wieści

dnakGWy rćwny sposób w Austrji i na

zezmni.ejszonemi zapasamI".

odgłosstrza~ó~ zbiegla sięsłl.lżba, l,,~óra
niezdołał:a jeanak schwytać drugIego

5,

żółtą za"'iernjącą paszport Da imię Karoiiny
Texe!, lJjnokle i inne drobiazgi.
Uprzcj;nic znalazcę uprasza się o odesłanie zguby do lcat!tl P;Js:kiego, Cegielniana 63.
przeprowadził się na ul. PiotrkowskąN~15,
przyjrnuj.e sprawy sądowe, udzieia porad pra·
wnych, jak również redagqje skargi i \Vszcl·
pod~ni<1.

Ide

wać.

W"
a z n e d !I a·P a

pzepro'.;:adził sIę na Z<2l:.fil'El!d:d::ą .~ ~,
róg· Piclikowskiej, do domu Szeiblera,

_Centrala obuwia.

"Zeit" donosi, że odbywają się obe. cnie rokowania między rządem austryjackim i węgierskim o ufworzeniu-centrafi obuwia. Rokowania te zalmnczone zostana w hótkim czasie. Sprawa

OW~il~V lm~melrzne

i

włoSÓI

,
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Szkoła hroju i szycia.

Pr!byjmute panie do

Kurs 3 mie3iE:czw' .
u~uki, oplata 2 rb. miesięc2':.

P!l"acalll'~irlia "i'~ATALJ~.
iłl. JulJusza N2 10m. 19 'v oficynie.

swoich CZłonkówiiiiiiiiniiiir§d~O::~~~~O~b~'§U~~~'i~a~~m§'a~iz~o~s~t~arĆ1l~~~lo~w,a[n~a~~~~~~~~;:~1f~~~li~i~~~~~~~~~~~~~~;gil;;iliIIiIl~iI~i5~;;~
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(Dzielna 18).
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codz. od

pól i 9 \'.'ie-zorem punktualnie.
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g. 101/'), do 1 i od 4 do G p.p. w S:Ji Koncertowej.
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Dram~i tt"~ 4"'iGh
z udzialem znakomite~o
arr;erykańskiego detektywa
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Najnowsze r:rf:f..~~.zki w Jec2enlu zębów i 'Jl od.dziaie technicznym podług ~:irG·j. ~ ... F.r-!i~~~<il ii gJ!'cf, .h.n~~;:r.
Leczenie plombowanie i usuwanie zębów absoiutnie bez bólu
za pomocą specja!n7c~ metod i aparatów. Plomby ziote platynowe, porcelano"?l::! i in. Laborato(um sztucznych zęb6vl podług
.na~no":.vszego

v,tykonywane. L1J!@';[.;t"'ff złote
p:atyno·we i pOicclant:n,ve~ K~r6n'J em2:tj-Gl'Hc o ~~B~f'ilze
system_l artystycznie

r!latE!iJ'ahlYC~l~

z~bó'l"ll'. Umacnianie

ogłoszenia nrzeróźn e domysły, komunikuję, że

szef ,inny p.

I,loX

Reichsteln t'od wvbudm wojny znajduje się w Rosji, a śtosune1.~ mój
do Niego, który - dfltuje się od roku 1900, polega na za '.~·srt!:'i z Nim
piśmiennej umowie. Podanie ogłoszenia w "N, K. Ł. jest n.k;:er;~. nie~
llsijrawiedHwione~

i jako_ akt samOZWf!l1czy ze

~trony

(('gOZi
pąlla Zys~il!Jeda lRei~lEsteimla, :rLądqcego :::amov,olnk; z. p;::wo0'1
niAobecn, '-·S· f"i <:tzeia UHi- Ii€d vnie 12a celu sot"owOkOW,lrile mnie
_ u............
do wystąpienia przeiwko firmie! ew. poróżnienia z sU'fem. Tego
ilt V
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celu autor G):Jlo8zenia nie
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Zrzeszenie
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Artystów Polskich

VI Soh!Jtę. 28 i w Niedzielę 29 Października
NowoYl
o godz. 8 wieCl.
Nowc§ć'1

sie
czy
Far~~

W Nledzieię, 29 ~PaźdZiernikq. 1~!6 c 3'cj pp.
po cen"ch bardzo II1ZklCh
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aktach

Dramat narodowy w 4 aktach. G.
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Zapo~skiel
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M:bie najtaniej W' Wiel~
!;lm wyborze nowe 1

utywan:::. ornz lóżka metalowe ;:.oleca Magazyn
Mebli \V ładysł;;,wa HOilliswwskiego Piotrkow~ka
116 lph~!rf) front Okazj'jniC sprzedam bilard krę
gieikowv 0.a ~ rolwag', :ekką z lJokami.
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S rZCC1fHua.
ffi. 5 od 12 -

.~,;.de.roba,.

\:\Hi'J(llnO~C
l i od 9 w.

~~'~'''''';:'";~J'~~~~.Y.!ET~W:ESe

~

rouHS.LTY ~a.i~ev:~e ~!~~lW~\~-A'i gotowe i na
Uł obfHtlnneK~ :uOf1Z, (i-l~)"\vnD. 1.7a

~Knó;;y;t:Jcie
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nabyć możrr'!. ró~ne
cenie, na męzkie i damskie

tere8u

I
.

wcześniej do nabycia w cukierni W-go Ulrichsa (ró~ Zielonej i Piotrkowskiej), w dniu zaś w1:tlovnslii. w ~',)botę cd 5 w kasie te;;tru, w Nieuzielę zaś od 10 rano w kasie teJtm do końca widoW1S1{3.
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w
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··Gilety

Regulowanie zębC:w krzywo rosnącyc~ i wysta'.'lających szczęk za po~~q ;.ajnow5zycn metod ~ ap~·
ratów podług prcf. Angle. Leczenie wsźelkiego rodza:u stan6w_zapaln!c~ 1 raI? )~my ust,,~:. łb'3S~l!: WIDpąOlf jo'lf przy zapa\E.miu dziąseł. th:Gpe.t!:"eihnie b!";;;ln.l~ąe'lc!l c;:e·~sc; h>.ł'H":I'.:W przez sztuczne

Łódzkiego" zamie37czorw zosiało o!21oszeM. i E. Reichsfeil1, omawif1jące jakieś j~~eby kursujące
mieście pog:oski o stosunku mo~n,1dQ rzeczonej frmy. Ze; wzglę
na to, że ni~wrajemiczony moż,wynieść z mglistf:j freśd t(:go

w OAZIE nad proj!ram.

-Teatr POPULARNY Konstanłynowska lS.

__

rus?ających się zębów.
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!:h,rc ogł-o~zeń" fl\ERKUli:Y" P;Qh:k'>\I1Ska 81.

BlrU'~~I~JHU ~

Jaś) liomiczne.

POhUfjOWliY (ulubiony

WSCHÓD i ZACHÓD SŁOŃCA NA OCEANIE (prześ:icznanatura)

Itn:ęEC~aJch

reszfki po niz-

nr.rania, jnk rów·
nići. barch:;.ny l chustki zimowe. Wid.zewska 40
m 10 fro!i.tII piętro na pra.wo.

U~.;i!!:

kaucyjny Ł5dzkiegJ 'fow.ur.:ystwa Elekł\ try~Eności na rubli 15.- wvdany na imię A .
87:. FRENRLA zaginą!'
~
~o·$Obr inrtT;gec.tne mogą iizyskać stały zaJ' .• bek. Zgh!szecią: Nawrot 41,
księgarnia.
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ods\\-ie:!H., reparuje.,
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pie,ze chemicznie i farbuje
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czyści;
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ką.

8nrtowni" Chdc';cijnnska Piotrkowska
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ti::,i e":i,~,Zi!·~1?;" ~21; ~. m. ZltOin;1tmały

li'ir biały, pu(!elek, ostrzyzony do połowy, wabi

się "Boi;~UlŚ~. Łask~l\VDg0 ~:Ll&lazcę Upl'3.s::a się
odproTi'addć
OgfO!ł:i n:~.
=-je;;;;;.•

-a v:yJlagroc1Zf:uLm) do K'."e!i do,

_;;l!""<JC:~=""'""",,'T"";
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