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Adres Administracji: Piotrków, Bykowska 71.
Prenumerata miesięczna w Piotrkowie 2 kor. 50 halerzy, na prowincji I zagranicą 3 kor. 50 hal.
Ceny ogłoszeil za wiersz: Nadesłane kor. 1 halerzy 50. Dział informacyjny 30 hal., za ka2dy
następny 20 hal. Układ tabelaryc1.11y łub skomplikowany 50 halerzy, za każdy następny '40 hal.
Nekrologja 40 halerzy, drobne za wyraz 6 hnlerzy, najmniejsze ogłoszenie 60 halerzy.

U schyłku r. 1914 i na początku 1915 odbyły
Rzecz charakterystyczna, krańcowe odłamy oby-1
dwu nacjonalizmów doszły ostatecznie do tego same- si~ w Wilnie narady, na których zastanawiano się
li~ewski
go wniosku: oto uznały, że trzeba zawrzeć sojusz z nad sprawą niepodległości Litwy i Białorusi i Unji
Rosją przeciwko drugiemu współgospodarzowi kraju. federacyjnej tych krajów z Polską niepodle~łą. Jak
litewskie
społeczeństwo
W latach rewolucyjnych
Taki miał być jeszcze jeden „złoty most zgody• się okazało, ludowcy i socjaliści litewscy w pewnej
stanęło na ogół na skrajnej lewicy społecznej; żywio- j
ły umiarkowane stuszowały się, zanikły, na plan pier- pomiędzy uciskanymi ludami z jednej a państwowo swej cz~ści uznają zrealizowanie tego programu za
niesłychanie ·korzystne dla wszystkich narodów, zawszy wystąpiła działalność stronnictw socjalistyczne- ścią rosyjską - z drug\ej strony.
mieszkujących ziemie dawnego Wielkiego Ksi~stwa,
przekleru,
odłam
inny
jeSzcze
istniał
Jednakże
go i ludowego.
warunkien1 jednak, że zasady. Unji muszą być
pod
Późuiej, jak wszędzie, zwyciężyła reakcja; re- ważnie niższego, który żywił odmienne nadzieje i
i demokratyczne.
wolnościowe
presje rządowe złamały organizacje robotnicze i wło- zwracał oczy ku zachodowi. Niech~ć katolicyzmu
Dzisiaj polski blok demokratyczno-niepodległo
ściańskie, inteligencja zaczęła tłumnie uciekać z pod do prawosławia nie pozwalała mu na oportunizm w
złożony z Polskiej Partji Socjalistycznej,
ściowy,
zaś
Niemczech
w
kolosu,
wschodniego
do
stosunku
IV
do
wybory
rezultacie
w
i
radykalnego sztandaru
demokratycznego, Grupy inteligencji demoZwiązku
Dumy dały już pewną przewagę obozowi prawico- pracowało potężne stronnictwo „centrum" - w poi Unji Młodzieży post~powej niepodległo
kratycznej
' łączeniu z niem otwierały się przed klerykalizmem
wernu z posłem Iczasem na czele.
ściowej, w odezwie wydanej przed paroma ty~odnia
W takiem położeniu znajdował się narodowy litewskim bardzo szerokie perspektywy.
mi w Wilnie wyraźnie stanął pod znakiem wyzwoledemokratycznego.
obozu
do
wreszcie
Przejdźmy
wojna.
wybuchła
gdy
litewski,
ruch
Składa się on z dwóch kierunków: stosunkowo nia politycznego krajów zabranych i zespolenia ich
Nacjonaliści wraz z większością duchowieńswa
zajęli odrazu stanowisko mocno zbliżone do naszych I słabego socjalistycznego i stokroć potężniejszego - z państwem polskiem.
Litwini dotąd milczą ...
zwolenników .orjentacji rosyjskiej". Wysunęli hasło \ ludowego. Obydwa na początku wojny straciły buM. Niedziałkrwski.
• zje~n~cze1~ia ziem litew~kich pod berłem m.on~rc~iy .,s~Ję. Oczywiście, o ugodzie. pur sang w tych kołach .Dziennik Polski•
przeprąd,
zarysował
się
wnet
ale
mowy,
było
nre
Wllensk1m
„
rosyjskiego , wydrukowah w urzędowym
Wiestniku" niesłychanie lojalny adres wiernopoddań- widujący zwycięstwo rewolucji w Rosji i budujący
czy, wreszcie na historycz11em posiedzeniu Dumy na tern podłożu przyszłość swego narodu.
Program pozytywny polegał na odgrzebaniu propaństwowej w sierpniu r. z. poseł Iczas oświadczył
Warszawa, w październiku.
autonomji Litwy z r. 1905 i przygotowywaniu
jektu
swe
pragną
i
Rosji
tylko
ufają
uroczyście, że Litwini
zain resowania opimt':ż; 1 z g
plany i nadzieje zespolić z powodzeniem oręża wiei- 11mys.ł ·w do przyjęcia . : za~ rob ania.
Podczas omawiania owego prejektu odbyły si~ nji Warszawy jest w tej chwili sprawa polskiego Unikiego ksi~cia.
Jednocześnie zaostrzył się antagonizm polsko- 1wspólne narady demokratów litewskich i polskich, na wersytetu. Wydział Oświecenia pracuje gorliwie nad
litewski, tj. wzajemna niechęć grup nacjonalistycznych których ujawniły się odrazu poważne różnice w poj- tą sprawą, układając list~ kandydatów na profesorów,
obydwu narodów znacznie się zwiększyłc. Na tle mowaniu zakresu i terytorjum, podlegającego ewen- regulaminy, budżet i t. p. Już obrano rektora uniniesprawiedliwego podziału sum pieniężnych, przesła- 1 tualnie planom litewskiej demokracji. Nieporozumie- wersytetu w osobie d-ra Józefa Brudzińskiego, dobrze
nych z Rosji do Wilna dla ofiar wojny, zaczęły się nie sprowadzało się do tego, że Litwini pragnęli dys- obeznanego ze sprawami uniwersyteckiemi. Dzieka·
zatargi i nieporozumienia. Chodziło o to, że na sim- \ kutować jedynie nad autonomją Litwy etnograficznej, nów tymczasem obrano dwóch: d-ra Kryńskiego-wy
1
tek próśb i wpływó>d p. Iczasa w Petrogradzie, owe ogarniającej w ich rozumieniu także ziemię wileńką, działu lekarskiego i prof. Jana Lewińskiego-wydzia·
1
dużo jest
pieniądze bywały dzielone istotnie nieco oryginalnie: Polacy natomiast chcieli mówić o całem Wielkiem łu przyrodniczego. Praca idzie raźno,
1
jeszcze do zrobienia w tak krótkim stosunkowo czapołow~, naprzykład, całej sumy otrzymywało jedno Księstwie Litewskiem.
Zresztą w owym czasie naogół wszelkie próby sie, otwarcie bowiem Uniwersytetu ma nastąpić już
towarzystwo dobroczynne litewskie, a kilkanaście or- I
ganizacji polskich, białoruskich i żydowskich musia- ' porozumienia zawodziły, ponieważ demokraci polscy w listopadzie.
Jest rzeczą znamienną i ciekawą, że władze nieOprócz tego wyznawali przekonania niepodległościowe.
ło si~ zadowolnić pozostałą częścią.
Dopiero, gdy w kołach socjalistyczno-ludowych mieckie naglą nasz Wydział Oświecenia, żądając jak
prasa nacjonalistyczna Litwinów z osławionym „Viltis'" na czele prowadziła przykrą, pełną insynuacji, Litwinów ukazał się prąd drugi, wrogi Rosji, pertrak- najszybs„ego ukończenia wszystkich prac przedwstęp·
świadomych oszczerstw i niesłusznych zarzutów kam- j tacje polsko-litewskie zyskały twardy grunt pod no- nych. Obiecują przytem pokrywać wszystkie niedobory, jakoteż zobowiązują się płacić pensje profesagami.
panję przeciwko Polakom wogóle.
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drobny trucht kozackich koni. .fy'\omentalnie, bez ko- Wszyscy zrozumieliśmy to s~ojrzenie: „ 19 na 300
komendy padło parę strzałów: jeden jeździec na dłu- Jesteśmy zgubieni!"
Dobiegł nas okrzyk z pośród gęstwy kozackiej:
gogrzywym łaciatym koniu w mgnieniu oka runął w
tył. Drugi, zdziwiony, nie widząc napastników, rozej- ~Za Niemców nas mają psie krwie!"-mruknął jeden
Był to jeden z owych przepięknych dni jesien- rzał się w koło a ujrzawszy kilka postaci wysuwają, z naszych z pasją. Pruszyński zwrócił si~ ku nam:
nych, ozłoconych blaskiem zamierającego zwolna cych się z zarośli, pomknął z powrotem w głąb lasu. wzrok jego był spokojny. „Będziemy się bili chłop
slońca, smętnych srebrem babiego Jata, snującem się „Umknął nam ... szkoda ... mielibyśmy języka", rzucił cyi", zakrzyknął swym dźwięcznym głosem. Odpopo ścierniskach. Wjechaliśmy w las, zostawiając za ktoś przez zęby. Szybko choć nieopatrznie trochę, wiedzieliśmy mu jednem spojrzeniem - spojrzeniem
sobą rozgwar przepełnionej wojskiem wioski. Obję- posunęliśmy się ku futorowi-przebiegliśmy szybko wiernych do ostatniego tchu żołnierzy, spojrzeniem,
ła 'nas i utuliła cisza starego zadumanego boru. Je- niewielką osadę, napotykając jedynie brodate, wystra- które jedynie dowódca zrozumieć potrafi... Zeskochaliśmy po dwóch wązką dróżką leśną, po której szone twarze „mużyków", wyglądających z za płotów. czywszy z koni, ukryliśmy się dobrze wśród zabudobokach bagno się ścieliło, lasem zarosłe. Jechaliśmy Wieś po niedawnych strzałach zaległa cisza. Wtem wań, skąd przyjęliśmy nacierających kozaków ostrą
w milczeniu lowiąc chciwie uchem wszelkie szmery: z oddali dobiegł huk armat ni, jedna baterja-druga ... salwą. Kilku z pośród nich runęło z koni, reszta
wszakże to na patrol wyruszyliśmy, by ·wytropić „ ko- Grzmoty armatnie następowały szybko po sobie. Od- porwała się ku nam, g~sto prażąc z karabinów, wśród
zuniów", grasujących po okolicznych lasach. Mieliś- ruchowo spojrzałem na zegarek. Było po wpół do I dzikiej ogłuszającej wrzawy, do której nieprzywykłe
my dobre pół godziny drogi do zaszytego głęboko 10-ej. Komendant po chwili namysłu 1wznac1.::ł zbiór- konie rwać się poczęły pod nami. .Cofać si~ zwolw ost~py leśne futoru Konieńskoje. Jechaliśmy za- kę u skraju wsi, skąd wyruszyć mieliśmy w dalszą na do lasu ... Kryć się!" - brzmiała poprzez nierówny
dumani, przepełnieni ow.em uczuciem oczekiwania i drogę-od lasu dzieliły nas już tylko opłotki, wśród grzechot karabinów komenda. Momentalnie zmienipewnego nabożeństwa, tak dobrze znanem każdemu których stodół parę-i naga połać polany. Znienacka liśmy front o ćwierć obrotu i znów salwą przyj~liś
młodemu żołnierzowi przed pierwszą bitwą. z zadu- z lasu wynurzyło się czoło konnej kolumny-niewia- my drugą sotnię, walącą na nas, jednocześnie natarła
my wyrwał nas głos komendanta patrolu podchor. j rogodnie szybko przemknęła przez polanę sotnia ko- trzecia z, przeciwnego kotka wioski. Wzięci w ogień
Pruszyńskiego. „W tyralierkę"-rzucił półgłosem, wi- zaków i skierowała się ku środkowi wsi zabiegając z trzech stron, rozwinęliśmy si~ w łukiem zatoczoną
dz~c rzednące szeregi drzew i przeświecającą po za I nam drogę od strony lasu, którędyśmy wjechali przed tyralierkę i cofaliśmy się zwolna ku polanie, spodzie·
niemi połać polany. Zsiedliśmy,) z koni i ująwszy je chwilą. Wkrótce za nią wynurzyła się z pomiędzy wając się w zaroślach lasu znaleźć ochronę i pomoc
Wł, H ..
za uzdy, brnęliśmy wśród gąszczu. Zanim jeszcze 1 zarośli druga sotnia, za nią trzecia i szybko zato- we walce.
(Dok. nast.)
dosi~gliśmy skraju lasu, zamajaczyły w świetle polany Iczywszy półkole, gotowały się do osaczenia nas w
dwie poitacie konne - dobiegł nas charakterystyczny , środku wioski. Spojrzeli~my po sobie w milczeniu ...
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rom . z którymi spis11j q 0dpowicdme kontrnkty. Wy- ' SybNji", „Sybir", „X-ty pawilon" i inne. Teatr Ma- 1rył na życiu Piotrkowa piętno smutne i ponure datki te wynie ś ć mają wif; lusz ą c zęść ogól11ej sullly 1 ły wystawia po raz pierwszy „l\ościuszkę pod piętno wojny.
1
budżetu.
Ą
Racławicami" Anczyca.
Gdy w maju br. pułkownik Schneider objął
Tak czy owak poparcie władz niemieck ich i
Tako oto Warszawa sobie „używa", w krótkim ster miasta, groza wojny poczęła się oddalać od muwyraźny nacisk na jak najszybsze otwarcie Uniwer- czasie „odrabiając" długie Jata niewoli. Nietylko .rów naszego grodu. Korzystając z tego nowy kosytetu-wywolać ma po~:ąda11y efekt w opinji. Wskrze- zresztą w dz iedzinie teatralnej. Ale o tem--kiedyin- misarz rządowy zajął się z gorliwością pracą nad pod1
szc:nie uniwersytetu polskiego na ziemi okupowanej, dziej.
Jot.
niesieniem miasta, nad wygojeniem ran ekonomi1
w rzasie wojny, w stolicy Polski, w trzy miesiące po
cznych i zaprowadzeniem porządków, by wreszcie
zajt;ci u no wego terytorj urn - to nie bylccol Moskale
życie mogło wejść na normalniejsze tory.
1
11i e m~gli si~ na. to z~obyć_ ~ ciągu ~ałego ~o~u po
składa
?,
I
~ miarę post.ępów. ~racy, r~sl zapał pułkownika
„orędzm" M i kołaja M1koła1ew1cza. Niewątpltwie ten
I Schneidra, a co na1ważntejsze, 11111no obcego pochod~ży ~fekt jes.t jedną z ?łów11ych pobudek władz nie- j
Wiedeń (w. wł.) Pisma tutejsze donoszą pośre- ~zen.ia P?trafił niemal zró.ść. się. z :iami i szczerem,
miecloch. Z ich stanowiska-krok to bardzo mądry. duią drogą z Petersburga że car Mikołaj złożyć ma zoł111ersk1em seicem oclczuc c1er pienia nasze. Te zaOtwarcie w tak b!izkiej przyszłości Uniwersyte- J naczelne do~ództwo armji z powodu nadwyrężonego Jety obywatelskie uczyniły pracę jego szczególnie otu koi nieco rozczarowanie opinji w sprawie powsze- stanu zdrowia._ .
.
wocną. Dzięki zarządzeniom jego znikło z ulic miachnego nauczania, która przedstawia się nieróżowo. ,
K.u~.opat k 1. 11 Jest podobno upatrzony na wyzsze sta ponure piętno wojny. Zapanowala czystość i
.
. r. b., o o buw1ąz
. 1rnwem stanowis1rn wo1skowe.
. . poprawi·ł y się
· sos
t u n k'r samtarne,
·
Uch wa ł a z d n. 23 sierpnia
sc 111ud nosc,
zapapowszechnem nauczaniu, tak entuzjastycznie powita- I
Rosj' a musi się reorganizować
nował ład, miasto znalazło fundusze !Hl zaspokojenie
na przez Warszawę, nie wchodzi jeszcze w okres reanajpilniejszych I otrzeb. Ta falanga biednych, którą
lizacji. Piętrzą się tu tndności, lecz i na zawadzie
Sztokholm . (w. wt.) Z Petersburga donoszą: wytworzyła wojna, ma mu wiele do zawdzięczenia.
stoi niezbyt jeszcze należyta sprężystość kierowni ków W „Birżewyia Wiedomosti" pomieszcza pułkownik Działalnością humanitarną.i filantropijną, prowadzoną
tego wielkiego przedsięwzięcia. Na swoje nsprawie- Szumski wy.wody, uo.dsz~ce Reec~ę .inbspira.cji rząddo.wtei; z wielką energją, zaskarbił sobie wdzięczność wszy. . .
.
b
. .·
na temat, ze wpraw zie
OSJa o ecnte w po ję ej
.. ł
dltw1eme mają oni, rzec.l ptosta, a rdzo c1ężk1 stan ofensywie okazała niezmiernie wiele energji, ale że st 1\IC J. .
.
.
.
.
.
.
finansów miejskich.
1 napięcie to sił rosyjskich nie może trwać długo. RoNie dziw więc, ze zegnano go z zalem i ser! sja mL~si obrócić czas zimy n~ zreorganizowanie swe- decznie. W sali magistratu zebrali się wczoraj wszy! go •V.OJ.Ska. Wobec czego p0~ądaua by była dalsza scy urzędnicy magistratu i radni na czele prezydenta.
I zwycięska ofensywa we franqi.
Do obecnych przemówił pułkownik Schneider jak na-

Car

'1

dowo'dztwo

Dla ulżenia sytuacji finansowe~, ogłoszono w
ro kody 1e łzy cara na
U ł garją
Szanowni Panowie i Panie I
dniu onegdajszym, zatwierdzony przez władze niemiecWiedeń (T. B. K.). z Petersburga donoszą:
Z dniem 29 maja br. objąłem na rozkaz wyżkie, prospekt subskrypcji na pożyczkę m. Warszawy w Car wydał 11kaz, w_ który~ .podaje d? wi.adomości. 9zej władzy obowiązki komisarza rządowego miasta
sumie 5 miljonów rubli. Na poczet tej pożyczki swych poddanych, ze Bulgaqa dopuściła się zdrady (Piotrkowa
•
nr
d ·1
ł
·
słowiar'1skiej sprawy. Wojska bulgarskie zaatakowały
·
.
.
, .
.
..
T-wo kredytowe rn. warszawy za e :< arowa o JUŻ wierne sprzymierzom~ wojska serbskie. Ukaz podz praw.~z1w_ą przy1emnosc1ą
0:uszę na_ tem mieJu.dział w su.mie 500,000 ~ubli. Pożyczka i:ia•. zd~je kreśla, że urzeczywistnienie aspiracji bułgarskich co scu stwierdztc, ze trudne stanowisko mo1e ułatwiła
się, zapewmone powodzenie. W skrze banloerow JUŻ do przy!ącze11ia Macedonji, zapewnione było na in- mi niezmiernie pomoc i życzliwość wszystkich Panów,
są zgłasi':ane zapisy na sumy dość duże.
uej <_iro?~e, mim1J to _jednak zwyci.ężyly tajemn~ obli- tj. zarówno Panów radców miejskich, Panów i Pań
Miasto wogóle radzi sobie, jak może, byle zła- czama 1 int~:esy, ~dore. P.odsunęh _bulgarom n.iemcy, urzędników Magistratu, jak i całej ludności miasta.
godzić ciężkie warunl~i materjalne. Rodz,1 się na tem orałz ~rat~boiczą / 11 ei~awi~c do ~er?? w . . Bulga~Ja ~t~z wdzięcznością
też wspominam że wszelkie
~
-. 111(:'. a Jawnie po s.ronie rneprzy1ac10 wiary Ctirzesci.
.
.
.
' .
.
~le pomysły. ~ardzo piękne._ '?to 1_1p„. "':'obe- zbl.1za- jańskiej (!), słowiat'istwa i Rosji. Naród rosyjski z usiłowama mo1e skierowane dla dobra miasta, znajdoJącego się sw1ęta zmarłych 1 111emoztJosc1 t1adycy1ne- 1 boleścią patrzy na zdradę Bułgarji. Z zakrwawionet'n wały u Szanownych Panów zawsze jak najżyczliwsze
go palenia świateł na grobach (niesłychana drnżyzna serct:m. wycią~a mi~c~ ~r~eciw B~lgarji, .a ~os~ przyjęcie.
~;wiec i t. p.), obmyślono inny sposóh uczczenia tego zdraJCOw sprawy słowianskteJ poddaje sprawtedhwe1
Powołany obecnie na stanowisko Komendanta
dnia. Sekdja dochodowa Wydziału Oświecenia połą- , karze Boga.
obwodu piotrkowskiego składam z dniem dzisiejszym
czyla tę sprawę z pożytkiem dla szkol1lictwa polskiemoją godność i proszę Panów o przyjęcie wyrazów
go i, uzyskawszy aprobatę arcybiskupa, o:gan;wje
Neutralność
recJi pewna
jaknajsercteczniejszej podzięki, a zarazem życ~ jak
na doc! ód szl<ół sprzedaż chorągiewek, które zastąBukareszt. ( . v..ł.) •·Bratianu oświadczył na najlepszego rozwoju dla miasta z zapewnieniem, że
pią światła na g1obach. Chor:1giewki sprzedawane onegdajszej radzie ministrów, że Grecja zawiadomiła rozwój waszego pięknego starożytnego grodu będzie
będą na tydzier1 p1zed dniem zadusznym w sklepach, Rumuni.;; urzędowo o swojelll postanowieniu neutral- i nadal na mem nowem stanowisku mą serdeczną
zaś 1-go i 2-go listopada przy wejsciach na cm enta- ności, wobec woj ny bułgarsko - serbskiej.
troską.
rze. Rysunek .na dużych, kartonowych chorągiewkach
Przedstawiając Panom w osobie p. kapitana
będzie wyobrażał krzyż, wychodzący z lw1zielnicy;
Ministerjun1 Zairnisa zachwiane Macha nowego komisarza rządowego, proszę Panów,
nad krzyżem mieści się napis: „ Wieczny odpoczyuek
"
by nie zechcieli ~ jemu odmówić udzielanego mnie
1
· d ac· p anie
· " , po d Iuzyzem
·
· " Ro k 191 ·5 " . I . d Kopellh&ga.
(w. wł.) , Daily Te.egraph
do.
.
racz im
zas
. się
. d r o gą na Med"JO 1•an z At
. G unans
. zawsze
poparcia
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I mne miasta ppwinny pojsć za tym pięknym i Theotokis zyskują na znhczeniu, wobec czego pre- I
Z Kolei zabrał głos nowo-mianowany komisarz
przykładem Warszawy.
: zydent ministrów Zaimis grozi dymisją. Gunaris do- rządowy kapitan Mach i przemówił w k słowa:
Również godnym uznania jest opracowany obe- 1~aga s.ię energicz 11ego wystc1yienia przeciw lądowaSzanowni Panowie i Panie!
cnie
przez
Komitet
Obywatelski
projekt
ogólnego
poj Hllt wojsk entente Y w Salomkach.
R
d
·
I'
·
.
. .
\
ozporzą zemem
,omen d y Ob wo d owej· powodatku na_ głodnych, nędza bo.w1.e~ szerzy ~ię i. wzra- j
pł
kł ~ ł
łany zostałem na stanowisko komisarza rządowego
sta z d111em każdym. Codzieum~ zda1Zają się wy-1
I ROWY[
a[u ą
miasta Piotrkowa.
padki omclle~ ~ głodu n~ ul.icy~ .\~idma g~od~ nie
Londyn. Binro Reutera douosi z Rzymu: We-1
Wchodzę w nieznany mi zakres działalności ale
m~)gą całkow1c1e zwalczyc ~1ajusil111~1sze z~b1eg.1 Ko: ~le wia.liomości „Messagero". "".Yląd~:Va.ły już woj~k.a przyzwyczajony do ścisłego wypełniania swych obom1tetu, wobec ogromu pot1zeb. Nie wystarczają tez sprzymkrzo.ne w E11os w pobhzu g1am:y bułga:sk1ą wiązków, będę się i teraz starał wszystkie swe siły
liczne datki\ na rzecz głodnych jakie wpływają na 1 .
Kolon; a. (w. wł.) „Koel n. Ztg podaje za I d ,
• . . t · ·
b
t r
~
Corriere della Sera" że rosjanie zgromadzili w por- o dac na u:s 1ug1 m1as a i jego o ywa e 1.
skut~k ~1edawnej. ~dezwy prezydenta. mia;:,tC1, ks. ~u: taeli Czarnego mprza' 250,000 wojska, którego ekspeZdaje się, że najlepiej wyrażę cel mój i drogi,
bom~rsk'.ego. Wsro~ . klasy rob~czej, . w? bee .wc'.ąz dycja już się p,ldobno zaczęła. Lądowanie tego woj- któremi zamierzam kroczyć, skoro powiem, że zamietrwa1ące1. bez~zynnosc1 fa~ryk, ktore t~z 111~ mają za- ska n~a ~i~stąpić. w pobl~żu ujś~i.a Dunaju, tuż przy rzam pójść śladami swego poprzednika, W. Pana puł
dnych widokow ro.zpoczęc1a pracy w bltższeJ przyszło- rumunskteJ granicy. (W,ia?omosc ta ma cechy małe- kownika Schneidra . .
ści, nędza jest okropna. A jednak, niemiecki Urząd go bardzo prawdopodob1enstwa. ~ed.)
Abym mógł w tym kierunku jaknajpewniej kropośrednictwa pracy, mimo dość wolnej agitacji, zwer·
czyć, proszę wszystkich Panów o poparcie.
Monro zamiast Hamiltona
bował dotychczas do robót w Niemczech niewielką
A teraz w imieniu miasta i obywateli proszę
stosunkowo liczbę robotników (zgórą 2000).
Londyn. Biuro prasowe donosi, że komendę WPana pułkownika, by i w dalszym ciągu darzył nas
Sytuację polepszyć ma nieco wprowadzenie z
korpusu ekspedycyinego na Bałkanie objął gen. K~-1 sympatją i jako Komendant obwodu raczył opiekować
dn. 18 b. m. kart chlebowych i racjonalny podział rol Monro. Gen. Jan Hamilton udaje się do Angljt, .
. t
·
.
E . k.
ł
chleba i mąki. Każdy mi~szkaniec Warszawy będzie by złożyć sprawozdanie z dotychczasowej s·;vej dzia- się mias em.
!alności.
Imieniem r.lllasta p. g1ers i pożegna ustępu1
miał prawo nabywać '2 funta chleba dziennie oraz
jącego pułkownika następującem przemówieniem:
2 funty mąki miesięcznie (funt chleba żytniego 10
Panie Pulkowniku !
kop., przennego 11 kop„· funt mąki żytniej 14 kop.,
przennej 15 kop. Ukróci to orgję spekulacji, nieW trudnych i ciężkich warunkach dla miasta, a
rządowego
dawno bowiem płaciliśmy za funt chleba razowego
nader przykrych chwilach dla nas członków Rady
po 35 i po 40 kop.).
Pułkownik Juljusz Schneider, rządowy komisarz , Miejskiej, objąłeś Panie pułkowniku zarząd nad TryWydział finansowy K O. opracował też szkic miasta P10trkowa, obefmując obecnie ster Komendy bunalskim grodem naszym jako komisarz rządowy.
<Jrganizacji kart węglowych i ma w tych dniach przy- Obwodowej, ustąpił z dotychczasowego stanowiska, a
Trudne i ciężkie warunki · to obecna wojna.
~;tąpić do rozpoznania tego projektu.
pieczę nad miastem
powierzył nowomianowanemu
Mimo ciężkich warunków materjalnych, publicz- komisarzowi kapitanowi Machowi.
ność warszawska wypełnia po brzegi sale niektórych
Historja wojennych czasów . Piotrkowa zanadto I
te,,trów. Na przedstawienie sztuki Zapolskiej „Tam- zrosła się z nazwiskiem pułkownika Schneidra, by
ten", trzeba kupić bilet o 5-6 dni wcześni e j! Re- fakt ustąpienia jego z dotychczasowego stanowiska
Tak rozumiało rozgoryczone miasto, tak pojmopertuar, dawniej zakazany, patrjotyczny i antyrosyj- nie przybrał z konieczności ogólniejszego znaczenia. waliśmy my, Radni mia:.ta pozostawieni nadal, lecz
Sk', święci pełny tryumf. Zdążyliśmy już . wystawić Długi szereg mie~ięcy, w których prawie co dzieó w i.mych warunkach.
;r, arcydzieł literatury polskiej „Ks. Marka", „Warsza- dochodziły do miasta odgłosy strzałów, a przez ulice 1
Pytam się, czy mogło boleć społeczeństwo poi1
wia,1kę", „Horsztyńskiego", „Dziadów" część trzecią, płynęły musy wojsk i t1enów, nie mógł zagoić rany skie i nas przedstawicieli miasta, że na czele Rady
a 11as1ęp11ie caly szereg melodramatów jak „Gwiazda zadanej miastu przez pożogę wojenną, co więcej, V..1y- !Miejskiej stanął wyższY. oficer c. i k. Austrjacko-Węstępuje:
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W przerwach przy bufetach, przesłoniętych dy- 1 sły i serca mieszkańców Grodu naszego, współczujących niedoli,
gierskiego rządu - odpowiedź mogła być w sercach
polaków jedna, że społeczeństwo polskie przez lat mem papierosowym, panował gwar i ożywien'ie to- Isądzić należy, że i w dzisiejszych, choć bardzo ciężkich czasach,
napPwno posypią się różne ofiary na cele Tow. Ochrony kobiet,
f
przeszlo 103 przywykło widzieć w mundurze oficera warzyskie.
które w ciągu 15 miesięcy tyle zdziałały dla istot, godnych pożałowania, a potrzebujących pomocy.
rosyj ski dgo li tylko ciemięzcę narodu polskiego i
11-giej Btygadzie Legionów Polskich został poświęgnębiciela praw obywatelskich.
zeszyt Il Tygonika Polskiego. Treść numeru wy12-sty
eony
dziwo!
o
i
Minęły godziny, dnie i tygodnie
pełniają iiastępujące artykuły: "W rocznicę 30 września' -Ks. W.
zawdzięczając Twemu, Panie pułkowniku, taktowi,
Antosza; .Rozkaz Komendy Il Brygady Legionów"; .Nasz militaTwej powadze, bezstronności i głębokiemu zrozumieJ. Szarzyńryzm" -N Ż. Januszajtisa; • Legenda Il Brygady•
- Napływ ochotników do Legionów polskich. skiego; .z bojów Ulana•-Stanisł. Roztworowsl<iego· Pułk trzeni u żyd'l\\ yci1 potrzeb narodu polskiego i obywa telskiemu, szlachetnemu poczuciu - Rada Miejska zro- 1 Od dłuższ?g;o czasu p~zesuwają się pr~ez ulice ~i~tr- ci"-M. Mondalskiego; .Patio! artyleryjski• - w. Óo~iewskiego;
zumiała Cię i Tyś Ją zrozumiał, a jednocześnie spo-1 koyva mn1e1sze. ll~,b większe groi_nadln ochotnikow, .Karta wojskowa·~B. Merwina; „O służbie sanitar·1ej"-Dr. M.
d. L . • p
· B
· ·
. p d
w marszu wojskowym odchodzą I Ko nopac<iego,
t ktorzy „debmtu1ąc
T .
c·
.
.
,
1·
• oz rowieme 1-szei ryga zie eg1ono\\' o1Legi'ono·w' polskt'cli.
ł . .
. .
eczenstwo po~
1 1oe zrozumiało 1ę 1 woje sz 1achetne 1 d b a t a 1JOnow
d
N
d
z
D · M · ··
1 · •· M ·
uzupe niaJącyc 11
. o
.
'.
.
. . . .
aqana unm- aicws·(lego; • m grozy"-· emo it .
I Czynnikiem, który wywołał to ożywienie w ruchu sncn
dązenia i _zzył0 5tę z Tobq t szanowało Cię.
W zeszycie kilkanaście interesującyd1 ilustracji, całość przedsta_
Dzisia j, będąc powabny przez Władze na stano- w:'rbunkowym, jest zmieniony system werbunkowy, wia się niezwykk dodatnio
- .Polskie Archiwum Wojenne" otrzymało ostatnimi
wisko Komendanta Obwodu Trybu11alskiego m. Piotr- na .cze!e którego .stanęli_ w poszczególny_ch ?lu~gach
k.)wa Rada Miejska w im;eniti swojem i całea-o spa- emrsaqusze werbunkowi wraz z odpowiednią liczbą czasy szereg cennych darów. Do wzbogacenia zbiorów przyczyEnergiczna praca tych oddziałów nili się mię<lzy innymi: marszałkowa Niez<?bitowska, radca dwo·
pomocników.
"'
• 1
.
1 •
'
d
·
'. t . t
ł
znaJ'dui·e obecnie grunt o wiele poda- ru dr. Tadeusz Pilat, pułkownil< Józef Haller,:prof. dr. Alfred Hale~zens w.a egoz gro u z prawuziw_ ym za em żegna
. werbunkowych
c 1ę, P a nie pu łlrnwm k u, staro po I 'i kiem s ł owem „Bog tniei'szv,J idea bowiem Legionów przenika coraz głP-'< ban, dyr. Stanista\\ Bal, ins~. Pi9tr Kasprzycki i in. Artysta rzezaplać", życząc Ci, jako!' omendantowi Obwodu gro- biej masy. Toteż owoce werbunku są coraz pow a- zbiarz P. Kazimierz Chodziiiski ofiarował, prócz innycli dzieł
du Piotrkowskiego wszelkich pomyślności - żegna- żniejsze. Onegdaj przybył do Piotrkowa oddział o- swych, piękny biust brygadjera Piłsudskiego. Komitety wymy Cię jako komisarza rządowego, tusząc nadzieję, Ichotnikó""'. złożon~ z. 46 ludzi, a wczoraj znowu na- chodźcze w Pradze, · Salzburgu i Bracławlu złożyły w Polskiem
. ly na deArch1."'t1m
. pu łk owm·1m, płynęło kllkudziestęcm.
. w .Irn i ctej. Iery I ycrneJ. c I1w1·1·1 T y, p anie
J cenne zas. ma teria
" Woi·ennem swe arc ·n·iwa 1·a
.
.
U
ze
stąptenłe komisarza cywilnego, starosty słało koło praskie Samarytanina polskiego. w dziale czasopism
'
..
. . T b
b ·d · • b· : . ·
d
na ~ 1 ~ zie:o.~ •OlliC inteiesow . ry una 1s 1'tego _gr~- I Ernesta Hellera. Starosta Ernest Heller, który od uzyskało P. A. W. bezpłatnie: .Dziennik Narodowy• (Piotrków),
du 1 ze w kazdym wypadku miasto nasze znajdzie czasu istnienia tutejszej Komendy Obwodowej pełnił .Gazeta Poiska• (Dąbrowa), .Praca narodowa• (Zakopane). .GórI funkcje komisarza cywilnego, został powołany na od- noślązak• (Katowice), i .Zycie nowe' (Wiedeń).g •
w Tobie obroncę swych spraw.
Na ceie P. A. W. nadesłali w sierpniu datki pieniężne: dr.
Na tern zakończyła się uroczystość. Godność pówiedzialne stanowisko do Włodzimierza Wołyr1skie:
ks. W. Bilski, KL hr. Dzieduszycki, Kar. hr.
Ambroziewicz,
B.
Komende
handiu
ministe1stwa
z
komisarza rqdowego m Piotrkowa objął kapitan go . Przydzielony
dy Obwodowej w Piotrkowie, starosta Heller, rozwi- Fredrowa, ks. J. Głąb, H. Grossmanowie, H. Horodyska, J. Hry'
•
c
Mach.
nął energiczną działalność z pożytkiem dla tutejsze- niewiczówna, dr. M. Janelli, Fr. Jordan; St. hr. Konarski, Koło
go obwodu, zaskarbiając sobie sympatję w kołach Nauczycieli szkół wyższych, ks. Andrzejowa ·Lubomirska, dr. T.
naszej iHteligencji. Obecnie obejm11je starosta Hel- Nacher, dr. Pilawski, hr. Romanowa Potocka, dr. J. Bud<er, dr.
Jer ważny posterunek w Włodzimierzu Wołyóskim, Z. Ślunkicwicz, M. Stecka, radca A. Stefanowicz, dr. St. Wartere·
gdzie będzie pracował nad organizowaniem nowo po- siewicz, dr. R. żukowski.
ArchiPolskiego
Komitet
składa
ofiarodawcom
Wszystkinr
skom~lik?\~anych
i.
trudny~h
wś;ó_d
urzędów
Pod wpływem t}ch glusów które wołają do wstałych_
wum Wojennego gorące podziękowanie. Dary w materjałach ar·
stosunkow narodowosc1owvch z:em1 WolynskteJ.
.
'
.
,
, kl ego.
• k u czci·"st . ysp 1ans
dla. •naszych
o ciepłą odzież
nas. z .okopow
so- chi walnych i muzealnych oraz datki pieniężne przyjmuje: Wie· - Wł eczor
D żołmerzy
.,
,
1egwnistow, gr? no ws~1 o1 pracownik?w . ep~rtamen_tu botnim wieczorze, który wzbudził ogólne zaiute1eso- deński KomiLt Polskiego .\r~hiwum· Wojennego (Wiener Komitee
Wojskowego u11mprow1zowalo pospiesznie ow „ Wie- wanie w naszem mieście, przyjął współudział p. Adam des Poln. Kriegsarchiws) Wiedeń I. Wallnerstr. 1-a merz. coczór Legionów", który we środę zgromadził do sali Zagórski, redaktor • „Dziennika Narodowego", znany dzień od 11-1.
- Powody upadku Modlina. Pewien oficer niemiecki w
Stow. !Jandl >wców licrne grono naszej inteligencji. krytyk teatru Iwo _skieg:o: P: Z~górski wygłosi prePięknie i. oryginaln.ie_ pomyśla.ny program, a l.H"zyte_m lweekgcJ ę. na temat l\\'orczosc1 w1elk1ego poety llarodo- korespondencji do .Frank. Zeitung-• twierdli, że jedynym powodem upadku tej twierdy jest obol- niszczącego działania ciężChorąży Legionu p. Eug. Nowakowski, art. tea· kiej artylerji sprzymierzonych (zapewne moździerzy austrjackichcel tak s...zlad1etny zadecy_dowały o. powodzeniu Wieczoru. Sala L'yła szczt•l111e wypelniona, do czego w Itru miej'.;kiego w Krakowie, oddeklamuje fragment przyp. red.). objawiające się u żołnierzy rosyjskich znużenie wojWspółpracownicy Dep. Wojsk. odegrają ną, złamanie ducha oporu armji rosyjskiej.
dużym stopniu przyczyniły ·ię wojskowe i urzędni- z „Legionu".
.z takimi żołnierzami, których miałem, nie moglem już
cze sfery na~zego miasta, zachęcone przykładem ko- sceny z »Wesela" i »Sędziów", tregedję Wyspiańskiedłużej walczyć• - miał się wyrazić komendant rosyjski, gen.
.
.
. .
mendantów: pulkown!kd p. v. Turnau i pułkownika go w d\~U odsłonach.
Orkiestra 100 p. p. pod osob1stem k1erow111c- Bobyr.
.
b r „ w·
.. b ·, ·
k ·
S ł ·d
Wzięci w Modlinie do niewoli oficerowie rosyjscy obwij twem kapelmistrza W. P. Sittera wykona kilka artyc me: ra, torzy o:;,J is~ie przy ~ 1 .110•. teczor.
Program pop·zLdztł przemow1e111em mecenas stycznych utworów muzycznych. W programie: 1) niają naczelnych komendantów, czyniąc im zarzut tchórzostwa.
K. Rudnicki, który w imieniu obywatelstwa miasta „Uwertura" do opery „Zampa'', 2) „Wiarusy"-Polo- Twierdzą oni o sobie, ze nk poddaliby Modiina, gd:,ty to od
·
złożył hołd żołnierzom legionistom, podkreślając, że nez Falla; 3). „~olskie pieśni "~Po ~pouri La~sletz.ber- nich zależało.
Także oficerowie rosyjscy nie są bez zarzutu.
dziś, gdy kraj plonie od pożarów wojennych, znikają gera, 4) F anta_~Ja „z opery „H?lka - Momuszk1, 5)
Żołnierze rosyjscy, pojmani w Modlinie, mówią:
„Polonez eleg1Jny· -Noskowskieiro.
.·
.
_
p
..
_ , „.
.Dość już mieliśmy tej walki, podczas której oficerowie
Początek o godz. 7 i pół wieczorem.
wsze1kte rózmce, a ola.k Lila tyl!rn Jedne ~egiony.
Bilety wcześniej do nabycia w księgarni WP. nasi w bezpiecznem ukryciu wyprawiali orgje z siostrami miłoP. dr. N ad o l s k 1 wygłos tł następ111e odczyt
p. t. „Walki Legionów w Karpatach" , w którym z Szu str a przy ul. Kaliskiej. W dzień wieczoru przy sierdzia.
Wszystkie te oskarżenia najlepiej może wyjaśniają pytanie,
siłą i uczuci m naszkicował ów zawity, wśród gór kasie sali Stowarzyszenia Rękodzielników.
. - ld~ie z!ma._ Żoł~ierze nasi '.m_ar,:ną w polu .. Przygoto- dlaczego padł Modlin, twierdza niezwykle potężna, a w czasie
.karpackich, szlei!- bonaterslocgo pochodu drugiej bry·
wanie dla nich c1epłe1 odzieży to najpierwszy obowiązek nasz, wojny już znakomicie wzmocniona i zaopatrzona obficie we
dl d I . h
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·
·
~ o'd d
tk· · d'' b
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gad y wsr• ·
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. polskich.
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ym 6 w 1 oo·ma
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Wełna droga 1 trudno o mą. Zbieraimy więc wszys ie sro ,;i o rony.
kobiet
,
•
..
.Około 80,000 jeńców, 700 dział, nieprzejrzana narazie
fabryki
to
Wszystko
Dzielny, pełen fantazJl zołn1ersluej cbor naszych resztki, okrawki wełniane i bawełniane.
wojennego wszelkiego rodzaju wpadla w nasze
matc.jału
ilość
dla
odzież
ciepłą
przygotuje
się
której
z
przędzę,
na
przerobią
papieśni
szereg
artylerzystów, orlśpiewał następnie
ręce"-hr;;mial w początkach sierpnia komunikat niemiecki, donotrjolycznych, zbierając i tym razem burzliwe oklaski. legionistów.
W ciągu najblitszych dni naznai:zona zostanię zbiórka tych szący o zdobyciu Modlina. Dziś-pisze oficer niemiecki-wiemy,
P. Nelly Bule:sławska w deklamacji swej uchwyiż zdobyto 1,700 dział, 7 miljonów pocisków i niewiarogodną
rzeczy w mieście.
dokładnie nasze mieszkania i przygotujmy wprost ilość \\szelkiego rodzai·t1 zapaso"''·
.
Przeszu 1mimy
ciła doskonc1le tragiczny, a pełen mocy ton w „Dumie
"'
- Cza nogóra ·po prośbie.„ Włoska .Idea Nazionale"
o II Brygadzie". „ PL)grzeb ułauów Wąsowicza" Zbierz- wszystko, co znajdziemy odpowiedniego.
A zatem do dzieta ! Nie po:ostańmy obojętne, gdy żołnierze donosi z Bari, że konsul czarnogórski zwrócił się do rządu włocbow:kiegó wyw~rł również wrażenie.
skiego z pro:;bą o pomoc w broni, amunicji i pieniądzach dla
f'iotrkowsfo Liga Kobiet.
f>a11na S. Skoczylasówna odśpiewaniem „pio- polacy cierpią niedostatek.
- Z Tow. Ochrony kobiet w Piotrkowie. W dniu 12 C:tarnogóry, opierając się na wybitnej (.!) roli, jaka jej przypada
snek wiejskich" pod bi la zupełnie serca słuchaczy.
października r. b. na posiedzeniu zarządu Tow. Ochrony kobiet, w wojnie bałkańskiej, zwłaszcza z powodu obrony Cattaro.
- Pogromy Bułgaro·w w Ros1·1·. W mi·es·c1·e rosyi·sk1'em
. z
Wśtót.I oklep&njch efektów estradowych, które znamy przewo dmcząca p. Zofja Gra bowska odczyta ł a . sprawozuame
urządzono pogrom mieszkai·ących tam Bułgarów.
Dmitryi·ewski
· · tego ż Tow. za ro k uh'1egł y.
· ła1nosci
J'uż iJiemal na pa1iiięć, i·est ona ZJ·awiskiem świeżem i dz1a
.
Tow. otoczylo opieką troskliwą .:i2 osoby, z których 10 o- Sklepy B<iłgaró.v tłuszcza zdemolowała pod okiem policji.
orygio;Jlnem. Znajduje się tia śladach odkrycia tajem- Drożyzna w Paryżu. Pisma francuskie żalą się na
nicy śpiewania piosnek wiejskich, a widać już z trzymywało schronienie kilkunastodniowe w lokalu odnajmowadrożyznę środków żywności. I tak cukier, którego
wzrastającą
służby,
do
oddało
5
szwaczki,
jako
zatrudniło
8
cel,
ten
na
nym
powtarzanych
niczem
repertuaru, nieprzypominającego
2 udzieliło porady prawnej i jedną wypadkowo opuszczoną przez kilo kosztowalo 75 et. kosztuje obecnie 1 fr. 30 et. Olej z I fr,
do ba1ial11ości motywów, że i;ad pieśnią ludową potrafi ro dziców odi1 ał o po d opiekę osoby zau fanej, w trzech wypa dk ac I1 60 et. podskoczył na 2 fr. -10 et.,· masło zaś z 3 fr. 60 et. na
poważ11.e po111yśleć. Głos nie duży, a jednak w tycll wyrwało z rąk starszych prostytutek nieletnie dziewczęta wyzy" ..J. fr. 40 et. Cetnar metrycwy węgla (100 kg.), który dawniej
piose11i<:ach btzmiał pięknie. Im;)fesano - światowiec, skiwane przez nie, 2 przy udziale władz miejscowych wydobyto kosztował 5 ·r„ kosztuje obecnie 11 fr. (zatem prawie dwa razy
który poluje na ciekawsze zjawiska estrc.:.dowe, zwró- z rąk handlarzy żywym towarem, 2 ciężko chorym wydało 1.aµo- jest droższy niż u nas).
,,_„
cil by na nią przezorną uwagę, jako na „coś", z mogi, 2 okradzionym na kolei, kupiło bilety kolejowe, l dato ·- - - .
skończona
czego moie być.„ senzacja. Na wieczorze każda jej pieniądze ua wykup maszyny zastawionej, 1 obejmującej posadę,
udzieliło wsparcia na drogę, wreszcie 4 okazalo pomoc, dostarczapio:>nJ-a vywoływała burze oklasków. Ulegając „ter- jąc ubrania; pozatem Tow. skierowywało osoby zgłaszające się do
Kopenhaga. (w. wł.) „Times" pisze w artykuro ro wi" widowni, kilkakrotnie obdarzyła słuchaczy Komisji opiekuńczej.
le wst,ępuym, że wielka ofen5ywa entente'y na zachoTow. Ochrony kobiet rozpoczęło funkrjonować w czerwcu dzie została przerwana i według wszelkiego prawdonaddatkami.
M10da debiutantka, stałaby się niepodzielną bo- 1914 r., a w lipcu tegoż roku założyło schronienie tymczasowe podobieós1 wa nie zosta11ie jµż w tym roku podjęta.
haterk<I wieczoru, gdyby nic chorąży Nowakowski, z tdla ml łoi dyl chwpoddr~żny;h ~drz~ sc~k1ronie119ii1L: św. Zhyty'. odnajr~rując 0 wynikach tej ofensywy nie moźna na razie wydać
o r. sc ro111en1e ow„ ostatecznego sądu.
mu 0 paz z1er111 a
. am o rn.
. ..
, .
.
.
.
.
ktorym musiała się w równej częsct podnelic tryum- I przeniesione do własnego lokalu w gmacl.u Pi!nien Dornmikanek,
frm. P. Towakowski, to ów ciekawy, po'szukiwany zostało znac~uie rozszerzone.
łodzie
Co się tyczy działu misji kolejowej; to funkcjonował on zatyp aktora, który umie deklamow<:1' także na estra·
Sofia (w. wł.). Z Aten donoszą: W ostatnich
dzie, powtarzam, ten rzad!d typ artysty, co to w tea- ledwie dni parę z .powodu z~wieruchy wojennej.
Po odczytaniu sprawozdania, przewodniczącJ, p. Zofja Gra- d:1iach niemie:!ric: i austro-węgierskie łodzie podwot d .
,
„
d ll
.
t rze zapomrna
i· 1'eden włoski· ,
ana1·elsk1.ch
. ka1101n. z.:igrze- dr1e Z"topi.ły
ks. t !zie
.
. i.wwa111c
.
ła seraeczne
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•
uc 1'Jarowco'w
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po dz1ę
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wojennego.
materjału
i
WOJSk
transportu
do
służące
lagrzeJano\'i
p.
i
Obwodowego
Komitetu
prezesowi
G,os dzw1ęcrny, bogaty w odc1eme, artystyczna jewskiemu,
inteligencja, głębokie odczucie poezj:, oto co się zło; jewskiemu za uzyska:1i~ 300 koron od Kor'liktu Obwodowego Te 11iezwykle wielkie straty w parowcach przyczyniły
ż~ło na kn. su~ces, który odniósł . odd~klamowauiem I n~ cele To":.; zło~yla równie~ s~rdcczne _P'Jdl.ęk~w~n_i~. zar~ą?o~ się 111ew'.}tpliwie do opóźnienia w lądowaniu wojsk
wierszy Slonsktego p. t. ,/fa, co n:e zginęła". To też :-vi _b. polskiego Czen~one~<~. kr,.yża z~ oftarowa1w_ ł.ożeK, po~c1ell czwórporozumie.iia w Salonikach.
Amsterdam (w. wł.). Według wiadomości naj 1 bielizny, oraz Ks. re"torow1 Janowsl.1cm11 za lokal 1 pomoc przy
,
I k N
t · t
ł
1
a za 1wncze- urządzeniu .Schronienia" Gdy w roku zeszłym w m. lipcu .Krou desztych z Nowego Jorku, zatopionym onegdaj pod
z~s 1;a _szczery, en ll~JaS y~z~y po.c a.s ·
nie clior artylerzystow odsptewał dziarsko pełne fan- nika Piotrkowska• zamieściła w sprawie białego niewolnictwa ar- Kretq parowcem angielskim był parowiec linji Cu·
tykuł, skreślony rzeczowo i żywo, wówczas poruszyły 51~ umy- 1 na;d:i „Transsylvania• (pojemności 14,000 tonn).
tazji piose11ki żołnierskie.
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„Wieczór Legionów"
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Ofensywa we Francj'i

7 parowców zatopionych przez

1

podwodne

Str.

ł.

~DZIENNIK

NARODOWY•

Ofensywa sprzymierzonyoh wSerbji
Wiedeń.

Urzędowo

pod

datą

N!! 162.

Włochy

postępuje

w rezerwie

Rotterdam. (w. wł.)
"Morningpost" dono~i
za rzymskim „Messagero„: Włoska rada ministrów
obradowała nad stanowiskiem Włoch względem ekspe.
dycji do Macedonji i postanowiła jednogłośnie zająć
stanowisko wyczekujące.

20 października:
naprzód w prowincji .Macva zbliżają się do Szaba c u.
zachód od Grockiej wyparliśmy nieprzyjaciela z silnie

Wojska nasze posuwające si~
Pod Ripanj i na południowy
umocnionej pozycji górskiej.
Wojska niemieckie wywalczyły na południe od Semendrji przejście prze ż do 1n ą Ra 1j ~
(Rzeka 10 km. na południe od Semendrji uchodząca do Morawy. Red.) i wydarły nieprzyjacielowi znowu sporo terenu na południowy wschód od Pożarewca w kierunku na Lekowac.

Rzym. Urzt:;dov;o donoszą, że Włochy zerwały
stosunki dyplomatyczne z Bułgarją i wypowiedziały
jej wojn~.

Tryumfy militarne buł garów

OGŁOSZENIA

Dwudziesta szósta wojna

==================

Bułgarzy wydarli nieprzyjacielowi jego silne .pozycje na Sułtan Tepe na południowy
zachód od Egri - Pałanka. Wojska te prące ku Kumanowej wzięły 2000 serbów do niewoli
i zdobyły t 2 dział.
Zastępca szefa sztabu generalnego von Hoefer

Postępy

•• •
Wodociągi,

wszelkiego rodzaju - oraz reperacje

:n.iemieck .ie

N~ południe

pod datą 20 paidziernika:
od Lucicy pod Ożewcem znowu

Zajęcie
Sofja. ·
Wojska

Urz~dowo

pod

bułgarskie

wyparliśmy

nieprzyjaciela.
Naczelne kierownictwo armii.

dostarcza i buduje

I
I

I

Inż. JÓZEf SCHROLL

Isztipu

filja KRAKÓW, Pawia 8.

P•ospekty i kosztorysy darmo i

opłatnie.

•

••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••m•••••••••••••••

datą

19 b. m. :
wkroczyły do · macedońskich miast lsztip i Radowist.

·vva1k.i n.ad S t y r e m

tychże,

I

I

I

•

zbiorniki, wanny lane i blaszane, turbiny, pompy i nabijacze do beczek
i kompletne aparaty do . piwa etc.

Urzędowo

Berlin.

Pompy

i

Agentura Warszaw. Towarzystwa Ubezpie[leń od Ognia i
5
ULICA BYKOWSKA N2 55 m. 3.
i
5 Przyjmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia. !

trvvają

Wiedeń. Urzędowo donoszą pod datą 20 paźd·dernika:
•
.•••••.•.•••••••••••••••••.••••
•••••••••••••••••••••••••••„•
W okolicy Kolek trwała bitwa także wczoraj bez doprowadzenia jednak do zmiany _____a.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ogólnego położenia.
.
Oleje : maszyno\~e, cyli:idrowe, kompresorowe, kościa
Nad Putiłówką oddział patrolowy 49 pułku piechoty zdobył przy demolowaniu rosyjne, wazelmowe 1 rzepakowe.
skiego pociągu pancernego, którego lokomotywę trafił na kilkaset kroków przed . naszemi po-1 Tłuszcz: Tov~ta, . w~zelina jasna i czarna, smar do
wozow 1 rożne pasty
zycjami celny granat, 2 karabiny maszynowe, wiele japońskich ręcznych pocisków wybuchająPasy : skórza~e, wielbłądzie, bawełniane. impregnocych, wiele amunicji i materjału wojennego.
wane 1 konopne.
1
Zresztą na północno-wschodnim froncie nic nowego.
I Węże : 2'umowe, gumowane, parciane i spiralne.

C>f'e:n.sy-vv a -vvJ:oska -vvzm.aga

się

Silny ogień artylerji nieprzyjacielskiej przeciw naszym pozycjom nad Isonzo t,rwał także
~ przez cały dzień wczorajszy.
W godzinach popołudniowych przybrał on jeszcze na gwałtowności, zwłaszcza na odcinku Doberdo.
Piechota włoska atakowała w okręgu Krna przyczółek mostowy Tollmein, dalej Monte
Sabotino,
San Michele i na wschód od Vermegliano, wsz~dzic jednak została odparta, ponosząc
wielkie straty.

Wszelkie narzc:dzia dla zakładów przemysło·
wych. Wszelkie przybory te.chniczne i elektrotechniczne znajdują się na składzie u firmy:

I

Stanisław

1

CrUnberg i S-ka

Kraków, ul. Bracka 1. 10.

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _mc_ _ _ _ _mli

Także

na froncie tyrolskim przyszło wczoraj do większych walk.
Pod Tre Sasi i na wyżynie Vielgereuth odparły wojska nasze dwa ataki nieprzyjacielskie. KRAKOWSKA DROŻDŻARNIA
R. DRILLERA w KRAKOWIE
Walki pod Tre Sasi dochodziły tu i ówdzie do starć na białą broń.
W Judicariach, gdzie nieprzyjaciel w ostatnich czasach również wzmożoną działalność wysyła codzień świeże drożdże spirytusowe, znane z dobroci, gwarantowane czyste, bez żadnych domieszek, do
rozwin~ł. cofn~liśmy nasze zbyt wysunięte oddziały na główne pozycje obronne.
każdej stacji kolejowej lub urzędu pocztowego bez wzglę·
Zastępca szefa sztabu generalnego von. Hoefer.
du na ilość, odwrotnie, po umiarkowanych cenach.

f omyślne operaoje .pod
liśmy

Rygą

Berlin. Urzędowo pod datą 20 października:
Na północny wschód i północny zachód od Mitawy poczyniliśmy dalsze
kilkanaście pozycji nieprzyjacielskich.
Lokalnego znaczenia walki nad Styrem trwają jeszcze.

Tylko pierwszej
postępy

i

Wszelkie artykuły w zakres towarów kolonialnych wchodzące po najta11szych cenach, hurtownie i defailicznie poleca

wzię

lJojoieGh Olszowski

·2i fro:n.t-u.. :frar.ic-u..& k.iego

KRAKÓW, MAŁY RYNEK.

Podczas jednego wywiadowczego wypadu na północny wschód od Prunay w Szampanji wzięliśmy 4 oficerów i 364 żołnierzy francuskich do niewoli, zdobyliśmy 3 karabiny
maszynowe, 3 miotacze min i wiele materjału wojennego.
Naczelne kierownictwo armii.

Grożące

przesilenie wgabinecie angielskim

Rotterdam. (w. wł.) Wedle londy!lskiej "Daily
Chronicie" przesilenie w gabinecie angielsk'im jest
kwestj!\ najbliższych dni. Przyczyną te~o ma być
sprawa powszechnej służby wojskowej, za którą obstają coraz silniej propagatorzy dalszej wojny a
przeciw której istnieje silna opozycja. Dalej panuje
wzburzenie z powodu zawieszenia akcji dardanelskiej.
Posłowie opozycyjni domagają si~ usprawiedliwienia
ze strony rządu, co osiągnął w Dardanelach ogromną
dotychczas tam poniesioną ofiarą krwi i życia żołnie
rzy angielskich.
Ministrowie zasiadający w gabinecie czują trudną swą pozycj~. Asquith jest chory, Orey jest

jak(lści !

podrażniony i zm~czony, Carson nie chce dalej zasiadać w gabinecie, Churchill zgłasza się na front.
Ten stan rzeczy wskazuje na rozprzężenie w gabine-

cie angielskim.

DZWONKI ELEKTRYCZNE
urządza

z ostrzegaczami, oraz wszelkie reparacje w zakres tychże wchodzące

Elektrotechnik TOMHZ BAnASZKlf\VICZ, }g~i~7ra~s~~r:.
.

Zgubiono

w Bełch~towie 3 weksle: _Jeden na ioo
rb. podpisany przez M. Sp1egelmanna na
zlecenie I. M. Giwerc. Drugi na 200 rb. podpisany przez Felek
Gotfald z żoną na zlecenie M. Jakubowicz. Trzeci na sto rb.
ł os I ga tne stę c Wleje
podpisany przez Borucha Stawińskiego na zlecenie M. Markiewicz.
Weksle te uważ11m dla znalazcy za nieważne . Znalazca zechce
Kopenhaga. (w. wł.) Według nadeszłych z łaskawie odnieść do I. M. Giwerca w Bełchatowie, gdzie otrzyma
Rzymu wiadomości, możliwe jest przekształcenie ga- wynagrodzenie.
·
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binetu włoskiego, gdzie zarysowaiy si~ różnice na !!Hl!!!IB'!!'ll!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!'!!!!!!!!!!!!"!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'
tle ekspedycji bałkańskiej mi~dzy Salandrą, który
jest przeciwny udziałowi Włoch w tej ekspedycji a
Wydawca i redaktor odpowiedzialny
Sonninem, który jest jej zwolennikiem. Gdyby SaTadeusz Kowalski
landra ustąpił, wówczas Sonnino objąłby prezydjum
gabinetu.
przyjm uje od 2-3 popoł. przy ulicy Krakowskiej I. 13.

„Drukarnia Polska", Piotrkgw, ulica Kaliika L. 2•.

.

