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Rok I.

i dni poświątecznych.

Adres Administracji: Piotrków, Bykowska 71.
Prenumerata miesięczna w Piotrkowie 2 kor ..)0 halerzy, na prowincji I zagranicą 3 kor. 50 hal.
Ceny ogłoszeń za wif'fsz : Nadesłane kor. I halerzy 50. Dział informacyjny 30 hal., za kaidy
następny 20 hal. Ukł:id tabeiaryczny lub skomplikowMy 50 halerzy, za każdy następny 40 hal.
Nekrologja 40 haler.zy, drobm: 1.a wyraz 6 halerzy, najmniejsze ogłoszenie.60 halerzy.

To też dwuprzymierze doprowadziło d<? rem na czele, z powszechną 'służbą wojskową
Idec y z j i mi I i tar ny c h, a w ślad za niemi w programie.
Pfotrków, 28 października •poczęły iść sukcesy dyplomatyczne.
Tak, upokorzenie Anglji na Bałkanach nie
Postronne państwa - a zwłaszcza drobne będzie nauką idącą w las.
.
•
narodowe państwa zawsze zagrożone zaborczoZ nowym gabinetem spodziewać się je( adz) Do jakich wyników doprowadza ścią wielkich organizrr.ów mocarstwowych do- dnak należy i faktu, że , nauki z wojny dodalsze trwanie wojny europejskiej, dowodzi naj- szły do przekonania, że dwuprzymierza enten- tychczasowej przez Anglję zaczerpnięte nie
lepiej sprawa grecka.
te nie pokona. Zrozumiały, że wojna tocząca pójdą w las -- lecz owszem doprowadzą do
.
Małe państewko .bałkańskie,. rozporządza- się nie jest, jak to fralesy" czwórporozumienia pokojowego · wyrównania konfliktu, którego
JąCe ledwo dwustutys1ęczną annJą, urasta do "łószą, wojn 0 hegemonję Niemiec-lecz wojną kolltynuacja na drodze wojennej zawieść moroli p~tent.ata, o którego względy ubiegają się,~ h~gemonję Anglji i Rosji. I zrozumiały w że do absurdum. Bo albo pokój trzeba enpokorn~e :JZ c~tery mocarstwa..
i
.
\dalszym ciągu korzyś~. płynącą dla nich, dla tencie zawierać - albo iść na potworny nonWt~ok. z~tste godny bo~?w - tO ~1~osne drobno-ustrojów pai'isl owych z niepokonania sens wojny eksterminacyjnej, do wytępienia
gruc~a111e S\\'ta~owładneJ .Angl11 z p. Za1m1sem, !dwuprzymierza.
wzajemt~ego. arm_ji walrz_ą~ych, zupełnej ruiny
to ~f1_arowy~ame wspamały.ch preze1~tów ma-1
Pojęły, że właśnie liścić się może napra. ekonom1cwe1 ~anst~ WOJUJ~cych.
.
.
lutk1e1 .SJr~c~1, by tylko ch.cia~a ruszyc w pole. wdę zasada rów 11 0 w ag i układ u sił pań. A. wtedy 1.stotnie Grecja, Rumun]a, H1sz~a, ~zis JUZ nawet o to 1dz1e?
zachow~ła r st w 0 wy c h w Europie, czyli moment 11 _ 1 pa111a _1 ~olandJa chyba będą decydować o lozyczhwą _Postawę wo?eic zam taro w_ ent~11te y. \ walniaj~~~ drobne pań t.wa. narodowe od su- sach sw1ata, bo one wzrosną do znaczenia moAle Jeszcze bard~1e1 god~y bogo~ ~tduk-__ premaCJI I terroryzmu w1elk1ch potęg.
carstw.
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Jednakże te nieprawdopodobne w jakiej- !n~mf1a, t prz~ <U( ac rę I . o
Ziet a zw~c 11 :ięr~a I a Ine angte s I prze
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LeJ a< yczme przez w )jnę wy warzaJąC:eJ s1e
kQI.wte
mn~J sy uac11 um1z~1 1wa . o myszy- równo wa i..
.
f!aga. (w. wł.) .Jak donoszą z . L:ondynu, w
mają w sobie humor. .. tragiczny.
R g 1. . .
. t 0 ite t ,
. tamte1szych kołach politycznych zapewniają, że npaDowodzą bowiem upokarzajacej słabości lwa. ·' ł b ozuhm :eJą, ze. Z\''f'Cl.ęs .~. ei n e Y moze 1 dek gabinetu Asquitha jest rzeczą postanowioną, W
Tak. Do roblemu sił r sn. wad.J;:i '~ ,.
ua o y c W• 1 ow.e ITI.1. : ·:v~c1: 1ecz !la. pr1~r- ; •..,.o m;ejsce nJ byó uhv i1u11y gabiud ~zysto k?u.P
sz ym rozwoju ich odbiłoby się fatalme.
serwatywny z Balfourem na czele. Zamierzone Jest
ta af~~};zakże OrecJ·a i RumunJ·a wyraźnie oświadZa chwilowe zaś korzyści podejmować tak~e rozwiązanie Izby po dokonaniu rekonstrukcji
. ł
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I
h 1·1gabrnetu.
k
czają: Byłoby inaczej, gdybyście postawili już ryzy 0 1 w asną <rwtą P a,cic cuc ze rac un <i ·
C
· b · A 1·
do tej pory na Bałkanach 400.000 żołnierza.
nie myślą.
zego się Ol ng J?
. W tern oświadczeniu mieści się charakten·
To stanO\\'tsko państw bnłkańskirh i przeGenewa. (w. wł.) "Echo de Paris" omawiając
stylrn, dlaczego rnte 11 te już przegrało. Każdy bie.a ostntnich zdarzeń na wszystkich terenach ostatni pobyt króla angi~lsk~ego . we . ~rancji, ~isze:
ze spólników liczvł rwzedewszystkiem na Jru- wo1e11nych pPdziałałv otrzeźwiająco na pań· I Dotychsz.asowe błę?y poJitykt a.ngielskteJ P?l~gaią !Ja
J
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zakorzen 1011em mn1emann1 o 111epokonalnosc1, pomegiego. Francja na Rosję, Rosja na Francję, -s.l\\ 3 czwor~orozun~te~ta.
1. c czasową P~-1 waż kraj panuje nad morzem. Wojna bałkańska uAnglja na obie --a obie one rnowu na A!!gljE:, !ttyką l~on:brno\.vama 1 rachowam~ 11a cudze s1- kazała 11agle słabość Anglji. Wobec tego Anglja nie
na jej wpły·:\'y światowe. I trzeba ptzyznać, że iy przyjdzie zerwać. W kaidem z państw bu- może poprzestać na obronie dróg morskicl1, poniei Anglja na te v:pływy liczyła głównie. Rachuba dzi się egoizm i instynkt samozachowawczy. waż. wojna bałk_ań.ska. grozi jej wielkiem niebezpieokazała się mylną.
. I to będzie przedewszystkiem źródłem P"ychłego cz~nstwem. Jezelt 111emcy dotrą do Konstantynopola,
. ·1 ·
b" t · · f.
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· , · · l I . wo wczas
w o I n ą d ro gę do p er eł poW tyrn względzie dwuprzymierze pobiło P1zesi ema. g~ me ow 1~n~L~s \lego .1 ,rng1e 5 oe- s i ad łośzdobędą
ci a 11 g i e Is kic h jak Egipt, Arab ja, Inprzeciwnika, bo liczyło tylko na siły własne. go. Angl]a Jeszcze wazme1sze ma .rowody do dje i polndniowa Afryka. Do wszystkich· tych posia·
I gdy entente pracowi:1ło uad. uruchomieniem ocknięcia się, bo w wyższym stopniu niż Fran- dłości clóstać się można drogą lądową. Z tego poto sił włoskich, to rumuńskicli, bułgarskich i cji grozi jej bał!rnńska przegrana.
wodu Anglja jest bardzo zagrożona i musi zmienić
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·
I
·
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metody walki. Zamiast potęgi morskiej,. musi opagrec k ic przeciw l wuprzy1111erzu - < wu przyc'.10 Zq Jl!Z :via„ ?mosc o t1S _ąp1emu ca- nować t. zw. ekspl)rt lądowy, co oznacza olbrzymi
mierze pracowalo n ad uruchom ie n iem sił lego gabinetu Asqu1tha l o powołamu do steru przewrót, a od szczęśliwego rozwiązania tego przew ł as 11 y c lL
rządów gabinetu konserwatywnego z Balfou- wrotu zależy egzystencja państwa angielskiego.
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Młodzieży

Mołotkowem

Polska!

pieczniej. Front

został przełamany...

musieliśmy

się

Patrz na ten krzyż:
cofnąć ...
Legiony Polskie
Tak, musieliśmy się cofnąć, aby uniknąć zasadzDzień 29.X 1914 pamiętnym będzie sei'cu polDźwignęły go zwyż,
ki nieprzyjaciela. W czasie tego zawdzięczamy wszyskiemu i z!oten;i zgłoskami rnpisallyr 11 będz·e w 111 •
Przechodz<1c v.óry, lasy i wały scy komendantowi naszemu pulk. Hallerowi, że uszlistorji Wojska Polskiego. W rncznicę tę chct.; choć w
Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały.
"my cało. On to mimo ciemnej nocy prowadził nas
niewielu slowach ,rzyponrnieć kampanj~ li b;ygady
Wi •rsz ten wid11ieje na krżyżu, a ułożył g <) le- tak dobrze, że mosi,ale nie zdołali nas otoczyć jak
w Karpatach.
g;o;iista w chwili ustawiania go.
planowali i po kilkugodzinnym marszu stanęliśmy w
'Po złożeniu przysięgi dnia 24.IX 1914 i uszyliśmy •
I już na drugi d7.11:'1°1 mieliśmy potyczkę pod Nadwórnej. Po bitwie tej rozkaz Komendy Legionów
na Węgry celem wyszkolenia militarne~0, lecz 111<:"' Rafajłową, później kolejno Zielona, Pa sieczna, Pniów, brzmiał następująco:
bylo to nam danem. W miasteczku K!rlilrnza dowie- Nadwórna i Hwozd przechodziły v nn<>ze ręce. Aż
„Mimo pozornej klęski dnia 29.X 1914 stanowią
dzieliśmy się, że mo~~kaie sq już niednleko ... idziemy w rJoiiu 29.X 1,914 przyszło clo walnej rozprawy na operacje Legionów od 16.X do dnia dzisiejszego
na spotkanie„.
polach Mołotkowa. Przeciw skromnej garstce II bry- chlubną kartę w historji Wojsk Polskich. PrzekroDo Tesko dojeżdż<imy !wleją, a stąd pieszo !V> gady moskale ściągnęli kilkunast„tysięczną armję, czyw-:.zy wśró niebywałych trudności najdziksze okokilkudniowym marszu stajemy t1 ~.tóp Pantyru. Roz- kilkanaście baterji i karabinów 111aszynowycb. Bitwa , lice Karpat wyparliśmy znaczne siły nieprzyjacielskie
począł się mars2. przez wertepy Karpat. Pionierzy rozpoczęła się raniutko ... witali nas moskale salwami z krajów polskich, zdobyliśmy wielką połać ziemi
nasi za pomoq prymitywnych środków budują dro- karabinowemi.„ powstało istne piekło: rechotanieł Im- posunąwszy się śmiało pod Stanisławów. Cały cel
gę, przez którą prze:·hodzą 1rnsze bataljony, artyl<.>rja rabinów, warczenie karabinów maszynowych i domi- 1ope~·acji: ,?dciąganie poważnych sił nieprzyjacielskich
i tren. Po kilkugodzinnym a żmudnym marszu wy- nujący huk kill~u bHterji, nie przestraszył polski?go od ich glównej walki, udał się w zupełności. Przechądzimy na szczyt i jeszcze jedna c ilwilka„. a sta- żołnierza, który trzymał sli dzielnie na wskazanych szło 4 pułki nieprzyjacielskie regularnej piechoty z
niemy na ziemi naszej. Duch zapału wstąpił w n1ło- rnu pozycjach i w walce na bagnety próbował swych siln:{ artylerją musiało się zwrócić przedwko nam ...
de serca, cicha pieśń i serdeczna modlitwa byty po- ' młodych sił.
j zdołaliśmy wytrzymać cały dzień cały napór podwójdzięką za to, że ginąć będziemy na ziemi Ojczystej„.
Kome11d;inte111 uaszym był pułkownik Haller de n~j przewagi.· W dalszy ciągu niepokoimy obecnie
Po odpoczynku wznieśli legioniści krzyż jodło- Hallenburg. On dodawał otuchy i świecił przykła- stojącego naprzeciw nas nieprzyjacielc1. Mimo wieiwy na pamiątkę marszu do Galicji.
dem waleczno~ci, spiei;ząc tam, gdzie było naj nie bez- 1 kich trudności i bm kó IV dokonaliśmy czynów pier1
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„DZIENNIK NARODOWY"
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\Wobec rozp?wszechnionyc~ zag1:anicą pogłosek jakob~ jak najgorszą opinją. Wreszcie jednak udało się
entente zamierzało lądowac wojska w Porto Lagos l nam ich uspokoić i pozyskać ich sympatje dzi' ki
Berlin. (w. wł.) Z Aten donoszą: Dyplomaci Dedeagaczu należy zaznaczyć, iż bułgarskie porty czemu otr
l"ś1
· · · 1· 11
'
ę
czwórporozumienia pertraktują w dalszym ciągu z morza Egejskiego są tak ochronione, że nieprzyjaciel~yma
'~Y
pozywteme
.ocleg.
.
.
1
rządem greckim. Na ostatnią notę grecką odpowie· skie okręty wjechać tam nie będą mogły.
\ • Po lol ku. dmach wypoczynku 1 zaopatrzeniu się
dzieli nowęmi propozycjami, które złożyli ustnie Zaw zapasy ko111ecwe na drogę, wybraliśmy się w poir~i~owi.. ~ia!lowicie poseł an~iel~ki ~iot, prze~aSytuacja W Rumunji
1 dróż do stolicy Persji, Teheranu.
Szliśmy pieszo, a
w.1aiący _1m1emem sw01c_h kolegow 1_cz"".orporozum1emozolna ta wędrów~a trwała dni 40, po których uma oświadczył, że czworporozum1eme me życzy soWiedeń. (tel. wł.) Według doniesień buda· pływie dopiero ui· eliśm
p b ,
10 r1
bie wcale n at y c h m i as t owe go czynnego u- peszteńskiego dziennika „Az Est" z Bukaresztu, agi.
. .. r~
~ mury s . cy.
rzy ywsiy
d~iału Grecji w wojnie przeciw Bułgarji czy też prze- tacja Ligi unionistów nie znalazła w kraju żadnego do rmasta, zwr.octltśm~ ~1ę natychrn~as_t do nasze~o
c1w móca.rstwom centralnym. Czwórporozumienie u- oddźwięku. Ligę uważają za skompromitowaną. Par- konsulatu, gd~1e przy1ęłt nas uprzejmie konsul auważ~łoby za wyst~rcz~jące, żeby_ Grecja ty~ko. z a s a- tja socjalistyczna urządza w całej Rumunji manife- strjacki Lecotetti i austro-węgierski attache pułkownik
d 111 c.z o -.YYP?W1edz1ała się 1ako przec1w111k dwu- stacyjne zebrania z żądaniem, aby Rumunja do koń- Geller. W T'eheranie pozostaliśmy 28 dni, kilku z
przymierza 1 w tym duchu odmownie załatwiła notę ca wojny pozostała neutralną.
b ·
h
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·
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·
austrjacką i bułgarską, protestującą przeciw lądowaFilipescu i Take Jonescu zostali przyjęci przez ~as ~w.iem zac or?~a 0 na ma 1arJ~, a ntechcą~ ~tę
niu w Salonikach . Czwórporozumienie oś1.Viadcza, że króla na audjencji.
10złączac, postanow1!1_śmy czekać na ich wyzdrow1en1e.
w całej pełni podziela opinję rządu greckiego co do
Rumuński poseł w Sofji oświadczył pewnemu
Po powrocie towarzyszy do zdrowia, zaopatrze•
be~pożytecznego rozlewu krwi obywateli greckich i wybitnemu publicyście węgierskiemu, że Rumunja w ni na drogę przez konsulat, opuściliśmy Teheran i
d~Je też ~ełną gwar~ncję, że ża~e1_1 ż?l11ier~ grec~i żadnym ·razie nie wyruszy w pole dla cudzych inte- udaliśmy się do Germanszachu gdzie zaopiekował
me będzie wystawiony na og1en n1eprzyJac1elsk1 resów. Nie myśli ona poświęcić się dla pięknie, mi- ·
·
. . .
' .
je ś 1 i ty I ko Grec j a z godz i się n ie czy~ le brzmiących, lęcz fałszywych frazesów. Podw11liny się r_ia,mi konsul n_iemie~lo, odsyłaiąc nas wozem do
n i ć przeszkód 1 ą do w a n i u w oj s k ente n- pod wielkość Rumunji położyła dynastja i mid -stoi Hamniny, następnie zas do Bagdadu. Przybywszy
te' y w S a I o n i kach.
·
przy królu w pełnern poczuciu obowiązku.
tu, zwróciliśmy się do komendanta ekspedycji nie.
~owsta~ie wów~z~s - jak wy_r<:ził s~ę Mio~ mieckiej Kleina, który życzliwie udzielił nam pomome ~~Jący się ~~~hwiac wał ze stalt 1. ognia, br;-:intący
•
„
cy, następnie zaś przy pomocy miejscowego konsula
Gkr_eCJi . . Oczywtsłcte będą też wszy stkie pretensJ~ gre·
Przemysła austro-węgierskiego, który wystawił nam paszporty
c te przy przysz em nowem regu 1owaniu granic w
·
„
•
ja~ ~ajs_zerszej m~erze uwzględnione. CzwórporozuJedno z ism twerskich oda·e interesu· ce o- do Turqt ·-- wypraw~ł nas w. ~~ogę .. Przybywszy do
m1eme Jest dalekie od przypuszczenia, że ostatnia
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p
śl . H Pd J tó
Ją
, Ko11sta11tynopola, znow. zwróc1hsmy st~ d(j konsulatu
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. odesłał nas przez Bułgarj~
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sł owem w sprawie
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.
. . 7 an •e ' k • ry wraz z
austro-węg1ersk1ego,
ktory
cycb się rokowań.
mnyrm 1encam1 austr1ack1m1 wz1ętym1 w Przemyślu · num .
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dowych panuje powszechne, przekonanie, że namowy wiada swe rze'ścia:
s ę o wmen y WOJS w_wej w ermansz a zie, I{ ra
czwórpo o
· ·
t
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odesłała nas do Przemysła.
r zum1e111a pozos aną ez s m m.
„Po kapitulacji Przemyśla--:- wyje~~łem z tran·
sportem w kierunku granicy rosyjskiej. W czasie
żąda
woi~k
~alonik
podróży otrzymaliśmy pożywienie dopiero w 3 lub
Budapeszt. (w. wł.) „A Villag" dowiaduje- się 4-ym dniu po wyjeździe z_ Przemyśla. My jednak
z Aten: W greckiej odpowiedzi na notę mocarstw mieliśmy uieco zapasów z Przemyśla i to nam na
„Czarne dyamenty." .
czwórporozumienia znajduje się też ustęp, w którym razie starczyło. Podróż trwała cały miesiąc. Dnia 2
rząd grecki ko.nunikuje że będzie bezwarunkowo
Że sprawa węgla w zupelności zasługuje na ten
obstawał, aby wylądowane w Salonikach wojska zo- maja przybyliśmy do Turkiestarrn, do miasta Ascha- tytuł, tego nie potrzeba
udawadniać, szczególnie tym,
stały napowrót wsadzone na okręty i wycofane z ak- bad. Stąd następnego dnia pod eskortą dostawioktórzy go jeszcze nie mają, pomimo zamożności; nie
cji. W razie nieuwzględnienia przez tzwórporozu-. no nas do obozu jeńców, znajdującego się w miejtrzeba tego zupełnie tłomaczyć najliczniejszej rzeszy:
i;i~enie tego apel.u rząd. _greck! będzie z przykro: scowości Agdape. Tt~ umie.szczano nas pod dozomało
zamożnym-klasie proletarjatu, która kupuje wę
~cią ·zmus~o_ny ~1łą ro~.bro1c wojska ekspedycyjne 1 rem sołdatów, którzy, widząc nasz rozpaczliwy stan
giel w małych ilościach, stosownie do swycb zarobków.
mternowac Je w Greq1.
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Posłowie czwórporozu'mienia odpowiedzieli, że wyc.~erpania, p~c1esza 11 n,~s zapowie ~ ą otrzymania
Chłodny koniec października, z grudniowymi
entente wojsk swych nie cofnie a nowe lądowanie I posHku. Istotme też w pierwszym dnlU naszego poprzymrozkami, daje się już we znaki tej najliczniejw razie przeszkód ~ otrafi siłą sforsować.
bytu w obozie- jeńców otrzymaliśmy skromny nadszej rzeszy biedr~ych, mieszkających na poddaszach,
Wieści z Salonik
zw_yczaj posiłek, składający się z jakiejś, dość 11iewyw suterynach, najrozmaitszego typu domeczkach, źle
raznego składu, zupy oraz herbaty z lekka osłodzoopatrzonych,
gdzie gwiżdżący przez szpary wiatr nil'>
.
Budap_esz~ (w. ~ł.). „~ester ·Ll.oyd" .9owiaduje uej. Już ~ednak dqia nasJęppego podatJO nam jedypozwala
.
„gwizdać"
wogóle, a na w,ęgiel i jego ces1ę z S~lo11_1k, ze konf.ltkty rmędz.y W?J~ka~m entente_y nie czystą herbatę bez śladu cukru. Jak się dowieny w szczególe.
a greck1em1 władzami lokalnemt wc1ąz się zaostrza Ją d . ..
.
d
·
i mnożą.
•
zte11smy nas t ępme,
powo em tej· nag ł ej· od nuany
Zima przeszła była łagodna, - mróz dochodził
Berlin (w. wł.). Z Salonik donoszą: Połączenie naszego i tak już niezasługującego na pozazdrozaledwie paru stopni; wiosna była wczesna; oprócz tetelegraficzne Niszu z Salonikami jest już przerwane szczenie losu były depesze, które właśnie nadeszły,
definitywnie i nie da się ~~zywrócić. Os~atnie tele- a donosiły o przełamaniu frontu rosyjskiego nad Du- go sprawa opału niby była na ostatnim planie skutg:amy nadchodząc~ z SerbJ1 były rozpaczl1wem woła- najcem. Wiadomości te tak dalece popsuły humor kiem sprzyjających warunkó?.', gdyż większość zaomem o pomoc, s!oerowanem pod adresem dowódców
.
.
. ..
.
. patrzyła się w węgiel podczas "bezkrólewia", a jewojsk ekspedycyjnych.
j komenda~ta obozu'. ze loedy ~wrocthśmy s1.ę d? .111ednak ... sprzedawano węgiel w składach „tylko• po 3
"
• • .
.
go z prosbą o dame nam posiłku, a przyna1m111e1 curb. 50 kop. do 4 rb. 50 kop ...
s1e
! kru, kruyknął w pasji: „Idźcie do Germaf?ców, a doDoświadczenie roku ubiegłego, że nawet wzglę
G~newa (w. wł.). "Temps" paryski ubolewa nad I staniecie cukru!". .
. .
dne zaopatrzenie si~ w węgiel pewnej części ludzi i
osobliwem zwlekaniem Angłji w sprawie salonickiej.
Los nasz w 111ewoh 111e był wcale godny za.
możność sprowadzenia drzewa, nie uchroniła miasta
Wojska angielskie wprawdzie wylądowały, ale do- zdrości, przedewszystkiem nie wiadomo dla czego ka·
od
wyzysku, powinno być wykorzystane.„
tychczas s!oją zdała od_ granicy se_rb~ldej. _Tylko zano nam wszystkim pozdzierać gwiazdki. Pożywie·
Jakie dwa miesiące temu w .Dzienniku Narofr a il~ u z 1 walczą łączrne ze _se'.ban:i1 pod Knwola- nie było wogóle przez cały czas pobytu w Agdape
cem, jednakże są w zbyt małej ltczb1e, aby to moofo
dowym" była poruszona sprawa węgla; przewidywa.
.
.
.
sprowadzić rozstrzygnięcie.
·
"' w wysok1.m stop111u me wystarc~ające, st~sunek
n~a o „kalkulacjach" sprawdziły się zupełnie-.
•
•
straży o ile szło o prostych. żołmerzy, znosny, o ile
Obecnie korzec węgla w detalicznej sprzedaży
Porty bułgarskie są bronione
szło o oficerów, w wysokim stopniu niezadowatająkosztuje już 5 koron; pocieszają nas jednak, że to
Budapeszt· (w. wł.). „Pester Lloyd" donosi z cy. Dzięki stosunkowo wcale 'znacznej swobodzie
Sofji, że organ bułgarskiego ministerstwa wojny pisze: I ruchów, już po krótkim pobycie w obozie zdołaliśmy "dopiero"„. wszak „jeszcze" nie grudzień!
Projekt był rzucony, lecz przeszedł bez echa.
!m!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I pozawierać znajomości z ludnością tubylczą -·perską
Ukracanie lichwy i normowanie bardzo trudnych
osiedloną w miejscowości Agdape. Dowiedzieliśmy
warunków
naszego życia, nie· jest czynem nieobywawszorzędnej histor-ycznej wagi i daliśmy dowód, że się w ten sposób, że znajdujemy się zaledwie o 18
chlubna tradycja Polskiego Wojska w nas na nowo km. od granicy perskiej. Na wieść o tem z natury telskim,---nikomu egzystencji nie podrywa,--'a zebranie kapitału do przedsiębiorstwa bez najmniejszego
odżyła".
rzeczy nasunęła się nam myśl ucieczki, którą po króryzyka,
owszem, popartego przez odpowiednie czynDurski, marszałek polny por. m. p.
tkiei naradzie postanowiliśmy jak najprędzej wykoniki, 11ie jest niewykonalne-trzeba jednak robić, być
I nie upadł duch w Wojsku · Polskiem. Po dniach nać. Było nas takich śmiałków 12. Dnia 9 maja o
nareszcie mądrym polakiem przed szkodą.
smutku nadeszły dni zwycięstw i chwały. Żmudną godzinie 9.30 w nocy opuściliśmy pojedyńczo obóz,
Zamiast wiecznego stawiania· za wzór (teoretyi intensywną pracą Jegionjści z II brygady wypierają by zebrać się potem na urnówionem miejscu. Jeden
CZllie!) naszych rodaków z Poznańskiego, możeby pewroga z Karpat aż za Stanisławów. Po tych zwy- z tubylców-persów, któremu zaplaciliśmy po 10 ruwne koia zechciały zaskarbić sobie rzeczywiste uznttcięstwach przeniesiono nas na inny teren walki byś bli od głowy, miał tu po nas przyjść, by przeprowanie ogółu, naśladując poznaniaków praktycznie!
my i tam mogli dać dowody, że męstwo i waleczność dzić nas następnie przez granicę. 'Istotnie też o g.
Oldboy,
4-ej rano przewodnik nasz przybył i przeprowadził
polska nie wygasła.
Tylko w Karpatach pozostały pomniki męstwa nas, ostrożnie wymijając straże przez granicę na tepolskiego„. pozostały te bezimienne groby bohaterów ren perski. Tu pożegnaliśmy go a otrzymawszy od
poległych w walce o wolność Polski. ..
niego wskazówki, puściliśmy się w dalszą drogę. Jak
Tylko skowronek będzie Wam nucił nad mo- się następnie okazało, wskazówki owe były niewygiłami:
. starczające, skutkiem czego błądziliśmy przez trzy
Innym szczęście innym życie
dni w pustym stepie, cierpiąc · głód i pragnienie.
- Odjazd Komendy Grupy Leg. z Piotrkowa.
Przykrość tej wędrówki przymusowej powiększało zi· Dnia 27 bm. popoluditiu opuścił~ Piotrków Komenda
I o nowych latach śnicie,
Grupy Lepionów Polskich z pułkowuikiem Zie I i ń
A wam tylko śpiew ptaszyny
mno, które było dotkliwe, bo ziemia była okryta ski m na czele, oraz część oddziałów legioJJowych,J ubogi ten z brzeziny
śniegiem, którym też zaspakajaliśmy pragnienie. Do- przenosząc się do J<ozienic w okolice Dęblina. Na
krzyż.
piero po trzech dniach bł~kania się ujrzeliśmy zdala dworcu towarowym pojawiły się dla pożegn.ania odA wiatr halny na potwierdzenie męstwa Wasze- kilkanaście chat. Jak się okazało następnie, była to jeżdżających - mimo lekkiego opadu śnieżne~o i. do. ·
•·
k Alb k
M" k ,
. ·
tkliwego zimna - tłumy publiczności. Pame p10trgo szumieć będzie nad głowami Waszemi: Z trudu m1e1scowosc
pers a
an . ana..
1esz ancy . Jej na kows1ue
· o1Hzuc1·ł y o ct·1ez· d.zaiącyc
·
· t ami.
.
.
.
11 1{Wta
Waszego i znoju Polska powstanie by żyć.
w1~ok_ ludz1 obcy~h pocz_ęlt uc1ekac, s~dząc, ze _są t~
z
ramienia Departamentu Wojskowego NKN
Roman Sas Jawor~ki. ros1an1e, którzy cieszą si~ u ludności P02'ra111c2ne1 I1 przybyli na dworzec podpułk. Sik orski, szef DtKamień•k, w pa.ździ~niku Hlli.
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Str. 3.
"DZIENNIK NARODOWY"
----------~-----------------------------------------

- Wielkie zapasy surowca w Turcji. W Konstantynoosobliwe sprawiły, że zebrani przy stole radzieckim wszyscy zgodnie i chętnie poświęcają pracę i wiedz~ dla dobra publicznego. polu panuje wielka radość z powodu powodzenia oręża bułgar
Pracy tej przyświeca nadzieja lepszej przyszłości i to silniej zacie- 'skiego. Przypuszczają tam, iż w ciągu 3 tygodni nastąpi połą
śnia nasze wzajemne zbliżenie się._ Aby dać wyraz uczaciom, czenie wojsk austro-niemieckich z Bułgarami. Stwierdzono, że
ożywiającym wspólność naszą, obraliśmy dzień Twoich Imienin Turcja posiada zapasy surowca, podatnego dla celów wojennych,
Panie Franciszku. Nit.eh będzie to dla Ciebie dowodem uznania na 5 lat.
- Walka na wszystkich polach. Od chwili wybuchu
Twoich zalet osobistych, Twojego bezinteresownego i gorliwego
zajęcia się obywatelskiemi sprawami. Przyjmij ten skromny dar wojny między Niemcami a ich wrogami, wielu patrjotów niepod prastarem godłem naszego. miasta, który i dla nas wszyst-1 mieckich rzuciło myśl .odczyszczenia" języka niemieckie~o z nakich będzie na zawsze upamiętniał przełomowy etap na drodze leciałości obcych języków.
Przed kilku dniami odbyło się w prezydjum policji berlińdo odzyskania przez miasto, da; Boże jego dawnej świetnej prze-1
skiej zebranie towarzystw kulturalnych, na którem rozstrzygano
szłości•.
- „Ilustrowany Tygodnik Polski" w .N'~ 13 przynosi bar-1 kwestję wyrugowania obcych wyrazów. Na .indeksie" niemiedzo bogatą i interesującą treść. Składają się na nią: artykuł kim figurowało 300 wyrazów obcego pochodzenia, przeważnie z
wstępny dr. Jodki, nastrojowa impresja E. Łuskiny, p. t. .Edyp i dziedziny konfekcji damskiej i męskiej. Panie niemieckie nie
będą więc już używały wyrazu ,kostjum• (Kosttim) lecz .suknia•
1 Sfinks", wiersz H. Zbierzchowskiego, oraz interesujące wspomnie·
zapłać" Jaśnie Wielmożnemu Pułkownilrnwi Zieliń- 1 nia St. Dzikowskiego, naocznego świadka wypadków warszaw- (Gewand), panowie natomiast zamiast .Smoking• .surdut wies~iemu, o:az Wielrr~ożnym Panom Oficerom Legio- skich w pierwszych dniach wojny. J. Grzywiński przypomina czorny" (AbendrocK). Dalej „Sweater• zmieniono na ,koszulę
now Polsk1ch, za ofiarę 300 koron, zlożo1 ą na rzecz przepowiednie głębokie Hoene-Wrońskiego, dotyczące wojny świa- żakietową• (.Hemdjacke"). Handlarz kwiatów nie będzie więcej
głodnych. Z poważaniem Or ab o w~·'. ki, Prezes towej. L. Rydel opowiada o akcji ratunkowej K B. K. Numeru sprzedawał .Bukett•, lecz „Strauss"; .Parfiime• jest .materją
dopełnia stała rubryka .z opowiada{1 Legionistów", nowela J Ka- wonną• (Riechstoff); Jubiler (Juvelier) .obrabiaczem kamieni szlaKomitetu, Ba Ie wski, Sekretarz.
Karty żałobne do dekorowania grobów dena, przegląd artystyczny A. Znai;nirowskiego i teatralny Tad.1 chetnych" (Goldstein'.asser).
Szczególnie zajmowano się niemczeniem wyrazów obcych
zamiast światła w dniu Zadusznym za przykładem Świątka. Tekst zdobią liczne doskonałe ilustracje.
- Wyrok śmierci. Przedwczoraj tj. we środę, przed po- w przemyśle gospodnio-szynkarskim. .Etablissement• ma odtąd
w
będą
i Krakowa wydane
stolic Warszawy
Piotrkowie i sprzedawane po sklepach od soboty rn- łudniem odbyła się tutejszym doraźnym sądzie wojskowym rozpra- 'zmienić nazwę na .przedsiębiorstwo" (Unternehmen), .Kasyno•
no, oraz przed cmentarzem w sobotę po potudniu i wa karna przeciwko Józefowi Krawieckiemu false Stanisławowi" (Kasino) .dom towarzyski" (.Gese!Jschaftshaus"); .American Bar•
przez całą niedzielę. Karty te zaopatrzone napisem: Wojriechowskiemu, liczącemu 32 lat, oskarżonemu o zbrodnię -(Stehtrinkhalle, ten wyraz spolszczyć niezwykle trudno); .Grand
„ Wieczny odpoczynek racz im dać Panie" sprzeda- kradzieży koni wraz z wozem wartości powyżej 1000 kor. Oskar- Hotel-. Wielki Dwór• (,Grosshof•); fryzjer (Friseur) artysta wło
wane będą za zgodą miejscowego duchowieństwa, a żony, już poprzednio kilkakrotnie karany był przez władze ro- sów (Haarktinster); dekorator (Dekorateur) - .ozdabiacz pokojów•
dochód przeznaczony na powstającą zarobkową salę syjskie ciężkiem więzieniem za liczne kraddeże a obxnie został (Zimmerauschmiicker) i t. d.
.Związek cz5·stości języka niemieckiego•, jaki powstał na
zajęć dla dzieci żehrzących i w ogóle na potrzeby przychwycony przez żandarmerję na kradzieży pary koni wraz z
ubogich dzieci m. Piotrkow.a. Należy się spodzie- bryczką wartości 1300 kor. i po przeprowadzeniu śledztwa, które owem zebraniu, zwrócił się do społeczeństwa niemieckiego z gowa~, że m.ieszkańc,y Piotrk?wa za przykładem oby· udowodniło winę ponad wszelką wątpliwość, musiał stanąć przed rącym apelem, aby nie poshigiwało się w przyszłości obcymi wydwoch stolic Polski, odstąpią w tym roku od zwy- sądem doraźnym. Rozprawę prowadził audytor p Żurawski, prze- razami.
- Na rzecz herbaciarni dla Legionistów złożył p. X.
c,zaju kosztownego dekorowania grobów swych dro- wodniczyl kapitan Zdzi!lrski, protokółował sierżant Riegel. O g.'
gich osób i przez kupowanie tych kart, poprą cel 3 popołudniu zapadł wyrok, zasądzający oskarżonego Józefa Kra-: 20 koron.
Równocześnie zawiadamia się, że herbaciarnia mieści się
tak szlachetny na który przeznaczono dochód z tych wieckiego false Stanisława Wojciechowskiego po myśli paragrafów 465a i 459 wojskowego kodeksu karnego na karę śmierci obecnie przy ul. Rokszyckiej 21. Otwarta od 9 rano do Il i od
kart.
Ulica Legionów Polskich. Po odejściu z przez powieszenie. Tego samego dnia o godz. 4.30 popołudniu 11 2 pop. do 71 2 wieczór.
Ofiary na cele publiczne. Na przytułek dla dzieci
Piotrkowa Komendy Grupy i Domu trans portowego wykonano wyrok 1ia podwórzu więzienia państwowego przy 11!. 1
Legionistów ofiarowała WP. Paculina 12 koron 50 h. WP. Szu.
skoncentrowano wszystkie instytucje legionowe przy' Bykowskiej.
.
• - Duma dopiero w grudniu. • Taegl. Rundschau• donosi strowa 2 k. 70 h.
ulicy Rokszyckiej, przy l<tórej od połowy lutego br.
Na lecznicę bezpłatną WP. Halina Ubyszówna 20 koron.
mieszczą się główne biura Departamentu Wojskowe- z Petersburga via Kopenhaga: W kołach rządowych oświadcza-,1 ·
go NKN pod numerem 22 i 16. Obecnie przybywa no, że z w o I a n ie Dumy po ostatecznych rozważeniach n ie
tam jeszcze pod nr. 20 lokal nowej Komendy placu, jest planowane wcześniej niż na 3 grudnia. Mia- !!!!!ill!'!!"!'!!!!!!!!'""'!'!~!!'!!!'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!llli!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
.
którą objął podporucznik Wł. W ą s o w i Cz, tudzież nowicie przedłożenia rządowe nie będą wcześniej gotowe-zachoPowułame
poDumy
zwołania
wcześniejszego
razie
w
że
obawa,
zaś
dzi
koTomi~ldego
ul.
w najbliżs~em s~si~dzt:vie przy
szary garnizonu 1 s1edz1ba Cential11ego Biura pobo- słowie nic mając ściśle określonego zakresu obrad, jęliby się nieWiedetź. (tel. wł.) „N. Fr. Presse" dono~i, że
rowego w lokalu, doty~hc?as zajm?wanym ~r,zez. Ko- bezpiecznej w obecnej chwili krytyki.
1
- Przed upadkiem Rygi. .Ruskij Jnwalid" w artykule, radca dworu dr. Ignacy Rosner został przydzielony
tak, ze faktycznie ta częsc miasta
mendę Grupy widocznie inspirowanym, przygotowuje opinję publiczną na rychły do austro-węgierskiego konsulatu w Warszawie.
za si u gu je na nazwę "Ulicy Legionów".
- Pomóżmy biednym dzieciom! Otrzymujemy następu- upadek Rygi. Organ rosyjskiego sztabu generalnego zapewnia, 1
jące pismo: W dzień Wszystkich Świętych i w dniu Zadusrnym że także po upadku Rygi prawe skrzydło armji rosyjskiej może
w tym roku, podobnie jak i lat poprzednich zbierane będą ofiary mieć silne oparcie o zatokę rygską. Posiadanie Rygi nie ma
Specjalny sprawozdawca
Genewa. (tel. wł.)
.na biedne dzieci• Ochrony imienia królowej Jadwigi i szwalni zbyt wielkiego znaczenia dla wojsk niemieckich, dopóki rosyjska
iż rosjanie w ostatnich
donosi,
Genewe"
de
„Journal
rygską.
;;atoką
nad
panuje
flota
Dobr.
Tow.
- Angielska eskadra lotnicza przeciw Zeppelinom. ciasach stracili na Wołyniu mnóstwo amerykańskiej
Światła palone na grobach w dnie wyżej wymienione, jakkolwiek oznaczają pamięć naszą o zmarłych, ale duszom niebo- .Deutsche Tageszeitung• donosi z Kopenhagi: Rząd angielski ma amuoicji, karabinów maszynowych i dział. Z tego
szczyków żadnej po~ocy nie dają, gdy tymczasem jałmużna choć- już do rozporządzenia pierwszą eskadri: lotniczą, przernaczoną do powodu Naczelna Komenda armji rosyjskiej wydała
by najmniejsza ale szczerze ofiarowana na intencję dusz zmar- obrony Anglji przed Zeppelinami. Statki powietrzne, z których bardzo surowy rozkaz, aby w. przyszłości broniono
łych, a drogich sercu naszemu, osobom niezawodnie jest im po-. każdy kosztował 160,000 marek, wybudowane zostały w Kana- dział i karabinów maszyuowych do ostateczności. Rona Wołyniu stanęła, poniósłszy
mocą (o ile pomocy potrzebują), a przytcm zasila nader szczupłe dzie. Eskadra składa się z 20 jednostek bojowych. Szybkość syjska ofensywa
fundusze Ochrony, u\rzymywane jedynie tylko z jałmużny dobro- statku wynosi 78 km. na godzinę. Nowy aeroplan może zabrać potworne wprost straty.
Terytorja, zajęte przez spr~mierzonych w imna pokład 1000 kg. balastu, składającego się z bomb 121 ~ do
czynnych ludzi.
ros„ wynoszą wedle ostatnich obliczeń 344000
perjum
20 kg. i dwóch karabinów maszynowych.
Ofiarodawcom przypinane będą fijoletowe gwiazdki..
- Wkroczenie band albańskich do Serbji. ·Jak dzienniki kim. kwadratowych.
Chętnie więc wrzućcie swój grosik. do skarbonki, a Pan
medjolańskie donoszą, bandy albańskie w wielu miejscach przeBó& i Wam i Waszym stokrotnie wynagrodzi.
I kroczyły granicę serbską i zajęły miejscowości, opuszczone przez
Patron Ochrony, Dziekan i Proboszcz piotrkowski
wojska serbskie.
Ks. A. Z a g r z ej e w s k i.
Sztokholm. (T.B.K.) Pisma rosyjskie donoszą,
- Drogi sojusz. Medjolańska .Avanti· sądzi, że Włochy
- Ze szkolnictwa. Przez rok prawic cały skutkiem zatwierdzy Kowna, Origorjew z powodu
komendant
że
wieruchy wojennej zamknięte były uczelnie dla młodzieży na- drogo opłacają słodkie zadośćuczynienie, iż posiadają tak potęż
nieprzyjacielowi przed zużyciem
twierdzy
wyd<rnia
Ceny
Anglję.
zwłaszcza
a
Francję,
jak
szej. Gdy więc z początkiem obrcnego roku szkolnego zostały nych sprzymierzeńców,
otwarte zakłady naukowe, życie w nich zawrzalo mocnem i przy- węgla doszły do niemożliwych wysokości, tak, że Anglja nieba- wszystkich środków obrony - przy przyznaniu naskazany został na
spieszonem tętnem do nabywania wiedzy i ułatwiania w pozy- wcm przez spekulację węglową i przez agio' złota wszystko odro- wet łagodzących okoliczności
a.
i
en
i
z
ę
i
w
at
l
5
1
skaniu jej, aby wynagrodzić czas roku straconego. Pan Ko- bi, co Włochom wielkodusznie pożyczyła.
rol, inspektor naukowy, z całym zapałem i poświęceniem pracuje
nad prawidłowym biegiem nauki, dopomagając o ile tyilco może
do zakładania nowych szkól i uczelni. Oprócz jednak szkół pot- 1
skkh prywatnych i miejskich urządzone zostały bezpłatne kursa
dla dorosłych analfabetów, kursa dla mało wykształconych, pogadanki i wykłady naukowe dla więcej rozumiejących, specjalne
Berlin. Urzędowo pod datą 27 października:
kursa handlowe, a w zeszłym tygodniu przełożeni wszystkich
szkół piotrkowskich z inicjatywy znanego przyjaciela młodzieży
Na wschód od Wyszegradu wzięliśmy Dobruń. Armje Kovessa i Gallwitza odrzuciły
ks. dziekana Zagrzejewskiego zebrali się w jego mieszkaniu i
Główne siły tych armji dotarły do
wspólnie z prefektami i kilku rodzicami kształcących się dzieci nieprzyjaciela wszędzie, gdzi kolwiek się ustawił do walki.
Na wschód ·stamtąd przekroczyliśmy rzeki: Jasienaradzali się nad sposobem przyjścia z pon.10cą po za lekcjami wspólnej· linj'i· Valj'ewo-Morawci-Topola.
stabszym w nauce uczniom i uczenicom. Po przedyskutowaniu
.
.
różnych projektów, zebrani pedagodzy przyszli do przekonania, nicę, Racę i Resawę. W dolinie rzeki Pek zajęliśmy Nereśnicę.
Wojska, posuwające się na południe od Orsowy, zdobyły w Kladovo 12. ciężkich dział.
te najodpowiedniej i najkorqstniej pomoc taką zorganizować
na~eży. z samych uczniów lub ucze_nlc zdotniejszyrh i prędzej W Ljubicewac (nad Duuajem na wschód od Brza Pałanka) nasze patrole oficerskie weszły w konpo1mu1ących wykłady profesorów, ktorzyby albo w szkole albo takt z armją gen. Bojadżewa. Prawe skrzydło tej armji ściga nieprzyjaciela z pod Negotina
·
t
· d · K ·
Q
h d ·
· ·
ł
d · ·
.
k"
w domach prywatnych zajęli się słabszymi kolegami i koleżankapos1a ame mazewca oczy się
~ terunku połnocno- zacho mm 1 po udmowo-zac o mm.
mi pod opieką i przewodnictwem przełożonych i profesorów.
Pomoc taka w niektórych uczelniach zaraz w czyn wpro- jeszcze walka.
e

partamentu, który serdecznie pożegnał się z pułk.
n1 , kierownik kancelarji wojskowej Alfred B iły k, nowy oficer placu w Piotrkowie pod por.
W ą sowi cz, kierownik Biura poborowego por.
O k o ł o .v i cz, oficer D. W. P o w i e r z a, chorąży
Z i e I i f1 ski, oraz szereg cywilnych współpracowników Departamentu.
Wśród przedstawicieli władz piotrkowskich obecnym był nowy l(ome11da11t piotrkowskiego obwodu,
podpułkownik Juljusz Sc b n ei der, z którego i11icjatywy muzyka 100 pp. żegnała odjeżdżającycli pie·
śniami polskirmi.
Dar Komendy Grupy Legionów Polskich
na rzecz ~łodnych. . Otrzymu i~my następuj.ąc~ ~ismo: Komitet Ratunkowy m. P10trkowa w WJ1e111u
głodnych składa podziękowanie staropolskiem „ Bóg

z ie I iński
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d-ra Ignacego Rosnera do Wanzawy

neutralne francuskie doniesienie o sYtoacn na

Wołyniu

za przedwczesne wydanie Kowna

.w poGhodzie na KragujewaG i nisz

I

I

Naczelne kierownictwo armii.

wadzoną została.

- Przykład godny naśladowania. Na ciepłą odzież dla
Legionistów złożyli p. p. K Konopacki i Piasecki po 10 k. za·
miast światła na groby.
P. Braulińskiemu,
W uznaniu zasług dla miasta.
R.adnemu tutejszego Magistratu, z okazji jego imienin wręczono
irupę fotograliczną składu Rady miejskiej, przyozdobioną herbem
miasta i z odpowiednią dedykacją. Wręczając Szanownemu,
skromnemu i cichemu co do 1twych zasług Solenizantowi ten miły upominek na posiedzeniu Rady miejskiej w ubiegłą sobotę,
Radca p. Krzemieniewski gorące i serdeczne tyczenia skrystalizował w tych słowach:
• Kochany Panie Francis1,ku! Wojna odwróciła stary porzą
dek rzeczy. Sprawy Trybunalskir miasta Piotrkowa objęło grono
obywatelskie, które znalazło się wobec niezwykłycl} a ciężkich
Jadań. Niuwykłe te zadania, a mote przl!dewszy,tkiem caasy

pod datą 27 października :
Na wschód od Wyszegradu wojska nasze wydarły nieprzyjacielowi wzgórza po obu
stronach wsi granicznej Dobruń. - Armja gen. Kovessa spycha nieprzyjaciela w góry na pół11oc od Gru. Mila11owac. Wojska austrjackie wyrzuciły go bagnetami z Jego stanowisk górskie h
pod Topolą.
Armja niemiecka, operująca po obu stronach· Morawy, zdobyła wzgórza na południe
Qd Raca i prze w górę rzeki Mlawy. Grupa, .która przeprawiła się pod Orsową, wkroczyła
do Brza-Palanki. W Kladowo zdobyto 12 ciężkich dział serbskich oraz wielkie zapasy amunicji, żywności i mundurów .
Oddziały wojsk bułgarskich, walczących na zachód od Negotina weszły w kont akt
z wojskami austrjackiemi i niemieckie mi. Wojska bułgarskie, operujące pod Knjazewacem, walczyły wczoraj we wschodniej części tego miasta.
\Viedeń.

Urzędowo

'

Str. 4.

„

Ataki

DZIENNIK NARODOWY"

włoskie

słabną

.N'!! 169.
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Komunikat serbski

Bazyleja. (w. wł.) Serbski komunikat wojenny
Atak na nasz ·~r?_nt ~obrzeż~ podjęh wczo_raJ wło~1 zna~zn.1e ~me.1~zem1 s1łam1 t ~ mntej- bez daty: sytuacja w dniu 23 bm. na froncie półnoszym nakładem amumc.11. mz w dniach poprzedmch. N1eprzyjac1elsk1e kilkakrotne proby ata- cno zachodm1n byta następującą: Po zaciętej walce
kowania naszych pozycji na Krnie zgniecione zostały w zarodku. Ponowne ataki na tolmeiń- I serbowie cofnęli się 1~a łinję na. p~awym brzegu ~la
ski przyczółek mostowy zostały jak zawsze odparte. Odcinek Plewy · był chwilami pod og- wy. N~ pra~ym brzegu Jasienicy trzy ?atal1ony
·
k .·
A k'
01 ' .
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Pl
· h
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·
b
ł n1eprzy1ac1elsk1e posuwały się przez Dnnę 1 Wysze~11~m rzyzowym.
ta na
abną od Par I 1 ś m Y, pod
awą ptec ota w os a me pró owa a grad. Pod silnym naporem wojsk bułgarskich w kie·
JUZ ataku.
runku na KnjazewJc wojska serbskie wycofały si~ na
. W poiudoiowym odcinku, ciągle jeszcze będącego pod gwałtownym ogniem armatnim pozycje obronne tego miasta. Wiadomość o zajęciu
przyczółka mostov;ego Gorycji, atakujący 11ieprzyjaciel wJ.arł się po południu do małego ka- , przez bulg;irów Ue:ikuebu potwierdza się.
.
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wałka naszych okopów, który jednak już w nocy utracił. Ogień armatni ną płaskowzgórze I
Zd b . Z .
Doberdo osła bł z n ac z n ie.
o yc1e ajecaru
.
. Akcja zaczepna wł~ch?w w J?olo~itach trwa da~ej. Wypady znacznych sił ni~przyja- \
Sofia. (T.B.K.) Twierdza Zajecar została w
c1elsk1ch na. Col d1 Lana 1 Li ef rozbiły się. Nasz s z p 1 ta I w Rovereto był o s trze I 1 w a ny I całości zdobyta przez wojska bułgarskie.
iranatam1.
N ad st y rem
I
Przed upadkiem Pirotu
1
Na zachód od Czartoryska pędzimy dalej rosjan mimo zaciętej obrony z ich strony.
Sofia. (T.B.K.) „Agence Bulgare" donosi: Wojzr~sztą nic nowego.
ska bułgarskie obsadziły Knjazewac i zdobyły DreZastępca szefa sztabu generalnego von Hoefer.
, nowa-Ola wa, st a n o w i ą cą klucz do fortyflka·
1

'

cyjnego rejonu Pirotu.

Zwycięskie

walki pod

Dźwińskiem

„Nim słońce zejdzie ... "
Berlin. Urzędowo pod datą 27 października:
·Rotterdam (w. wł.). Biuro Reutera donosi z
Na południe od kolei Abeli--Dźwińsk wdarły się wojska nasze w okolicy Tymszan do Rzymu, że według planu Cadorny, który znalazł apropozycji rosyjskich szerokości około 2 kilometrów, przyczem wzięły do niewoli 6 oficerów batę całe_go czw~rporozu~nienia, Serbj~ uratov.:ać 1~1oże.
i 450 szeregowców i zdobyły l karabin maszynowy i dwa miotacze min. Zdobyte pozycje tylko ogolny atait wlochow 11 a pozyqe austqack1e. ·
·
k'Jl I · , · I ·
, ·,k"h T lk
1
Kolonja (w. wł.). „Koeln. Ztg." donosi, że wedle
utrzyma J''
1smy mimo
1 .rn rnntrara rnw ro:;y1s 1c •
y o cmen tarz~ w Szasza 1·1 opu ś.Cl·1·ś
t my w nocy. , wiadomości francuskich Rosja dała zapewnienie, iż
1

N'"acl

Styrem

Na zachód od Czartoryska atak nasz
na południowy wschód od Miedwicz.

dotarł aż

linję

na

Komarów

jak tylko najrychlej będzie mogła, przyjdzie Serbji
z pomocą. Poczyuiono już zarządzenia, aby tę po~
. K . . h moc dla Serbji ukształtować(?!) na najbardziej czuwzgorz am1emuc Y' lych pu11ktach frontu wschodniego(!?)

N"a fro11cie fran.c"l.1s k.im
był

C>

,O

Oleje:
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BIURO TECHNICZNE

Węże

Skład maszyn i artykułów technicznych, przybory do gorzelń, młynów, cegielń, tartakó\y, OLEJE
mineralne do motorów i maszyn parowych, pasy skórzane i z sierśd wielbłądziej, gaz.a jedwabna, gurty,
kamienie mlyńsk ie, uszczelnienia do maszyn wszelkiego rodzajtt, armatury metalowe, kurki, wodowskazy, płachty nieprzemakalne na wozy i sterty.
Pompy, studzienki, sikawki, węże gumowe i parciane
do wody, piwa, spi rytusu, transmisje i tarcze pasowe, wszelkie przybory elektryczne, prądnica,
motory przewody, lampy żarowe i łukowe i t. d.
Cenniki, kosztorysy na urządzenie fabryczne
i instalacje bezpłatnie.

:

Stanisław· CrUnberg

i S-ka

Kraków, ul. Bracka I. 10.

Wszelkie artykuły uJ zakres towarów kolonialnych wchodzące po najfańs~ych cenach, hurtownie i defailicznie poleca

WojGieGh Olszowski
KRAKÓW, MAŁ V RYNEK.

I.g••••••••••••••••••••••••a.„ •••„ •..„„..................
KRAKOWSKA

DROŻDŻARNIA

Szaja Kozłowski, lat 52 liczący, ro- I w~s~ła codzień świeże drożdże spirytusowe, z~ane z dodem z Rozprzy, kupiec zam. w Roz· bt oc1, gwarantowane czyste, bez żadnych domieszek, do
przy doniósł tu dnia 25. X. b. r., iż każdej stacji kolejowej lub urzędu pocztowego bez względnia 21. X. b. r. wracając wozem z Łodti do Piotrkowa, zgubił
du na ilość, odwrotnie, po umiarkowanych cenach.
1 pi!szport wydany przez ck. Komendę Obwodową w Piotrkowie
! przed okolo trzema miesiącami, którego ważność upływała 7. dniem
•u1

Zwracam na to uwagę, że nie chcę nikom n zrobić płatnej
reklamy, jak to się bardzo często d zieje w podobnych wypadkach, lecz donoszę każdemu całkiem za darmo, jak n,oje długoletnie ciężkie

l GU8IONO
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CIERPIENIE PŁUC

Znub1'
ono·•
!I

weks~I na kwotę 40 R~. wystawiooy 11a
nazwisko Łągwa, podpisany przez PacaW
na.
eksel ten miał być płat11y w marcu br. Zna- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - lazca zechce odnieść do Antoniny Niewiadomskiej,
„.„„„.„
••••u11ac•••a••••1Z•••••!!l•11••••••••••
•111111.,„••••••„•••••li plac Litewski 1. 2.
li
.

astmę i krztusiec zupełnie wyleczyłam. Ten środek domomoże każdy nabyć bardzo tanio. Poszę nadesłać opła
coną kopertę na odpowiedź
B. Kolenska, Wrschowitz

127.

wy

X. b. r.

Ck. Komisarjat Policji w Piotrkowie

' I

I

25. paidziernika 1915.

obok Pragi, Czechy.

dziękczynnych

Herbata I likier oddaje mi najlepsze usługi. Polecije jak najlepiej.
. . . . . . maja 1915.
Marja Godlewska.
. . . z przesyłki jestem bardzo zadowolona i proszę

jakości!

R. DRILLERA vv KRAKOWIE

Sensacyjny wypadek XX

2000 pism

Tylko pierwszej

KRAKÓW, Lubicz l.

gumowe, gumowane, parciane i spiralne.

I. 13.

A..

maszynowe, cylindrowe, kompresorowe, kościa
ne, wa;:elinowe i rzepakowe.
Tłuszcz:
Tov~ta, . w~zelina jasnr. i c;:arna, smar do
wozow 1 rożne pasty
Pasy : skórza~e, wielbłądzie, bawcłniaue. impregnowane 1 konopne.

Wszelk.e narzędzia dla zakładów przemysło
wych. Wszelkie przybory techniczne ! elektrotechnlczne znajdują s i ę na składzie u firmy:

i Agentura Warszaw. Towarzystwa Ubezpieczeń od Dania i - - - - - - - - - - - -

łam

.

Wydawca I redald.o r odpowiedzialny

Na drodze Lille-Arras toczyła się wczoraj walka mniejszego znaczenia, . której przebieg
Tadeusz Kowalski
dla nas pomyślny. W walce leśnej zestrzeliliśmy trzy aeroplany nieprzyjacielskie.
pizyjrnuje od 2-3 popoł. przy ulicy Krakowskiej
Naczelne kierownictwo armii.

•
ULICA BYKOWSKA NQ 55 rn. 3.
; Zgubiono dnia 18 października w Warszawie paszport
=
. .
.
.
.
.
6
na imię Bolesława Sarneckiego i Wandy SarBerta Schmidt.
: PrzyJmUJe wszelkiego rodzaju ubezp1eczema. ; aeckiej. Zguba została zareklamowana dnia 27 paidziernika
~"'""'......°""'_""""______...""""______~ 1:,..1111111•i:a••••••••••H••••n•Ha„•••H•••••••••"'••mmH11•H•••= w Komisarjacie policji w Piotrkowie.

.

o ponowną dostawę dodatkową.
. . . . czerwca 1915.
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30/32° o i 40/42° o
SOLE rDTHSOWE

względnie KAINIT są najskuteczniejszym nawozem sztucznym pod wszelkie zasiewy i zapewniają o~fite zbiory na polach i łąkach. Zalecam
tern bardziej rychłe zamówienie tego wybornego
środka nawozowego i zaopatrzenie się tymże
w czas, ile że innych nawozów sztucznych obecnie trudno lub wcale nie można otrzymać.

Zmnówienia

Jeneralna Reprezentacja
Kalisyndykatu wBerlinie.
_Józef Karrach, Lwów.

czasowo

„Drukarnia Polska", Piotrków, ulica · Kaliska L. ·23_

-

~ZYimuie

Wiedeń

VI., Mariabilf2rstrasse L. 27.

