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Wielki sukces Włochów 
na całej Linii. 

SYTUACYAg 
NIEMCY SKOŃCZYLI Z SERBIA. 
NA WSCHODNIM TEATRZE WOJNY. 

Z Zachodniego Frontu. 

SPRAWY I OFIARY 
MORSKIE, 

Kanada Konfiskuje Żywność. 
~ 

INNE TELEGRAMY. 

Wielki sukces Włochów 
na całej Linii. 

Gorycya zdobyta? 
Genewa, Paryż, 29 listopada. 
— Telegram z Chiasso donosi, ii 

Włosi weszli do Gorycyi od stro- 

ny miasta północnej 
— twierdza 

zdobyta. (Oficyalnego potwier- 
dzenia telegramu niema dotąd, 
lecz oczekują go każdej chwili). 

Rzym, 29 listopada. — Włosi 

w walkach ostatnich dni odnieśli 

olbrzymi sukces na całej bojowej 
linii rzeki Isonzo, w szczególno* 
ści zajęli oni całą okolicę Mon- 

tenero, która panuje nad twier- 

dzą Tolmino; zajęcia twierdzy tej 
równie ważnej, jak Gorycya, o~- 

czekiwać, należy lada dnia. Ostat- 

nie autoryzowane doniesienia z 

pod Gorycyi głoszą walkę zacie- 

kłą i nieustanną, atak trwa bez 

momentu przerwy, nieustanna ka- 

nonada z lżejszych dział i mitra- 

liez pościnała ogrodzenia drutu 

kolczastego, okop jeden za dru- 

gim zdobywali włoscy żołnierze 
i nieporównaną brawurą. Ciężka 
artylerya wali w miasto nieubła- 

ganie zarazem ostrzeliwając po- 
zvcye ausiry<tc&ic umoiw» 

niem ; faktycznie sama twierdza 

jest kompletnie otoczona. 

Wiedeń, 29 listopada. — Ra- 

porty austryackie przyznają po- 
tęgę włoskiego ataku dni ostat- 

nich, ale dodają, iż wysiłki wło- 
skie są be<z rezultatu ważniejsze- 

go; najzaciętszy bój wre pod Go- 

rycyą, gdzie Włosi sprowadzili 
moc nowych wojsk, lecz atak za 

atakiem rozbił się o austryackie 

obrony 
— nie mniej potężne. 

Chwilowo włoscy żołnierze zdo- 

(byli górę Oslavia, lecz im kontr- 
atakiem odebrano te pozycye. O- 

iiary w ludziach w walkach tych 
są straszne — większość strat 

jest po stronie szturmujących: 
pod Podigora u wstęipu na most 
walka była najzaciętsza, po od- 

parciu szturmu włoskiego — na- 
liczono ponad tysiąc trupów wło- 
skich w tym jednym punkcie. 
Pod Tolmino - Tolmein, Plava i 

San Michele Ausrtryacy trzymają 
front nienaruszony. W walkach 
ostatnich wyróżnili się bohater- 
stwem (po stronie austryackiej żoł 
nierze Dalmatyńcy, którzy są 
straszni w walce wręcz, walczą 
bowiem nożami z wielką spraw- 

nością ; pod Oslavia wyparcie 
Włochów zawdzięcza raport au- 

stryacki Dalmatyńcom. 

Sytuacya na Bałkanie. 

Niemcy, skończyli 
z Serbią. 

Berlin, 29 listopada. — Urząd 

wojenny niemiecki ogłasza zaję- 

cie Rudnika, na południowy za- 

chód od Mitrovicy, gdzie po krwa 

wej walce wzięto blisko 3000 Ser- 

bów do niewoli. Zająwszy Rur- 

dnik i całe przed miejscowością 

tą terytoryum, urząd wojenny 

niemiecki uważa zadanie swe w 

Serbii za ukończone; resztki — 

niedobitki armii serbskiej wpę- 
dzono w pogranicza Czarnogóry i 

Albanii, a połączenie z Turcyą i 

Bułgaryą bezpośrednie — jest w 

całej pełni osiągnięte, co właśnie 

było strategicznym celem kampa- 
nii. Operacye te zaczęto dnia 6gD 

października, a prowadzone pod 
wodzą naczelną feldmarszałka v. 

Mackensena zdoibyły one sukces 

kompletny i kosztowały stosun- 
kowo niewiele ludzi i trudu. Woj- 
ska niemieckie i austryackie wal- 

czyły znakomicie, pomoc Bułga- 
rów była bardzo cenna i Serbii 

obrona była prawdziwie bohater- 
ska — przyznaje raport z uzna- 

, /»·» «*~77» Obliezaia. 

iż ogółem wzięto około sto tysię- 
cy Serbów do niewoli, czyli bli- 

sko 50 procent armii, skoro się 
zważy iż co najmniej 25 .procent 
musiało poledz, lufo uledz ranom 
i chorobom, — to z armii serb- 

skiej nie pozostaje obecnie wię- 
cej jak 25 procent żołnierza 

— 

kombinuje raport niemiecki. Ró- 
wnocześnie donoszą o otwarciu 

komurfikacyi wprost telegraficz- 
nej Berlina z Belgradem, Sofią i 

Konstantynopolem; pociągi kole- 

jowe mają kursować wprost w 

najbliższej przyszłości. 

Wiedeń, 29 listopada. — Woj- 
ska austro - węgierskie biją sku- 
tecznie Czarnogórców, którzy są 
stale w obronnym odwrocie, na 

drodze do Ipek wzięto 1300 Czar- 

nogórców do niewoli po zaciętej 
bitwie. O sytuacyi Francuzów 

pod Krivola-kiem na południu 
Serbii donoszą, iż jest ona rozpa- 

czliwa; straty Francuzów licz.^ 

już na 90,000 samych poległych.. 

Bułgarzy naciskają coraz sil- 

niej Monastyr, a w razie zaję- 
cia miasta tego mają dać Grecyi 

zaipewnienie, iż zajęcie to będzit 
tylko czasowe dla celów strategi- 

cznych. 

Głosy strony przeciwnej 
Londyn-Paryż, 29 listopada. 

— 

Serbskie wojska zajęły miejsco- 
wość Movak, a trzymają Brod i 

Krusevo, gdzie toczy się walka z 

napierającymi w tę strolę Buł- 

garami. Serbom z pomocą śpie- 
szą ile się da — Anglicy i Fran- 

cuzi, Anglicy ślą nader silny kon- 

tyngens artyleryi polowej i zaję- 
li pozycye trzymane dei^d pod 
Doiran przez Francuzów, którzy 

pod Krijolakiem zadali wielkie 

straty Bułgarom. Serbowie pod 
Krusevem zadali klęskę Bułga- 
rom. Pod Strumhfcą na ziemi bul 

garskiej wre walka nieustanna ; 

ataki bułgarskie odparte. Pod 

Monastyrem Serbowie trzymają 
się doskonale. Sprzymierzeni śpi2 
sza z pomocą. W Salonikach co- 

raz świeże wojska angielskie lą- 
dują ; po ukończeniu koncentra— 

cyi Sprzymierzeni mają zacząć 
kampanię nową w Serbii — ce- 
lem wyparcia z niej Bułgaró\v i 

Niemców. Sprzymierzeni obli-1 

czają, iż w całej tej kampanii od- 

wrotnej Serbowie nie ponieśli 
strat większych, niż 4000 pole- 
głych. 17,000 rannych i 15,000 

pojmanych, że więc główna armia 

pozostaje nietknięta, a tem samem 
do dalszej akcyi zdolna. 

Kosya na pomoc. 
Londyn, 29 listopada. — Expe- 

dycya rosyjska do Bułgaryi jest 
postanowiona, najlepszym jej do- 
wodem jest ta okoliczność, iż na 

południe od Warny skupiają się 
resztki floty tureckiej, by bronić 
ewentualnie portu tego i lądowa- 
nia rosyjskiego nie dopuścić. Ró- 
wnież nury niemieckie są w tej 
flotylli turedkiej. Co do wojs< 
rosyjskich zebranych w Reni na 

pograniczu runnuńskiem, to spo- 
dziewać się należy, iż Rumunia w 
końcu udzieli pozwolenia na ich 

przejście przez terytoryum ru- 

muńskie; nacisk dyplomatyczny 
w tej mierze w Bukareszcie zwię- 
ksza się i podobno Rumunia już 
się godzi na żądania sprzymierzo- 
nych. 350,000 Rosyan jest goto- 
wych do inwazyi Bułgaryi. 

Z Grecyi. 
Ateny, 29 listopada. — W Gre- 

cyi jeszcze nie wszystiko ma byc 
zupełnie urej£ulowane: donoszą, 
iż król Konstantyn zamyśla re- 

konsyderować postanowienie de- 

mobilizacyi armii, którego żądają 
sprzymierzeni, a pomiędzy Ate- 
nami a Londynem przyszło do 
nowych nieporozumień. Dotych- 
czas faktycznie Grecya jeszcze 
nie zgodziła się na wszelkie 

sprzymierzonych żądania i demo- 

bilizacyi jeszcze nie zarządziła, 
, więc właściwie każdej chwili pro- 
jektowane porozumienie roz- 

wiać się może i zamienić w nowe 

rozterki, które Grecyę . wtrącić 
mogą do wojny po stronie Sprzy- 
mierzonym przeciwnej. 

^ 'łV yj? 
' —1 M 
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Czarnogóra wytrwa! 
Paryż, 29 listopada. — Król 

Mikołaj wydał manifest do swej 
armii i ludu, wzywając do wy- 
trwania w chwili ciężkiego dopu- 
stu i inwazyi wrogów. Dał król 

przykład z postępowania ludu 

serbskiego, który cały porwał się 
do walki, choć armia serbska mu- 

siała się chronić w £Óry czarno- 

górskie, lecz tu złączyła się z ar- 

mią czarnogórską i obie odtąd 

walczyć będą aż do wpadłego o 

oczyszczenie ziem swoich z wro- 

giego najazdu. Czarnogóra wal- 

czyć będzie do końca — Serbia 
również! Sprzymierzeni zasilają 

żywnością, bronią, amunicyą woj- 
ska i lud Czarnogórza i Seubii. 

Walki w Polsce. 
Piotrogród, 29 listopada. — 

Nader niewiele jest dzisiaj wie- 

Sci ze wschodnich linii teatru wo- 

jennego. Pisma zapowiadają no- 

wą ofensywę rosyjską, do której 

gotowych jest 
— oprócz wojsk 

dotychczas w ogniu będących 3,- 
000,000 świeżego żołnierza dosko- 

nale wyekwipowanego. Car Mi- 

kołaj z następcą tronu zwiedzili 

te wojska, w dniach, (łd. 10go do 

?5go b. m. 

Na Zachodnim Teatrze 

Wojny. 
Paryż, 29 listopada. — Urząd 

wojenny donosi, iż na północ od 
St. Michiel baterye francuskie 

zniszczyły pozycye niemieckie, a 

działa dalekonośne ostrzeliwają 
tam obóz i składy nieprzyjaciel- 
skie. Atak niemiecki przy użyciu 
gazów zaczadzających pod For- 

ges - Bathincourt sipeterł na ni— 
czem. 

Berlin, 29 listopada. — Raport 
niemiecki donosi, że pod Neuville 

wojsika niemieckie wysadziły mi- 
nami pewne pozycye francuskie 

i zajęły je, bię-rijC pewną liczbę 

jeńców. Donoszą też o kilku in- 

nych zwycięskich potyczkach. 

Walki Napowietrzne. 
Paryż, 29 listopada. — Belgij- 

ski aeroplan zrzucił do morza 

pod Weestende jeden aeroplan 
niemiecki: lotnicy utonęli; nie- 
miecki torpedowiec śpieszył im 

na pomoc, ale hydroplany fran— 

cusike ostrzeliwać zaczęły statek 

niemiecki, który cofnął się, a je- 
dna z towarzyszących mu szalup 
artyleryjskich została zartopiona. 
Na całej linii silnie się wyróżnia 
akcya napowietrzna: pod Lau— 

terbach jeden aeroplan niemiecki 
został zniszczony, w trzech in- 

nych punktach trzy inne maszy- 
ny niemieckie zostały zmuszone 
do lądowania — z powodu odnie- 

sionych uszkodzeń. 

Sprawy Morskie. 
Londyn, 29 listopada. — Nor- 

weski parowiec „Klar" został za- 

topiony przez nury niemieckie; 

załcuga uratowana. 
Berlin, 29 listopada. — Niemie- 

ckie raporty głoszą, iż ogółem 
zatopiono dotąd na Morzu Śró- 
dziemnem 18 parowców, należą- 
cych do Sprzymierzonych. Nur 

niemiecki w służbie tureckiej za- 

topił na Morzu Śródziemnem, nie- 
daleko wyspy Krety angielski pa- 
rowiec „Barolus", wiozący kilku- 
dziesięciu pasażerów: przy zato- 
pieniu statku tego 25 osó»b uto- 

nęło, jak brzmią prasowe donie- 

sienia, wśród utopionych jest 14 
dzieci. Na statku rozigTywały się 
sceny przerażające, nur dał tylko 

• >· ·.. v. t 

jeden strzał tor,pędowy, poczem 

zaraz się oddalił. 

Nad Dardanellami. 
Amsterdam, 29 listopada. — 

Pisma podają doniesienia o wal- 

kach ostatnich na Gallipoli, gdzie 
pod Avi Burun Turcy nagłym a- 

takiem mieli' zdobyć część oko- 

pów angielskich; pod ,Sed - ul - 

Bar walka działowa. Podobno ka- 

nonada z okrętów angielskich nie- 

wiele skutku realnego odnosi. 
— Z Konstantynopola, donoszą 

iż nad Tygrysem rzeką w Mezo- 

potamii wojska tureckie pomyśl- 
nie walczą z expedycyą angielską 

odipierając ją od Bagdadu. W po- 
tyczce pod Kontulamada, Angli- 

cy ponieść mieli znaczne straty. 

Kanada Konfiskuje 

Ottawa, Ont. 29 listopada. 
— 

Rząd kanadzki rozporządził zaję- 
cie pod kontrolę władz wszelkich 
składów z/boża przestrzeni od 

Atlantyku po Fort William. O- 

koło 20 milionów buszli zboża zo- 

staje w ten sposb przejętych 
przez rząd, a z liczby tej znaczna 

część jest własnością amerykań- 
skich kupców* ze Stanów Zjedn. 
Statki kanadyjskie przewożą ma- 

sy zboża do Europy. 

Z BUFFALO. 

Onegdaj około godz. 2-ej popo- 
łudniu miała miejsce przy Syca- 

more i Fillmore fatalna fcolizya, 

której ofiarą padł H. Benatowicz 

grosernik, z pnr. 848 Broadway. 

Wóz jiego zderzył się z ciężaro- 

wym automobilem firmy 
United 

States Gypsum Co., kierowanym 

przez Franka Aitshafta, 
lat 26, z 

pn. 17? E. North ul. 

Według zeznań Aitshafta. koli- 

zya nastąpiła wskutek tego, że 

Benatowicz jechał niewłaściwą 

stroną ulicy i wpadł pod wielki 

automobil którego szofer nie zdo- 

łał go wyminąć. Gdy skręcił w 

bok .automobil najechał na Bena- 

towicza i przygniótł go. 
Fizyk miejski, dr. Fronczak, u- 

dzielił rannemu pierwszej pomo- 

cy w swym gabinecie na Fill- 

more ave., poczem towarzyszył 
mu w drodze do szpitala niemie- 

ckiego. Tam, po dwóch godzinach 
daremnych starań lekarzy, nie- 

szczęśliwy wyzionął ducha. 
Zwłoki zwrócono wieczorem 

rodzinie i odesłano do domu pn. 

16 Reed ul. Zastępca egzaminato- 
ra, dr. Cook, wydał certyfikat 
śmierci przypadkowej. Benato- 

wicz był znanym dobrze w dziel- 

nicy polskiej, należał do stowa- 

rzyszenia detalicznych groserni· 
ków. 

Na skutek skargi swej żony 

pomawiającej go o pobicie j»ej 
Marcin Łaszewski, lat 56, z pn, 

625 Howard ul., powędrował na 

stacyę policyjną przy Pearl ul 

i umieszczony został tamże w 

psychopatycznej wardzie dla ob- 

serwacyi stanu umysłowego. 
Policya ze stacyi przy William 

ul. otrzymała doniesienie, ze Da- 

szewski robi awantury w domu 

gdzie mieszkał. Po przybyciu na 

miejsce, policyanci zastali go, pu- 
kającego do olkien mieszkania na 

dolnem ipiętrze. Łaszewscy mie- 

szkają na górze. Podobno śmiał 

się wtedy wprost konwulsyjnie. 
Pani Łaszewska powiedziała 

że oprócz tego, iż często ją bił 

niejednokrotnie groził, że ją za- 

bije. P>ył podobno przez czterj 

lata w stanowym szpitalu dla o 

błąkanych, 9kąd go uwolnione 

przed pół rokiem. 

Z CHELSEA, MASS. 

— Jeden łyk wódki spowodo 
wał śmierć 3 letniego Wiktora 

syna państwa Wineńsfcich, za- 

mieszkałych pod nr. 83 Broad 

way, w Chelsea, Mass. — Chło· 

pi'ec bawiąc .się przy stole, się 
gnął po stojącą na nim flaszką 
z wódfką i -pociągnął sobie jedne- 
go. Natychmiast po wypiciu nie 

bezpiecznie zachorował, a rodzi 

ce odstawili go do szpitali 
wprost. Przez całą noc doktorz) 
wysilali się. aby malca uratować 

Estety, wśród strasznych cier 

pień konwulsyjnych, zakończył; 
życie młodociana ofiara alkoho- 
lu. 

' 

i i SnaHÉB 

LA FOLLETTE W WYŚCIGACH 
PREZYDENCYALNYCH. 

' 1 

Sytuacya mexykańska wy- 
jaśnia się. I 

AMERYKANKI GOTOWE SŁUŻYĆ OJCZYŹNIE. 

Nowy akt samosądu. 

Z DZIAŁALNOŚCI PR06ERMAŃSKICH SPI- 
SKOWCÓW, 

Tajemnicze morderstwo na farmie 

TOBY KOLEJOWE ZABLOKOWANE. 

Roosevelt ocalił K. Triesta. 

LA FOLLETTE KANDYDA- 

TEM NA PREZYDENTA. 

Madison, Wis. 29 listopada. — 

Polityczni przyjaciele senatora 

Roberta M. La Follette z Madi- 

son, Wis. oświadczają, że będzie 

się on ubiegać w roku przyszłym 
o urząd prezydenta Stanów Zje- 
dnoczonych. Senator sam wia- 

domości tej ani nie przeczy ani 

jej nie potwierdza, pragnąc pra- 

wdopodobnie przedtem wybadać, 
jakie może mieć ewentualne 

szanse wyboru. Ubiegał się on o 

nominacyę w czasie ostatniej 

kampanii prezydeneyalnej — ale 
bezskutecznie. 

Planem La Follette'a ma być 

skupienie i zorganizowanie po- 

stępowych żywiołów w partyi re- 

publikańskiej, -które miałyby szan 
se pozyskać dla siebie partyę 

progresywną i wybrać dostatecz- 

ną ilość delegatów, by uzyskać 
kontrolę w republikańskiej kon- 

wenevi narodowej. W jedenastu 
Stanach, gdzie postępowi mo 

gliby wybrać 582 delega- 
tów z ogólnej liczby 988, pro- 
gresywni są tak silni, że pomoc 
ich zagwarantowałaby wybór re- 

publikanom postępowym. 
' 

Kampanię swą ma rozpocząć 
La Follette dziś, przemawiając 
za wyborem w kwietniu roku 

przyszłego progresywnych dele- 

gatów ze Stanu Wisconsin. 

KRYZYS POGRANICZNY 
ZAKONCZONY. 

Waszyngton, 29 listopada. — 

Departamenty stanu i wojny > 

świadczają, że wobec faktu, iż 

Carranzy udało się pozyskać fak- 

tyczną kontrolę nad całym nie- 

mal Mexykiem, w szczegoinosci 
zaś nad Stanem Sonora, kryzys 
pograniczny mexykański można 
uważać za zakończony. 

Villa z resztkami swej armii u- 
cieka w kierunku Chihuahua, od- 

dając całą Sonorę w ręce Car- 

ranzy. Admirał Winslow, ko- 

mendant floty Oceanu Spokojne- 
go, nadesłał iskrową depeszę, że 
stosunki w Los Mochis, gdzie 
schroniło się wielu cudzoziemców 

' przed atakami żołnierzy Villi i 

IndyBTi, znacznie się polepszyły i 

lądowanie amerykańskich mary- 
narzy w tym porcie okaże się 

' 

prawdopodobnie zfoytecznem. 
1 Piątkową potyczkę na pograni- 
czu w czasie ataku Carranzy na 

Nogales, Sonora, wyjaśniono obu- 
stronnie jako nieporozumienie. 

Nogales, Arizona, 29 listopada. 
, 
— Komendant Carranzy generał 
Alvaro Obregon odbył konferen- 

' cy? z generał - majorem Fr. Fun- 
. stonem, w czasie której zażądał 
. wydania Carlosa Randalla, byłe- 
; go gubernatora Sonory z ramie- 
. nia Villi. Obregon twierdzi, ii 

. ma dowody, że Randall \yydal 

. polecenie Jeansowi Beltranowi 

l pułkownikowi armii Villi, mordo- 
• wana wszystkich Amerykanów 
, 
w dystrykcie Canenea. Na pod- 

. stawie tego rozkazu Beltran za- 

rządził między innemi także eg- 
zekucv Edgara Beana, inżynie- 
ra firmy „The Carra ea Consali- 

dated Copper Co." Dalej powia- 
da Obregon, że gdyby zajęcie 
Cananea przez niego nastąpiło o 

24 godzin później, ani jeden A- 

merykanin nie pozostałby tam 

przy życiu. 

WIELE AMERYKANEK 

ZGŁASZA SIĘ NA 
OCHOTNIKA. 

Waszyngton, 29 listopada . 
—· 

Kobiety wszystkich sfer i zawo- 

dów zapisują się tłumnie w nowo 
otworzone przez kobiecą sekcyę 
Ligi Marynarki rejetstra służby 
narodowej. Jedne ofiarowują w 

razie potrzefcy swe automobile, 

drugie domy na szpitale i arnbu- 

latorya, inne oświadczają goto- 
wość pełnienia obowiązków szo- 
ferek, lekarek, pielęgniarek, ku- 

charek i t. p. Zgłasza się także 
wielka liczba chłopców, oświad- 

czając gotowość oddania swych 
usług, „w każdy możliwy sposób." 

MURZYN OFIARĄ LYNCHU. 

Henderson, Ky. 29 listopada. 
— Ellis Buckner, murzyn, uwię- 

ziony pod zarzutem ataku w so- 

botę w nocy na młodą dziewczy- 

nę, został wczoraj rano porwany 
z więzienra przez pięćdziesięciu 
zamaskowanych mężczyzn i po- 

wieszony na pofolizkiem drzewie. 
Przed dokonaniem napadu zja- 

wiło się Ikilku ludzi przed wię- 
zieniem i zażądało otworzenia 

drzwi, gdyż doprowadzili schwy- 
tanego przestępcę. 

' 

Gdy straż 

drzwi otworzyła, rzucił się uzbro- 

jony w rewolwery tłum na kory- 
tarze więzienne i porwał Buok- 

' 

ner'a. W parę godzin później 
znaleziono ciało jego wiszące na 
drzewie. 

AFERA SPISKOWA 

CROWLEY'A. 

San Francisco, 29 listopada. — 
* 

C. C. Crowlev, znajdujący się 
pod zarzutem knowania dynami- 
towych spisków progermańskich, 
oświadczył w czasie sobotnich 

przesłuchów, że jest niewinny, a 

gdy mu zapewniono bezkarność 
w zamian za złożenie wyczerpu- 

jących zeznań o tem, kto i jak 
całą spiskową robotą kieruje, od- 
mówił, twierdząc, że nic o tem 

nie wie i niczego się nie obawia. 
W ciągu dalszym udało się z nie- 

go wydobyć, że został najęty 
przez tutejszego niemieckiego 
konsula Boppa jako detektyw, 
celem zbierania dat o transpor- 
tach broni dla Sprzymierzonych. 
Konsul Bopp twierdził, że najął 
Crowley'a, aby śledził działalność 

rekrutacyjną brytyjskich agen- 
tów w Kalifornii. 

Detroit, 29 listopada. — Poli- 

cya tutejsza aresztowała Waltera 
Brown'a, alias Lewis'a J. Smith'a, 
oskarżając go o knnekcyę z dy- 
namitowymi spiskami C. C 

Crowley'a na wybrzeżach Pacy- 
fiku. Crowlev miał wysłać 
Smfth'owi pieniądze jako zada- 
tek za obiecane wysadzenie w po- 
wietrze parowca w Seattle, który 
miał przewieźć amtmicyę dla A- 
liantów. 

(Dokończenie na sir. itej.). 


