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S 
t ~~ • l Kłajpedy i sporu litewsko· polskiego o Wi- garten i Dr. Ringelheim (prawie sami żydzi). 
IJ . V U -. i:J • leńszczyźnie, gdyż te zapadły bez wiedzy R( zprawa potrwa do połowy lipca. Wstęp 

rządu sowieckiego. Czyczerin widzi w tern m. rozprawę ograniezony i tylko za bileta
akaz imigracji japońskiej do Stanów Zje- wszystkiem naruszenie interesów Rosji i lek- mi. Pized gmachem sądowym oraz przed 
czonych, uchwalony przez Kongres pól- ceważenie traktatów przez nią zawartych, sa ą ro"'praw i n3 korytarzach utrzy
no-amerykański, wywołał w całej Japonji oraz przekroczenie prawa narodów. Nako- mywać będzie porządzek silny oddział 
lkie oburzenie. Rząd japoński po nara- niec Czyczerin ostrzega mocaritwa przed policji. (Ukarani nareszcie zostaną winni 
wyraził nadzieję, że Stany Zjednocz::>ne wy~onan!em swoich. po~tano~ień, gdy(in~- śrrierci bohatetskich ułanów sławnego 18 

ną odnośną ustawę, gdyż narusza ona czeJ pomosą odpow1edzmlnosc za zamąceme pułku im. księcia Józefa Poniatowskiego, po
dzynarodowe prawa i obycza;e. Podczas pokoju w Europie Wśchodniej. ległych z rąk bratobójczych podczas zabu
~d w .Izbie repre~entant?w w_ YJaszyng- _ Rumunja zaś pragnie zaw:-zeć przy- rzeń krakowskich w dniu 6 listopada 1922 
1e zos1.~~ u~n~ny Ja~o m~własctwy, pr?- mierze z Francją. Jest ono niebezpieczne z roku. P. R.) 
Japon]I oswia~cz:aJący, ze posta~lOwreme powodu niejasnej sprawy o Besarabję mię- f'IERWSZE POSIEDZEN'IE RADY BAN

gresu .~merykans~tego. podkopuJe zaufa: dzy Rumunją i Rosją a z powodu której 
JaponJI do Stanow Z]ednoczonyc_h,_gdyz może każdej chwili dojść do zbrojnego za- KU POLSKIEGO. WYBÓR DY-
~dmczem prawen: narodu ame~ykanskie targu. W tej to sprawie jeździł do Polski REKCJI. 
Jest, aby _stanowtł s.atl! 0 t.~m, Jak nale-~ rumul1ski minister wojny. Obecność ministra Dnia 16 kwietnia b. r. odbyło się w War-
r,egulowac spra~ę ImigraCJI obcych, n~- tego w \Varszawre zaniepokoiła Rosję, gdyż szawie pierwsze posiedzenie wybranych 
ow do A'!leryki, Gazety ~mery~anskie Polska ma przymierze z Rumunją na wy- członków Rady Nadzorczej Banku Polskie
. P?ch~alają uchwały ~o.ng~esu 1 naz.y- l pactek zaczepki jedneg'J z tych państw przez go. Zebraniu przewodniczył prezes ministrów 
ją ]ą mepotrz~bnet? ?razn~emem uczuc~a J Rosję. T o wszystko może sprawić, że F ran- . X'ł. Grabski. 
noru narodu Japol!s~t~go 1 ~omag~ły 51~ cja po zawarciu przymierza z Rumunją, mo- .Zebrani złożyli ślubowanie na ręct pre· 
prezydenta ;epubhki, uby, ~Ie zatwierdz!ł że pewnego dnia dostać się w zbrojny zatarg zesa Banku, poczem przystąpiono do wy
u~~wały .. I rez_yden~ czę~~~ow.o uczymł z Rosją. W sprawie zawarcia tego [Jrzymie- bqru dyrekcji Banku, w skład której weszli l 
osc t~m ządamom . 1 z~roctł stę do Kon· rza odwiedziła w tych dniach Paryż kró- panowie: Dr. Władysław Mieczkawski jako 
~u, azeby wykoname te] uchwały . odro- lewska para rumuńska, która po wyjeździe nc-fzełny dyrektor, Karol Rybiński, jako jego 
c do przyszłego roku, ~ongre_s Jednak z Francji udała się do Londynu, aby złożyć zastępca Jan Kozieł~, Dr. Oaizler i Dr. Kar
poz~qe r?[ezpden~ -~tan~~ ił~dno~zo· wizytę angielskiej parze królewskiej i angiel- ~ piński, jnko dyrektorowie. Następnie Rada 
h o rtuci · __ rzys osc 0 aze, ora s ro- skiemu rządowi. Podróże te stoją w bez- zajęła się sprawami przejęcia Polskiej Kra-
maRs udszbno

1
sc. . k' t pośrednim zwią;k~ z zawarciem przymierza jo·.vej ~a~y ~o~yczkowej (P. K. K. P.) ktgra 

- zą , o sze~Ic 1 ymc~ase_m zaczyna trancusko-rumunsktego. · przestaje tstmec. 
stępowac przeCIW Pols~e l Lidze Naro- l 
w. Sowiecki k~misarz dla spraw . z~gra- ~ SPRA \Y/ A KOLONISTÓW NIEMIEC-
~hych, Czyczen!l, doręczył P?sł~wt hte v-. " l .. l '-~" KICH W POLSCE W LIDZE 
emu w M~s~wte not~, w ktoreJ z~znacz~, ~mOD · i l C Dllil. NARODÓW. 

trzech miesięcy po postawieniu dotyczącego 
wniosku. 

Członek Li~i Narodów, Anglik lord Pal
moor wyraził życzenie, ażeby rząd polski od 
chwili obecnej zaprzestał dalszych wysiedlań 
Nitmców, na co delegat Połski się 
z g o d z ił. Nast~pnie lord Palmoor domagał 
się, aby ci koloniści niemieccy, którzy zo
atali wysiedleni, ale jeszcze mieszkają w Po!
sce, byli uprawnieni za należne im odszko
wania nabywać nowe posiadłości w Polsce. 
Delegat polski zgodził się tylko na to, aby 
koloniści byli w przyszłości traktowani tak 
samo, jak inni obywatele polscy. 

T ak to nasi przedstawiciele bronili i bro
nią, spraw Polski w Lidze Narodów. 

Na szczęście prawie wszyscy koloniści 
niemieccy tej grupy, o którą powyżej cho· 
dziło, w liczbie ckoło 4 tysięcy są już wy
daleni, a liczba pozostałych nie dosięga 100 . 

ZMIANY W MINISTERSTWIE SPRA \'' 
ZAGRANICZNYCH. 

W najbliższym czasie mają nastąpić l·~ z 
ne zmiany O$Obowe w Ministerstwie Spra\X' 
Zagranicznych, tak w Warszawie j1k i n(l 
placówkach zagramcznych. Zmiany te są 
związane częściowo z nową organizacją te
go ministerstwa. 

TRAGICZNY KONIEC SPRZECZKI. 

uchwała Ltgt Narodow w sprawie KłaJ
y narusza interesy sowietów. Sowiety, 
powiada Czyczerin -.nie .mogą dopuśc~ć 

U mieszkającego w Poznaniu przy ulky 
Przecznica 5 u pani Wernerowej pewn~f~J 
oficera z 7 pułku strzelców spotkało $ię w 
mą.rcu b. r. siedmiu kolegów z pułku d!a 

PROCES 0 ZAJŚCIA LiSTOPADOWE Na posiedze~i~ R~~y ~iĘi Na~odó"Y dn~a wspólnego spędzenia wieczoru. Pomiędzy 
W KRAKOWIE. ~ t!f marca komiSJ~ tejze Ltg! s~wter?z:IłL!, ze przybyłymi byli także porucznicy Książek i 

jednostrónnego udz1elema trzem pan
om praw w Kłajpedzie i porcię na rze. 
Niemnie. Liga Narodów poruszyła po 

dto spór graniczny polsko-litewski. co 
zech:via się tral-tatowi polsko-litewskiemu 
wartemu w Rydze, nie zgadza się z za
a:ni stanowienia. narodów o sobie i za
aża pokojowi w Europie Wschodniej. 
nocześnie Czyczerin W) stosował notę do 
ństw reprezentowanych w Lidze Narodów, 
mi~ctzy innemi i do Anglji, Włoc~ i ~rancji, 
której oświadcza, że rząd sowiecki uwa
za nieważne wszelkie decyzje w sprawie 

ponowne osadzeme przewazneJ częsct kolo- Płodowski. 
Pisma krakowski« donoszą, że rozprawa nistów niemieckich, już z Polski wydalonych, Dawniej mieszkali obydwaJ ral.em w je-

o zajściach listopadowych rozpocząć się ma je t ni .możliwe. Rząd polski uznaje obowią- dnem mieszkaniu, rozeszli się jednak z tego 
dnia 2 czerwca przed sądem przysięgłych. z1 odszkodowania wydalonych, ale polski powodu, że Książek nie znosił dymu tyto
Przewodniczyć ma sędzia Markiewicz, a ja- p'an jest zbyt zawikłany. Za szczególni~t nie- l niowego, a znowu Płodowski namiętnie p:l· 
ko przewodniczący na nieprzewidziany wy- dogodne uważa Komis.ia Ligi Narodów zbyt l Iił. Na tern tle wynikła pomi~dzy niemi na 
padek od początku ro2.prawy zasiadać bę- dłpg1e terminy i żą ia jak najszybszego udzie- tym wieczorze z żartnbli vych uwag sprzecz
dzie przydzielony specjalnie radca sądu ape- ie~i:l odszkodowm-tia kolonistom niemiecKim, ka, wskutek której porucznik Książęk zamie
lacyjnego Wajda. Zai-ltępcą sędziów ~otan- orlaz obliczenia odszkodowania według war- rzał zebranie opuścić. Koledzy jednak sta
tów (tworzących trybunał sędziowski) będzie tości posiadtości w chwili wysiedlania kolo- rali si~ sprawę załagodzić i powstrzymali go 
sędzia \1V'archałowski. Obroną zajęli się a nistów. Komisja żąda szybkiego załatwie- od wyjścia. ZniecieriJ!iwiony jednak jeszcze 
dwokaci: Dr. Heski, Dr. Rosenzweig, Dr. nia sprawy i domaga się od rządu pol- bardziej porucznik Książek dobył tewolweru 
Bogdani, Dr. Grosse, Dr. Bross, Dr. Lust- skiego zapłacenia odszkodowania w ciągu i zacząl strzelać do swego przeciwnika. 
• 
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l ~ 111 Może si~ JEldnsk jeszcze uda rozświetlić !f ta· z nim w hotelu w charakterze sekretarza jego licyjnym - jąka on s:ę nieśmiele - Przychodzę CI o Jlll 1-,10 l 1· l jemDICZfł aferę, nadającą si~ do najrozmaitszych m"eszka. ze zlecenia m~go szefa l przepraszam, że tak długo 
~ przypusz.cze-ń. Z niecierpliwością w ęc oczekiwane - Kochany panie Miller - woła k9misarz do na siebie dniem czeki'lć. Bardzo wa~ne i doniosle 

z naszych czasbw, w 4 tomach są rezu·taty tych gcrliwych i energicznych pnszuki- weho'ilzqcego detektywa - postaraj mi się pan jak sprawy nie pozwoliły mi tu być wcześniej . 
przez Jerzego Bornes'C\. wBń ks·~cia i jego pom'>Cn i.ców • rmjprędzeJ o adres k"ięcia S ratowa. - Oczeklwalem pana JUŻ z wielką mecierpli· 

3 Odłożywszy ten numer eazety na bok, szuka za - To _nie bądzie wcłlle takie trudne, panie ko- wo8cią, muszę s1ę przyznać - odpowiada hrabia, 
Jest to dziwna bistorja. Koniec artykułu brzmi pierwszeru sr;rawozdan em z katastrofy kolejowej rui~arzu - odpowiada MH!e~. - Ksillż~ mieszka patrząc badawczym wzrokiem na przebranego i za, 
t~pująco: , i czvta 10 uwr.żnie, potem prz~gląde. resztę gazet podobno w Neapolu. maskowanego detektywa - jego ekscelencja, dyre
.Zd.nje 1ie, że powód stras;cnej tej katastrofy, i notatek tyczących się tej senzacyjnej sprJtwy - Puypuszczam, M go już teraz tam nie b~· ktor i szef policji obiecał mi ważne informacje w 
ra tyle nit}winnych ofia~ p~chło11ęła, zosta~.e Całku:>m n•Jwą ta sprawa Ella niego nie jest, gdyż dzie, ale mniejsza o to przerywa mu Ritter. - mojej sprav•ie. Przypuszczam, że pan w tę rzecż 
zawsz~ osłorięty mglą taJem..;tcy ! Pon •lW8i rnHi M,!lel' mu już wczoraj niejed:Jo z tego opowiedział Zutelegrhfu1cmy najpierw do Nf'li;')Glu Załatw pan tę wtsjemnicwny i należycie z nil\ obeznany. 
pl<sftżerruni byą także cudzoziemcy, a trupy ~rytowany tern wszystkiem, rozgerączkowany i z sprawę w urzędzie telegraficznym, a ja oójdę tym- ...-. Naturalnie, panie hrabiG - odpowiada ko· 

f&lkie byty prawie nie do pozn .. n1a popalone b;ciem serca zrywa siEl komis·lrz ze swego krzesła cziisero do hrabiego R..tenburga. Zapytaj się pan misarz. - Sprawa pańska zupalnie jest roDle po. 
ka'em:one, w:ęc tr tdno fe byle ro:moznać 1 skon i zac1.yna b1egać jak $Zalony po pokoJu teteg~.·aficz::ia policję neapolitańską, gdzie się książę wierzoną, ja mam pełnomocnictwo c ynić wszelk;e 
tować ich ideutycznoi~. NaJbardt:iej zagadkowym C0 za mas rótnych oachod;~;i go myśli i przy• obecnie znajduje. Zabierając ~ię do wyjścia. in· poszukiwania w niej na własną rękę. Ntestety, nie 
t jedne~k lo• jednej mh;Jdej pary; po ch! dząct~j ze puszezeń l • : • . formuje komisarz wiernego podwładneg0 swego bli • mogę panu brabiem~1 ;eszcze dziś nic stanowczego 
r arp;tokratycynych, t. j. harontl Mn~itza z t~§ Z wła§c1~yro mu darem k?mbmacyjnym prze· ż&j jeszc:ze co d.o swoich zamiarów, poczem Jedzie powiedzieć, ani o żadnym pomyślnym rezultacl~ 

którzy l!ię w tym pociagu nieEzczę6hwym zaaJ· et:uwa komisarz to, czegoby się zresztą żaden a dorożklł do mie~:~zkania hrabiego Eg9na, donie§ć. 
~ali. l Jzieon karzy i wogóle żadna zywa dusza nie do- . Włożył on naturalnie maskę. pod którll nikt w - WiQe nie znalazł pan jeszcze śladu mej sio• 
Pierwsza wer1ja brzmiala, że baron, który wra myśłiła. śWiecie by go nie poznał, a jest to przezornoM stry, ani nie przyszedł pan na trop mej narzeczo• 
z żoną swą z Włoch, wyszedł z katastrofy tej - Poza tern tkwi hrab~na Olga, to fGst ia.sae, wcal9 nie zbyteczną, jak się Ritter sam wkrótce neJ ? - woła hrabia rozczarowany· 

0 i ~e ;.ona jego również nie~s kodzo~ ł została. J'lk słońce . - woła o~ pod~econy. . - Bota a~Ięty, pr.zekonuje Przed bramą hrabiego spotyka on be· - Nie w em jeszcze nic pewnego - odpowiadu 
idziano ich oodobno w mieścte. MówlEJ nawet o CJ ta p ekiOina baba JUż nre narobiło, Lecz Jllkżeż w tam b ron Foebrena. Ritter ostrożnie. 

ze ł 8 ron • wrsz z żoną znajdował s·ę w kilka ona to do skutku doprowadzić mogla? Jakim spo l Ptzychodzi mu to zupełnie niespodziewanie, lecz l ·- PrJ:I:czuwałem, że to tak będzie - wzdyrr 
d~in po kalastrofie w pobhskioJ ws1 w ch te, ~obtm spowtJdO\' ała ona . zni~nięcio barona Kurta baron m 1 go! nie poznswszy go nawet R1tter O· hrabia Egon przygnąbiony. - A przecież słyszał\• lA 

uego z tttmteJszych włościan. Opo:viadaJ 1 rówoiu: 1 jego ż, ny? Cr.yż. ta kob. ta Jf3St '!" zmow1e ~sza, gl~da ~>lfł :lU mm z pól ezyderczą, z pól zdz wioną oi_odawno, ż~ ]eden z kolegów .pana, . niojaki r llll 
ł.oua barona dostała poro1ęsz u1a zmysl6w '1.! ta u< m? Ktńt to. Jednak J~St ta zo~a Ma~w1ba r m10ą. Rttter komisarz, ma być na na1lepszeJ drodz~ d•i 
ehu i przeraźani • Puyjaciel barona, którego K edy~ on s:ę mogł ożomć 1 z km~ s:~ ożeml?. ~ięc b .ron fest w mieście, w pobliżu hrabiny oduatezienia nieszczęśliwej mt•j siostry - Czy vh 

zwiska 0 •6 w • mieniają, odprowadził ich podobuo Zam ,~Jon) st, Je R•tter na chwilę 1 wpada JeSz· Olg1 - wmo· kuje on. - Wygląda to tak, jakby wiadomo panu, na juki ślad ów pan R1tter sweogo 
wtast& i do przylegltJj wioski . cza w g•ę s E· z dumę. . on w teJ chwili wyszedł z hotelu. Czy on tu miesz· czasu natknął? 
Od tf:go c?.asu zatruł się jedD;ak: ślad P? rr. :odcJ - To moie tylko ~yć Lhma Rot.enburg - m~u· ka, czy mota odszukał tylko. hra~ieg? EJon.a? Ritter uśmiecha s!ę niean~czuie pod wąsem. 
ze, nad ktor i losem cala rodzma ok~op1ue 01ada. czy .on po~ nos~m" - ?aron znal.,.zł l~ pewno gdt.Ieś . Zapy.ta :vs~y portyera dowi~duJe S''ł .. komlsa.r2:1 że - Tak fe~t, pame hrabiO l Jestem o tem btl.l 
KsiążQ Saratow wuj batona Marw1tza, perusza c łk!Qm t JOmme 1 spoitoln:a w dalekich Włoszech. naron me mJCsżka w hotelu 1 ~e hrab1ego me od· dzo dobrze pmnformowany l- odpowiada wresz1Ji 

szystkie sprężyny: aby rozjaśnić tajemnicę: ~kr-!• :VVirlocznt~. ie się hrabin~ Olg~ o te~ . dowiedziała wi~dzil, tylko s~e bar~zo o niego dowi~dywał. Cbo- nie zdradzając się jednak. - Obecnie bowiem ja t.; 
jącą to niewytłumacz~n~ dotychc~as zm_km~c~~ 1 .nat~raln:e, .aby t~ t~k mebezpHlCzną JeJ parę uczy· ~z1 mu Wi c wtdoczm~ o. tG, aby hrabmę OlgQ po· sprawQ objął~m i dalej prowadzę. Mum też nvj. 
odej pary. o znikni~ctu ICh z pow1~rzch~l z1em1 mć Dieszkod}!wą.. . . . . mforruQwr.ć czy hrabta J~ż . odJechał, czy jeszcze lep&zą nadzii:IJę, że dojdę do pomy§h1ego rezultJou. 
e ma wątpliwo~ci. Jeżeliby się z JedneJ strony Z właściwym so~te J~St} aktem ?.lpdu e R ~ter me; H rab E gon oczekule JUż od dość dług•··go - Doprawdy 'r - wola hrabia voł u· :r1 c,, 
ciało przypuścić, że oboje zestali uratowani, to c l~ ~WI l ek ~yc.h pu]edynuzycb, a dla całego św.Gita CM su 1 z \ zrastającli niec~erpłiwo§ci(l zamówlOntlgo pól zwątrboy i niedowJ&rzsjący - .~t<w ." 1: 

dnó by znów z drugiej strony było poJąć, d ta· tak ~a:mnych 1 ,n w wy uruaczorJych wy~adk~w. Mo!e ptZil: uzd~ pvhcyjoego urzą~nika. Tak u~ływa mu pan pow1e, co va , 'vt, chcza::. •)$•ąg! ął C 1 i'l , 1 

ego oni nawet najbliższym swmm krewnym zuaku on SIQ !eż prze_{ o~ać. o prawd_z1e. sw01ch przypu!'lz- k łka godz .. , a zły humor ]ego wzrasta z kllMI} pan, że sio-;tra mo1a z~'je? 
•ia nie dilJłł• czeń az do zmkrti~cta K11rta .1 · tany, rozum·~ s1ę, ch'hllą. . . - Na to pytanie nie mogę panu Jtlelc:t , nJ 
Nie pozo~:St je więc nic innego, jak przypuszcza· w. t~m celu mus1elby on st~ tylko porozum.'e.ć z Peatanowta on wreszue posłae słu2ącego swego pewnego powiedzieć, panie hrabio ! (ldpo<.\oi.:~ · ia, 

.. :>.o owa won;Ja 0 uratowaniu młotlej pary mu ksu~c;om Saratowu~ 1 udać s1~ potem na mieJsce do dyrekcJi policji i przypomnieć szefowi jego o- lromisarz wymijająco. - Sodziewam s1ę judu k, ", 
la polog!lc na fakiej_ś omyłce, i trnuy ic~ obojga ~:ata~trofy kcloloweJ. . , _ , . bielnicę. Wtem wchodzi l.okai_ jego i melduje wizy· w. przeciągu d":u a.bo trze<;h. dm będą w ttllll w .' 
a
1
duJrl 8 ę pewno m1ędzy tym , których tdentycz- . N1o n"t,m 'śla nn "ę toż. am chw1ię 'd!ute) l ~o· tę, u pv :T h .vah uk~zute ~1ę. R1tter. . śhwem położem u, ~e odpaw1em panu hrab1emu fa-

:;ć uiemożnww już skon~:~tatować. · c1ąga za u~wonek. Za chwil~ wchodtt M1ller, ktory - Nu!ywam s•~ St~•n 1 jestem komisarZ(lm pl)· ktami i dowodami 
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Dr. Graeiaue •e Ollveira 
operator-akuszer 

Leczy masażem elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

u;;zy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
nad apteką Tell Telefon 575. 

Pierwszy strzał chybił, gdyż jeden 
z obecnych oficerów pshnął rękę 
strze!ałącego w górę, drugi jednak 
strzał ugodził porucznika Płodow
skiego śmiertelnie, tak że ten po 
kilku chwilach wyzionął ducha. Za· 
bójca skierował trzeci strzał w włas
ną skroń i padł trupem na miejscu. 

T ak marnie zginęło dwóch mło-
dych oficerów. , 

Sprawą tą zajęły się energicznie 
władze śledcze, przyczem zazna
czyC:. należy, że posiada ona głębsze 
znaczenie, a mianowicie jest wy
soce smutnym objawem zdziczenia 
moralnego, które pozwala bez ża
dnych skrupułów dla najbłahszych 
powodów odbierać komuś życie. 
Przeciwko tego rodzaju nienormal
nym objawom trzeba przedsic:wziąć 
energiczną, i jednozgodną pr.::eciw
działalność, aby położyć 1m na
reszcie kres i praca ta powmna 
być podjętą natychmiast i to od 
samych podstaw wychowania, gdyż 
niedługo może dojść do tego, że 
nikt, wychodząc naprzykład na uli
cę, nie będzie pewien, czy nie pa
dnie ofiarą, niesłychanego w kul
turalnem społeczeństwie, samosądu. 

----------------------~----
Różne wjadomości. 

LISY ZAGRYZŁY KOBIETĘ. 

W lesie pod wsią Rubiq w powiecie 
skierniewskim w Polsce znaleziono resztki 
zwłok kobiety. Stwierdzono, że wskutek 
wielk1ch śniegów kobieta zabłądziła w 
lesie, gdzie lisy wyglo:lniałe il! capadły 
i poszarpały. 

WYRODNA MATKA. 

W lesie komorowokim pod Pruszk~J
wem na rumowisku starych okop6w ro· 
syjskich zcaleziono trupa młodej kobietr, 
okropnie zmasakrowanej. Całe ciało po
kryte bylo ranami, a twarz zmia~dżona. 

Na miejscu zbrodni przytrzymano ko
bietę, nazwiskiem Walectyna Lau, 40 lat 
liczącą. Przed 23 ·ma laty po~nała ona 
w Warszawie kozaka dońskiego, z któ· 
rym nawiązała stosunek, a którego owo
cem była córka, L'łuowa udała się na 
jakiś czas do Besarabji, a póżniej wró
ciła do Warszawy, pozostawiwszy kaza· 
ka wraz z córką w Be2arat>ji. W War
szawie wyt:zła ona za mąż i miała z 
teg:.> ruaUeństwa troje d~ieci. 

Tymczasem, gdy córka podrosła i do· 
wiedziała się całej prawdy, z~tęsk!lila do 
matki i z Besarabji udała się do War
sza wy. Przy pierwszem widzeniu siQ z 

w•v•r · l!tl!fll• m 

corką Lauowa kazała jej nazywać się 
ciotką, a następnie oświadczyła, ~e trzy· 
mać jej u siebie nię może i ~e wywie
zie ją do wuja w Pruszkowie, I rzeczy• 
wiścle za rkilka dni oklie kobiety wyje· 
chały. Kiedy przybyły do Pruszkowa, 
udała ·s i~ Lauowa do pobliskiego lasu, 
zatrzymała się z córką przy okopach 
i zarządziła odpoczynek, wyjmując zaką
skę i wódkę. Kiedy córka rwypiła kieh· 
ezek wódki1 do której Lauowa nalała 
trucizny, córka straciła przytomnoie. 
Wowczas Lauowa wbiła córce w ucho 
gwóźdź, a gdy ta zbudziła się z omdla· 
nia i zaczęła krzyczeć, dobyła ją młotkiem 

Takie to przyjęcie zgotowała wyrodna 
i potworna matka tęskniącej córce Lauo
wa prlyaroszt<J~ana odpowie za swój 
nieludzki czyn przed sądem i prawdo· 
podobnie skończy na szubienicy. 

ADWOKAT LINCOLN OTRUŁ KILKA 
KOBIET. 

W P6łnocnej Aaoryce w mieJseowości 
Aurora aresztowano adwokata i botani
ka zarazem, oa:T.wiskiern Lincoln, który 
przed 17 -tu laty otruł pierwszą żonę i jej 
brata, następnie w parę lat pó~niej otruł 
drugą !onę Lilianę Bergholz, pozatern 
pt·zyzaał się takzt do otrucia niejakiej 
Beatrycy Bank•n 

Lekarze zbadali zbrodaiarza i orzekli, 
te jest urnysłowo chory. Line•In posia
dał wszystkie instynkty do mordowania. 
W dodatku w następstwie swego wy· 
ksztaleema prawnego i zdolno~ci umiał 
tak zr~cznie ukrywać swe zbrodnie, ~i 
nigdybr ich n!e wykryt.,, gdyby umysł 
obłąkany nie dokonał kilku drobnych 
błędów. Przypomniano sobie mitdzy in
nemi, że gJy Lincolll został poczt.ni 
strzern, druga tona jego była asystentką 
Wkrótce potem żQna Lincolna zmarła 
nagle 1 w kilka m1esJęc.y późnieJ Lincoln 
ożenił siq z asystemką. - Resztki 
zwłok dwóch ofiar znaleziono obecnie 
w dole z rupieciami pod jeeo domem 
w Aurora. 
,__,__,__,__,__ ______ ,__ __ ,__ _____ 

CASA DRASIL 
ul. Jose Bonilacio 10 (cławna Fechada) 

Zawiadamia swoich licznych frege
zów, te otrzymała właśnie duży tran11· 
port rozmaitrch artykułów zimowych a 
mianowic,e: korty sukienne na ubrania 
(casemiras) materjały wełniane fantazyj, 
no, barchany cladkie i fantazyjne, fla· 
nele, koce, kołdry, płaszczę i mnóst\\·o 
innyc:..t artykułów, tu nie wymienionych. 
SKORZYST~JCJE ZE SPOSOBNOSCI 

Cenr przystępne dla wszystkich. 
Zo•aesye ab7 uwierzyć! 

----·.-.---------------------
TELEGRAMY 

Polska. Warszawa 22. - ·Z 
Wilna donoszą, że lic~ne bandy 
zbro1ne splądrowały i zniszczyły 
kilka wsi polekicb, polotonych w 
pobliżu Wilna. Bandy te są kiero· 
wane przez Litwinów i bolszewików1 
którzy coraz liczniej koncentrują 
siQ na wschodniej granicy. (Jak dłu. 
go jeszcze polski rz!ld bQdzie zoo· 

sił cierpliwie nikczemne prowokacje 
tego karła litewskiego? P. R.) 

Warszawa 21.- Dekretem rza· 
du polskiego z dnia 18 b. m. został 
zakazany wywóz nafty za granicę. 

- Komisja budteŁowa S ej mu 
polskiego zatwierdziła w zupełności 
przedstawiony przez rz11d budżet 
państwa na rok 1924-. 

Berlin 22.- Przedstawiciele rzą• 
du niemieckiego w Genewie powia
dają, że Polska id!lc za przykładem 
Brazyłji utworzy takte swoją stałą 
ambasad~ przy Lidza Narodów. 

Meksyk M~>ksyk (miasto) 20-
Jeden ~ głownycb przywOdców re· 
woltlcji meksykańskiej _generał 
Maycote został skazany na śmierć 
i rozstrzelany 

l 
Stany Zjednoczone Wa 

szyagton 20.- Po zwiedzeniu sta. 
nu Amazonas w BrazyJji przez ko· 
misJ~ amerykańską, wydelegowaną 
celem zbadania staoQ drzew gu
mowych, jeden z członków tej ko · 
:nisji, a zarazem znawca urz~dowy 
departamentu rolnictwa oświadczył 
w swojem sprawozdaniu, że uprawa 
gumy w północnej Brazylji może 
i powmoa się znacznie rozwi:.16 
jak równiet obecny jej produkt, 
który dotychczas nie odpowiada sta. 
nowi" w jaktm się znajdować po· 
winien. 

Waszyngton 20. - W sferach 
połitycznych puypuszczaJą, ~e pre• 
zydent republiki odmówi sankcji u 
st~wie imigracyjnej, a mianowicie 
w tej CZQści, która wyłącza imigra• 
cję japot'iską. 

Rosja.. Moakwa 20. - Za re. 
wizję a aresztowania dokonane w 
siedzibie delegacji bandlewej sowie, 
ckiej w Berlinie rz~d sowiecki ż~· 
da: a) pełnej satysfakcji b) uzna. 
nia wyjątkowego prawa terytorjal. 
ne1o dla sowieckiej delegacji ban· 
dlowej w Berlinie, c) zapłacenia 
odszkodowań ~;a straty i uszkodze• 
oia i d) ukarania winnych. 

Moskwa 20. - Zostali rozstrze 
lani zakładnicy turkestańscy w licz
bie dwunastu, którzy sh1tyh jako 
gwarancja przeciw wybuchowi re• 
wolucji w Turkestanie. 

Ryga 21. - Z Petersburga (Le• 
niogradu) telegrafuj~, że Zinowiew, 
komisarz sowiecki (o którym tele. 
gramy przed kilku dniami donosily1 
że sobie życie odebrał) przemli wia• 
j ~c na pewne m- zebraniu komu• 
nistów, oakarżył amerykańskie To• 
warzystwa pomocy o szpiegostwo 
na niekorzyść władz bol~zewickicb. 

Japonja. Tokio 20. - Rząd 
japoński ~aprzeczaJ jakoby z po 
wodu uchwalenia przez Kongres 
amerykański ustawy nh•dozwalają· 
cej wst~pu do Stanów ZJednoczo• 
nych obywatelom japoń'lkim, miał 
odwołać z Waszyngtonu swego am• 
baeadora, oświadczając zarazem, że 
takie postanowienie nie byłoby go 
dnem Japonji, 

Tokio 20, - Ogromna wie§ Ma• 
chinobe, w której mieli wylądować 
Jotnicy amerykańscył odbywający 
obecnie aeroplanem podróz naoko· 
ło świata. została zniszczona. zu· 
pełnie przez potar, którego ofiarą 
padło przeszło dwa tysiące domówJ 
wszystkie budynki publiczne i ban' 
ki handlowe. • 

Londyn 22. - Telegrafują z Ja. 
pooji1 że rz11d japotiski, celem 
przeszkodzenia przypuszczalnym 
nieprzyjaznym wystQpom ludności 
japońskiej przeciw lotnikom ame· 
rykańskim, którzy odbywają obec· 
aie podróż aeroplanem naokoło 
świata i muszą wylądowa6 w Ja• 
9onji, zarządził najenergtczniejsze 
środki zapobiegawcze. 

Turcja. Konstantynopol20.
Telegramy nadesłane z Azji dono
szą, że w okolicy miasta armeńskie· 
go Erzerum dało siQ odczuć strasz• 
ae trzęsienie ziem i1 które zniszczy 
lo kilka wsi. Podczas tego trzęsie 
nia miało zginą6 przeszło 50 osob. 

Chiny. Hong .. Kong 20 - Ze 
tródła urz~dowego zaprzeczają,, 
jakoby miał urnrzec były prezydent 
Południowycb Chin Dr. Sun Jat·Sen 
(O śmierci tej donosiły poprzednie 
telegramy P. R.) 

Włoch.litzym 21.- W mieście 
Accacio na Korsyce znaleziono na 
wybrzeżu morskiero flaszki': zakor· 
kowaną, w której znajdowało si~ 
ostatnie potegnanie załogi ogromne, 
ge aeroplanu francuskiego, » Dixmu· 
dec1 który padł ofiarą katastrofy na 
Morza Srodzieal'!lem a podczas któ. 
rej zginęła cała załoga1 licząca o· 
koło 50 os6b. W pi~mie tern opi· 
suje załoga~ że burza i brak gazo 
liny spowodowały katastrof~ i ich 
t1mierć na pelnem morzu. 

Niemcy. Berlin 20. - Policja 
berlińska uwięziła w mieszkaniu 
jednego z członków sowieckiej de· 
legacji handlowej w Berhnie, zna
nego agitatora .. komunist~ Botzen· 
hardta. (Czy i za to uwięzienie hę· 
dą żydki bolszewickie żą,dać sar 
tysfakcji? P. R.) 

Berlin 20. - Donoszą z Eber• 

feld1 że separatyaci nadreńscy pod lt 
dov.ódzf.wem D.ra Matbersa1 chcą III 
skorzystać z obecnego strajku i za• ~ 
mieszania politycznego, spowodo• 
wanego ostatoiemi w~borami i urzą, 
dzić nowy zamach separatystyczny. i 
(tJ. odlączyó się od N1emiec.) P1 

Przypuszczaj~ jednak ogólnie. 
że upadek g~binetu francuskieBo ~ 
p. Poincarego (Puenkarego) z po• 
wodu zwyci~slwa socjałastów fran.. F. 
cuskich przy ostatnich wyboracb1 
zniszczy zamiary separatystów. lr, 

Berlin 21.- W ostatnich pi~ciu ~~ 
dniach ogłoaJo bankructwo óO ftrm ł~ 
handlowych, które dotychczas cie• [al 
szyły si~ jak najlepsz~ opioją, w ~i 
sferach handlowych. ~li 

Berlin 22 - Informacje nade, z 
słane z Kolonji, zawiadamiają że 
w zapowiedzianym strajku górni' 
ków wzięło !ldziałi przeszło 600 
tysięcy robotników. 

Austrja. Wiedeń 20. - Z po· 
wadu opłakanych stosunków ban• 
dlowych odebrało sob1ę życie kil~ 
ku kupców wied~ńskicb ~ 
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! KRONIKA KRAJOWA i 
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Z Kurytyby. 
POMNIK ~'KU UCZCZENIU STU 
LETNIEJ NIEPODLEGŁOSCI BkA· 
ZYLJI. - ODZNACZENIE ARTY· 
STY RZEŹBIARZA P. JANA ŻAKA 

Figura »Siewcyc która stanowić 
bQdzie główną cz~ś6 pomnika, ktO· 
ry kolonja polska ma wznieść w 
Kurytybie ku uczczeniu stuletniej 
niepodległo'ci Brazylji, znajduje 
siq już w Paraoagua i wkrótce 
przewiezioną zostanie do Kurytyby. 
A paniewat ti cokoł, na którym 
stanie fi&ura »Siewcy c jest już tak· 
je na ukończeniu i plac pod poro• 
nik wyznaczony• jest wi~c wszelka 
nadzieja, że odstoniecie pomaika 
niezadługo nastąpi. 

Twórca figarr »Siewcyc: artysta 
rzeźbiarz p. Jan ż,k, który wkrótce 
zawita do Kurytyby, otrzymał obec. 
nie pie~wszą premj~ w konkursie na 
artystyczaił tablice pamiątkową. kló• 
ra BrazyliJskie Towarzystwo Sztuk 
Pięknych uczci(} ma »Oentenarioc 
BrazylJi. 

RABUNKOWY NAPAD NA ULICY 

W niedziel~ dnia 17 b. m. po· 
wracał do domu o północy pewien 
spokojny obywatel kurytybski Na· 
gle zjawia siQ przed nim zamasko· 
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- To znaczy, ze odnalazł pan ślad, za którym do krewnycb swoich do Włoch i tam si~ z nill pojętam i niewytłumaczoneml - odpowiada hrabia poszukiwania. A o uniknięcie tego wlalinie mu 
-dalej chcesz tropić, a ktory Bam z pownością ocze, o~enił. zamyślony - A żona 1e1o ? MGJ Boże, .czyżby chodzi. Daje więc hrabiemu Egeoowi wymijając!! 
kiwane wyjttśnienie dać musi -- przerywa hrabia - Panie l - przerywa hrabia tgon gwałto· to naprawdę miała być moja siostra? I czy odpowiad~ i zwraca rozmowę na Gratkę. 
E;Ion niecierphwltl. wnia. - Ależ, co pan mówi? O tem jabrm prze· GD& równie! podczas owej katastrofJ zginąó Hrab!a odpowiada mu bez ogródki wszystko, co 

-. Tak jest, panie hrabio cie~ musiał coś wiedzieć l T• Jest niemożliwe zu· miala? wie o zniknięciu Gratki, a Ritter poznaje natych-
- Mow pan, ~o pan wiesz, panie komisarzu l pełnie. - C6ż baron Feabren o tem mówi? - pyta miast, że hrabina Olga i w tym W}padku po mi-

- woła hrabia nie mogąc się opanować.-Podziel - Zapomina pan, pa.:oie hrabio, te się to działo zc6w komisarz. atrzowsku intrygowała. Uważa on to jednak Jeszcze 
'Się ze mną z tem co wiesz i z .tern co pan kom- w czasie,, kiedr pan~ w oJczyźnie aie by~o! :- _ Nic 1 o i?e sobie praypominam, nie wspg- za przedwczesne, aby zdanie swoJe głośno wypo-
)binuje i przypuszcza. perswaduJe mu koousarz. - lyło to w czas1e, k1e· minal on nawet 0 lonie barona! _ odpowiada hra- wiedzioe. · · 

- Uprzedzam pana z 11óry, ~e to tylk-o moje C:y ś~iat i .pana m.ial za amatłeeo. Odezwa pana bia Bgon. - Myśli pan wiqc, panie hrabio, te narzeczo· 
przypuszczenia, panie hrabio mówi kornisar~ z brab1ago n10 była 1e~zcze ~.te~y. ogłoszoną '!'l .ga~a· _Tak, .• taki _ mruczy komisarz zamyślony. na pańska działała z własaego popęd1.1, bez obcego 
naciskiem. - Siostra pańska zna)dotvała się prt:ez tach, Lecz P? łlpubhkowamu J0J, czytała J'ł 1 l!IIO· _ Co do tego Oli~tgniemy pewność, panie hrabio! wpływu? - pyta on badawczo. 
'pewien czai w domu księcia Sa·atow. ktorego B 01 stra pa.ńska 1 :to byto powo~em, ~9 męża swego do Mam nadzieją, że 81~ baron Foebren pomylił co do - Nie wiem lut sam, co mam myśleć - od· 
strzeniec, baron Kurt von Marwitz w nief się za• powrotu do OJc.zyzny nakłontla. . l osoby tego zmarłego, którego za Marwitza rnul!liał powiada hrabia Ego n. -- Narzeczona moja pisała 
•kochał, pod8bno nawet z nią si~ nr~C'tJI · Ac~... 1 . wt~dy ... Boże św1ęty l - bel- wziąć. Sirszałem bowiem z innej strony, ~e widzia- mi, że stosunek nasz rozwiązać sią musi, bo mnie 

-- Mój Bo~e. czyź to możhwe i' wola hrabia koce. brab1a, w1edzumy nagle 1trasznem prze- no barona Marwitza już po tej kata~trofie w towa· więcej nie kocha. Prosila mnie teł. abym za nią 
Egon zaskoczony tą niespodziewłlnll. nowiną. A czuc1em. rzystwie jego żony. Sądzlłc według tych ral~oji, to dalej nie szukał, bo ona na zawsze chce bJć zda· 

akądżessł:::a,O p~e~ d~~J.? panie hrabw . "<liągnie - Tak jest, wted.y zdarzyła •i~ owa okripna ~fi obo~e Je~~c~e dżyć mu~~ł ;aaewta~ ~6na hr;- la o~eĄ.ni;dy pan wrócił, to ju~ pan narzaczonej 
!1. • k . . dal . s· t ń k " kł katastrofa kelejowa, o ktorej pau musiał słyszeć lub eiO, e Dle ~ Ił szczę zt a oyc u w, a Y sweJ· nie zastał, pan,·e hr"'bl"o ~ - bada komJ·sar"' 
'aomisarz spo OJDie eJ. - lOS ra pa 3 a zm . a w g, zetach czytać, I!J.anle hrabio l - potakuJ· e ko zagadk~ t~ rozwiązać· .l.tl"'r. ... ' .. 
·nagle bez śladu i wszystkie poszukiwania za ma l" n " 
·były bezskute0zne. To, com panu dolJebczas po· m~!l&rz. - B~lo wyrałnie~ te baron K~rt Non Mar· . - O, jetełiby się panu to udało, gdyby mi pan - Nie! Uciekła ona, mime, te była pod ostryDl 
wiedział~ to byly ·fakta. To co tera'll dodam, to wttz wraz z zon11 padl ofJarll tego meszczęsnego mogl dać pewnol~ co do losu nieszcz~śliwej mojej dozorem i te hrabina Olga wszystkie możliwe środl 

- Odpowiedz mi pan przt"dewl!lzystkiem na je -- : 11 :·· 0 0~~ . arl'ln oe ~en ~plero zaskarbil, panie komisarzu! - szepcze hrabia dr~~~· powiada hrabia 
będ'l tylko przypuszozem a, 11 wypad~. k 8 1 

B F b d . siostry, tobJś pan sobie wd~ilłczność moj'l na wtek• l ki używała, aby jq od tego zamiaru odwieść - od-

'rlno pytanie - przerywa mu znów hrabia - Jak wczoraj ~1 0 tam m~wlł .- wyrywa su~. i~klern z cym ełosem i chwyta wzr1.1szony r~k~ komisarza. - Co do tego ostatniego, to bardzo pow'łtpie· 
to motltwe, aby moja siostra w domu ksi~cia Sa · u~t hrabiego. - UtrzymuJO nawet, łe Widzlał zwło- -Zdaje mi si~, ~& pan wie wi~ceJ, nit pan mo- wam panie hrabio - mówi Ritter. - Mojern zda· 
•ratowa bye mogła? Przecież oni z tego nie.robiliby kl barona. ? . . wi, Daj mi pan przynajmniej Jeśli to mołłiwe, tę niem jest to wprost niemożliwe, aby narzeczona 
'tttJemoit}y, zaś o tem dotycbcząs nikt nie wiedział . - Col ... baron .Foebren. - pyta komtHarz zdzJ· małą pociech~, że jeit jeszcze nadzieja odnalezienia pańska mogła zerwać tek głupio i zupełnie bez po• 
-i nie 1.\ie, Nawet krewna moJa, hrabina Olga !Ro·' Wleny. . . ich obojga. wodu. 0.1a została uprowadzona i to ze zlecenia 
tenburg pojęcia i przeczucia o tern nie ma. Błagam,: - Tak jest. Był on w t~m samym poctągu. . . . . . . hrabiny Olgi i z pomocą jej sprzyrnierza1ićów. 
zaklinam paua, wytłumacz mi pan to. . - Ach! -.woła znów .R1tter. dztwnym tonem, .- N:estety, me mam .1eszczs sam teJ ~ewn?~Cl z przerażeniaro patrzy hrabia Egon na de· 

Ritter mógłby mu wprawdzie na to odpowie- a prlez. t~arz Jege przeświaca Jak gdyby błysk a me mog~ panu powJedzleć tego., czego me wtem taktywa. który wypowiada to oskarżenie przeciw· 
dzieć, że Olga nietyłka o tern wiedziała, ale że na- zrozumJeDla · - odpowiada zapytany - Wszystko res..:ta zale- ku Oldze z tak zirnnlł krwi'l i takli pawoośoią 
wet zniknięcie nagłe Liany było jej dziełem. Za· -:- Czy baron Foebren jest panu znany? -!'yta że~ będzie _od informacji, które nieba.vem zaciągnt, siebie. 
roileża o tern, jednak, aby się przedwcześnie nie hrabia Egtn. pante hrabl~· . - Mój panie!... odzywa siQ wreszcie blady i 
zdradzi~, - O, tak l Znam fja tego pana aż nadto! - - Czy Ja tu panu nie mogę w czem być po- ponury - Rmca pan na moją krewnil straszni\ 

S . t fl k "' l t t 1 .l b t · d k · T · d · :nocnym? t l J t • d b · · - 10s ra pa s a z.y a u a po..t o eem na· po W1er za om1sarz. - o, eo su~ o pana w te) .Cf h 
11

. l z ~ h . b d po warz a w o w za e.::1 sposó uwxerzyć n1a 
..,isk1ern, panie hrabio - oświadcza komisarz król· chwili dowiedziałem, panie hrabio, rzuca zupełme - te, pame ra 10 rwżnyc 1 ar ~o wa~- mogę. 

l wezłowato. nowe światłe na całą tę sprawę. Jakte to jednak nyeh powodow Jest~m tego_ zdama, że p;-~ sxę ~ca-
l - Nte mogę w to uwier..:yćl - mruczy hrabia możliwe, łibJ baron mógł widziać 1 rozpoznać na· Ie d_o teJ s,pr~wy mieszać me PiWJnten 1 Jak naJda• 
1 p61głosern, potrząsaJąc pr.tyt~m głową, wet Z N luki Marw1tza, kiedy mk,t inny ich p6źlieJ leJ 111 ę lfZ) mai, 

1 
- A przemaż ło jest nie.z:b1tą prawdą ' Pozwól nie widztaił Prz;ecie~ QgOlnie utrzymują, że baron - Alei, dlaczego? - bada hrabia zdziwiony 

, abym dalej opowiadał panie hrabio l -- mówi Kurt znikł bez śludu l Gdzie w1ęc trup jego mógł niezmier .. lle, 

.11isarz. - Otóż baronowi Marwitzowi udało sił}. 3Ifl . podzieć l Powód Rittera )ast ten, te wtrllcanie sio hrabia· 
>tem od81uka6 siostr• ~aóskfł. -Udał aifł 1 Wfł• -- To ·i mnie w.yd,qe sifł niemożliwem, niepoj\ ao zwróci uw"g~ Olgi WL tQ spraw~ i utrudlli teso 

(Ciąg dalsz·r nastąpi). 
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d drzewa· GOELHO & MO EIR sp zadają najt ni j ł d drze 1 ) ·ul. B. do 
AL'LEGBETTI ILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

'alność: choroby kobi .ce i dzie· 
Pr&yjT.uje od 10 do 12 i od 4 

ultorjum i rezydencja: ul. Com
ior Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

Q! 
~=============== 
rabuś i tądą od niego pie
' .NapadniQtY jednnlt nie tra• 
nej krwi i odpowiada napa• 
wi; te pieniQdzy nie posiada, 
a peWD!\ rzecz, która mu mo· 
ać. Równoczrśnie sięga do 

ni i wyciąga rewolwer. Zoba 
y to zamaskowany rabu8, 
ał plecy spokojnemu obywa· 
i dał drapaka. 
ad miał miejl!lce na avdnidzia 
de de Nacarj a spokojny 
te! mies~ka przy ul. Aq\li" 

Z Para.ny. 
ĄWA ZBRODNIA W FOZ 

DE IGUASSU. 

lowoicza miejscowość Foz de 
u i jej okolica sa teatrem dą. 
zbrodni, morderstw, i krwa• 
acen. Nib ma miesiąca, by 
tam nie zamordowano lub 

oraoiono. 
dniu 18 b. m. była znowu 
nie, strasznej krwawej tragedji 
da i u tym rozmawiali ze s oba 
as robotv dwaj paracwajczy. 
mente Fernandes, osobnik 
ze swych niecnych czynów 
elino Bemtz. W ctągu roz· 
, klora wkrótce z.amieniła w 
sprzeczką. Clemente Fer· 

s wyj"ł rewolwer i dał z nie• 
zał do Marcelina Bemt~a, ra• 
go ci(łtko w ramiQ. Widząc 
zurca robotników Juan RojD.s 
'eszył na pomoc ranionemu 
linowi, krytykując ostro po· 
anie Clementa Fercandes. 
jednak, ten sam rewolwer, 
m ciQ~ko zranił Marcelina. 
wał teraz ku Juanowi Roja, 
i czter ma strzałami położył 
11pem. Następnie chciał wszy· 
robotników podburzyć prze 
ównym kierownikom ro. ót, 
mu się to nie udało, zaczął 

ó w kieranku robotoi!tów. 
dnak przebrało joi miarę. J e• 
z robotników niejaki Pauło 
'redo1 w danym momencie 
siq na Clementa i starał siQ 

bezwładnić, rzucając go na 
. Ten jednak podniosł sit: 
jeszcze strzał do Paula. Strzał 
!. 'ff o wczas Paulo pach wycił 
rabin i zanim Clemente mógł 
rzyć st zał z:. rewolweru, cel. 
strzałem z karabina poło~ył 

upe::n. 
~ siQ zakońc~yla ta krwawa 
d ja. 

pr~ybył z Niemi·ec. Z czasem stał 
się największym l'Ol ikiem i plan• 
tatorem kawy. Pozostaw1ł fortun~ 
dochodztlcą do 40 tysięcy kont6 w 
(czterdzieści miljonów mi!reisćw). 

Z Rio de Janeiro. 
SAMO 1ÓJSTWA1 MORDERSTWA 
I !SIESZCZĘSLIWE WYPADKI. 

W połowie bieżącego miesiąca 
odebrała sobie zyeie w bramie bu• 
dy ku, gdzie znaidu je si~ , Koło 
Katolickie c pani M arieta Soares de 
Almeida, ~ona kapitana Ludwika 
Tubarao, komendanta brazylijskie· 
go okr~tu bacdłowego1 przez za 
t-ycie silnej dozy lysolu, - Podo 
bno przyczy~ą śmierci tej niesz
CZQśliwej miało bvć silne zeener 
wowanie, spowodowane nieuleczal• 
n14 chorobl:\• 

- Dnia 19. - b. m. w nocy 
zostd zamordowany w bramie kłu· 
bu , Ideale na prac; 'ł Tiradentes 
niebezpieczny i znany bandyta Anto• 
nio Coelho, przezwany , Antonio 
Brancoc, - w chwiłi1 gdy chciał 
przemocl\ wejść do tfgo klubu. 
Morderstwa d Jkonał niejaki A!varo 
S1yao1 który został natychmiast 
a więziony l 

- Tegoż samego dnia Rio było 
teatrem wzruszającego wypadku. 
Mianowicie niejaka Amelia Cbiblerl 
widząc swoje dziecko, wystawione 
na przejechanie przez pędzący au· 
tomobiiJ rzuciła siq przed· automo· 
bil i uratowała życie dziecku1 sama 
jednak odniosła dotkliwe uszko·. 
dzeoia cicła. 

DLA. ZŁĄGODZENIA DROŻYZNY 

Celem dop~moT.enia rzl\dowi fa. 
deratoemu w zwalczaniu niebywałej 
droż.yzny.ł kompanje okrętowe L\oyd 
Nacional, Companhia Costeira i So· 
ci~dade Pcreira Carneiro zni~yły 
o 10 proc. taksy przewozowe od 
artykułów ~ywnościowycb. 

O WYWOZIE HE'łWY DO AR
GENTYNY. 

Pewna rioska poważna fi rma1 wy• 
wożąca herwę do Argentyny otrzy
mała od swoich korespondentów w 
Buenos Airt:s inform cje.ł że b~dą 
zmuszeni wstrzym~ć przywóz ber· 
WYJ pochodzącej z Brazylji. jeżeli 
rząd brazylijski nie zdoła uzyskać 
od rząd 1 argentyńskiego1 zrówna· 
nia cła 1 w mierżonego od s.rtyku · 
łów brazy!ijskich, z cłem wyzna· 
czonym· dla artykułow paragwaj .. 
skirh. Korespondenci ci nad!L e· 
niaj"* że argent ńaki minister skar• 
bu zdaje sią b ' ć skłonnym do zba· 
dania tej kwestji przychylnie dla 
artykułów bra~ylijskich, o ile zo· 
stanie ona zapronowaoa przez rząd 
brazylijski. 

Jest jednak jedna niedogr)doość, a 
mianowicie. że tu w Brnzylj• tylko w 
głównych miastach urzędy pocztowa prze
syłki pieniężna pr.z;yjmujfł. Ale i tak na 
prowincji banku niema, więc kto chce 
pieniądze do Plilski przesłać, to musi 
jechać do stolicy stanu, a tam lepiElj ju~ 
~rzeslać pieniąrlze pocztą niż bankiem. 

II. Prze•yłki paczek. 
Można takźA przesyłać do Polski pacz· 

ki. Poczta polska żąua, jak to widzie• 
ligmy w gazetach polskich w Chicago 
(nie w,iemy, czomu i nas o tern nie za• 
wiadomiono), aby na paczce w rogu 
było napisane, co poezła polska ma 2ro
bić z paczką w wypadku~ gdyby prze
syłki nie można z jakiegokolwiek po· 
wodu adresatowi doręczyć. Trzeba więc 
napisać. (po polsku) albo: 1' • W ra.de 
niedoręczalno~ci zwrócić nadawcy• (w 
takim wypadku nadawca będzie musiał 
po raz drugi opłacić należytość poczto• 
wą, gdy paczkę odbierz~ z powrotem, 
albo 2) "W razie niedoręczałoości prze· 
słać komuś innemu w Polsce i podać 
tegat adres, albo ~) W razie niedorą
czalności oddać Czerwonemu Krzyżowi 
do rozporządzenia dla ubogich. 

GASA B RASIL< 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechada) 

Zawiadamia swoich licznycil fregezów, 
te otrzymała właśnie duży transport 
rozmaitych artykułów zimowych a mia
nowicie: korty sukienne na ubrania (ca
semiras) materJały wełniane f ntazyjne, 
barchany gładkie i fantazyjne, flanele, 
koce, kołdry, pła-;zcze i mnóstwo innych 
artykułów. tu niłil wymienionych. 

SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 
Ceny przystępne dla wszystkich 

Zobacz~ć a•y uwierzyć l 

Ofiary na b~edne dzieci 
w Polsce. 

Zlożone w Konsulacie R P. w Ku· 
rytybie z listy N. 6 'l'owarzystwa Roi· 
niczego w Affon<~o Penna 

Józef Grabias 5$, Władysław Jawor· 
ski 20$, JMef Zyifmunt 5$, . Władysław 
Teteryrz 2$, Stefania Gn.bias 2$, Mie
czysław Grabi as l$, Stanisław P~jawski 
5$, Jan Bąk 2$, Tomasz Jackowski 5$, 
Stanisław Zielonka 2$, Kazimierz Zy· 
grnunt 4$, Karol Hrast 2$, Franciszek 
Cwikła 5$1 Magdalena Kozdra 5$, Anie
la Zygmunt 5$, Julfa Zygmunt 2$, Ka
tarzyna Grabias 2$, Katarzyna Furma· 
niak 2$, Michał Sunilla 3S, F Sikorski 
3$, Antonina .Poźniak 2$, Antonina Da· 
nielewicz 2$, Piotr Rudz'k 2$, Marja 
Hrast $50,l1 Leon Kociorr.enko l$, Ja· 
ni na Pożniak 1$, J n ma Krjzdra 1$ Al. 
Majewski 5$, Elźbietft PoźniBk i$ A· 
gnieszka Grabias 5$ Józef Bąk 2$, Fra,l• 
c!szek Bąk. 5$. Czesława Poź w:tk $500, 
Fdmund Hrast $5000, Ama!Ja Żelazna 
5$ Marja Kieca $500, Jadwiga Zielon• 
ka $400, Apolonia Gumiela 1$, Ambro• 
ży Magnuski 15001 Stanisław Gumiela 
$400, Jadwiga Hrast 1$. Stani..lawa 
Cwiła 1$, Edmund Hrast $5CO., Tadeusz 
Jankosz 2$, Ądolf Majewski 5$, Antoni 
Zielonka 2$, Bezimienny 21$, Towarzy
stwo Rolnicze 50$. Razem 200$800. 

~----------------------. 
Zarty J dowcipy. 

Na giełdzie po stabiłi~aejj 
Pewien izraelita wchodzi na gieł· 

dQ w kapeluszu.. 

W sobotę, dnia 7 cserwca wiee•orem o godz. S -ej od· 
będzie się w sali .zviązku Polskiego* w HnrJ'łJ'bie 

przedstu wienie amatorskie ! 
OdPgt ane będą prz~z dob ych ama· 
to ów polskich Stowazysze-nia Soda· 

licji Marj>.ń kioj w ~urytybie. 

@ z 4 3 sztuki & s !) 

bar d zo ekon omiczne i •ujmujące •ta peJskich 
parafjan kuryt)'bskich . 

ProBimy o lic~ny udztal 
ZARZĄD, 

Karol Skibiński 
P rofesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawskie f\.onserwatorjum Muzyczne1 
powrócił do Kurytyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach, fortepianie oraz teorji mulyki. 
. Uczniowie chcący siq kształcić w muzyce mogą zgłaezat 

su~. od godz. 9 -tf:j do 11·tej i od S-ciej do 5·tej. 

' ' 

Boa l de Jłlar-;o ll"6 20 

Loterja Narodowa 

~L\ N A C I O N A L 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

. Ciągnienia publiczne 

' ' 

W sóbotę'i ~nia 24 maja, główna premja 

&0: 0$0 o 
R ozdaje 89- 90 p•oe. w premjach 

l 

·----------------------------------------

.. 

Chcecie knpió fazendę małą Iuh dużą z herwą, lasem, 
stepem lub też ~de mię do uprfł wy, zw1 óćcie siq osobiście do m. 
biura sprzedaży zierni przy ULICY PEDRO ITO Nr. 25, ~ 

lub listownie do firm 1 gdzie dowiecie SiQ o ziem!ach ~ 

pewnych i tanich. ł 
ADRESOWA C : ~ 

SOOIEDADE CO~I. IE. CL\L LIMITADA 

0 X 1)0 t l, 04 - - Curityba 

~'''''"'~ .,. ' ,,11 '"'l ~ ~~" 
Związek Polsk i. to11 Ku. 

rytybi e. 
1 mies. , sałata, selery1 szparagi, 
szpinak, truskawki (rozsada). 

Nadszedł co dopiero: - Zdejm pan kapelusz, zwraca 
. J U ' " s K A a B B O D z; I N :N Y • mu z oburzeniem .jeden ze współ. Zarząd Z. p. zaprasza Wlzyst-

FABRYKI EDWABl na miesiąc maj 192! kich członków na zabaWQ tanecz• 
W BRAZYLJI. · · wyznawców. ną1 która siA odb~dzie dn. 24 ma· 

l . · - - Dlacz~go ja mam zdj\ć ka· "' 

Z Sao Paulo. 
~asiona kwiatóro 

(Torebka 300 rs.) 

mieście Carnpinas1 w stanie · Poczta z Brazylj'i do Polski pelusz ? ja bieiącego roku o godz. s wie· 
Pau 0 otwarte zostały w tych • _ Bo tu jest tmentara. czorem, ku uczczeniu 4 tej roczni 

h · · lk. · ł d f l l cy założenia tego Tow. 
p~erwsze Wie Ie za.K .. a Y a· I, Prses•łhi płeai .... dzy. 

ne Jedwąbm w BrazylJI, zało' .. w . .'!; • l S zes-.,iliw,-, Wstęp bezpłatny dla wszy1tkich 
z Sociedade de Industrias Z Brazy~J1 ~o Pulsk1 mozna obecn1.e - Wiesz pan, panie Eiertanz1 członków nie zaległych poo9.d 5 

prze . » . • przesyłać ptemądze pocztą. Jest to naJ· 6' · h b · k · · 
eda Nacionalc, na ~zó: n~J· lepszy i najtańszy sposób. W bankach że m l ZIQĆ c Y a SIQ w czep u mieSI(cy. 
ycb fabryk tego rodza1u. 1stme• płaci si~ od przesyłki S$OOO, pozatam urodził. To wyjątkowo szczQśHwy l Uprasza siE) wszy!!tkich okaza, 
b w Japon]i i we Włoszech. odbiorca musi po pieniądze uda~ się do człowiek. · niem ostatniego kwitu opłaty człon• 

ZYPLYW IMIGRANTÓW. 

oczl:\wszy od stycznia .b. r. at 
statnich doi przybyło do sła· 
ao Paulo 28 tysięcy imigran· 
umieszczonych wewnątrz sta· 
Część z tych imigrantów pra• 

na fazendach i . plantacjach 
, cz~ść poświQciła siq prze· 
owi i !landlowi. 

odległego nieraz banku. Przesyłka pie- - Co .pan gada? ka przy wstępie. ZARZAD. 
niędzy pocztą dochodzi do ostatniej pocz. - Patrz pan tylko. Kto inny 
ty w Polsce i tam na miejscu jest wy• za to, co on zrobił, 91edz· łby naj• 
dawaną adresatowi 

Przesyła się pieniądze tak jak w Bra- mniej pół roku a on dos ał ·aptem 
zylji w koporcie jako Hegistr ,d0 com dwa miesiące, 
valor<. Trzeba kupić w księgarni ko· ----------------

POTHZEBNA JEST sfu.~ąca w 
wieku średnim do wszelki h robót. 

Informacje w domu p zy uL 
Coronel Dulcidio N:-. 66. 

Nasiona z Polski 
są na składzie świeże i naj· 

lepszych gatunków. 

Nasi ona w a'l'zy w 
(Torebka 200 rs.) 

pertę pl6clenną1 zaadresować Jl!, do ko
perty włP~yć list i pieni14dze, jakie się 
chc:e przesłać (milrejsy, dolary, franki, 
funty angielskie i t p.) i udać ai~ do 
urzędu pocztowego głównego w danym 
stanie (Kurytyba, Florianopolis, Porto 
Alegre), gdzie opłaca się 2$000 i otrzy1 

N »KRÓLA KAWOWEGOc. muje su~ kwit, jako 6Warancję. 
Odbiorca w Polsce otrzymuje w ten 

sposób na swej najbliższej pocLcie w 
kopercie te pieniądze, ktore nadawca z 
Brlłzylji przesyła. 

Kurs p~eniędzy. 

Brukiew, buraki, cebula cyk o· 
rja1 dynie, fasola szpar , groch. 
cukr., kalafjory, kalarepka, kapu! 
sla (głowiasta, brukselska, czerwo, 
na, włoska), koper1 majeranak1 
n..ak jada lny, marchew, mdony, 
musztardał og6rki1 pieczarki (za• 
rodki, 1 cegiełka 1 mir.), picprz1 
pietruszka, pomidory, pory, rabar
ber, rzepka 2 mies.. rzodki~wka 

mieście Sao Paulo zmarł doia 
maja br. pułkownik gwardii na· 
wej śp. Franciszek Schmidt, 
zwany :~królem kawowym« 
posiada ogromne plantacje ka .. 

w stanie Sao Pąulo. Dzieckiem 

Ze względu na obecne stosunki w 
Polsce niJjlepieJ przesyłac dolary, które 
w tym celu można kupić w jak1mkob 
wiek banku~ 

Kurs marki polskiej : za 1 dolar - 9 
milj. 300 tysi~cy (dn 23/4 1924). 

dnia 23 maja 1924 roku. 
Frank 551 Pezo zL 7$000 
Frank szw. U720 Doiar 9$700 
Lir $1.ł.i9 Funt :mt<;rl 38~200 
Pe& 31080 

Bratki, chaber1 dzwonki, go1J 
dziki, groszek pachnący. lewkonj. 
lwie pysz~:zki, łubin kwiat, maciej
ka, maki, nastureja1 ostró~ka, plo 
myk1 rezeda, sło:1ecznik1 itd., itd, 

N asiona polne 
Koniczyna, lucerna.. wyka, fa ~ 

sola ~soja c, proso, itd. 

Nasiona d r zew 

Cyprysy, lipy, rOdodendron 
sosna- japońska, tuje, itd. 

l (Ceny nasion polnych i drże f. 
na żądanie). 

Cena dla kupców przy odbiorzt. 
najmniej 10 tuzinów: 

1 tuzin nasion warzywnych 
1$i00. 
Wysyłka koleją lub poczt~\ w 

granicach całej Brazylji. 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zacharias, 5 -

- CURJTYBA- P ars""· ______________________ _.~ 

t 
·' 
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Dre irosław Sz- igo, ski 
l .., ły asydent klinik enropejsk1ch 

T :el.;::a ." z :i. opQ:ra to:c 
NłlJE WSZELKICH OPER.ł:CYI CHUUJRGIGZNYCH I K · IECYC 

L.cz ~.~dłu a "•tit.. ch ... p~<;. •ho~. B da zlj r-•o c ·. "' m Uoe tgena 
J•'9s~a t't włas ą praeowntę do badań mikroskopowreh i b: • li 

k.-w na choroby ukryte 

ols ?'. Wiei i S en 
Marcina Szy dy & 

Plac Tiradentes N. 19 Chorych zamiejscowy oh p ; ~yjrnuje na leczen'itJ 
u s ,JJej kUn/te e 

B11m §aa Frt~ e~seu a . 05- arrf.yb 
roa zawsze na .ddadzie: mąkę pszenną• żytni'ł i kukurydzianą, cukier, ry~,' sól, 

aiedzie, śliwki, rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma r6wnież najlepszq kawę miel on~ z własnej fabryki. · ----------

T run i krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach. 
Kupuj rodukt oln~ iakoto: kukurydzę. fasol 1 ziemni i, maslo, jaj~, drzewo it.p. 

BZ ' .4.Ż NA KOLONJE H1JBTOWliA l DETALiłJZ:NA.. 

CENY PlłZYSTĘP1'E 

Fosi e- da filje_ w Thomaz Coelho i Araukarji 
l 

~'<(J;-__ ł •• • . •<i!:")f''"}fl')f'BCt»nMr--~łM4n(:"!I)M~~m~~~!t8 

Do sprzedania * 
dom drewmao". w j cy · f u n lu 45 i 
palm i długo~ci 40 alrn, położony ' 
w dobrem miejscu i stosowny na ' 
sklep-jest na clegodnych warun· 
kach do sprzedania. 

Odoośńych inrormar.ji udzieli 
Franciszek W~troba w Palmejrze 

---------------------• Sklep filpożywczy 
ONIANA S&:OBUPSKIEOO. 

,.\v, Col. B, ,fa ci n Viiiela No. 29. 
PONTA- GROSSA. 

Poleca Sz. P P. artykuły spoiyweze, 
mąkę, cukier, ryil, sól, 5ledzie, milję itp· 

Trunki krajowe i zagran:czne wsze! e 

Fabryka cukierkÓW 
"A U ~O A" 

::T6z :f uli. 
Wyrabia cukierki w najlopszyck gatunkach i karmeli owinł~te w 

("ballas") we wszystki~h odmianch. 

Uli o a. Ma:rtirn Af":fon.so :n. r. 18. 

Coritib Par na Brastl. 

papier 

kiego rodzaj . .k • produkty rolne, 
fasola, ziemm,,kf9 ma::.t01 JBja i t. p. ~~~- s_, ... .._ .. ,_..,,_ 

Ceny umiarkow:mt>. fi 
SWOJ DO 8 \\EGOJ • A. t k T. t '' 

:~ •• 0 ~!c~~~~y = krB.Ju l p e a '' . . Ir en e 
ks~ążkt do ~aba:imistwa w. w1el . Walera o Wiłniew kie d 

}l:Jm wyborze 1 po c~nach u~mar· ~ O 
kowr.nych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabqka _ Plac Tiradent s N. ST 
pieczątek gumowych fa 

CEZ AłłA SZUL CA - c oś6 Kolonlici p l cy! psz7 ul -Barao do Se•r9 Azol ~~~ 
liJ. IW J l ... łDurit;rba, Parana. 

7 - 12 • W aptece tej1 której ła cicicl;m. jtGt Pelak1 rozmówicie 
-D::!!"""o-m-=-in~i-~-~-

~oski zalilad k••a,vieckł 
ca &ley, e N. li 

~Jielk1 yb~.,.r rr tEJ o.lów na ubranie 
/.. ro 1 n•e wyko uje si~ w razie po- • 
tr tJ w 24 godziny 

bot gw· Jł'a to n: 
CENY NISKIE 

ł' ~ -· 7~ · ~,;.)~~t{~ ,. .. :~~*~*~*~*i~3:** 
~ ~ 

Sprz Ż Z•l" •l Y ~ !U u • ~ 
~ m * W odieglości 10 km. • d I outr ~ 
~ Gros:3a iest do (;przed· nia t20 .,r c. * 
Ut, poniżoj wartości) z powodu podwlij • trt; ,,, • ;?~ 
t(~ U('lgO :y &dku ŚID HCI Wl{'•kl l ~ 
?:2 bar·l1 l0 dobne u• rG4\o\l r.y 9.Z,l.- W 
~ ~~!.E skłR11ł. cy SH~ ~. ~1 111· $ 
7h hrow z1emi. N.:~ 7.yc e .. ue sprzNiaje 1~ 
~ się tę z emię t .ki ' częściowo ~ 
~ w 
1r. Bliższe wiad, mcści otrzymcó mo~ ~ 
~~ na u plłlla Alberta Su c l JW, a· * 
~r; daria Vtctor;a Ponta Grossa, Est ~ • 
'" p -~~ ~ do arana. ~ 
~ 6-10 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 
~iQ!DW~:Iir.1Uiflf~~.;~MQI!:.«k~ ; c ~ 

siQ w jązyku ojezystym i zaajdaiecie rxet Iną obslus•· . 

swóJ O S \V G O t 

'' Fłibryka t nrmelkó 1 cułn .rkOw rl)zne o tunho, td· 
r;zzych i droltsQycb owini~tych w papier (•bahasc)1 m~Iino, 

nowych• kokosowych, mi •o vch, c~lr~now cb1 anaso, 
wych, trusknwowych, łłtman wycb i mi cznych. 

Prócz tych mam jeszcze ionP. gltuilki s:>ecyalu J nowe 
go forma~u1 które w każdej ch ili motna nabyó po r.o. 
nach bardzo przystf)rmyrb. 

Uprasza Sz. Rodaków a łaskawe prztkonanie tiQ o tem, 
i.e s, naitań5ze i najlepsze w KurytybiP. 

Francis~ek Eaeho·;J1&ld. 

COR.ITIBA Rua Cabral Nr. 53 -- PARANA. 

~ asa ~ ~ 
a Wleln&" fabryli. mebl. Po ~ ti(ICDCttfll(l~:ti~IIMIGMI8młnll~i~~~,.~i&ldrł@~ 
łł siada t&kże n s~ładz1e erty- ~ ·. 
l kuły i wyroby wiel~kh fabryk ~ S 
łJ porcelany i żP.lat-i:l 1 mas&yny ~ ,,Cervejaria <;:ruzeiro'' ~ do szycia, broń wszelkiego ro· ~ ęB 
§ dzaJU jak rewolwery.ł Strzel• ~ Ef 
H by etc. etc. R 
~ Sprzedaje swoje towary po il 
g cenach łikwidacyjuycb. a a 

NajlepGzy brewar w Kurytybie polecel t i a prowiacji a 
piwo •łaslleMD wyroba po najprzyst~rniajszych c~uach arki Q) 
•Crazeiroc1 :tf»llseoc1 »Pombac1 »Escar'mba i ionQ, S 

~ Rua Dr. MuriJ?y 91-93- l 
$1 Pra<(il Z1charias 6. Telt:pho• !ł ts 
·~ ne Na 684. 3 -8 R e 

~UU~:IiX~!UU!II!UIUD~:acR. (S-

Kupaje dla własnej słodowui jęcżmt i w rozl'Baitej ilości Ci' 
i płaci najlepsze ceny. e 

•u YTY 4 - eAIXA. POJJT.A..L 108 m 
----~ ·~ ._. •. ---~ ~Q)CBeRIS~~lUJ 
~ Dr. Zygmunt Gradowski ; aand ue 

ł)) 

l l i 
Franęase et Itale•1 e pour LamciH·ipue du Sud 

Centrala : Paris, Rue Halevy 12. · 
Agencja w Reims: ADW\JK.A.T = 

~ Brazylja 
..,i Po ukcńczen u uniwersytetu1 M 

- Jl'iljo : S. Paulo, Rio de Janeiro, Sanlos Curityba, Pert• Ale
gre, Pernambuco. Rio Gra de, 

~'ma zaszczyt z:;.w1adomić Sz. ' 
z .{olonjQ h1lską, iż otworzył ' 

. , .ance.arj~ adwokacki\ i ze * 
· "ałatwir wszelkie spwwy cy· ' 
~ifilne1 kryroi aln..,~ spadkowP, i 

>t", ruz odow 1 t d. .• 

~ }_ tUlO i ffii{~::>L<kar.Ie :. ~ 
r.a~lł t; 1 10 ,37. i \- ....... ... ...... .. 

Agencje: Arara.uara, Barretos, Rebedouro, Botucat\l,. Cax·as, Espińto Santo do 
Pinlaal, Jaku, Mocóca, Ourinbo, PsranaiJua, Pont. Grassa, Ribeirio Preto, 

S. Carlos, S. Jose do Rio Pardo i S M noel. 
A r g e n ty n a - Agencje: Buen• s Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i · V alparaiso - Korespondenci : 

PERU - Banco lcalisno·Lima, Callao, Chincha Alt& Moll~Jdo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banque F,anr;aise et Italienne du Columb1e-8o rota, 

Załatwia si~ ·.,;.:y .. tkio \,pa~ c1e p1em~żmt, prtYJ UJ~ si~ depozyty na 
termin określony i na rn .tu nek. bl .::.ący pł cąt n jwyżste pr canty. 

Agencja . Banku XX C m merciał ltahana mieści 110 we w asnym bydyn· 
ku przy ulicy 15 de Mcwe~bro-, 

_.;~~~~~~ 
Największy wynalazek dl a l6czenia s filisu 

Eli::x:i:r ,,9:14'' 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 luteg• 

1916 reku, Nr, 21 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpirczeń&wa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środlnem, czyszCZI\CJm krew i lek'ardtwem wielkiej wartt>ści. 
Już przy użyciu trzeciej flaszoczki, objawy choroby nawat powa~niej· 
szych: plamy fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm~ znikają jakby je ręki! 
odjął U 9G0/o męMzyzn ~onatych, którzy za czas6w kawalerskich, ehor• 
wali na choroby flekretne choroby te pozost1iq cbrl)nicznemi i to jest 
przyczyną, ~e tysiące kobiet zamęzaych cim·pifl na ro~:maite niedomagaaia 
kobiece, nie wiedząc zup Ioio, co to e~oroby sp">wodowało. 

3 flaszeczki wystarczfł zupełnie do odzy .k11ma waszego ~drowia 
i uratowania waszych dzieci od orr.)byych na!Otępstw. 

Dla · zi ci syfilistycznych jegt .ELIXIR 914" najodpowiedniej
Bzem lekarstwem, ponieważ nie atakujA zo'ądka i jel'lt przyJemnym w 
uzych•. "ELIXIR 914• nabyć rnozna we wsllystkich aptekach i ~;kła· 
(_hcb apte,·znych w Brazylji 
Główay skład alviio e Ci aulo, .&:w. · i\o .Jolo lU 

~~- ~~· " • '<!~- ~ . ~1..!_.(1~~ 

S~anow1u~ Panie I 
W CifłgU 4'ch godzio uwolnić się możt'cie od kolek macicz• 
LlVCh1 jetr.H tżvwP.ć bedz·er1 ~IAUXO · ·~ ATI.NAc 

uznana przez: Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
czerwoa 1915 roku. Nr. 67. 

,Fius:e-Sedatłna• jest jedyuym znanym produktem leczniczym, 

l 
którego skutek jest nl:ljszybszym w lec.&eoiu niedornagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4·ch gotłzin. Utywany 15 dni przed 

• porodem, ułatwia poród, zmniejo:;za bolt .. ści porod0we i ki>lki, i z!ł.biz 

1
"'.. piecza życie kobiet przed następstwami krwoto~~ów, tak częstych przy 

porcdach. Przy innych chorobach kobiecych .Phts:u·SMatina• 
działa zawsze skuteczuie i leczy ws~ystkie niedornagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszArkom. 
Je!lyni depol:ytarJusze: 

GałvJę .& Cła Stio Paulo AvenidaP.iio Jo!l.o 145. 

Towarzystwa 

., h . rg -ur~ R 
R .gubrne odj tzdy z portów Sanlos 1 Rio de Jaoeiro 

do Hawre i Bodenux. . ~ 
KomunikacJa najszybsza i najwygodniejsza statkami łu-

ksusnwemi pospiesznymi, które odbywa ią podró~ Z" Santos 
do Fraocji w 16 d-oiach oraz statkami specj lnie urz~dzo• 
nymi dla emigrac~ów, którzy znajdą jak najwygodnieJSZe po' lfi 
mie~zczenie. d !J St".'llj mają do dy~pozycjf kabiny III klasy. ~ 

~ Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdańtka od 
bywa sl~ pociągami fran~uskiemi aź do Dunkerque, a z Dunkerque, -
do Gdań1ka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
1posób uniknie 'iO różnych nadużyć, na które nieraz; bywaJII nara 

toni ... 
1 

Ń~jbJii~ij '';dj;,J'd~· Europy~ l 
Z 8A.NT08 Z 10 DE JA:SBIJIO .-

•BELLE łSLEc 23 maja 
•LUTETL\.& 23 maja 3! maja 
•HVEułCr 6 czerwca 11 
AURlGNY, ló czerwca l 

•MASS!LlAc 27 czerwca 28 c 
M SprzerJaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Pelaki do 
III Hrazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższycis im· 
łl formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
li A venidtt l .ui ~ X vier 2 • urytyba. 

ilłiBB lKBBII ~ ''"~ - as sawaa a. 
C A S A B l C H E L S przy ulic~ 15 de Novembro N. 70, 

· Załoź. w 1897 pr.zez Alfreda E est Btchels · 
Ma zawsze na skłll dz .-: i1ielki wybór kapeh1s~y dla pall i dzie ·i, 

zabawek. materjałów" przedmioty wł ściwe na pre3enty, oraz na karnawał 
~varto ,przekonać się osobiście o dob oci towarów j&ko t i o niz, 

·ch c nacb 033 

Handel Polski 
w Barro-Ereehim Rio Gr. S . 

Wlaayslawa Obroślakaa 
NIJWO sprowad~ony wielki wybór towarów metrowych., jakoteż narz~ 
d:d rolaiczycb1 kuchennych i wszelkich dtobiazgów. Kupuję produkta 

. kolonjalne, - płacę wyookie ceny. 
Adres: W adysław Obr ślak 

Barw-E e him- io Geande do Sui. 
- -~--~---=========i ' :: 
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