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p z s łoś i, nalazca skierował na motor reflektorem ta·\ papierowego (amerykańskiego). - Waluta 
jenmicze promienie i trzaskanie motoru na- ta _;uż nie będzie spadała, ponieważ będzie 
tychmiast ustało. Powtarzano to wiele razy drukawal pieniądze na Skarb, nie rząd lecz 

wojna, w jaką uwikłają się któ- i zawsze - w chwili dowolnie oznaczonej prywatny Bank emisyjny, czyli jak się nazy· 
z państw europejskich, będzie wy- przez obecnych - motor zostaJ zatrzymany. w a "Bank Polski ". 

trzeba przecież odpokutować; i to nietylko 
tam gdzie się toczyła wojna, a nawet w 
krajach nieobjętych jej pożogą drożyzna 
wzrosła niepomiernie n. p. w Stanach Zje
dnoczonych, w Szwajcarji, w Szwecji j~st 
nie lepiej. zppełnie inaczej niż ostatnia Wielka EKSPLOZJA MATERJAŁOW WYBU- Ihąd nie posiada prawa zac1ągama po-

Swiatowa. Bronią najważniejszą i CHO\VYCH.-W miseczce zawieszonej na życzek w tym banku. Niema więc czego na stosunki w Polsce 
narzekać. Ludzie żyją wcale nieźle: uczą się, 
czytają, bawią o ile kogo na to stać. N"a· 
wet o klasie pracującej można powiedzitt~, 
że ma się o wiele lepiej niż przed wojną; 
natomiast ci wszyscy co nie ręką, grzbietem 
lub n::>gami pracują, lecz mó~giem, ci mają s;ę 
gorzej w porównaniu z nimi.-Są to wszys ·· 
ko niwelujące wpływy "towariszczów" t. j. 
socjałów i socjalików. kh zdaniem każdy 
powinien zarabiać jednakowo, niezależnie od 
tego co ma w glowie. 

najbardziej morderczą będą gazy nitkach i nie stykającej się z żadnym przed- Bank został założony przez osoby pry-
trawiące, usypiające, od których gi- miotem umieścili obecni garść prochu. Wy- wa ne, nawet i my kupiliśmy kilka 3kcyj. 

będą nie tylko armje, ale i Iud'1ość cy- nalazca skierował tam niewidzialne promie- V apital zakładowi wynosi l 00.000.000 zło-
i nie tylko ludzie sami, lecz i zwie- nie z przyrządu stojącego w odległości 20 tyc ' czyli prawie 20.000.000 dolarów ame-

a nawet rośliny. metrów i momentalnie nastąpił wybuch. kańskich. 
z mocarstw stara się oprócz tego ZABIJANIE. - Pod kloszem szklanyrr. Będziemy mieli monety złote niezadługo. 
jak najskuteczniejszy sposób zgła- na stole umieszczono mysz. Po puszczeniu Ty nczasem mond złotych niema w obiegu 

a ze świata swoich sąsiadów, a swoje promieni - kilka drgień i mysz pozostała w ~atej Europie. 
'"""L..,·., stara się zachować w tajemnicy. martwa. v\onety srebrne od ł do 5 złotych, ni-

niespodzianki czekają Europę, o tern Jeden z pomocników p. Matthews a do· kłowe od 25-50 groszy, bronz'Jwe od l 
edzą się wszyscy dopiero po wybuchu stał się przypadkowo w smugę niewidział· l O groszy, będziemy już mieli w maju w 

wojny już podczas stosowania tych nych promieni o bardzo słabem napięciu i obrocie. 
tajemniczych wynalazków. l wyszedł z tego wypadku żywy, ale ze spa- - Podatki wpływają wcale nieźle do 

tylko dowiadujemy się o nich z l Ioną skórą na połowie twarzy. Odtąd obok Sk:trbu i wydatki są mocno zredukowane, 
wojennych zamieszczanych w ga- promieni niewidzialnych puszczają smugę dlatego już koniec z końcem się wiąże, a 

Mieliśmy przecież takie dziwolągi, że pro· 
fesor gimnazjalny zarabiał tyle, ile i stroż 
zamiatający sale szkolne... Ale to JUŻ n al~
ży do przeszłości. 

naprzykład Amerykanie chwalili się 
po woJnie, - że mają sposób tak 

zatruwania kraju jakiemiś gaza
porcja wystarcza na zabicie wszelkie
. na przestrzeni 25 kilometrów kwa

; nawet gleba rrta być wyjałowio-
te gazy i na lat p2rę niezdatna do 

· wcześniej jeszcze, bo na początku 
twierdzili, że wysadzą w powietrze 

1eniami niewidzialnymi wszystkie skła
unicji 

1
)0 stronie nieprzyjacielskiej, lecz 

nie za•>!osowali tego w praktyce. 
·e więc sądz1ć można o tamtych gr( i 

czy przechwałkach. Teraz jednak d,)
y się . o nowym, tym razem praw· 
wynalazku. 
uczony fizyk angielski p. Orindell 

ews (czyta} Mattjus) wynalazł promie 
idoczne dla oka ludzkiego, które 
straszną s1łę niszczącą. \Vynalazca 

memi doświadczenia w obecności uczo
angielskich i francuskich, którzy podali 

następujące opisy: , 
RZYMYWANIE MOTOROW SPA

- · W dużęj hali laboratorjuro 
Matthews'a umieszczono motor 

i puszczono go w ruch. Wy-

· lca o mlljcny. 
z naszych czasow, w 4 tomdch 
przez Jerzego Bornes'A. 

światła fioletowego dla uwidocznienia nie- nawet będziemy mogłi pozwolić scbie na 
bezpiecznej drogi ich przebiegu. l nie'akie wydatki nadzwyczajne. 

Promienienie te nazwano " o r o m i e n i a- O jakiejkołwiek wojnie nie ma co i mó-
m i śmierci" . wić. Rosja jest w takim nieładzie, że z tej 

Obecnie p. O. Matthews pracuje nad u- strtmy niebezpieczeństwa żadnego niema. 
doskonaleniem swego wynalazku, czyli nad Ni~mcy są natomiast dobrze strzeżone przez 
badaniem, jaka siła promieni potrzebna jest Francję, więc muszą siedzieć cicho. Pomału 
do zabicia momentalnego, nie nędznej my- wi~c, pomimo naszczekiwań i ujadań rozmai
szy, lecz całych gromad ludzi, do zabicia tych mniej !ub więcej czerwono nakrapia
tysięcy, setek tysięcy ludzi i to odrazu, cichu- nych socjałów i socjalików, oraz innych sza
tko, bez huku i strzelaniny. bezgojów \żydowskich parobków); wydosła

jen y się z chaosu i co najv.rażniejsze włas
nymi siłami, bez pomocy pienit;,żnej zagra · 

Wiele wiele 2.mieniło się ku lepszemu 
zmienia się dalej w tym kierunku. 

PROTEST Z POWODU WYSIEDLAN~A 
Z LITWY POLAKÓW. 

Z powodu wysiedlenia J 09 Polaków z 
Litwy przez rząd litewski, prasa polska je
dnozgodnie wyraża uroCZ) sty protest i żą
da, aby rząd polski podjął odpowiednie kro
ki w Lidze Narodów przeciw dalszemu prze
śladowaniu żywiołu polskiego na Litwie. 

ECHA OSTATNICH POWODZI 
n~:.·.v. 

Ceny już nie skaczą, marka zatrzymała W POLSCE. 
si a 9 000 000 d 1 k , k' · Według ostatnich wiadomości, zebranych 

li 

URYWEK Z LISTU NADE;:,tANEOO 
DO PARANY. 

Warszawa 24-4-1924. 
Zapewne utrzymujecie gazety z kraju, lub 

też depesze w miejscowych pismach o spra
wach krajowych czytujecie, więc nowego 
wiele W a m nie powiem. 

Od pierwszego m1ja będziemy już :nieli 
zupełnie dobrą walutę "złotową". Jeden zło
ty będzie się równał 0.193 części dolara a
merykańskiego, czyli za 5 złotych i 19 gro
szy będzie można kupić dolara złotego, czy 

ę n_ · , · za. 0. ar amery a_ns 1 1 P<?- przez wladze bezpieczeństwa w Warszawie, 
zostaJe na tym poz1om1e od grudma zeszłe- t t ·• 60 'b k tk' d · 
go roku, pomimo, że giełdziarze dołożyli 1 u onę 0 ogolero o::o s u t~m P,?WO Zł. 
niemało starań i pieniędzy, żeby ją zepchnąć z_ po~odu . rrzerwa_m_a ~omdubmka~yj t~lef?-

. · · b. , · h 1 mczneJ z mlejscowosclatnl na rzeznem1, me 
mz J 1 znowu zara 1ac na operaqac wa u- d ł · d t h d kł d · t · d ·, to ych. f abo s~~ o yc czus o a me s w1er z1c 

Jlednem słowem coraz to lepiej. Spodzie- lCZ Y 0 tar. 
warny się, że już w lipcu bieżącego roku 
będziemy mieli stosunki zupełnie uregulowa· 
ne j będzie można zabrać się d.:> pracy nad 
przr.szłością. Właściwie to nie mamy prawa 
do narzekania, bo przecie~ na calym świecie 
po wojnie je t o wiele gorzej niźli przed 
wojną. Za 8 lat zniszczenia i próżniactwa 

PROCES O ZAJŚCIA KRAKOWSKIE. 

Do Warszawy nadeszły akta procesu woj
skowego o wypadki z d. 6 listopada r. ub. 
w Krakowie. Prokurator przy najwyższym 
sądzie wojskowym, po zapoznaniu się z akta
mi, zarządził odroczenie wyznaczonej już na 

- Czy wiellz,Jdokąd hrabia wyjechał P - pyta ...... O, w to przecież żaden człowiek nie uwierzy l już od dość dawna umiesiczony przez Millera ko· 
Olga. ·- Przecież ! - sprzeciwia mu się Olga - lega j go. 

- Tak jest, wielmożna pani, do miasta - od· Wy.zło to by bowiem na wierzch, że pan był wro Miller nakazuje mu raz jeszcze, aby go on w tej 
powiada dziewczyna. gien, barona, i jeszcze w podróży zaczepki i powo· chwili uwiadomił, na wypa:łek, gdyby baron cuś 

Olga potrząsa z zadowoleniem głową, a służ&ca d u t o sprzeczki z nim szukał. Da to, rozumie się 1 podejrzanego przedsięwziął i odchodzi. 
wychudzi. Niebawem zjawia się b<~ron Foebren na powr.d do przypuszczeń . że to była z pana strony Nie długo jednak na to tLUSI czekać 

To mi jtsl zupełnie nowe - odpowiada zamku Rotonburg, a Olga·wila go wyrzutami, że on zamllta, a wtedy oskarzą pana bez miłosierdzia. Baron Foebren udaie się po dwugodzinnem 
ttlk naturalnego zdziwienia, że nawet S 'ę tak długo nie pokazywał. Baron uniewinnia się Nwt zp1eczeń~two tn tylko w ten sposób da się przygotowaniu na dworzec, aby odjechać. Poinfor

Egona tern zmyla. - Jeżeli i to n \e jest wat:nymi interesami i dodaje, że sfo w drodze z umk'ląć, jeżeli żona Marwitza zniknie z:powierzchni mowany o tem Miller przychodzi jeszcze w sam 
to owa dziewczyna okropnie :1as po· hrabią spotkał. św!a a. czas, botkilka minut przed odejściem pociągu i wsia1 

oszu'<ała W każdym razie zapewniam - Mam do pana dziś wielką prośbę - mówi ·- Doprawdy, że ~&ni ma słuszność, kochana da za baronem do tego samago wagonu, 
raz jes~cze, ża pani profesorowa poj~cia o Olga z czarującym uśmiechem. - Może mi pan Olgo - potwierlłza jej Foebren, zbity callrowic.ie Nie wie on wprawdzie na razie, dokąd si~ ba-

miała. Ja naturalnie także nie! oddać ważną przysług~, drogi przyjacielu l Wiem z trepu. - Dotychczas wcale o tern nie pomyśla- ron udaje i co jest celem jego podroży, spodziewa 
Czy pani owej osoby wcale nie znała? - przecie~~ ża nan dla mnie czyni wszystko ch~tnie, łem Ale przecież nie możemy tę biedną kobietę się jednak przyjść w c-ągu podróży na jedno i r~a 

Egon badawcLo co jest w pańsltiej mocy l prze;: całe życie więzić. drugie. 
Nie 1 Skądbym Ją miała znać? Wiem tylko, - Natut•alnte! - zapewnia ią baron. - Czem Niech to pan zupełnie mnie zostawi, kochany Baron nie przeczuwa, kim jest jego towarzysz 
była przyjaciółką Gretki. k•.óra ją podobno pani m@gę służyć, kochana Olgo? prze ywa mu hr:•bina. - Ntecb sifl pan też o los i ma go za jakiegoś kupca, albo przemystowen 

dawna znała i dlatego takie z. ufanie w - O, zadanie pana nie będzie tym razero tru· te) kobiety nie troszczy więcej niż potrzebne, Ma O'ptera się więc zupełnie spokojnie o miękkie po 
lotłlulata, Teraz okazuje się i mnie sprawa ta dne - uśmtecha Sifl ;hrabina • . - B~dzia pan tylko srę pan tylko przekonać, czy ona w starero zam· duszki siedzlłaia i p •szcza wodr.e bujnflj swej fan 

innem świetle, i widz~. że Gratka stała musiał pojechać do swege starego siedliska rodzin· czys ·u pana tak ·jest umieszczona, aby stamtąd tazji, marząc o szczęsbwej przyszłości u boku Olg 
ą jakiejś os%.ustki i awanturnicy. Bóg wie, nego i zobaczyć, czy tam wszy3tko w porządku uciof' nio mogla. GJ.y przychodzi konduktor aby zobaczyć kurt l 

ona niewinną, łatwowierną narzeczOnlł pana z żon4 barona Marwitza, którą Alfred tam zawiózł. Baron Foebren oświadcza gotowość natychmia- pa~sżarów, dowiaduje się Miller o nazwie stacji, w 
i w jakim celu to uczyniła. - Hm l Czy~ l!lię pani obawia, że tam coś stow go odjazdu. Olga flaje mu jeszcze rozmaite której baron ma wysiąść. Karta jego nie jest nu 

Ta kobieta nie mogła byó przyjaciółka Gratki l nadzwyczajnego zaszło? - pyta baron Foebren? l instr !keje, także co do Gratki, nie zdradzając przy-~ tak daleką przestrzeń. 
· hral:!ia Egon stanowczo. - Gretka -- Tak jest. Jestem okropnie niespokojna, bo tern J!ałaj prawdy · 1 Postanawia dokupić bilet i czyni to na następnej 

nie miale, z kim ma do czynienia. Przyjdę nie mam ża do.ej odpowiedzi na ostatnia kilka listów P"ltem nastipuje jeszcze czuła scena miłosna, 'l'iększej stacji 
i nie spocznę, póki narzeczonej swojej Może one oł;!ie, t j. Gratka i Liana stamtad uciekły l nieja~o w nagrodę za Uliługę, którą jej baron teraz Podróż trwa dość długo i dopiero około północy 

Biada jednak wtedy wianym - koń1 Nie mam ani chwili spokoju. . ma ctldać. Po zem baron się żegna i odchodzi. dojeżdżają na miejsce przeznaczenia, 
grożąco. - Odpokutuj4 oni ciążko swoje - Zdaje mi się, M żona barona Kurta jest pani Baron opuszcza wagon. Miller czyni to samo. 

szczególnie niebezpieczna kochana Olgo l - wtrą• • • • • · · • • • · • • • • • • · • • · • • Jest to duży dworzec kolejowy, gdzie si~; wielka 
to, wychodzi on z pokoju, a Olga patrzy 

niepewna i prtelękniona. 

On coś wie ! On przeczuwa prawdę - zgrzy· 
- Kto mu to mógł podszepnąć? Ha l Ty 

wyrok śmierci swojej nar.t:eczo-
hr'•liiO i 'J.'eraz ona musi umrzeć l Ja n:e 

chw.li do stracenia. • 

p!iwością oczekuje ona swoiego sprzy• 
barona .b\ ebren. StojflC przy oknie, wi
biego Egona, który na pojw6rcu na 

i w towarzystwie swego służęcego od· 

. .1 I jaki9 plany mieć on może ? 
oni on!! niecierpliwie. .Na sygnał jej zjawia 

jeJ garderobiana. 

ca Foebren. - Bo inaczeJ nie umiałbym sobiQ wy- Z danie, które komisar·z Ritter powierzył dete ilość lmji krzyżuje. ·· 
tłumaczyć, dlaczego ją pani tak nienawistn·a prze· ktyw wi Millerowi, nie jest wcale łatwe . N1ebawem dowiaduje się Miller, .>.e baron je'lzcze 
śladu e. U\iiło mu się wprawclz•e zatrzymać baro!la Foe dalej jf'chać zamysla, gdyż kupuJe przy kasie nowy 

Olga uśmiecha się dziwnie i odpowiada wymija• breo!! na oku i wkraść się nawet za nim niepo· bilet. Zacze~awszy, dopóki Foebren nie wróci do 
ją co na wszystkie pytania barona, tyczące się tego strzeż mie do zamku Rotenburg. Cóż ou jednak sali restauracyjnej, przystępuje detektyw również do 
prv.edmiotu. przez to uzyskał 1 Nic, zgoła nic! kasy. aby kupić bilet i dowiedzieć się o czasie O• 

On ,nte p!>winien i nie śmie dowiedzieć się, że I ~ego dnia odprowadr.ił Miiler barona do zamku Jejścia pociągu. . 
Liaua jest siostrą hrabiego Egona l - postanawia i sch wał się w pol ciemnym korytarzu w pobl:żu Mają'3 jeszcze godzinę czasu, wchodzi Miller do 
Olga. drzwi prowadzących do komnat Olgi. Nie udała mu inneJ poc~:ekalni i poiSila aię tam skromną kolacją. 

- Żona barona Marwitza jest dla nas obojga się je nak wsunąć do samych !ej aparl.:tmentów Unika on teraz barona umyślnie, aby nie wzbudzić 
nlebezpteczna - odpowiada glośno i z naciskiem. Nie n ćgł więc podsłuchać rn mowy między baro jego podejrzenia 
- Jeżeli s:ę jaj uda uwolnić, to wystąpi ze skargą nem hrabiną i dowiedzieć się, z jakimi planami Z tego saml,go powodu nie wsiada też do jedne 

k N Foabt m do miasta wraca. przeciw o nam. iech pan tylko pomyśli o tej ka· go ~agonu z nim, lecz ulokowuJt:: stę w przyległym 
testrofie koleJowt:j. Będz;ie to się potero nazywa!o, • P stępuje on teraz za nim, aby go z oka nie aby barunil mó~ł mieć na oku, ~ vie t•yć pr etl 
że pan wspólnie z Alfredem sprzątnął Marwttza z spuści\ i widzi, <l >Jię baron najpierw J' mieszk·~ n:ago wi·iz1snyru. 
tego świata. nia s\l·ego udaje. ObJk mieszkania 'tego kręci się Nad nnem, po nużącej pownlnej i cz~st~m 

11, 
muj 
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D B A L 'LEGRETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Spec • A'ność; choroby kobiece i dzie· 
c nne Prtyj~uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 
~onsułtorjum i rezydencja: ul. Com

mendtdor Araujo n. 5v. Telefon A. \l50. 
o 2 

= ========----
2 czerwca t\ b. rozprawy sątłowcj, 
(J raz lJOłecił uzupełmć śledztwo w 
!d~runku zbadania, czy zachodzi 
w .ua o o s troo:e wyż :szych of:ce · 
rc.w, których śleclz 'wo dotychczas 
nie obęło. 

.Je doccześnie dowiadujemy się, 
~- e w najw ~·ż8zym sądzie wojsko 
w ~ m rozpatrywsna j~st kwestja 
delfgowa.nia do os~dzenia tej ~pra. 
v y inoego sąJu wojskowego, gdyż 
l o.1 kowski zbyt blisko stykał si~ z 
~. ~w1emi wypadkami, aby mógł 
p ~ystąpić do ich OS!ld.::enia bez 
r o wziętego w tym czy innym kie 
ru nku p:.-zt:konania. 

wzrusnjflCY~ twycuju, btdącym je· l Germ".ine B~rton skazaną została 
dnoczesn!e . wc;ąż w;na~!anym P.rotet na 4 mi ... sią('e wiąz1enia za nie· 
stem przeciwko gwa.tow,, P?Pełn,one ·. dozwol.~ne noszenie broni. 
mu na Palsce przez R .JSJ~. Prusy p . 31 · z ł t 
i Au,trj~. anz lLa]a. - mar u 

Je.k wiadomo, Turcja była je<!ynem sławny dyp!omata Paul Caroboni 
mocarstwem, klórc nie uznało rozbio· brat Juljusza Cambon, znanego mę. 
rów P<>lski, a pnez to i zmiany sto ża st.ałl u. 
sunkó~ politycznych w n!\s~ym krsju, Rio d Janeiro 31 maja. Zna· 
co kezdy z sułtanów tureck1ch uzna· -. . . 
czał wyrażnie co rok, p::>dcz s Sajra . ny IDI·J!lrder am~·~y kanski Rockfd· 
mu, największ.ego śwl~ta. muz~ł~ań ler of1 ... rov.:ał ~ilJon do.larów na 
skfego. Dwa pierwsze dm tego sw1~ta, odbudowaalb htstoryczneJ katedry 
trwająceg~. całr ty~zień, pośw1~cane w Reims, zniszczonej przez Niem• 
są składaniu !'!Zyt l po~lńsz?wfln. Po ców w czasie wojny światowej. 
uroczystem wtęc nabożenstwte w me T f · d 
c~ec:ie Aja Sofja, sułtan przyimował -- degra UJll z Pary.t~, te O· 
tet urzędo•e powinszowania ciała dy- tychcz;•s owy prezes WID1Strów p. 
plamatycznego a wieilu wezyr przytern Poioca re wrf;)CZ ył dnia 1 czerwca 
przedsta~iał mu podów i am~as~dorów br. prf ~ydefltowi republiki p. Mil 

Za kazdym razern, gdy Wielkt we~:vr lerand. wi dymisJę całego gabinetu 
przedstawił JUŻ mnnarsze wuyst~1ch p 31 · _ W cz • 
posłów, sułtan zwracał si~ do n1ego an ź maJ al. . _prawie 
z zapytaniem: kontroh WOJSkoweJ al]antów nad 

- Wuza wysokość, wielki wezy. Niemc:~ mi" rząd niemiecki :wyołał 
r~e gd.z e jest pos~ł _polski? Oczy ~oj~ do Raci v A;nba adorów pismo, w 
me w}dZ!I go wsrod przedatawJcteh które m oświadcza, te spraw~ t~ 
państw obcych. dd d . t · · L' d N 

Na te słowa wielki wezyr składał 0 a '1 rozs rzygmęr1a , l ze a· 

Berlin 31 maja. Ni(,.mieck:; 
Rada państ v-. a była w osta tnich 
doiach teatrem nieshchanie skan-. 
dalicznycb zaJść, które urzadzB h 
komuniści. Posłów ze stronnictwa 
narcdowego jak Ludendorfa, Tir 
pitza i innych, tu Jzież ze s tronni 
ctwa bawarskiego wyzywa nn od 
św1ń i tp Przy wejściu Ludendorfa 
krzyczano: ~1 ten Wieprz znajduje 
się wolay mu;dzy nami• zaś do 
Tirpitza wołano: »Gdzie są twoje 
łodzie podwodne, ty psie krwio· 
żerczy i t. p. 

Beriin l Cl;erwca. - NiemieckieJ 
radzie państwa został przedłożon iJ 

proJekt ustawy, na mocy k tOrej 
wszystkim posłom, k'Orzy b~dQ 
urządzali awantury w R adzie pań · 
stwa mają byó wstrzymlłne płace 
a wrazie gdyby m1mo to nadal u
rządzali te awantury maJ ą. być za' 
w1eszeni w swych prawach poseł· 
skich. 

Nr. 43 

rioni~d ałb:tń'l~V stoczyli wałkę z 
wojskn.mt rządowerui przy wejściu m 
do miasta Skutari. W wałce tej 
zgin~ło 32 rewolncjonistów i 18 
żołmerzy woj::;ka rzadowego. 

--~------~~----~~~·----P <'jJlt: r u l:ij • VEI\UO• LOTUS 
mi ... ~ '7.'! r11 n l) · łilr :~ t'l , 

-----------------------------Rosja. Londyn 30 maja -
Angielski dziennik »Dallv Exoressc 
donosi: że d~legaci1 bolsz~wiccy w 
Londynie obecnie przebywają.cy 
pros1h ministra spraw wewnątrznyrh 
aby zwłoki Karela Marxał twórcy 
socjalismu mogły:być przewiezione 
do Moskwy. 

Moskwa 31 maja. - Wykona· 
nie w yrcku na z asfi\dzonych na 
karę śmierci 17 s~dziach rosvj· 
skich1 zostało wstrz1mane. (O za~ 
sądzeniu donosiliśmy w poprze• 
dnich telegramach. P. R.) 

Róźne wiadomości. · 
ukłon i p~zylo~ywszy r~ko do serca, rodów. Rada Ambasadorow od po 
odpowiada!: wiedzh ła te takie załatwier:ie spra 

- .Padiszacb Hasretleri• (Waua wy bf )by przeciwne klauzulom 
cesarska mość). Daleka i niebe%piec:zna traktatr, wersa lskiego a zarazem 

F apierosy , VEaDOc Y O~ 
mieszani o?. 

Rio de J aneiro 1 czerwca. -
Donoszą z Alahabad, że 20 tysi~· 
cy bolszewików zbuntowała si~ w o 
Turkiestanie i zaj~li miasto Korpend e 

NARCIARZE GONIENI PRZEZ WILKI 
Pi~ciu narciarzy, kttrzy puści li 'si~ 

Riedawno na wycleczlc~ narclatslcą w 
Wogezach (we FranCJI) pr:eżyło strasz· 
ną chwil~. 

Gdy narciarze podsun~jli siow ~od las 
na zboczu górsktem, wypadła na nicb 
zgraja wtlków. 

Przerażeni tury,ci rzucili si~ do U· 

cieczki i tylko dzi~ki śwtezo upadłemu 
śniegowi, który utrudniał wilkom po
ścig. dopadli d -. schron;ska górskiego, 
w którem się zamkn~ll. Wtłki w ciągu 
godziny jeszcze (JblegRly schronisko 
l cdneły S i ~ dopiero po pożarciu psa, 
którego znalazły skulonego w budzJe 

SAMOLOT W KRATERZE WULKANU 

Dzienniki hiupańskie donosz4, że 
pi~ciu oficerów h1szpańskich wzb i ło 
siv w powietrze na samohJcte w celu 
odbyc'a wyc'eczki do nllJWyŻszego 
stczytu wysp KanaryJskich wulkanu 
Teyde Ok.rlłżyws:r.y leiłkakrotnie .wul· 
kan, lotn·cy po•tanowih opuscić stc 
wolnym iotem u jego podnóża, stracił 
jednlllk kontrołv nad sterem i wpadli 
w krater wulkanu na gł~b kości 15 
metrow. Straszna to była chw:la, 'dyź 
odurzyły ich gazy siarczane buc:hajlł
ce z wulkanu. Smierć zdawała sio 
nieuniknioną, pilot wszakże zdołał jesz· 
cze puścić w ruch silntk i skierować 
samolot w Gór~. Samolot opuścił tru• 
J'łcą gł~bie, poczem już wylądowano 
szcz~śliwie. 

jest droga z Pulski do Shmbułu Za· · d ł 1 , ł 
wiłe są ścteżki prawych Z•pewne 'hie oś~1a ( zy a, te a tanto~ przys u~ 
zwykle trudności powstrzymały spie· guje -·rawo u ·rzymama kontroll 
szllc"ł stop'r posła, tak źe nie mógł zło WOJSko ;v~j nad Nkmcami, aż do 
żyć u stóp pana prawowieJnych ży zupełn: P(O zapłacenia odszkodo 
czeń sw~~o rządu .Przyb~dzie J~dnak wań wojennych i te od Rady 
z pcwnosc:Ją. :raka Jest wol.a Boza Amba"'rt dorów zale!y przedłotenie 

I przechodztł rek za roktem, n11st~ .'" 
i'Owal sułtan za sułtanem. zmieniali l~b n~ .. S•J"awy te! do rozstrzyga•~ 
s1e wezywwie, a scena ta, przyporni· c1a Ltdz:: Narodów. 
nając:a gwałt, popełniony na Polsce Rio dę. J ane1ro 1 czerwca. -
powtarzała su~ niezmumnie. z ~aryźa donoszą "'e wszystkie 

A gdy odrodziła si~ Polska i. pierw stronnie wa radyk;b~ francusltie 
uy poseł polskt przy Wysok eJ Porc1e . • . . . 
stanął w świ~to Bajramu przed sułta ma]ll zą.dac us~ąpaema P ~~~leran 
nem, wtelki w~zyr zawołał: da z prezydentury repub.tkl f an 

... Emiril muem!ne~· (Ksiąio rr~ cuskiej 
wow1er~ych !) . Nareuct~ pov.:todlo s1ę _ T ·h grafują z Paryta, że pre· 
pesło~t polskletr u przezwyc•ęiy~ tru· zydent Millerand ustcapi ty!ko na 
dnoścJ, które kr~powały stopy Jego . . . " 

U .,..ażam się za szcztśliwego, źą mo• ządamt Senatu I .b by deputowa 
gt; wysoktemu memu panu przedsta nych po odczytaDIU OrQd~Ia. które 
wić dawno niewidzianego posła pol p:-zedłoży tym dwom instytucjom 
~ktego, czekającego tylk~ na ch_w!l~. ustawodawczem. 

Austrja. Wtedeń 2 czerwca. 
N a ż ye~e kanclerza rzadu austrja 
cktego ks. prałata Seiula dokona• 
no zamachu. Jakiś robotnik, praw• 
dopodobnie anarchista, dał do nie. 
go cztery strzały z rewolweru na 
stacji k lejowej, z których dwa 
zramły kanclerza w piersi Nastt:pme 
zbwdniarz sobie życie odebrać u 
siłował. - Stan zdrowia ks. pra• 
łata jest bardzo poważny1 jednakże 
lekarze ma;lł nadzieJ~ uratowania 
mu źyciaJ o ile nie zajdą niespo· 
dztewane komplikacje. 

Rio de Janearo 3 czerwca. - Do• 
noszł\ z Wiednia" że stan zdrowia 
kanclerza ks. prałata :Seipla jest 
zadowalniający. Dzienniki austrja 
ckie piszł\1 że zamach na ks. Seipla 
bvł dziełem tajnego tow11rzystwa 
, A laternaciona! c ( międzynatodów. w której wolno m11 będz1e złotyc zy 

czenlt\ szczęścia swego rządu l 

fELEGRA 
Niemcy. Berlin 30 maja. - ka) i że oprócz kanclerza austrja· 

D o llOS?ii z L.izboav.~ że rz{łd por• ck1e~o spiskowcy zamiru.ah urzą 
tu~ałsk1 bę •Jzie żądał od Niemiec dzić także zamachy na tycie re• 
sumę sześciu biljfJnow marek w genta W~gier, admirała H ortby'ego, 
złocie t y tułem odsikodowań wo· króla angielskiego Jerzego V, 1 pre· 
Jennych ' zydenta FranCJi Mtlleranda. 

Francja. 'Bordeax (Bordo) 30 Berlin 31 maja.- Dyrektor na• -
maja. - Według nadesłanych tu czelny oaoku pań •twowego von Papierosy , VEAOOc 
informacyj , komuniści U'3iłU.Ją wv~ Schacht oświadczył, że znaczna La Reine 
wołać w całej Francji za burzenia. cześć .kn~dy tów udzielanych przez miPszani'l'l wvszukanll 
PoliCJa uwieliła znaną anarchtstk~ rząd u~ vta została na spekulacje -
Germaine (Żermeo) Bertoo.~ która !!icłdow·~ z powodu sr.udku warto· Ałbanja. Rio de Janeiro _3 

TURCJA NIGDY NIE UZNAŁA ROZ· zamo rdowała. niedawno w P ary 7.u .. ~" czerwca. - W Alhanji wybuchło 

Mosttwa 3 czerwca. - Z Wła. 
dywostoka informu J ą, że w pobliżu 
Cbartu'mu spadł ogromny meteor 
błyszczący. Spadanie spowodowało 
eksplo~ję i trzeatęnie ziemi, które 
trwały około dwóch godzin. 

G48A I:HtAtilL, 
ul. Jose Bonif!lcio 10 {dawna Fechada) 

Zawiadamia swoich licznycn fregezów, 
źe otrzymała właśnit: du~y transoor
rozmaitych artykułów zimowych a miat 
nowicie: korty suk1enne na ubra'nia (ca~ 
semiras) materJały wełniane fantazyjne, 
barchany gladk1e i fantazyjne, flanele, 
koce, kołdry, pła ·zcze 1 mnóstwo innych 
artykułów. tu ni8 wvmienionych 

SKORZYSTAJClE ZE SPOSOB'iOSCI 
Ceny ~.>rzystępne dla wszystkich 

Zobaczyć aby owiersyć l 

Japonja. Waazvngton 30. -
Prezydent S•aoów Zjednoczonych 
Coolidge sankcjonował ustawą za
kazuJaca tmtgracji japońskiej do 
Stanbw Z ednoczonych. 

Tokio 31 'maja. - Ga~inet mi· 
nisterjaloy j apoń'lki postanowił 
wnieść protest do rządu amerykań. 
skiego przeciw nowej ustawie za 
kazu taceJ itnrgracji 1 a1>uń i ktej, któ 
re st01 w sprzecznu~ci z tra ktatem 
amerykańsko • japoń'3kl m. h ówno 
cześnie został odwołany z WiJ.· 
szyngtoou ambasador japoński. 

BIORU POLSKI. ści fraoka francuskiego. 
dztenmkarza Mario PlatE=- ux i wielu powstanie przectw obecnemu rz:t Tokio 3 czerwca. - W miejsco• 

-· N.ed&wno zmarły b. wielki wezyr innych anarchistów i komunistówJ BerHa 31 maja. - Marszałek dowi. Lada chwila Jest spodziewa- wości Karaki odebrał sobie życie 
i ambasador turecki w Wiedniu, Hus- którzy otwarcie oświadczyli, że oie rAudend ,rf ~ostał wybrany człon ne przeJ' ście rządów w r~ce rewo• przez rozprucie brzucha pewien O· 
sein H1lmi-baua, opowiada. we wspom. 
meniach swych 0 panując}ch do osta• boją si~ p olicji, gdyt do końca ktem h.omisji wykonawczej naro• lucjonistow. bywateł japońsk11 proteatujl\t w ten 
tn'ch czasow na dworze tureck1m, czerwca br. b~dą, panami kra JU• dowych :soqalistów. - Z Bad donoszą, te rewolu· 'sposób przec1w ustawie amerykań. 
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· przestankami przervwanej podróży; wysiadsj14 obaj Popatrzywszy na wcbodz4cego badawczym go ohcego. Nie może jej jednak urwać z obawy - Może też być, źe ten pan miał na myślł 
na stacji małego, odległego miasteczka. W1docznie zdziwionym wzrokiem, pozn!je w detektywie aby te m nie wzbudzić podejrzenia. inny zamek - od~owiada on wioc, cofaj4c po· 
m f ' scowość ta jest celem podróży barona. Lecz co swego towarzysz11 podróży. Wydaje mu sic to - Tak Y - mrLlczy on wi~c pod nos m. - orzednie swe informacje i wstając z Siedzenia,-
g tu sprowadz:ić mogło ? - myśh M1ller. id~c za dziwnem, źe g-, tu znów spotyka, a na twsny Może być. N•ech mi pan baron tego za ~łe. nie weżmae, pa• 
n ., a~ na rynek, do hotelu. -- Co on tutaJ może Jego odb1ja s o niepokój i jakby pewne podej ' Ta dama była mocno chor4, mówił mi nie baronie. Myślałem tylko, że ... 
0 6 do f'zynienia? rzente ten pan- pkpla gospodarz, nie dając si~ zb1ć Ale baron Foebren już tego nawet wiocej nie 
Możliwe orzecież, że podróż jego nie ma Miller udaje, że na niego uwagi nie zwraca z tropu - Lekar~e nakauli )ej podobno samo• słuch~. Wyciąga on swój zegarek i mówi ro?;kl• 

i ;ego znactenia i związku ze spraw4, którą S!•da przy mnym stole i k11Że sobte równ1eż po tnoić a tego chyba w zamku pana barona jest zu:ącym lonem:· 
Miller ma zbadać Must to sr~ w każdym razie dać ob,ad. wybrawszy poprz_ednio dan'a ze sto podóstatkiem. Ci państwo to pewAo znajomi pa. - Prosz~ mi wi~c wystarać si~ o powóz i 
p ędko okazać i detektyw nie tntci jeszc7<e nar lowej karty. na barona? konie, bo ja najdalej za pół godziny stąd chct 
d:.•e,, Wchodzi do hotelu śmierteln te znużony i Otyły, a bardzo ciekawy gospodarz dzieli u- - Naturalnie - odpowiada baron juź tonem wyruszyć. · 
-zh tv dlugą i uciążliwą t4 podróżą w11gę sw4 mi~zy obu swo1mi gośćmi i obsypuje gniewnym. - A pan mógłby mi też dać lepsze Gospodarz wychodzi śpiesznie z izby, a w 

Baron który o ktlka minut przedtem do ho· ieh naprzemian pytaniami. wino, ptmle gospodarzu - przerywa on mu chwsle . później opuszcza i baron swoje aiedzenil 
te'u pr!.ybyt. dostal jedyny jeszc.ze wolny pokóJ M ller daje mu bardzo uprzejme odpowted1: , l chcąc rozmow~ na inny temat zwrócić. t salo restauracyjną. 
a Miller zadowo 1 ć sio tylko musi mKłem podda mówiąc że się sląd dalej jeszcze w drog.; wy fewno! Przeprssum pana, panie blłronie M1ller zostaje sam. Tylko z trudnością ud~&ło 
sr.~m, Ieź4ce~ tui obok: stancj1 f''oebrena. M1mo b1era, gdyż ma tu w jednej miejscowości krew• uniewinnia si~ gospodarz wśród umżonych dy· mu s;9 opanowd swoje wzburzenie i zdziwienie, 
Żt1 mu siv cezy klejq, zwalcza detektyw sen, bo nych, których chce odwiedzić. gów. N1e poz-nałem ptna barona z początku gdyż to, co si~ tu przed chwilą dowiedział, ma 
n1c nie wie, c ~y baron przez cał4 noc: tu pozo· Baron jest mniej rozmowny i odpowillda nie· bo inaczej .. ldla niego ogromnie doniosłe znaczenie. Kto jest 
stać zamyśla i co nastepnie chce przedsiewzi4ć. chetn,e. GJspodarz me daJe sie jednak zbić z To mówi4c, woła on swoją źon~ i daje jej l ten baron Marwttz, o którym gospodarz mówił. 

Uiokował sio tak wygodnie, że nie tylko tropu i poznawszy go, po błlźszem przypatrzeniu :lecenie, co do Ż4danego wina. Baron/ któremn Nie może to przecież być baron Kurt, bo tenby 
każdy ruch barona przez. cienką drewni~ną ściano sio, mówi: głównht chodziło o to, aby slę tego gaduły po1 przecież [lie jechał na zamek swego najzacigtsze; 
słyszeć moźe, ale odkrył nawet gl~boki ryt w - Ach, panie baronie, zdaje sio, że ja pana zbyć, zaciska usta z; ulc:rytej złości i musi, chcąc go wroga? Co tu tkwi p;:;za t11 historjaa? 
ścianie, który umożliwia baiona i okiem obser• już gdzieś widziałem. - Jest to już dość dawno, nie chclłc, przysłuchiwać sit dalszej paplaninie Dataktyw łsmie sobie daremme gło..,ę nad t• 
wować l pan baron był wtedy również w drodze do sweg(\ teto uprzykrz!>nego człowieka. · zagadkfł, Wreszc•e udaje on si~, wiedziony do· 

Niebawem widzi on, że sio baron położył n e 11tarego zamKu rodzinnego. Przypominarr1 sobte to . . . . • . brym pomysłem do gospodarza, którego zastaje 
k-.napie i po ktlku chwilach spoczy.nku mocne zupelnte. dokładnie. Czy pan bacon l teraz tam sio - Byh to !fldoc,nte Jacys wJecly pańs~wo na pod~órzu, zaprzągającego konie do obstało· 
usnął. Zadowolony tem odkryciem, rzuea sio 1 ud11je? · z-aczyna en znow. . Pan ten nezyw~ł stę po· wanego przez batona powozu. 
M li -er na swoje łoże, aby trocht; wypocz4ć, Zmo• - Tak jest, panie - brzmi krótka, oschła dobno b~ron Marw•tz, ' ZY tak podJ~nte. a ~:\ma Ztbrawszy sio zrocznie do swojeJ inkwizycji, 
żony snem usypia Jednak i budzi si~ dopiero w odpowiedż barona. ta byl~ Jego ~004 Llf'OWI&~al on ~1• ~e. mld w wyctąga on do sadatliwego gospodarza wszystko, 
południe. - Ja sobie to zaraz pomyślalem - mówi ostatmm cz~ste o~ropne nteszczęścte 1 ze z P0 • co teoi e wie o owym barome Marw•tzu. Opisuje 

Zmiep<'kojony żrywa siv z łoża" a pierwszą gospodarz; poufnie dalej -bo dok14dżeby si~ pan woct; tego ~on~ .Jego zachorowała, . on tylko barona samego, żony Jego n'e widział, 
)t go m_łślą jest b aro o. Cóż on teraz pocznie, je· baron w te okoli~e mógl wybrać? . aron SJedzt Jak aa zarzących woglach 1 prze· gdyż ta zostda prz:ez cały czas w zamkni~tym 
żeli się Foeb.en już dalej w dwgo wybrał? ' klma • ducbu gadatltwego gospodaru. . po~ozie 

Popatrzywszy przez otwór w ściańie, przeko· - Pan baron chce pewno znów ogt,dnąć, czy - D.>bue. dobrze ~ o~zerywa mu wreiZCJe - Baron ledwo pół godziny s ie tu zatrzymał, 
n uje s i ę, że baron rzeczywiście je1t nieobecny. tsm wszystko w porzlłdku, co 1 A, praw.ia, przy. szorstko - . to .pewno J~kas omyłkat Ja . pana gjyź bardzo mu ~ pieszoo było' - informuje go 
f'okój jego jest pusty. pominam sobie ter 1z • pan baron ma gości w t.ego zupelme me ~nam 1 dlatego to być .n'e mo .... o~ p )dArz, W 1i mca Z!IŚ pow • ed~t ał MI że 

Przckl~cl e! - mruczy Miller gniewnie SW'JO m 1.11mku ! PrzeJ n·g Jdn em m że przejeżdżał ze, aby on do megu zamku ZJechał, bo J& ntc o oni z barJr;CI daleka przyJetdŻ i'ł t ź~ całll tv 
pr~;ez zeby - r-- piokna h storja' Cóż j ~ teraz tęay jea.en P"n z dam4 i Zajechali tu do mnie l tem me WJem. podróż kołowo przebył. 
pocznę, jeż eh on ~tJ&d JUŹ. naprawd~ wyszedł lub pan ten mówił mi, że Jedzie na zamek pana ba · ·- Co pan mówi, panie baronie? - jąka sie 

rona. 
echał? gospodarz zdziwtony i gapi s'9 na barona z o lCiąg daluy nastąp1) 

nr•1illll'7.f się czempr~dzeJ wyb:ega ze swe!JO M ller nie stracił ani słowa z tej konwersacji twartą g'rb'l. Pan ten mówił mi jednak całkiem 
do gospody i oddycha lżej, rozgl~doąwsz:y i coraz bscznrej dalej nadsłLl<..huje . wyraźnie, że udaje si'r na umek bana barooa 

.">;nie w n koło. · - Pan jaktś z dam'l? - myśli on - Kto to - Pan pewno puesłyszał odpowiada mu 
, jednym ze stołów siedzi bowiem baron może być ? baron Foebren z1mno i mech~tn1e, tsk, że gospo• 
1 wyelegantowany, jak sawszc; spożywa Bawnowi tozrnowa t4 z gJs~odarzem wi- darz nareszcte pojmuje, że rozmowa i wiadomo-
..~.d. docanie jest nl•miłal nczególme w obecności t~ ~ ści jego bardzo gościowi jego nie na rtkt; 
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&rae1ane de Olłveira 
z parator-akuszer 

iu asaMm elektrycznym, reuma
ej ewralgje i paraliż. Bada nos, 
8 uszy i gardło. 

15 de Novembro 93 na piętrze 
eką Tell. Telefon 575. 

dotyczącej zakazu imigracji 
kiej. · 
10 4 czerwca. -Rząd japoń · 
arł umow~ z rzl\dem bra· 

m, na mocy której przybEJ· 
krótce do Brazylji trzy ty· 
migrantów iapońskich. 

sssssssessssee•sesse~: 

NIKA KRAJOWA ! 
tsse4łsat&~YJ0_ee~e<lłess~<t~ 

AWIE POMNIKA KU UCZ• 
U CENTENARIA BHAZYLJI 

ra tSiewcyc już siQ znajdu. 
Paranagua- i wkrótce spw· 
Ił zo~tanie do Kurytyby. 

e pod pomnik wyznaczone 

na głowie i ślad! pobicia na calem 
ciele. Angelo zmarł na drugi dzirń. 

Szef policji Dr. Albuquerque Ma• 
ranba 1 w zdrożył energ1czne śledz · 
two celem wykl'ycia i surowego U· 

karania winnych, czego dopomina 
się całe społeczeństwo kurytybskie. 

ZNOWU NAPAD ZŁODZIEJSKI. 

szylingów za 112 funtOw na 14 
szylingów. a od cukru na 1 i pół 
penoy od funta. 

' UPRAWA BAWEŁNY W BBA· 
ZYLJI. 

Donoszą z Anglji, ~e utworso· 
ny w Londynie pod przewodnictwem 
lorda Lovata syPdyka.t angielski, 
ma zamiar zakuoić z S, Pru!o dwie 
wif:lki,· fazt'.nd v i na mcl1 za pro• 
wadzić rac-jonalną plantację bawełn:; 

Wst~pne roboty maJą_ być roz 
poczęte we wrześnitt. 

------~~~~~--~~ ..... ---~ASA BiłASIL 
uL Jose BoniflłCio 10 (dawna Fechada) 

Zawiadamia swoich licznych frege
~ów, że otrzymała właSnie duży traus 
port rozmaitych artykułów zimowych a 
mianowic•e: korty sukienne na ubrania 
(casemiras) materjaly wełniane fantazyj. 
no, barchany gładkie i fantazyjne, fla• 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo 
innvcJ artykułów, tu nie wymienionych. 
SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystępne dla wszystkich. 
Zobaczyć ab7 uwie1•zyć! ________ .......... ___________ ____ 

na placu obok stacji kole· 
ostate-czne jednak rozstrznr 
i ewenttJalną zm\anQ miejsca 
gł sobie p. pref~kt. Dr._ Mo· 
arcez po ogl~dm~cm f1gury 

Do domu p. Jana Alvcs da Ro• 
cha, pełnomocnika baoku kury· 
tybskiego (Banco de Ourityba) za 
mieszkał~go frzy ul. Marecbal Flu. 
riano Peixoto Nr. 39 zakradli się 
w nocy z 2 na 3 czerwca br. zło· 
d1..ieje, prawdopodobnie wiedzący, 
że tenże posiada w dornil znaczną 
sumc pienicdzy wynosząca 160 
k0ntów. Zona p. Jaua Aiv~~s da 
Rocha u~łyszawszy w nocy ]akiś 
ru!Dor w sąsiednich pokojach, zb:l· 
dziła m~ża1 który nalychmi~st udał 
się do pokoju jadalnego, gdzie ku 
swemu przerate.niu zastał jedno z 
okien otwarte, i po całym pokoju 
śledy włamywania. Pobkgł zaraz 
do kufra, gdzie miał schowane pie· 
niądze, i na szcz~ście znalazł je 
niet.kni~te. Widocznie złodzieje nie 
zdażyli się do kufra dostać i spłc· 
szeni ratowali si«: ucieczką. Z Araeat.foy nam pbzą; 

cyc, 
Dnia 23 marca b, r. odbyła si~ w 

Nowy ten śmiałv nspad jest do-, miaul<aniu Pana Jana Jó::efa .Lanusse 
wodem, te złodzieje i rabusie w w Moron, prow. Buenos Atres, uroczy· posiedzeniu doia 29 maja br. 

et budowy pomnika obrado· 
d tablicą, która ma być U· 

zo-:1a na pomn1ku; Uchwa!o 
y na tablicy metalo~ej ~ył 
czony stosowny napis w ]~· 
portugalskim .i p_olskim1 ~e~. 
azylJi i Polski: Jak rówmezl 
ostał wygotowany dokument 
tkowy, który w dniu odsło• 

dalszym ci~gu grasują po .Ku ... vtv stość "'rc;czenia p. Lanuue. byłemu 
bie i .1ej okolicy i że polic1a, jak gubernatorowi terytorjuro M Hiones, 

• · "d · 1 t Krzyża Komandorskiego Orderu Odro-
zawsze 1est niewl Zła nąl nawe ~ d1enit'l. Polski. Wreo:zema Orderu do 
śrćdmifŚCIU. , konał p. Dr. Wl11dyslaw Mazurk1ewicz 

Nad swem bezpieczeństwem mu ·p seł Rze-:zypo!politej Polskiej w Bue• 
szą więc czuwać !arni mieszbńcy. , nos Aires. 

zostanie wmurowany pod 
k. Uchwalono również wy 
mi!\tkowe kartony. 
toni~de pomnika nastąpi za• 
ukończeniu tablicy1 to jest 
wi~cej za dwa miesiące. Na 
nem posiedzeniu Komitet 

czy termin odsłoni~cia poro· 
za wiadomi o t t; całą kolo· 
lską. 

ODATKI HANDLOWE, 

zapytanie pewnfgo rioskit>go 
ystwa handlowfgo dyrekcJa 
ow państwowych odpowie
' że wecług cyrkulan~a p. 
ra skarbu do końca czerwca 
ają być sprzedawane bez do• 
ej dopłaty podatkowej te 
1 istniejące w sklepaeh i ma• 
cb handlowych 1 ktOre wysz
bryk Jub odebrane zostały 
dów cłowych do dnia 31 
ia 1923. 

WYPADKI CZARNEJ OSPY 

Z Paran.y. 
SP. SIOSTRA FRA~CISZKĄ, 

KULERSKA. 

W Abranches zmlłrła dnia 31 
maja 1924 po długiej eborobie śp. 
Franciszka Kulerska, naletą.ca do 
Zgromadzenia SiOstr Miłosierdzia 
Sw Wmcentego a Paulo, przeżywszy 
lat 32, z tych 10 lat w zakonie. 

P .... '-,r.~eb zmarłej przy licznym 
udzi~L~ parafjan odbył się dnia 2 
czer~ca · br. Zwłoki złożono na 
croenta·zu w Abranches. R. j, P. 
__ ............... ~~ .................... -------
t'~~lt:C08t • V~.\.UUc 

NEWYORK 
rniPszanina 

Z Rio de Janeiro. 
NA POSĄG CHRYSTUSA PANA. 

Na posąg Zbawiciela1 który ma 
stanl\ć oa gór~e Corcovado w Rio 
de Janeiro złożono dotychczas po· 
kaźną sumę 1 489.021$880 (jeden 
miljon, 489 tys1ęcy i 21 milreisOw 
i 880 reisów.) 

gacji policji pi(>rwsze~o. dy· ZAMORDOWANIE OFICERA WY 
doni3sionOJ te w mie)sco• SOKlEJ RANGI. 

zwane; •Barreirinhac istnie· 
ie osoby chore na czarną Donoszą do Rio z Santa. Bar 
że kilka innych osób leży bara de Monte Verde w .stanie Mi· 
ż chorych, przypuszczalnie nas Geraesł że został tam zarnor· 
sami\ chorobę. dowa~y dwoma. strzałami z broni 
gat policji zawiadomił o tern palneJ pułkownik Paul Nery. ~trza· 
Zdrowia publicznego z p.ro• l ły dane były z tyłu~ Zwłoki za· 
zarz~dzenie odpowtedmch mordowanego znaleziono na dro· 

dze za miasteczkiem. 
J~ko morderc~ posądzaja ogól· 

JRZANA SMIARĆ OBŁĄ· nie szwagra zamordowanPgo Fran-
.KANEGO. ciszka Guimaraes• ktOry zbiegł. 

nniki kurytybskie ogłaszają, 
kany robotnik nazwiskiem 
Reginato SJn Pawła i Aleksan 
Reginałów zamieszkałych na 
został w barbarzyński spo 

obity i pokrwawiony przez 
ooarjuszy pohcyjnych (poli. 
w). Angelo wychodząc dnia 
ca br. z domu wyrzekł do 
atki te słowa: »Btdzie ko. 

wiataJ trzeba wi~c o te m 2-a · 
ić pohcj~.c ,Gdy do nocy 
ócił do domu, zaniepokojeni 
zaczęli go szukać wsz~rlzJC 
z ~kutku. Przypomniaw~zv 
w końcu słowa Angeła udali 
policj~1 gdzie ku swemu prze 
znaleźli biedoego syna swe· 

źacego w JakieJś brudnPj 
, prawie zesztywniałego ze 
i zakrwawionego. Z trudno· 
abrali go do domu, gdzie 
e~li, ~e Allieło miał ranę 

Zbrodnia ta wywarła głt,lbokie 
wrażenie albowiem tak morderca, 
jak i zareordowany nale:.\eli do 
pierwszorzędnich rodzin stanu 'Mi· 
!las Geraes. 

BYŁY SENATOR IRENEU MA• 
CHA DO WY JECHAŁ DO EUbOPY 

Dnia 31 maja br. wyjechał do 
Europy okr~tern •Lutetiac Dr. Ire, 
neu M'lcbado były senator federat, 
nvł który mimo pJrn}śl:lrgo rezul 
talu wyborów; nie został przez Se• 
nat zatwierdzoDJ na senatora na 
dalazy okres czasu. 

ANGIELSKIE CŁO DO IMPORTU 
KAWY I KAKAO. 

Mmister rolnictwa Dr. MiguE-l 
Calmon został zawiadomiony prZf'Z 
posła brazjlijskiego w Londynie, te 
rz~d angielski zniżył na rok na. 
st~pny cło od ·kawy i kakao z 28 

W uroczy!tości tej wzi~li udział 
oprócz posła p. Dr. M!zurkiew•cza i 
tegoż małżonki, obecny gubernat. r te• 
rytorjum Missiones Dr. Hektor Bare1ro, 
były prezydent L1gi Narodowej w 
Missiones, Adolf Bearley, kolonizator 
w Missiones Adolf Szweh!l (Rumun) z 
żoną, były admintstrator Apostoles i 
Azarre p. Francis7ek Józef Białostocki 
ks Wlacilyslaw Zakrzewski misjonarz 
kongr. Słowa Bożego, pierwszy i dłu
goletni proboszcz w Apostoles i wiele 
innych osób, 

Pierwszy przemówił po hiszpańsku 
P. Poseł Dr. Mazurkiewicz, wyraźaj,.c 
swe zadowolenie, że moie być Uurna 
czem uczuć wdzt~czności któremi oży
wiony jest tak rzlłd polski jak i opt• 
n'a publ czna Polski dla osoby p La
nusse, a szczególnie li.:zny ustęp pol
skich kolonistów z~mie5zkujących Mis 
siones, w których sercu im.o jego jest 
zapi:Sane złotemi literami. TwoJa nie 
strudzona praca- powiada w dalnym 
cifłgU Dr Mazurkiewicz - w zlłłozeniu 
i rozWOJU kolonij polskich w Missio· 
nes, która dzi~ki pracy dawniejszego 
Konsula Polski Dr. Józefa Włodka, 
przez gruntownie opraco.Mane dzieło 
.Argenty.rla i Emigracja•, wzniosła si~ 
po całej Polsce. lmi~ Twoje na zawsze 
b~dzie Zlfłczone z owemi pełnemi ży 
cia kolonjami, gdzie tyle synów Polski 
znalazM dobrobyt i opiek~. Od cnsu 
założenia · kolon] i aż do dnia dzisteJ. 
szego, zaszła zmiana gruntowna w 
naszej polsk•ei htstorji. 

W owych czasach 25 lat temu Po· 
Jacy, którzy przybyli do Argentyny, 
byli obywatelami krajów cudzych, wro 
gich i zaborczych i w stosunku do 
Polski uwsżuni jako obywatele rosyj· 
acy, niemieccy i austrjaccy, podczas 
gdy ich Ojczyzn~ rozdartlł na trzy 
cześci wymazano z liczby narodów, 

T draz jesteśmy na nowo natodem 
niezależnym, a owym rodakom, którzy 
wówczas przybyli z Polski i zaharto· 
wani w pracy, w sercach swych po
mimo tych ubiegłych lat Zllch"wali 
młodzieńczą i gorłlC4 miłość Ojczyzny, 

1 bylo danem dożyć tej chwili rad ści, 
że mogla powitać swo!ch piel"' nych 
prtedstawtciełi kochanej Odrodzonej 
Ojczyzny, 
Odczuwaliśmy niezmiernie w owych 

wzniosłych chwilach, że brakło po
między nami tego, który był ojcem i 
dobroczyńcEł i który ktĘ rowany szla1 
chetną i nieprzymuszonł} sympatią do 
tych s~nów narodu tak walecznego, a 
hk nieszcz:~śliwego, był pierwszym, 
który ich nauczył tochsć to d1ugą Oj 
czyzn~ Argentyn~. 
. Ooecna chw.la niech bedzie uzupeł
nieniem owych radusnych urocz;ystośc , 
gdyż mam mocne przek"n~tnie, że tam 
w Missiones wszyst!tie serca jednoczą 
sie z nami w tym wyreżeniu wd%i~cz· 
ności dla Ciebie p Gubernatorze 

Polska czuje s! ~ szcz~śhwą. że mo 
gla dać Argentynte tyle cennej energji, 
która swojfł pracfł, zachowaniem i 
przywiązaniem do tej gościnneJ ziemi 
argentyńskiej, która ich tak gościnnie 
przyjęła, stała sit podporlł postępu i 
kultury 1 t~ dalekił kramę :r; pustyni 
zamienili w kraine kwitntłcą, której 
rozwój dzi~ki opiece rządu i Jego po• 
parcie jest dziś zapewntOOił· Z tej racJi 
Twoja osoba przezacny P. Ltnusae 

W niedzielę~ «lnia 8 e•erwea wieesorem o ~odz. S·ej od, i .... · .•. : będzie się w sali .z.vfązku Polskiego" w Hurytybie 

' przedstawienie amatorskie! 
Odc-g.ane bedą vzez dobrych ama· 
torów polskich Stowazvszenia SQda · 

licji 1farjańskic·j w Kurytybie. 

~ 2~ 2 sztuki ~s 5) 

bRa dzo ekonom. iczne i zajmujące dla polskich 
paraf'jan kut-yt)'b5kieh 

Prosimy o lic~ny udział 
ZARZĄD. 

(i') @g)··~·~ 
,~----------------------
• Loterja Narod wa 

' ' ~ NACIONAL ' ' 
Towarzystwo loteryjne anonitnowe 

Ciągnienia publiczno 

W sobotę dnia 7 czerwca, główna premja 

2· l 

• o $0 o 
Bo~daje 80-90 pręs. w p1emjach 

~--------------------~------·-----------------------~·~*******•• .. lłj!łiłł*'******liiiłłłiiiłliiilii**~ 
l HERWALE l ... . 
' -»»««- ~ ! ! • Chcecie knpi6 fazendę małą luh dużą z herwą, lasem, łł 
: stepem lub też :~ iemi~ do uprswv, zwróórie si~ osobiście do :, 
ł biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, i 
~; lub listownie do ftrmy1 gdzie dowiecie sią o ziem!ach • 
~ ~ : pewnych i tanich. -= 
.... --: ADRESOWAC: :;: ... ... 
: SOOlED,\ł)E COMliERCIAL LIMITADA =: 
~ ~ 
~ Ca x • postal, 204 - - Cm·ityb~ ;; .... .., .. . 
~ ........... ~ .. ,,. '"'1'''''",'' .,,,,,,,,.,,, .. ,~ 

Koloniści! 
używajcie tylko nawozów marki 

DO NABYCIA: 
Corityba - Fcroando H1nk n•dt & Cia1 15 de Novembro 96, 

esquina Rio Branco 
Curityba - Rodolfu St:-obd~ 13 de Maio 91 
Sao Jose dos Piohaes - Pedro Ch urrato 
Ałfonso Penna - Soc1edade Agricola 
Muricy - S )ciedade Agricola 
Zacarias - Thomaz Nogosek 
Marcdlino - Joao Kużma 
Thomaz Coelho - Sociedade Agricota, Santa Maria 

» » • » Sao Miguel 
Araucaria - Sociedade Agricoła Dom Ludowy · 

Araucaria-M1guel Zdaniak Abrancht~s • • 
• Erne;:,to Bucbholtz Kto Claro-Joao J. Kier 
» Jolio Valentini Rio t:egr~- Jorge Wiesenthal 

Serrioha-V1cente Kłassawski Ponta Grossa-Ąlbertn Ansbach 
GuamvJra--Sociedi~de Agricola Santa Candida-Sodedade At;ricola 

jest n~ zawsze z;łlłczona z serdec::nymi 
stosunicami polsko argent; ńs~łmi, któ· 
tych najwyrnowniej11ym dowodem są 
kvlonje w Missiones, 

Przez Twoje dz'eło stałeś sic; pier· 
wszym czynnikiem i wybitnym pośre 
dnikiem serdt>cznej przyjażm ktorą dziś 
łllczy Argentyne i moją Ojczyzn~ i 
których stosunek przyjacielski coraz 
bardziej się zacieśnia i utwierdza. 

. W Imieniu Jego Ekscelencji Pan! 
Prezydenta Rzeczpospohtoj Polskit!j 
mam honor wr;czyć to wy s c kie od1 
znaczenie Rzecz.pospoHej Polskiej 
Niech to odznaczenie ucl!yni Ci jeszcze 
droższym ten kraj, ktorego synów 
umiałeś przygarnąć i wziąść w optekę 
niech Twoja o .• oba b~dzte ryl""b .Jem 
przyjaźni pom•~dzy obu narodami. 

(Dokoń nast11pi). 

Ku'rs p~eniędzy. 
dnia 7 czerwca 1924 roku 

Frank 4 7 5 P&zu zł. 
Frank szw. 1$680 Dolar 
Lir a 1'117 Funt szter t. 
Pe~.: 3$935 

6$785 
9.\550 

40łsuo 

Potrzeba jest służąca < 
wszystkifgo. Rua Augusto S,f' · 
feld N. 34, 

~~k~k~~ikA::4&:*=8:~ 

~ Kto chce wiedzieć co się w świecie ~ 
~ dzie,e, ten niech czyta i prenumeruje ~ 

~ ,,Przegląd S'wiatowy" ~ 
~ Najwi~ksze czasopismo ilustrowane ~ 

w Polsce. !Ił 
~ WszelkiQ korespondencje i prenu· ~ 
~ meraty wysyłać pod: Skrzynka ~ 
~ pecztowa 133, Wanzawa- ~ 
~ Polooia. 3 10 ~ 
~~~~~V'V"~~~~~ 

Do sprzedania 

dom drewniany, maj,cy frontu 45 
palm i długości 40 palm, położony 
w dr b"ern rniej~cu i stosowny ·.a 
slrlt-·o -j st na dq~odnych WlliUu 
k~~ h. d 'l sprze.ł? nia. 

Odo~śńvch inrorooacji crl?.ief 
Francisz(~k W t\troba w Palmei··ze 

; ' 

/ 

• 

et, 
muj 
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da z. '"''occ oroo;~cr" Uoentgena.. ,i\.11
1

-
. ną prłrle••wn •ę t\ o bfidtt~i m akroskopowyeh i bada.rt 

!"'rw ua ch ~1oby ukryte 
~ ~ ch zainiejscotc?JCh p t zyj1nuje na lec.zenie 

·u• suiej kUnice J 
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Marcina zy dy &Ska 
Plac Tiradentes N. 19 

roa zawsze na składzie: mąkę pszennął źytnią i kukul ydzianą, cukier, ryż/ s61, 
§Iedzie, §liwki, rod~enki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą kaw mielon z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kuruj4' produkt. rolne jakoto: kukurydzę, fasolę, ziemmaki, masło,~ jaja1 drzewo it.p. 

SPRZEDAŻ NA. KOLON.JE H"lTBTO\VNA. J: DJ!4;TA.Lił:lZNA 

C E N Y P Ił Z Y S T Ę P E 

zające· wszgs!ltle inne. ' , 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
t.lii'Wit'Wliil •• 

D· 'a~TUll~ H ort,ira 
Ki k11 medvcoz.n ~;hrrur• ic:zna Specjsl

tć: chCJroby oc: u uszu, nosa i p,nrdła 
K rsu't"Pum: ul·ca hhrechal Florisno 

~ 19, Re~yd• c" ul. V •'l'l NP!c"r 
n 8~ TPlef..,r. 888 m? 

n. '· ło lekler 
O.,er tr l akU!JZer. ep .,;aloOŚĆ C}Ur by 
k biece i p~cher~ . Przy)muje od 8 do 
9 ! d 2 <lo 4 t d z. Wlt:.Cz. Pn.y ul•cy 

CI'N"elh•-irr R rrf!dll!l n 111 (3f} 
Dr. Esptndol- -

RE" yd rcJu 1 k( n ,uJ•c>rJum ul Marech11l 
Dt (lfO n 4~ Prz} jmuje od 12 do 16 
IZ' n r Juc'n u. Trlef("ln '51 03 l 

r. ~'rn:ncisłl:ek .ł'run -o--
Pr T u c l d : J 5 l ::" ' Knr-, vl-
l<l u B • o ""'rr Azul r. 8 

yJ nc &;;l(. c~ rrm n &drr 

o 
};: 

k 
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1' 

Ar • · 71- Ol 
-----= 

Ur. D 

012 
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aeełi. .Dronlłcwicz 
z~ ·Y sztu~&ne z po- mebit:mem i bez, 

~l c1e i ktmczuku. Plombowlnie i 
wyjmow~Iue bez bólu. 

>bota pier szorz~dna-Ceny przyst~-
pne. Przy ul R•achuelo n. 8 015 

• .Joao D . .l'ł artins 
Ul, Marechal Flonano, n. 102, przyj-

muje o kr.idej Jl:C dzinie. u18 
J IIMło Dac ieł 

Ukoń~zooy dentysta w ~. Ameryce, z 
23 letmą praktykfł. Wyrywa o~z bólu, 
pl!'!nbUJe po cenie od 53 i stawia po 
• C"t te od 10$. R bota g .t.rantow na. 

UJ, Comrnendad r Araujo n. 24 
U i O 

Left\J -ucelł i 
ł'r trr u e od 8 do 11 1 od l do 5 ej 

. .. r /· ł'lac liradenten n 10 
o:.: 

L ~ l Lo U v u08CZ-

JStem. Ll. 15 de Novembro b2 

Pompeo Rełs 
Agent różnych firm, lmoortuje pspierv 
i pn:ybory b1urowe. SkłAd i biuro przy 

ulicy JO!!e Lnureiro n 39 Adres tele 
grafic~ny · LUZO Caixa pcstal 308 

052 
ASEKUROWAĆ SIĘ NA. ZYCIE 

Radztmy tylkr w EQUITATIWIE kt6 
ra ma swo:ą flję w Kurytvbie przy 
ulicy 1 de Marąo n 4 A Su!)e.rinten 
dent na Parsnę i Bsnkier na Kurytybe 
Beni~min F"rreiu Leite. 051 

()asa Scbmtdt 
Wyroby fai~nsc·Ne źelaziwlł, szkb, 
llmul'licja, F arby i c-leje, wszelkie ma 
terjAty dl.,. int·l~cji Plektrycznej, lam 
!'V efc Pl t Tir den+l'~ n 3 048 

~ap t lr'iu. Hiria 
K rzvstaJC e! l·kwidUJC s·ę wieltti wy 
bór "'buwi(Ą ce y mesłych nie t11n•e 
Pla<: T•uc!f!ntes z pr weJ strony ka-

tedry n 1 O 062 

flodołitho onncher 
Sk•ad nbuwi , kape!u!zy t drobiugów 

Ulica Jcse Bon.fsc1o n !ł -a 

ł'lfEN'IĄUZE 
wyr.oiyczaJą si~ na mały procent 
pod bynotek~ lub pod gwarancją 
botlUR w i auolis. KupuJe sic~ i 

. d' jE• dom Łi • 1e i maj~tln. 
I f l n· <i~- u 11ą ~ f- go currectora 

f ło ..~1m:1 r- , nliry Mun'· 
n d tr( ''· 38 028 

fOTEl..~ CU ITYB.\NO 
Per •rh de S· uxo. & Cia 

·f m a _t;..~ tramwaj przy 
a. w1 ch a " ·s 1 strony mia 
sta. Po o;~ 1 stok) •l:.l t porziłdne. 
W na naqonalrw i z2g"anicznt~. Po• 
s1ła się ob1ady do domów. Przy 
ul. 1 de M re; n. 7 - UW AGA 

T u hotel wvł czoit> dla rodxin. 
OóO 

ASA JAtJOB 
Jaboba G inspunda 

Fabrvka mebliJ materacy; kołder 
i p .szc~;y nieprzemakalnych. Po· . 
siada m'~ble nowe i używane. 

Sprzedai na wvpłaty. Przy u1icv 
1 dE M1 yo n. 18 -Telefon n. 389 

041 
------~~~~~~~~------()ĄSA ł"BĄ.TT, 

Skład mul!lzyn do pisania Re 
minglon i Corona; maszyn do Jiw 
czenia oraz kas • R.-gistradora c -
Przy ulicy 15 de Nov~mbro n. 66 a. 

052 
----~~~~~~~~~~~--P 18A11I4 :NA .3JASZY~I.E 11 

UCZ V' 

E llsa ł:lonstantioa Rocha 
przv ul. Commeod~dor Araujo o. 52 

Przyjmuje i wykonuje szybko 
wszelkie roboty do przepisywania 
na maszynie. 038 

ł'BĄilTYłJZNA SZKOŁ~ 
HAlłDLOWA 

Przy uL Dr. Mudcy n. 103 na piętrze 
Dla bueb!ll terów i kore11pen· 

· dentów 
Cały kurs trwa 15 miesięcy, w skład 
klórego wchodzą 4 hiura: baokowe, 
f bryczae, składów burt:>wych, ko· 

misowe. Zap1sywać się można 
zaw"?.P 027 

A UWOII&€JI. 

AZt.VEDO MACEDO 
1 DR. MACEDO FILHO 

Prowt.~dz.t wnelkle spr wy cywilne, 
handlowo, krym•nslne oraz sierot. w 
kmżdej miej co~ośct s t· nu Parana i S. 
Ca h riny. Kosztn z g ry płatne. Biu· 
ro Av. V1ce l t :l M•chado 2G 078 
--DR BE~J.n!v11N LIN::;, 
B urr; _C ncclhe1ro Barr 1 s 181 (063) 
---rr.'\~ELR.A DA MOrA. 
2 b uro reJent lne S m t t lnventarzy 
~zy ulicy' Mar.:chal Floris.no Pe1x v 

to 2·a. 042 

DR GASTAO FARIA. 
B;uro Plftc Ozorio n 49, Telefon e26 
044 
-DR HUGO ANTONIO-DE-BARROS 
B1uro ul ca Buenos Air~s n 16, r eie 
en 666 089 

DR UL Y "l~ES V l Elit-\ 
Bturo ul c Rio Branco n 8 J Tele 
fr.n 376 020 

Nklep !llpt•żywczy 
-.oliA~A SKOBUP~HIEGO 
~ ..... Col Bon•f~tcio Vil•ela No 29. 

PONTA · GRO..,SA. 
Poleca Sz P P artykuły spożywcze, 

mąkę, cuk1er, ryt sól, śledżie, milję itp' 
Trunki krajowe i zagraniczne wsze!· 

kie;ro rodt.aju 11. produkty rolne, 
fasole. r.if'mni.tkl, rnasto jaja i t. p. 

Ceny 11miarl ,y l-lnf\. 
~WOJ DO S .\EGO l 

Baczność 
Doptero co nad~s:dy • kraju 
ksi~żki do nabożeństwa w w1el 

kim W) b .rze i ·po Ct·nach umiar· 
kowanych l 

Księgarn.n i drukarnia oraz fabryka 
ieczatek gumowych 

CEZ,\HA SZULCA 
prz7 u Barao do Serr~ A.zul 
N 1.8 • lł (lurit7ba, Parana. 

10- 12 

Domini 
Poski zaktad kr·awieeki 

~lica Alegre N. 3 
Wielki ~ ybór materjllłów na ubranie 

lamówion1t~ wykonuje się w razie po
trzeby w 24 god:r.iny 

Bebotc ~rwarantowana 
CENY NISKIE. 

~*'~*~~~~~~~*~~~~~ 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ 
~ W odiegłości 10 km. od Ponta ~ 
~ Grossa iest do sprzedania (20 proc. ~ 
~ poniżoj wartośc') z powodu podwój• ~ 
W. oego wyoadku śm!erci, wielki i ~ 
ill bar l w dobrze urrawumy SZA.- ~ * IilEK skradający się z Vl al- 1ll. 
~ krow ztemi. Na życzenie sprzedaje ~ 
~ się tę ~temię także częściowo. ~ 
~ Bliższe wiad0mości otrzymać moż· * 
~ na u pąna Alberta Suckow, Pa- * 
~ daria V ctoria Ponta Grossa, Est. ~ 
~ do Parana. ~ 
~ 9-10 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

~~)!O'l!orl!O!QC)Q!:l!Oii1~~~01ln!C~~ 

S Casa Mascotte S 
~ W1• lit~ fabryka meblt. Po• R 
~ sia1a tąkźe na składzie arty· A 
a kuły l wyroby wielkich fabryk a a porcelany i ŻP,lazal maszyny a 
~ do sz~·cia, broń wszelkiego ro· D a dzaju jak rewolwervs strzel· Ił a by etc. etc. fł 
~ Sprzedaje swoje towary po = 
~ Ctnach lilrwidacyjnych. B 
łJ Ru Or. Murir.y 9 t -93 - K a Prac;~ z ~<'harlaS 6. T~lepho• ~ 
.. ne N 584. · 6 -8 ~ 
~~U 1i!CUUMUMGU~ .................. 

C Dr. Zygmunt Gradowaki ~ 
0 ADWOKAT ~ 

Największy wynalazel{ dl a leczenia svfilisu 
:e:: l - :X: i :r '-. 9 i.~., .. 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 
1916 roku, Nr 26 

Zwalcza skutecznie syfilts bez uiehezpiecz ńMtwa dla iniekcyj. Jest ener. 
gicznym srodk1em, czyszczącym krew i lelrarrltwem wielkiej wartosci. 
Już przy u:lyciu tr?:eciej f!aszeczki objawy choroby nawvt poważniej· 
szych: ola my, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyr.m, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o mężczyzn żonatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na eboroby sekretne choroby te pozostają cbrl)nieznemi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamę<mych cierpią na ro;~;maite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'1oroby spowodowało, 

3 flaszeczki wy:~tarczą zupeinie do odzyskanu1 waszego zdrowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz~ byycb na~tępstw. 

Dla dzieci svfir tycznych jest .F.LIXm 914" najodpowiednieJ· 
szem lekarstwem, ponieważ nie atakujl1 żołądka. i jest pr:t.yJemnym w 
użyciu. "ELIXIa 914 • nabyć można we wszystkich aptekacb i skła 
dach apte"znych w BrRzylji. • 

~ Główay skład G lvao e Cia S. 

~~~~!-) ~~~,~~~~~~·~~~~~~.,~~lł 
~~~~~~ -~mJI l~ ~~!l!l~!J~~~~~ 
~ Szano·wne Panie ! 
lj W ciągu 4'ch godzin uwołmó się możŁ'cie od kolek macicz• 

l 
nv~h, jPtPli ntvw1ć hPdz ri •FLUXO SI~ \TIN.\c 

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

~Fiuxo-Sedatina" 1est jedyuym znanym produktem leczniczym, 
ktor~go s~tek jest najszy~szym w lect.e;iu niedomagań ko~iecych. 

,; Kolkx mamczne leczy w mągu 4-cb godzm. Używany 15 dm przed 
porodem, ułatwia poród, zmniej;;za boleści porodowe i kolki, i zabez-· 
piecza iycie kobiet przed nlł tępstwami krwotoków, tak czę~tych przy 
por~dacb. Przy innych chorobach kobiecych .Fłuxu·:liłedatina" 
działa zawsze skutecznie i lacz;y wszy:::tkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lełral'zom i akuszerkom. 
Jerlyni depnzytarjusze: ' 

GalvJQ & Cia S!io Paulo AvenidaS!io Joilo 145. ~l 

~~45~~· ~~~~li lj~~~~~~,!!lll!!łl.!!l!l 

sa~ 2!1ijl~•• Ił rłfilłfil!Hłll~la 
Towarzystwa Fra ca!'lk l e Zeglu~i skieJ. 

,,Ghargeur~s R 
• u .. 
S In U t .. que~,, 

Regularne odja.zdy z portów Sa tos i Rio de Ja eiro 
do Ha wre i Borl)eaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu~ 
ksusowemi pospiesznymi, które odbywa,ą podróż Zf.! Santos 
do Francji w 15 dniach, oraz statkami specj lnie urz,dzo 
nymi dla emigrantów, którzy znajd~ jak najwygodnieJSZe poł 
mies~czenie. 

Statki mają do dyspozycji kabiny III kłasy. 
Podróż z Bordeaux, i Havce czyb z Pallłce do Gdań•ka od 

bywa si~ pociągami franeuskiemi aż do Dunkerque a z Dunkerque 
do Gdańłka statkami komp. francus~deJ' • Transatlantique•. W ten 

III sposób uniknie 1i; różnych nadużyć, na które niera1. bywaJ!~ nar z żeni nasi pauź.rnwie na granicy niemieckiej. 

1 Najbliźsży odjazd do Europy 
IJfi Z SA.N-.OS Z RIO DE J A.NEIR8 
11 -.BELL E JSLE c 23 maja 
IJ •LUTETIA.. 23 maja 31 maja 
11 •HVEUIC• 6 czerwca 
11 •AUHIGNY c 16 czerwca 
B •1\IASSlLIAc 27 czerwca 28 c 
j1 Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski )raz z Polski do 
11 BrazylJi t. zn. (bHhetes de chamada).., załatwia i bliższych in· 
B formacji udziela 
11 Ignacy Kasprowicz 11 
~~ Avenida l.ui* Xavier N 2 1 ur·ytyb:\. ~ 
,....iiii2KJB11111DSIII'I!i !llł!I~Rl12BIISB~ 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 70. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze na akładz1e wielki wybót' kapeluszy dla pań i dziec1• 

zabawek, materjałów, prz~dmioty wł ściwe n preaeaty, oraz na karnawał 
Warto ,przekonać się osob:ście o dobroci towarów jako ttż 0 0 ; , 

kich cenach 033 

H nde Polski i Po U.<t•ńcotta.uu uo1w rsytetu1 * 
' ma zaszezyt zuwladomlć Sz. ' i KolontEł L'ubką, iż otworzył ' w Barro-Ereehim Rio Gr. S 
'P kanct'i;irJ~ adwokackf4 i że * Władysława Obroślak.a. 
' załatwt $ wszellde sprawy cy· ' 

' 

wllneJ lo_ vml .ne, spadkowe. , N~wo s~rowad~ony wielki w.ybór to~arów ~etrowycb1 jakotet narz~· 
d · t d dz• rolntczycb, kuchennych 1 wszeik1cb drobiazgów. KupuJ·ę produkta 

.17-WU o WC l • • l • l ł ko ODJR ne, - pacę wy:;,okie ceny. 
' Biuro ; ~,z' anie: Adres: Władysław Obrośłak 
1 P.l'clf(' Osol!'io 11.37'. ' Barro-Erechim- Rio Gr~ndt:> do S11J 
~'nf":'f-~~--l't::::!~~~~"''l'================ = =----- --- · -- - -
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