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Dziesięć 1 at temu. ani nawet Francja, nie uznawały sprawy 
polskiej. 

Równocześnie gospodarczo ziemie polskie 

ce przekuwali ich czyny na wartości poli- mięqzy nimi 6 księży, oraz 28 kobiet. Po 
tyczne. większej c;,ęści byli oni więzieni pod zarzu-

Cudownie spełniło się tu wezwanie Mic- tern szerzenia antysowieckiej propagandy 
kiewicza: "Czyń każdy w swem kółku, co albo też trzymano ich w więzieniach bez 
każe duch Boży - a całość sama się powodu. 

Rok 1914 zastał Europ~ jakby na wul- przedstawiały obraz nędzy. Były one kolo
kanie, nieczynnym jeszcze, lecz wstrząsanym nją dla prz~mysłu i kapitału obcego. Poda
zlowieszczemi grzmotami w podziemiach. tki nie szły na potrzeby krajowe. Chłop, 
Uwaga powszechna skierowaną była na "ko- robotnik: rzemieślnik, inteligencja nie znaj
ciał bałkański", który dyplomacja usiłowała Jywali w tych warunkach wyżycia w kraju 
lutować i .zabezpieczyć przed nowym wy- -;-więc uciek~li za g:ra.ni~ę. Do 200-t~ ty
buchem przez utworzenie dziwoląga pań- stęcy Polakow wyJezdzało rok rcczme w 
stwowego _ Albanji. _ dal:ki św~~t! rozpraszając się po_ całe~ .Eu· 

złoży". 1 Wypuszczeni na wolność przybyli do W ar-

wychodz'two w A . p ł d · .
1 
szawy specja!nym pociągiem. Powitali ich na meryce o u moweJ t .. d t .. 1 d , . . 

część swoją- w miarę możności- również sb.ackJI pCr~e ~ akwkict~ e ~zdą u, rowmez arcyd-ł 
spełniło, przez składanie ofiar, wysyłanie o- ts ~p. ~ep.a t~!"Y. me. awno sam wysze 
Chotni.1Ko'w a nad tk - t z więztema w RosJI, t duze tłumy publiczno-, ewszys o Jasne pos ano , . w-d k t ' l h t f- . 
wienia sprawy przed obc mi: Musi o wstać set. I . o . ycn w o nyc . er~z o tar ~raJU 

Połowa państw europejskich była zamte- l ropi~,. Az]l ,1 ~m~ryce. Nadto poł mtl]ona 
resowana w sprawach Bałkanu i przy jego "~btez:ysasow zimę. tylko przebywało w 
ogniu piekła własne pieczenie. Wszyscy czuli, Polsce, a lato zagramcą na robotach roi· 

Polska! Y p bolszewtck1ego" przedstawtal stę opłakame. 

że łatanina dyplomatyczna nie starczy na nych. . . 
długo, fundamenty porządków państwowych _W. ponure~, tern połoze~m s.t~z3ł ~ ~a: 
wciąż się rysowały więźby ładu społecwe· raJeWt~ przymost dla ~olsk1 wro:b~ wte!k~eJ 

t es czały ' przemiany. Ze wszystkich stron sw1ata scią-
go rz _z . . · . _ . , gnęły do Polski m1ljonowe armje, odrutowa· 

Sądzimy, że w tym roku, w dziesięciole· 
cie wybuchu wojny światowej, wszystkie 
kolonje polskie w Ameryce Południowej 
będą uważały sobie za obowiązek uczczenia 
obchodami wspólnymi, bez różnicy na prze
konania polityczne, tych wspólnych wysił
ków i trudów, z który ch narodziła s i~ Polska. Is~otme, )_llZ ,W. ,sterf?nlll d~plom~ct, ktorzy ły jej ziemie zasiekami i przeorały rowami 

wzałemnem1. uscts.i<amt. dtom "!' btałych r~- strzeleckie:ni wzdłuż i wszerz, zniszczyły ty-
kawtczk~ch 1 .n~radamt pr~y ztelony~h st~\~- siące wsi i rr:iast; zaborcy wydali sobie wza- Na datę obchodu nadaje się prz~dewszyst-
kach ustł<;>w~h J_eden drug1eg~ "naciągnąc , jemną walkę, kiem dzień 6-ty sierpnia, jako dzień, w 
przekon_ah s1ę, :~ o~ł~mywama są bezs~~- Ani koronowane głowy, ani dyplom2ci, którym żołnierz polski (strzelcy Piłsudskie
~eczne 1 odstąp1h miejsca gener~ło?l! ~daJqC ani generałowie nie przewidywali rewolucji, go) przekroczył granice byłeĘo . K_rólestwa 
1m krwawe rządy nad. Europą. 1 połswta!em do której sami ślepo pchali. Przypuszczali Połsk}ego, zajmuj'łc je w _Imtem~ , Rzą
p;zez cztery lata. W OJ na z taJnych gabme- może, że w razie czego, stratują ją armata- ?u f\a~odo~eg? w War~~awte. D z~ e~ ten 
tow w~szł~ na otwa~te pole. . mi, zaleją krwią. Ulegli jej jednak jeden po l J~St dme:-r: :ołmerz~ polsKt;go. O~eJI~ue:ny 

.Na ~~e~ma~h polskich, mod!on0 stę sł.owa drugim, zwaliły się trony, wojska obróciły mm . Strzelcow,, BaJonczyko:-v, Le~Jomsto~, 
mt. Mickie~Icza o.d poł wteku z go:ą o broń przeciw własnym generałom. Zwycię- uczcii!lY wodzow zwyc1ęski~h, joz,e!a .. Pił
wojnę Judow, WOJnę powszechną, wtelką skie armje sprzymierzonych weszły de stolic !-IU?skteg~ ,(bez:. wzgl~du na )ego . poz.meJszą 
rozpr.awę. . . cesarskich bez jednego strzału. dz1ałal~o~c pohtyczną, z ktor:t stę me zga-

, W1~k me.w?h s!o tazy dostarczył d?wo- Ostatnie strzały wojny w 1918 roku były dzat;ny, 1 jozef~ ~allera, ,kt?rzy w ~- 1914 
dow,, ze ~aJezd~cow , trzyma w . przym!:r~~ już powitalnemi, dla nowo do życia powsta- ram1~ przy rami emu, wspolme wyszli na po
~spoln~ meb~zptecz~nstwo polskie. Poro~młt jących państw, wśród r!ich i Polski. Nie Ie bitwy. 
stę t_eż 1stotme doptero, ~dy P?~zło. o w teJ~- spadła nam Polska za darmo, nikt nam jej 
sze mteresy naa tym, ~~ry ubili_ ostate...:z!ite nie podarował, sami własnym trudem Vil'y· 
w r. 1795 (ostatm rozbtor Polskl.) nieśliśmy ją z odmętów krwi i dymu po-

Byli oni zresztą _już pewni sw~go polskie- żaró~. . . 
go łupu. Austrja miała przekoname, ze Pola Jaki~kolwtek WOJska przechodziły przez WYMIANAOBYWA TELl POLSKICH ZA 
cy spraw~ swą łączą ze SJ?rawą Au~t:ii. i wsie i ~iast~, lu_b wied~iał, że_ to. są "on~", WiĘŹNIÓW BOLSZEWICKICH. 
uważała Ich za wternych. Ntemcy sądzilt, ze obcy, wiedział, ze to me swo1, me "nasi". 
germanizacja i wywłaszczenia zrobiły już A nasi, swoi działali na dwóch odległyth 
swoje, niebezpieczeństwa polskiego niema, placówkach, w dwóch odległych kierun
bo Polaków na Niemców za malo. Rosja kach, czasem bez czucia wzajemnego, ale z 
przez odłączenie Chełmszczyzny od Króle- jedną myślą: Jdbudowy Polski całej, wol~j, 
stwa także stwierdziła, że z Polakami się już nitpodległej. Po dwóch stronach frontu 
całkiem nie potrzebuje liczyć, a w razie potrze- walczył! o tę samą rzecz. Na polach bitew 
by•dość wysłać do Królestwa parę batatjonów ostrzem bagnetów wyrąbywali fundameriły 
wÓjsk. pod Pol kę Piłsudczycy, Bajończycy, Haler-

Pozatem żadne z państw europejskich, czycy, a inni w Paryżu, Londynie i Amety· 

Po trzech dniach uporu i sprzeciwienia 
się władz sowieckich zostało wymienionych 
l 07 Polaków, znajdujących się w więzie
niach moskiewskieh :!:a 36 komunistów, v-.' 
liczbie których Jest 19 żydów, oraz trzech 
takich, którzy woleli więzienie w Polsce, niż 
wolność w Rosji. 

W liczbie wypuszczonych z więztema 
moskiewskiego Polaków jest 79 męczyzn, 

GENERAŁ BRONI SZEPTYCKI PRZE
SZEDŁ W STAN SPOCZYNKU. 

Były mini~ter wojny generał broni S~ani
sław Szeptycki przeszedł w stan spoczynku. 
Pcwodem wystąpienia z czynnej służby tego 
wielce zasłużonego wodza i organizatora po
wojennej armji polskiej jest wyczerpanie fi· 
zyczne, spowodowane długoletnią służbą w 
armjach austrjackiej i polskiej. 

Generał Szeptycki weźmie teraz czynny 
udział w pfllityce Polski, i liczni jego przy
jaciele postawią kandydaturę jego do Senatu 
RzeczyrJospolitej. 

POLACY WYGNANI Z LITWY. 

Do Wilna przybył transport 109 Polaków 
wysiedlonych przez rząd litewski z Litwy 
Kowieńskiej. Transport ten został dostawio
ny przez władze litewskie do granicy pol
skiej. Wysiedleni pochodzą przeważnie z 
Suwalszczyzny, gdzie osiedlili się w roku 
1915 podczas okupacji niemieckiej. Rząd li
tewski odmówił im przyznania obywatelstwa. 

PODWYŻSZENIE PODATKU 
GRUNTOWEGO. 

Ostatni numer "Dziennika Ustaw" po· 
mieszcza rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej o podwyższeniu państwowego 
podatku od g!'untu. . 

Podwyższenie wynosi l 00 procent i do
tyczy podatku gruntowego i budynkowego, 
jak również wszelkich dodatków i przezna· 
czone jest na cele oświatowe. 

Podwyżka płatna jest w dwóch ratach 
począwszy od l do 31 maja b. r. 

w alce o miljony. - Spr·~::;~-i~ ·-= odpowiada star~asztelan ~ny, i oboje zac·.zynaj'ł zabijać :!rzwl wieży Je~eli my panu m:em~ służyć możemy~~o 
~srdiiwie. - Ja dziewczynę tę nie wydam i potra gwoździarni, posługuje si~ przytern młotem, który chętnie to u~zynimy odzy•J:a się gospod~:~rz do· 
fię ją przed wami ochronić. Teraz zaś vrzyszedłBm Fauny przyniotła. bretliwie - boJE} się fednalr, że panu nie duzo z 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerzego Bornes'a, 

tu! aby odnal~źć ową niei!zczęś1iwą_ młodą kohitl!ą - Ta, ! - wola on wreszcie tryumfująco, tego przyjdzie. 

189 
i Jeżeh on:1 Jest w zamku, to ja Ją z pawnośtną ukończywszy~swe dzieło. - Teraz on nam stąd - Zobaczymy - przerywa mu R;tttJr. - Pro• 
odnajdę l • _ . . więcej nie wyjdzie1 I Gretka także nie. Mamy więc szę mi nejpierw powiedzieć, ile osób włuśc1w:e tu 

Nonsens ! Gtupie gadanie l - irytuje się To roowląc, otwtera on kluczem drzw1 leż~ce z tef strony sp')kój i pewność. wtedy do was zajechało i co się z nimi stało. Musz~ 
.Alfred. ·- P!'zocież ja jestem właśnie owym baro w głębi hali i ZPika w nich zamykaji\C l e znów za Co się jednak z Lianą stało? Czy ona ucie• si~ przyznać, że mnie to okropnie dziwi, że bnron 
nem Marwitzeru 1 Ergo, pani baronowa jest moją sobą. . kła z zamku ? Czy wo~e j4 Alfred tak bezpiecz- nie m~ył tak jak wszyscy inni pasaterowie tego po· 
żoną. . . Trupio bladzi i przerażeni patrzą oboje za n~m. nie ukrył, że nawet kasżtelan adnaleM jej nie c•ągu do miasta, zamiast ze swoją i tak już cho.fl 

_ Pit;kny by to był baron, rzeczywtśCle ! - - On ił\ znajdzie - syczy Alfred Idźmy potrafi ? żoną tę uciążliw'ł drogq do wsi wybrać. 
Bmieje się stary szyderczo. - Ja nie jest_em taki za nim l Tea stary nam jest niebezpieczny i zdra· - Tak jest panie - potrząsa chłop potakuJ~Co 
głupi, aby sobie coś podobnego dać wmówtć. dzi nas je51zcze. Trzeba go s!~ koniecznie pozbvć. ROZDZIAŁ CLXXVII. glową. - I mnie to siQ dziwne w\'dawalo l Ale to 

_ Strzeżcie 8:ę st&ry i - przerywa mu były - Tylko wszystko w spokoju i z naLDysłem - Sprzym iel'zeńey w połr•ebie. n!e było jeszcze Bajbardziej zadziwiające w teJ spra. 
aktor, okropnie podrażniony. - Zaskarzę was do upomina go Fanny. - Nie tr~aba się śp10szyć. wie. Ta młoda barGoowa dostała pomieszania zmy· 
waszego pana, barona Foebren, a on was do dyabla Jeateśmy. tu przecie~ z_ tym starym s.am na s_am i na ~ewnego dnia zjawia się Ritte~ w_ mieście,. w słów ~ nie p~zn~wala więcej swego męża Krzy· 
stąd wyp~dzi. ktl_ka. mil w około nu~ ma ~ czł?wi~ka, ktoryby o p~b!1~u którego ONa~ katastrofa Kolt>JOWa miała czata 1 bała s1~ )ego okropnie. Nazywała go nawet 

_ Dobrze 1 Niech pan pisze. Zaczekam na od- za;śc1u :w tym zam?zys~u cos ~~~dztał . . mieJsce: . . . . . . oszustem i mordcrc~. D ść, że była to okropna 
powiedź _ śmieje się stary Bertold. - Wy zaś - Ale on pcbwgme do Wel 1 sprewadz1 sobie l Udaje on SIQ naJpierw na policJę, aby SIQ przed l historJa l 
natychmiast się stqd wynoście. Precz z wami! Ja pomoc - obawia się Alfred. . staw!ć szefowi i wytłumacz)ć mu poco on właściwie Po tym wstępie opowiadają poe!ciwi włościauie 
nie zniosę takiej hołoty dalej w zamku. . . -- Temu możemy lat_wo zapob:ed;: - persw~- przyJ.,.~chał • . . . . . oboje ra~em, przerywając eob1e i uzupełniająu się 

z dzikiem przekleństwem na ustach rr.uca s1~ du)e Faony. - :rylko me traćmy czasu. W ra,.Je N1e moze su~ Jednak wtele dowtedz1eć, gdyż naprzem1an, wszystko co Ritter tylko w edzieć pragnie 
·Alfred na kasztelana, lecz ten ostatni podnosi groźnie potrzeby sprzqtm~my starego. sprawa ta dotychczas bardzo jest ciamoa i zawikła- o Lianie, i co si~ z nią w domu ich działo. 
swą laskę i ani na krok nie ustępuje. l -A Grata?_ . na. O b11.ronie Marwitzo i ~onie jego nic jeszcze tu Detektyw przysłuchuje im si~ z uwagą. - Sta• 

_ Zmierz się pan zemną l - wola on do pie· - Tę _na _raz1e zostawl~y ta?J,g?zte ona s:~ nie wied~ą. _ i ~iejsca pobytu ich. o.dk~yć nie mogli, wia on im niezliczone pytania i dowiaduje się przy1 
niącego się ze złości aktora. teraz. zn:!Jduje. Stamtąd mo ucteKme ona n::Jru ~1tter w1Jzt więc, ze tylko na s;eb1e 1 pracę swojll tE\m o · nazwisko owego przypu3zczalnego Kurta. 

Lecz Alfred trzyma sią po tchórzowsku z dala przac1ożl _ . Jest zdany . Nie wied?ą <•ni wprawdzie dokładnie, czy on si~ 
od grubej podniesionej laski kaszt~iana.. _ ~odna para w~aca do swmch komnat 1 naradz1 N11ją_w~~y ~ob1a wóz i konie, _jedzi9 on do w:si, n~zywał Foehren, ale Rittera to ju~ ani na chwil~ 

Fanny stara się jeszcze raz ułagodz1ć tę sprzecz- su~ zywo, C? daleJ ?oczą6 w kt6reJ w1dzumo barona Marw1tza podobno me me zmyla. 
kę i staremu oczy zamydlić. Nie ud&ja jej się to Po krótktm czaste w.ychodzi .Al1red ~znów n~ długo P.o katastrefie z żon~ i przyjacielem, s"Yoi~. 
jednak, gdyż on jej nawet nie chce słuchnć.. . . podw~rze, a .Fauny zos.taJo na r~z1e. w hab. W C]J, Zlll!Jduje on z latwosc1ą chatę •. w. ktoreJ s~~ Ten drugi zaś, ktary się podawał za barona 

Marwitza, to był z pev!nościa Alfred, towarzysz Olgi _ Jeżali nie opuścicie zamka dobrowolme 1 nte nach 1 wyrazie twarzy ICh przebiJa st~ ponura sla- baron zatrzymywał. Gospodarze chatki te) przyJmuJą 
F.==""' wy.iacie m1 tej niewiasty, którą tu więzicie i mai· nowczość i nieugiętość. go ze zdzjwiemem, szczególnie gdy słysz14. że on 

trelujecie - mówi stary Bertold stanowczo i ener Oc~ekui"\ o~i oboje starego kasztela~a, który ~ię równie~ p:zybyl po to, aby się u nich co do barona 

kombinuje zarnyś!ocy detektyw. - Liana nazy
wała i przeklinała go przecież po teru imieniu ci 
ludzie to slys1.eli l Ritter nie ma więc co do t~go 
naJmniejszeJ wątpliwości l 

pro 

Su l 

gicznie - to ja wus natych·oiast w ręce policji w~eszme ukazuJe Opusz~~a .on zam.ek _ mnem wyj Kurta po•nformo~ać. . . . 
oddam. Wtody się okaże, co z was za ptaszki. ściero tak, że bal~ omiJa 1 ukazuje s1ę znów na - Ach, J ame! Ilu tu luJzt JUt było, aby su~ o 

-· PrzyJdźeis do rozumu, człowieku - przery· f odwórzu. . • . to samo_ co. pan. pytać -.odpowiada kobieta. -
wa mu Fanny znów prędko. - 2ona mego brata Jest on. zupełme sam. Czy me udało mu s19 Nawet Jaktś książę •. wuJ pan~:~. barona ... kogoś 
także uciekła, i nie mamy jej więcej w swojej mocy! odoale2ć Ltaoę? tu do na<~ wysłał! Co my jednak mcżemy powi -
Jakież wy możecie wier.r.yć i w&gą przywiązywać ' . ~a j11go widok cofa się Alfre.d po~ s~lepienie dzieć, .kierły sami nic ni~ wi~my ~ak to możliwe 
do togo co mówi ta szalona dziewczyna? w1ezy. Stary spostrzegł go, ale me zdaJe BIE) zwr • aby om tak bez śladu zmknąć mogh_ 

- Ach co 1 Szkoda nawet słów d a tego sta cali na to uwagi. - Nie o to do was przyszedlt.ro, moi dobrzy 
~l go durni~ - zgrzyta AlfreJ. - Niech spróbuje . ud~vka on. spokojne drzwi prowadzące do lud,~o - przerywa ko~isarz wymownej kobiecie. z 
v. rkonać swoje groźby, to zobaczy, że go ze wszech Wioiy 1 wchodzi po s<. bodach !la gór~. uśmtecbem, - W1em Ja dobrze, że wy o tern me 
bt:ou wyśmieją 1 Co do Graty zaś, jestem pewny, G:dy Alfred po. chwili . wychodz~, zn~jdt;~je ~n wiedz~eć nie możecie. Chod~i tu jednak o inne 
~e i'ł znów w mec nasz'ł dostaniemy. drzwi znów zamkm~te. Rownocześme zJaWia s1ę kwestJe. 

Ale Alfred był w posiadaniu portfelu Kurta· 
on go mógł wziąć ? Czyżby Kurt nie skonał 
swsj katastrofy kolejowej, lecz został 
przez byłego aktora na zlt-cenie Olgi ? 

W tlłktm razie 1 baron Foebren rnu 
módz. Był przeciet w tym Sitmym poetągu 
dem no i z baronem Musiał wiQc być je{!o 
nikiem tak co do zamordowama Kurta jak i 
wadzenia Liany. To jest jasne l 

Cóż si~ jednak w rzeczywistości z Kurtem stąło . 



• 

Str. 2 

Dr. GI' ciaoo de Olheira 
operator- akuszer 

Leczy m!13ażoro elektrycznym, reuma
tylw, newralgje i parali~. Bada nos, 

us7.y i gardło. 
p, zy ul 15 dA Nuvembro 93 oa piętrze 
nad apteką 'Tflll. Telf,fon 575. 

TERMINY WYMIANY STAREJ 
WALUTY NA NOWE. 

Są następujące: 
l czerwca 1924 rozpoczccie wy~ 

UliaDy m.uek na złote 
l lipca b. r. - marka przesta 

je b ć prawnym środkiero Jjłatni · 
czym; wskutek czego nie b~dzie 
już obawiazim jej przyjmowania, 

1 listopada b. !'a rozpocznie si~ 
wymiana biletów zdawkowych na 
monet~ metalową. 

l stycznia 1925 - bilety zdaw· 
kowe przestaną być prawnym .środ 
kiem płatniczym 

31 stycznia 192o-ustaoie WY· 
m1ana biletów zd<1wkowych na 
monetę metalową, wsk 1tek czego 
bilety te po tym terminie tracą 
wszelka wartość. 

31 maja 1925- marka pol~ka 
do tego czasu nie wymieoi'Joa traci 
wszelką wartość płatniczą. 

Od l czerwca 1925 - czyli po 
roku od rozpoczecia procesu prze· 
walutowego (przemiany marki na 
złoty) obowi&zującym i jedynym 
prawnym środkiem płatniczym. 
maJącym nieogrsnkzoną moc zwal• 
niania od zobowiązań- jest złoty 
polski 

---------------------------
Rózne wiadomości. 

WYZYSKANIE SWIA TŁA. 
SŁONECZNEGO. 

Z Kairu. stolicy Egiptu, donoszą, h 
pew en Amerykanin nazwisktern M 
Sc~a:n11n dokonał w Assuranl: szeregu 
d świadczeń z zastosowaniem energji 
sto ne~:znej do celóOĄ praktycznych Był
by to wynalazek niezmiern~j wasi. 
Angl'i wystarc~y w~gla zaledw•e na 
sto Jat. Ameryka jest zabezpieczona na 
tys•~c lat, należy jednak przypuszczać, 
ż e ost;cu~dny ten, a praktyczny naród 
nie zechce sit dzielić skarbami z zubo· 
ż łą Eur"pą Źródła nafty wyczerpią 
S 'O za lat 60 Jadnem słowem przysz 
ł ść przed"awia S'~ dość czarno. To 
t ż ucteni z zainterasowaniem śledzą 
W~. yniki badań ~c:hamana. 

FOTOGRAFJA PRZE~ŁANA 
TELEGRAFEM 

A merykańska korporacja radjotele· 
graf czna przesłała. niedawno radjotele 
grafem (telegrafem iskrowym) do stacji 
świeżo zbudowanej w Warlizawie i z 
powrotem, a wioc na odległości 9000 

mil angielskich fJtogrdlę swe~o pre· 
zesa, generała Jamesa Guthrie Habordł. 
Reprodukcja telegraficzna fotografjl, po 
przeby,iu t&k olbrzymlej przestrzeni 
okazała się doskondą Wynalazcą sy · 
stemu wżytego w danym wypadku jest 
Amerykanm E F W. Alexander. 

DUCH IWANA GROŹNEGO W PA· 
ŁACU LENU~Ą. 

Żołnierze Czerwonej Armji wyzna
czeni do pełnieni• straty w pałacu, w 
którym przebywAł Lenin, odmówili 
pewnego dnia służby. 

Powodem tej niezwykłej odmowy 
bylo to, źe w ciągu dwóc:h po sobio 
nast~puj.oycb nocy dokonano tajemni· 
czych urnachów na szyldwachów, pll· 
nUJ)\Cych jednego z wejść do pałacu . 
Jednej nocy został szyldwach zab,ty 
pchnltciem sztyletu Szyl4~aC'h posta 
wiony na jeeo m1ej!ICU nocy następnej 
znalez•ony został w stanie be:z;przytom· 
nym. Kiedy go przyprowadzono do 
przytomności opowiadał, że ujruł przed 
sob~& poatać, która z twarzy i stroju 
podobną była do cara Iwana Groźnegl) 

Iwan Grożny miał przemówić do 
szyldwacha: .oszukaliście i sprzeda· 
liście Rosjo, popchn.;hśc:ie J'ł do błota 
i dlatego musicie być zninczeni• 
Władze sowieckie twierdz4. źe duch 
Iwana Grubego był poprostu przebra
nym i ucharakteryz!>wanym odpewie
dnio antybolszewikJem Żołnierze Czer 
wonej Gwardji nie wierz14 jednak temu 
wy1aśnieniu i twierdzą, ie pałac, w 
którym przebywał Lenin nawiedzany 
jest przez ducha carskiego Wtadomość 
o tem szerzy zabobonny popłoch wśród 
garnizonu molkiewskiego. 

WALKA Z MAtPAMI NA MORZU 

Do portu nowojor1kiego zawinął pa 
rowiec kompanji )lambur•ko•amerykań 
sklej, .Montana•, prtywoźąc wtelkt 
ładunek dz,kich zwier~,t dla ogrodów 
zoolog cznyth. Podc:&as podróży załoga 
parowca przeżyła chwilo strachu nie• 
lada, wskutek bowiem gwałtownego 
kołyunia s1~ okr~tu na oceanie, uległy 
uszkodzeniu klatki, zawierające sześć 
wielkich małp i dzik e zwierz~ta roz 
prószyły sto po okr.;cie. Poaromca 
iedna!.t zwienąt, Hans Ftmm, choć o 
kuli, stracił bowiem nogj} w czasie 
wojny, stan4ł śmiało do walki ze zbie
gami i po cioźklłm, trwaj4cem kilka 
godzin, zmaganiu 1i9 z niemi zdołał 
m,.łpy opanować, oprócz jednej, którlł 
musfał podczas walki zabić. Przebiego· 
wi niezwykłej tej gonitwy i walki na 
pełnem morzu towarzyszył straszliwy 
ryk innych dzikich zwierz,t, zamknio
tych w klatkach i przerał""~nycb za 
mie!zaniem, ktOre ttywołały zbiegło 
małpy na okr~cte. 

Towarzystwo Polskte w S. Paulo za 
prasza Szanownych Rodaków na Nabo· 
.teństwo, które się odbędzie w niedzie
lę 22 b m o godzinie 10 rano w ko· 
ściele Sao Gen~alo, Pra<;a Joiio Mendes. 
Odprawi mszę św. i wygł(lsi kazanie 
Przewieleboy Ksiądz Proboszcz Drapiew 
ski z Kurytyby. Zarząd. 

Z głębokim szasunkiem 
Andrzej Krzy~anowski. 

TElEGRAMY 
Polska Wal'szawa 13 -Prezes 

ministrów a zarazem mimster skar• 
bu p. Grabski przedłożył dn. 11 
b, m S,,jffiJWi spra Wozdaoie Z do t 
tychczasowego położenia f10anso 
wegp kraju. P. Grabski wykazał 
Sejmowi, że mimo polepszen!a 
stosunków ekouomiczoycb Polski1 
przesilenie finansowe jeszcze nie 
zupełnie zostało załagodzone i dla· 
tago prosi Sejm o udzielenie rz~· 
d'1Wi dalszych wyj~tkowych praw 
finansowych, któreby mu pozwoliły 
przeprowadzić reformy potrzebne 
do ustalenia stosuoków ekooomicz· 
oych państwa. 

Warszawa 13. - Dooosz!ł z 
Wilna, że przed kilku dniami zo· 
stał tam otwa1ty pierwszy Kongres 
prawników polskich. 

Francja. Paryż 13. - b m. 
Prezydentem FrancJi, w miejsce 
p. Aleksaodra Milleranda1 który 
zrezygttował z prezydentury, wy 
brany z lSi ał 515 ełosami p. Gastoo 
DoumergueJ dotychczasowy~ prezes 
Senatu. J go współzawodnik p. 
Paul Pa1olPve otrzymał 309 głosów 

Paryt 13. - Były prezvdent 
Francji p M•lleranda wydał do na· 
rodu m !llfcst1 w którym ostro kry· 
tykuje niepatrjotyczne i oie!toosty
tucyJne postępowanie lewicy i w 
którym zarazem zapowiada walk~ 
w obron•e wolnoaci, republiki 
i Fr~mca 

Japonja. Tokio 13.- Opuścił 
JapODJe .• mbasador SLanów Zjedno· 
czonvch p. Cvro Wood. Wyjazd 
iego da okazje do wrogiej maoi
fe.,tacJi przeciw Stanów Ztedooczo• 
oych. Samemu ambasadorowi oka· 
zano wi..,łe sympatji za 1ego poży. 
tecznl\ l Judzk~ działalność pod• 
czas ostatniego trz~sitima ziemi, 

Tok1o 13 - D01a 9 b. m. baa• 
da uzorojonycb Japończyków wpa· 
dla do hotelu ,lmper!alc w chwili 
gdy si~ tam odbywał bal kolonij 
zagraniczuych i pr~erwali go• Naa 
pastnicy zaczęli tańczyć ze sobą 
i obratać ohecnych na balu Ame
rykanów. W koflcu banda ta usi 
łowała oprowadzić dwie Amery
kanki, k:óre zemdlały. 
Fakt ten jest zapowiedzią dałszych 

i to gwałtownieJszych demonstracyj, 
wrogich Stanom Zjednoczonym, 
mająeym na celu wyjazd z Japonji 
wszystkich Amerykanów. 

Inne bandy napadaj(\ kinemato• 
grafy i wzywają je1 aby nie wysta· 

wiał{ filmów amerykań,:;kich. Sceny 
te, gdy się CZĘściej powtarzać bQd!\ 
mog~ być przyczyną zakłócenia po. 
koju światow('go. 

A wszystko te spowodowało no 
we prawo emigracyjne Stanów Zje· 
dnoczonych zakazujące imigracji 
japońskiej. 

Waszyngton 14.- Rząd Stanów 
Zjednoczonych odpowiedział ju~ na 
protest rządu japońskirgo1 z po 
wodu uchwalenia nowe1 ustawy 
emigracyjnej. UJpowiedz ta jest 
dana w łonie pojednawczym. 

Bługarja. Sofja 12. - Rząd 
grecki zaproponował Bilłgarji bez, 
po~rednie uregulowanie sprawy 
przyst(pu do morza Egejskiego dla 
Bułgarji. Grecja jest gotowa w tym 
celu ust~pić Bułgaqi cz~ść terv· 
torjum swego, podobnie jak to u
czyniła JugosławJi w Salooice. 

Albanja Rio de Janeiro 13-
Rewolucjomści albańscy opanowali 
ju~ prawie cały k:.-aj. Ostatnie wia 
domości informują, że zajęli także 
El Bassan i stolic~ Albaoji Tiranę . 
Dyktator1 pierwszy minister i człoo 
kowie rządu uciekli do Włoch. 

Rzym 13.- Skutkiem ostałoich 
wypadków zaszłych w Albaoji rzą 
dy włoski i jugosławiański posta· 
oowili nie mieszać sio w sprawy 
wewn~trzoe Albaoji, aby w ten 
sposób uniknąć zatargów polit~cz 
nvch i nie zakłócać przyjaz 11i mi~. 
dzy temi państwami istoielącej. 

Rosja. Moskwa 12. - Dzieo 
niki donoszlł, że w Taszkencie i o 
kolicv dało si~ czuć siloe trz~sienie 
ziemi1 które wyrządzlło znaczne 
straty materjalne. 

Londyn 14.- Z Moskwy dono 
szą, że Instytut Robotniczy zapro 
ponował zmiamę kalendarza rosvj· 
skiego w ten sposób, aby rok mi d 
360 dni1 12 miesi~cy i każdy mie· 
siąc sześć tygodni pięciodlliOW17ch 
Pi~ty dzteń ma być dniem odpo· 
czynku. Zgodnie z tymże prgjektem 
robotnicy pracować mają 9 godzin 
dziennie. 

Moskwa 15 - Rząd sowiecki 
posłanowił wykluczyć z uniwersy 
tetów rosyjskich wszystkich stu 
dent6w1 którzy nie ;uleżą do ro· 
dzio robotniczych. Skutkiem tego 
~arzadzeoia iłoM studentów w uni· 
wersytt!tach zmniejszyła się do 26 
procent. 

- Ostatnia statystyka zaznacza 
zmniejszenie się obecnych zb•orów 
pszenicy w prowincjach położonych 
nad południową i dolną cz~ścią 

rz"ki Wołgi. Przyczyną lego 
być długotrwałe deszcze. 

Niemcy. Londyn 14 - Ko· 
respondent dzie mika angielskiego 
»Daily Mail c donosi z Rotterdamu, 

Nr. 

w Holandii, ze został tam zatrzy . ..,_ __ _.. 
many pociąg, który przewoził• z 
Ameryki do Niemiec 6 karabinów 
ma~zynowych, broń wszelkiego ro· 
dzaju i ogromn~ ilośó amun:cji. 
Władze holenderskie wdrożyły 
ś!edzt~o. 

Berlin 14. - Doia 9 b. m. ~od1 
czas przejazdu przez rzekę Ren 
zatt~nęła łódz wraz z pasażerami, 
Sześć osób utopiło się, a znaczna ze 
ilość pa8ażerów odmosła poranienia. się do 

R10 de Janeiro 14. - Dono .z~ Rzym 
z Berlina, że nowo utworzona or· g;uuu"'''"' 

g<Jnizacja faszystów niemieckich ma 
na celu przedewszystkicm powtórne 
zaprowadzenie monarch)i, oiepłace· 
nie odszkodowań wojenoych i znie· 
sienie rządów parlamentarnych, ••8,8811@Q~IIII'~ 
Ponadto wiadomości telegraficzne ·····
mformuJą o !stmeniu w N1emczech 
lak zwau,~go •wojska czarnego• z Ml186t:t.acDaCI 

czasów cesarstwaJ które przygoh 
WLIJC sie do wo1ny wedł:Jg metod 
JrzvrQtych w WOJSku regularnem, 
Dzienniki angielskie skutkiem tego 
wzy\VaJ~ rządy al;anckie do zaostrze, 
oia kontroli wojskowej nttd Niem· .,. ... " . .,..,." 
cami. 

Rio de Janeiro 15. - TelE>gra' ~ ....... ~···J 
my nadeałane z Lond you donoszą1 
że Macdonald premjer angielski lll'ld\J~"''11' 
i Mussolini premjer włoski uiyją ~ueszc:zac 

wszelkich śr:'odków, ateby Niemcy 
przyj~te zostały do Ligi Narodów1 
gdyż tylko w ten sposób moze być 
zapewnion1 spokoj Europya 

- Pod pretekstem trudności w 
uzyskaniu kredytu ogłosiło ban· 
kructwG w Hamburgu 113 firm han1 
dlowych. 

Rio de Janeiro 16. - Donosza 
z Berlina1 że kanclerz niemiecki 
Marx oświa 1czył1 że Ha da państwa 
zatwierdzi wkrótce plao płacenia 

odszkodowań wojennych przedło'thollZiltce 
żony przez komisję międzyoarodo. 
wych znawców finansowych i że 
nacjonaliści niemieccy nie będ~ 
mogli temu przeszkodzi6. 

Cbili. Rio de Jaodro 14. -
Donoszą z Santiago stolicy Chili1 że 
w całym kraJU tamłeJSZ'fm i wzdłut 
gór Andów dało sit: czuć dnia 10 
bm. silne trzęsit:Jnie ziemi. 

Stany Zjednoczone. Wa· 
szyogtoo 15. - Kandydatem na 
przys~łego prezydenta Stanów Zje1 NOWA 
dooczonych został wybrany naj· 
wi~kszą iloaci~ głosów obecny pre• 
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- On nie żyje! To nie ulega tadnej .,tpli• stolicy, etrzymuje on depeuo od swego pod· nam tam podaó flaszk~ wina, l postarać sic, aby dzieć, żem niczego nie zaniedbali Nie umit SO· 
waści - mruczy Rttter ponuro. - A Liana l władne1o Mtllera, nikt nie przeszkodził. b1e dotv• h czas wytłumac1yć, jak one obie stam. 
żona jego ? Co ten łotr z ni14 zrobił i dok'd ją Dz,ała to na niego j11k pr&ld elektryczny. Pod· Dobrze, w1elmotny panie! - dyga gospodarz ł!ld wydobyć si~ mogły! 
zawlókł? skakuje on w -rost z radości l .tost mu to zupeł· uniżente - O niebal - j~czy baron i pot kroplisty 

N1e ~draduiąc poczciwym włościlnom myśli nie jasne, co M1ller przez ,znaluiony ślad' chce Potem przyn9si usłutnie Ż4dany obstslunek, na czoło mu wyst~pUJe. - Teraz y,szystko wyj· 
swoich, pyta on .1alej: puwiedtaee. Wyjeżdża on natyohmiast ltu1jerem zaświeca lampo i zasuwa firanki u okna G.iy dzie na wiench jak oliwa l Ach, pocom ja siv 

- Wt~c baron wyjechał st~&d z ~onlł swo. do stolicy półniej wychodzi, zasuwa Alfred drzwi od środ- do tej sprawy wtrącał? Teraz i mnie do od po· 

1 
ją do miasta, co? Czy wiecie, dok!ld on tam za. Jedzie on nie przerywaji}C: podróiy swej de ka na rygiel. wiedziałoości pociągnil l 
Jechał ? • m ejscowolci, w któreJ go Mtller oczekuje, wy - Po co to? - pyta baron. - Tak żle jeszcze nie jest! - mityguje go 

- Pewno, pa!lie l WoźRica kilka razy nam sławszy poprzednio tylko telogram, donosz~&cy o - Aby nam nikt nie przeszkodził. To co ja Alfred - Jeżeli teraz rozsądnie i energicznie 
to powtórzył - odpowiada chłop i daje mu dal• Jego przybyciu. panu mam do powiedz;,ma, tego nikt inny sły- postąpimy, to j~szcze wszystko uratowane byc 
ue informacje. . . • • . • • • . • • • • • • . . . . . azeć nie śmie! moiel 

Podzi;ltowawśzy im za ich wiadomołci, wra- Baron Fobren zatrzymał si~ z końmi we wsi - Hm! To brzmi bardzo niepokojącol - - W jaki S!'Oiób? - bada baron. 

niż si" spodztewał l Teraz cbodzi &łówme o to, musi dlatego nakarmić swoje rumaki. prtdzejl siłami musimy naradzić! bzcJro:SCI 
ca Ritter do miasta D:>wiedział on ei~ wi.,cej Ma on do zamku jeszcze kUka godzin drogi, i l mruczy baron zaniepokojony. - Mów pan czem - Co do sposobu to si~ właśnie wspólnemi 

aby pfzyjść na trop Liany, a to nie będzie wcale Gdy około wieczora c:hce dalej wyjecbać - Wie pan, że ja przywiozłem żon~ barona - Ja nie widze żadnej drogi wyjścia, jeżeli 
t ,k łatwo gdyż tak chytry i wypraktykowany zajeżdła nagłe konny )ezdziec przed gospud~ Marwttza na pański zamek? - pyta Alfred. - one obie uciekły. au:~;Guo:tll'l."~l!iiu 
łotr jak Alfred Wanzel, nie pozostawia śladów Baron wygl,Ja przez okno sweao pdr-.ju 1 po Czy ona P"nu powiedziała, że si~ tam też na- Ależ one przecież jeszcze SI& w zamku! 

W mieście odszukuje komisarz najpierw ten jest Alfred. - Tak je'tl Wiem i o teml u tego starego draba, u kasztelana! .,..,, .. v.~-.~~·-
za sobfł. lznajo ku swem\1 zdumieniu, że owym m~źczyznll rzeczona hrab1ego znajduje? l Jedna .. powied&iałem panu to już przeciet ... jesl 

hotel, w którym sio Alfred z baronem Fobrer Z skoczywny z konia wchodzi były akt"t dn - D .. bczel Mogo panu wi~~ wszystk4 reszt~ - A drug11 ? 
rozstał i do którego sam z Ltanll ujechał. gospody i obaj Wl?ólnic)· Olsi spotykaj• sio nit powiedzieć! - ciun1e byly aktor dalej. - W1e Ltana? DJ&bli wied~lł• g4zie ona si~ scho, 

Gospodarz owego zaj•zdu daje mu chotnie spodzianie. l'4~ przecież kto to jest, niepr1wdd? Ja wraz z wda! - burczy były aktor gmewnie. - Szuka· 
informacje, i Ritter dowiaduje sio tu, że owa - Csy to doprawdy pan l - weła aktor i Fanny postopowaliśmy dotychczas zgodnie z ży- liśmy za ni~& cały dzień; i kasztelan szukar i zna, 
pl:'zypuuczalna żona barona była w nleprzytom- wycilłga roko ku baronowi. - Goapodarz wlaś· czeniami hrabiny. Wczoraj w nocy uciekły nam leżć nie mógll Pewnem jest tylko, że ona z zam' 
nym stanie, i ~e oni niebawem w dalnil drogo nie mi te powiedział, a Ja nie chciałem sobie jednak obie nasze pupilki, rnimo, teśmy JUŻ lo ku uciec nie mogła! 
s'~ udali. nawet wierzyć, gdyż pan przyjazdu swego nie ptoj na nie uważać nie mo1111 Baron oddy4:ha z ulgą. Pokonawszy pierwszy 

oznajmił. - Ot djabłat - woła baron Foebren prze· strach, przycbo:izi on teraz do siebte. 
7 Dok~d ie~nak? Tego, tylko od woźnicy - Przyjeżdżam ze zlecenia hrabiny Olgi l - rdony. Co to za fatalna h•storJal Ale ten stary! mruczy on - jest on 

d~wled~'t>Ć SI~ me było mozna,_ a Alfred odpra· odpowiada baron chłodno, i udaje, że podanej - Niech pan dalej słuchał Jedna... to jest nam teraz nieprzyjacielem i może nas wszyatkich 
w1ł 8? Już. w n•stę~nej wiosce, l kupił sobie tam sobie rolci nie wid~i. J' chct zobaczyć, Jak tu Gretka, uciekła i schromła Slf w wieży starego zniszczyćZ 

PO 

~óz ! k~nte. Wotn.tca, którego on ~otem naj•ł r~ecty stoją, gdyż hrabin& niespoko1na. te od k•sztelana, ktoremu n~.turalme wszystko opow e - Temu właśnie musimy zapobiedz - od· 
Dl? ?.Ja-wtł s1~ WtęctdJ . ~.i nikogo Więc dalszych was juź dawno wiadomoś~i nie miała! dztała Stary wzi4ł dziewc.&yno pod swoj4 optek~ ~ywa si~ Alfred stanoweto - Czyż pan tako 
wta<'~omośct ust,gnąć nt? było rroźn~ l A ja chciab'm włalme telearaiYI do niej 1 :1ie chce jeJ W) dać! w~alci,iel nie ma nad tym starym idjotą żadnejm ... uu"~''" w 

Tu W'~C gubi R tter siad. Co daleJ począó? nadać, i o pana przyjazd prosić, panie baronie, - Mój iSożel To jest przecież okropne! Czy władzy? na wzgOr 
Nie przeczuwa on ~e !<urt !yje, i źe sio w gdyż trzeba nam konlocznio pańskiej pamo~yl - stary Bertold o wszystk1em WJe? - wola baron - Nie, nie mam najmniejszej nawet r_,_N __ i_o,r- trupa wu: 

pobliżu zrtsjduJe. R1tter dowiedział s;4 wpraw puerywa :nu Alfred gwałtownie - bardzo szczv· Fobren rozpaczliwym tonem. - Cóż ja teraz mam mu nic do_rozkazu. On ZU?ełnie jest 
·~z·e, że w jakiejś ch•tce budnictej leży jakiś śliwie 1io wioc zło!ylo, że pan już tul poczn~! On przecież nie bgdzio milczał! leźn) odemnie. Forgelmł 
~h ry, którego znaleziono pół martwego i obra - Jakto? Co sit stało? - pyta baron zanie· Naturalnie; że nie! Groził już nawet, że - Ale jeżeli pan pójdzie ze mną i potwierdzi na sznur 

a<l,.wanego w lesie Jakzeź mu jednak na myśl pokojony nas odda policji! ~szystko, c:o jak powiedziałem, to przee1eź ten tago opus 
pr~yjść mogłfl, że ów przypuuczalny amerykań O .. to sio nie daje dwoma słowy wytlur - Ach. w takim razie wszystko stracone! - stary dureń orzyjdzie do rozu'!lu tego s 
skt doktór bvł w rzacz.ywistuśc1 mkt inny tylko mac:z;yćt - m '1w1 Alfred chłodno. - C w nie ma lamentuje baron Fobren. - Panie! Cóż pan naj Kto w1el Ja zrobi~J naturalnie wszy1tko co było p 
b -ran Msrw,tz? tu pok.)jU, w którym byśmy bez św:adków po• łepetego nabrotł? To na nas wszystk1ch skuptć b~dzio w EllOJOj mocy. odda· 

Gdv ś·~ R;tter nastopnego dnia z cioźkim ser. mów1ć mogh? si~ moźel Dlaczego pan n1e strzegł lepiej powie· 
c ·m decyduje odstąpić od dalszych. a nie obie· - Wejdz•emy tu do przyległej hby, pama rzonych pieczy pana kobiet? (Ctu dalsr;y na~ttPi). Wilhelm F 
,ujflcych ~ielk ~h re,ultatów badań, i w.r6~i·ć do 'llspodarsul -woła ~aron na oberiyst,.-PfOSif - To tak łatwo mówić! Most śmiało po•ie· i liczy 



la Rolników!- F bryka nawozów w Kurytybie "ROGGE" 
amia m Sz:nJOwnycb klienrów i przyiacieli. że rozdaj., za darmo ziarno pdzeoicy Polysu 142 na zasiew. Każdy kolonista, Hóremu potr· eba nawozów ni~ch się zapyta przed 

111e1111e1m u • R~~t'goc 0 ich cen~ i jakość. Poniewat posiadamy własną fabrykę nawozów, !l)oż.-my sobie P.ozwt•lić BPrzedawaó nawozy taniej niż inni, którzy z ta~r7k je sprcwadzają. 

Avenida Cand1do de Abreu N. 128 -130 - Telefon 280 Ctirityba Parana t-8 

----------~------------------------------
p, Coolidge, a na wicepre· 
generał Dawes1 kierownik 

narodowej komisJi znawców 
nsowych, wydelegowanej do 
dania stosunków finansowych 

cby. Neapol 15--Wulkan 
r._,,._,, .. sz jest znowu czynny .. 

zakazały turystom zbliża· 
nienia się do wulkanu. 

_z' Rzym 15 - W stolicy Włoch 
q budziło wielkie zaniepokoit::nie ta• 

·cze znikni~cie znanego połi· 
i milio,nera, deputowaofgo Mat 

Przypuszcza s i~ ogólnie. że 
on of1arą zbrodoi politycznej. 

Szanownych naszych korespon· 
, którzy nam nadesłali swa-

korespondencje, a których do
z braku miejsca nie umie· 

w "Gazecie Polskiej, prze· 
za zwłokę i prosimy o 

cierpliwość, a zarazem o· 
,...,. ... ,....,.,, że ich korespondencje 

11u~"L.~"'""' będziemy w miarę wol· 
miejsca. 

z powodu święta Bożego Cia· 
następny numer lJ Gazety Pol· 
· · wyjdzie dopiero w następną 

Z Kurytyby. 
ÓZ~!ANIE SIĘ POCI.Ą,GÓW 

KOLEJOWYCH. 

Od dłuższepo czasu pociągi przy 
dzące z Sao Paulo stale sią 

ją i to nie o kilka lub kil· 
§ci e minut, lecz o kilka go· 
Przed kilku dniami pociąg wie, 

spóznił sie nawet o 6 go 
i 40 minut. Winę głOwo~ po· 
tu poci~gi Sorocabany, które, 
jąc na pociągi z linji Sao 

o-Rio Gra ode, tracą godzinami 
'którego naturalnie później 
bić nie s" w stauie. 

W A KOMP ANJA BUDOWY 
DOMÓW. 

Przed miesiącero zało~ons zosta• 
w Kurytybie przedsiębiorstwo bu• 

ne pod nazwą »Empn•za de 
rucG-5es Paranac. Może temu 

które buduje !1.k 
domy na wypłat i na bardzo 

warunkach, uda si~ ch o• 
w cz(ści złagodzić dotkliwy 
mieszkań i wysokość czynszów. 

MĘŻOBÓJSTWO. 
Dnia 8 b. m. w niedziel~ na ko· 

D. Pedro, położonej w mu 
pjum kurytyb!3kiem niejaka 

yna Ro~ańska pod wpływem 
~ci zabiła swego m~ża Józefa 

zadawszy mu nożem 
aULII\1\łl\ł w brzuch. Przyczyn" tegc 

Z Paran.y. wytqżyła wszyslk1e swe siły 1 aby 
spraw~ tę wyświetlić. 

POMIESZANIE ZMYSŁÓW PRZY, 
CZYNĄ SMIERCI. 

Tomasz Olejnik od dłuższe~o 
czasu cierpiał na pomi~szanie zmy• 
słów. Spokojny, nikomu nic złego 
nie czyniąc, wałesał się po ulicach 
Araukarji wzbudzaj4c a jednych 
Ltośe, u drugich niesmaczne żarty. 
~areszcie Opatrzność Boska zlito· 
wała si~ nad obłąkanym i zabrała 
go tam• gdzie nie drw1ą z nieszczę. 
śliwych i gdzie wszystkie doczesoe 
kończą si~ cierpienia. 

Alf.mdf\ga rioska skoo[skowala 
3 fałszywe noty b"okowe 200•mlł· 
reibowe estampy 15, serji 1-a, 

Dnia 8 b. m. przechod~ący nad 
brzegiem rzeki lguassu spostrzegli 
na powierzchni tej rzeki pływajj\ce 
zwłoki Tomasza Olejnika Prawdo· 
podobnie nie zdając sobie s):'rawy 
z tego co robił, Olejoik wszedł do 
rzeki i utonął. 

Z S'.to Paulo. 
ZBRODNIA BRATOBÓJSTWA. 

W miasteczku Araraquua za· 
mordował Syryjczyk Jose BucaleioJ 
tamtejszy kupiec, własnego brata 
Salm~ Bucaleina przez ~adanie mu 
pchni~cia ::.ożem w ~iersi. Następnie, 
chcąc ukryć swa kainowską zbro 
dni~1 zaciągnął zwłoki brata nad 
brzeg pewnego strumyka i tam u 
krył je w krzaku bambusu 

Zwłoki zamordowanego jednak 
zostały wykryte, skutkiem czego 
nowoczesny Kain ociekł i dotych• 
czas nie został uwiąziony. - Kara 
jednakże go nie minie i ohydny 
bratobójca pi er w ej czy pćźoiej o· 
trzyma zasłutooą kar~. 

PRZYPUSZCZALNE PODROŻENIE 
PSZENICY. 

Z gf«=bi stanu Sao Paulo do~o· l 
"Szą, że z powodu zupełnego braku 
pszenicy, pierwszorz~dne młyny 
stanu Sao Paulo prze~tały funkcjo-· 
no wać. 

Inni powiadają, że rozsiewanie 
takich wiadomości jPst tylko pre· 
tekstem do tJodrożenia ceny psze, 
nicy, mąki i chleba. 

S,AMOBÓJSTWO. 

»O Diac umieszcza nast~pujący 
telegram: W Santos dnia 11 b. m. 
nad ranem odebrał sobie życie W! • 
strzałem z rP-wolweru, skierowanym 
w serce, Niemie!: (?) nazwiskiem 
Aleksander Hobrowski. W pozosta, 
wionym liście samobójca oświadczył 
że odbiera sobie życie, paniewat 
przegrał w rulet~ wnystko, co 
posiadał. 

Z Rio de Janeiro. 
ODEBRAŁ SOBIE ZYCIE Z TĘ

SKNOTY ZA ŻONĄ. 

Sao Paulo dn 28 maja 1924. 

t 
W dniu wczorajszym po krótkich 

'ierpieniach zmarł ś. p. Alfred Kamler. 
pozostawiwszy ofca, matk~ i brata w 
nieutulonym żalu. 

S p. ·Alfred urodził si~ w Sllo 
Paulo (Brazylja) dn . 6 czerwca 1899 
roku i był sy!lem Franciszka i Eleo• 
nory z. Sabalów Kamler'ów, od dzie
ciństwa wychowany w poczuciu obo
wiązków. Alfred posiadał w sobie przy· 
mtoty dnbrego syna w rodzmie i S!'O 
łecz:eństwie polskim i brazyli skim, to 
toż należąc do :.Kółka MłodzitŻyc 
przy tow. polskim był mu wzorem 
Zmarły po ukończeniu szk?ły ha:t• 

dlowej pracował w bturze ftrmy .so. 
ciedade Suisa•, sk4d powabny do 
powinności wojskowej c:hlubnie j14 od 
był zdobywszy atopleń Alfcres'a. Na· 
st~pnie pracował w jednej z wielkich 
ftrm .Uniao dos Rafinadores•, jako 
buchalter gdzie był pow.sżany, i zdo. 
był sobie zaufanie tak u zwierzch!li· 
ków jak i współto~arzyszy. 

S p. nieboszczyk od swych młv· 
dzieńczych lat był członkiem • Tow. 
!mienia H Sienkiewicza" a po zlaniu 
si~ towarzystw, członkiem ,,Tow. Pol· 
skiego w Sa.o Paulo", gdzie pełnił 
urzt&d wice•sekretarza i zast~pcy ka
sjera przez dłuższy czas, powszechnie 
lubiany .l to też po dowiedzemu si~ 
smutnei wieści, nas1 Rodacy i Bra· 
zyljanle, licznie się stawili na pogrzeb. 
by oddać ostatnlfł przysłus~ zmarłemu 
i okuać wspOłczucte rodztme. 

Kondukt pogrzebowy prowadził ks 
Teodor Kulc~yckt, nast~pnie sztandary 
Towarzystwa Polskiego i wydziału 
młodzieży, a za nimi zast~p przyjactół 
i znajomych, sprawiali smutną lecz 
wspaniałll kalwakat~ 

Towarsystwo nasze składa stroska 
nym rodztcom z serca wspólczu:ie, 
cześć i W[ec,;ny odpocr.ynek wcześni-3 
zgasłemu, aby mu ziemia lekkil była. 

ZARZĄD. 

CASA BRASIL 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechlłda) 

Zawiadamia swoich łlcznych frege
~ów, te otrzymała właSnie duży trans
port rozmaitych artykułów ztmowych a 
mianowic e: korty suktenne na ubrania 
(casemiras) materjały wełniane fa~ntazyj, 
no, barchany gładkie i fantazyjne, fla. 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóst~·o 
innycJ artykułów, tu nie wymienionych 
SKORZYSTliJCIE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystępne dla wszystk1ch. 
Zobaezyć ab7 uwierzyć ! 

Sprostowanie. 
Two. , Tadeusz Kościuszko Łącz, 

ność i Zgoda • w sprawie wyjaśnienta: 

nego zajścia była niewierność 
ska Rożańskiego i choro· 
zazdrość jego ż~ny.~ ~tórą l 

Ie powi14kszał Józef Rozańsk1. pro 
tycie niemoralne i gorsz~\ · 

Znany adwokat rioski Dr. Luiz 
Bezamat, lictący 72 lat życia, nie 
mogąc przenieM śmierci swej żooy 
niedawno zmarłej1 a z któr~t żył 
przeszło 40 lat, odebrał sobie przed 
kilku dniami życie w hotelu ))Ave· 
nida »wystrzałem z rewolweru 

W myśl propozycji z dnts 17 maja 
b. r postawionej pr:r.ez "Gazet.; PoJ. 
ską• a dotyczącej siQ sprzedRŻy pliicu, 
który swego czasu przeznaczonym był 
na ko6ciół i należał do Tow. .ŁfłCZ 
n ość i Zgoda•. Zwolsno zebranie na 
którym zostało zb1danem gruntownie, 
że pretensJe .Gazety Polsk1ej" są. bez. 
uzasadnione ze wzgl~du na to, że 
pla~: ów należał prawnie do Tawarzy. 
s twa "Łączność i Zgoda • które to to. 
warzystwa l'olączylo s•~ z Tow. • Ta
deusz Ko~ciuszk1• przez c , samo wi~c 
zan,kailł pretensje • Gnety Polskiej •. 
Zwaźailł'=• że Tow. .Ł,czność i Zg l
da. samoistnie nie eszystuje, w akta.'h 
poł,cz.enia także niema nic z:aalr:Geźo• 
nego na tzecz kościola 

i bezwiednie przygotowuj"c so· 
grób, a żonie wi~zienie. 

POWIESIŁ SIĘ. 

Dnill 11 b. m. o godź. 7 i pół 
gdy p. Artur Erzinger udawał 

do pewnego starego domu, pC'' 
w pobliżu Jego pos1adło• 

na wzgórzu CaJmń, natkcął się 
trupa wuja sw~j tony, W1lhel 
F orgelmanna, który powiesił 
na sznurze uwieszonym u bel. 

tago opuszczonego domu. Przy
ą tego smutn•·go zakończenia 
było piJafistwo, któremu od· 
oddawał się samobójca. 

Wilhelm Forgelmann był kawa· 
i liczył 68 lat wieku ' 

FAŁSZYWE BANKNOTY 200 MIL· 
kEISvWE. 

Rioski rynek pienieżny został 
zaalarm· wanv pojawieniem si.., fał· 
sz~wych banknotów 200 milreiso 
wych estampy ló, seqj 4 i 5 i a 
powodu nie przyjmorania ieh przez 
instytucje finansowe. 

W ciągu dnia 12 b. m. wymie· 
niono z obawy w Kasie Aroorty 
zacyjnej znaczn~ ilo~ć prawdzi, 
wych not bankowych tejże estawp7. 

Inne urztjdy federalne nie przyj
muj" nawet prawdziwych not 200 
milreisowych tej estampy. Ogóloie 
przypu!Jzcza si~. że istnieje tajna 
fabryka tych banknotów. Policja 

Ponieważ sprawa ta jest bez pod1 
stawy, uważamy za stosowne nie tłu• 
maczyć sir szerzej na ten temat zastrze
a•llłC jednocześnie, ŻQ to CO jest albo 
było w naszej posiadłości należy do 
naszego prawnego ma!'ltku. 

ZARZĄD 

P10tr Krzvżanow!ki - pre:=:es, Franci• 
szek Wic;her. Szymon Brzeziński ~· 

sekretarz. 

o• Bedakeji: Umieszczaj4c po• 
wyższe sprostowanie redakcja , Gazety 
Polskiej• z naciskiem zaznaczyć musi, 
że w sprawie poVI-'yższ.ej nie ma ża
dnych oaobist) ch pretensyj i stłlje tył . 
ko w obronie złoż '"Y"h wyłąc,;nie na 
kośc:ół polski funduszów. Samo Tow. 
• T. Kościunki Ł11czno6ć i Zgoda• 

~--------------------------------------
Loterja Narodowa 

' ' _L\ N A CI ON AL ' ' 
Towarzys t w o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W srodę dnia 18 czerwca, główna premja 

20:000$000 
Bo~daje 80-90 pro~. w pJemjaeh l ______________________________ , __________ _ 

Chcecie knpió fazeodę małą lub dużą z herwą, lasem, 
stepem lub też r.iemi~ do upre.wv, zwróórie siQ osobiście do 
biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, 

lub listownie do firmy, gdzie dowiecie si~ o ziem!ach 
pewnych i tanich. 

ADRESOWAO: 

SOCIED,.\DE COM~IERCIJ.L Lli\JITADA 

przyznaje, że plac sp~zedany przezna· 
czony był na kośc:•ół; w }ak·Ż w1~c 
sposób mógł sio etać własnością Tow 
Ł'lczność i Zgoda Tłomaczante s ę, że 
przez prtyłączcnie 11ę Tow .Ł!lczn( ść 
i Zgoda' do Te w .• TRd Kośc unk1• 
zn·kaill pretensje kośc•oła do lago te · 
renu, wzgl~dnie do kapitału otrzyma· 
nego ze sprzedaży terenu- nie wytrzy• 
muje kryt;tki. 

W dtrzymują.c sio na razie od dal1 
szych w tej sprawie pole."ild, f poz.o
stawiając dalsze kroki osobom, bez, 
pośrednio do obrony interesów kościo
la p."lsktego uprllwnion)'m, zaznacza 
my tylko to, że Judn(IŚĆ katolicka 
Kurytyby składała datkt na plac dla 
k ścioła polskiego, a n ę dla Tow. 
.Ł,czność i Zgoda• a Chrystus Pan 
powtedział: Co Boskie, oddaj Bogu. . 

Wesoły kącik. 
-

na obora, czyli długi rzemyk, kt6ry·u 
nad łapc•em (tr~ewikiem) oogę m1ał ~_,. 
kręc• ną. 

Gdv ktoś z gromady nastą~ ił mu n~ 
ten rzem1tń. orator, jak długi, padł ua 
ztemię z koszałką. wyi!ypuJąc i tłuk,;c 
w•zystkie j?jkH. 
Więc zaklnie, podnosząc się z podlog . 
Bodajże cię W11zyscy czarni djabli 

wz1ęli. 
A gromada, posłuszna jego nauce, 

dodaje chórem: 
- I jejmość waszeciną i dziatki w ł• 

szecine l 

--------------------------
Ostatnie wiadomośc" 
POLSKA - 0Jtatnie telegramy , J · 

noszth ze pre·es ministrów p. Grab!lki 
skład~JiłC przed komisj4 fmar,sową 
sprawozd ·nie z położenia finansowego 
Polsk• ośw •dczył, ie kwestja pożycz· 
ki zagranictnaj łą.czy si~ ściśle z po· 
łożen1em ekonomicz;1em państwa i że 
uwah za niezbednie potrzebne UP"· 

..Jak Pl!r~bey dziedzicowi Wiei• rz4dkow nie finansów 1 kredytu instt 
klejnocy winszowali tucyj państwowych do zwy~i~żen a 

Dawneroi czasy był zwyczaj, że pą-1 tr_udności ek~nomiczn.ych '· U?tezależ· 
robcy chodzili do dworu -z powinszowa ntenta Polsk1 od Wlerzy,aeh zagra· 
niem ~w1ąt wielkanocnych, znosząc przy ntctn\Ch . 
tej okazji koszałką jaja. Wyb1erah zaw· , F11kt, że d_n~y~hczas me u~yto. po-
sze z pośród siebie najmęJrezego. któ z~czkt włQSkieJ JeSt dowode~, z~ za. 
rege nazywali "orat"rem11 , i ten skladdł m1ary rz4du mogił być urz;eczywustmone 
powinszowanie panu, a reszta gromady ~~~~~w~~ta!aftU!Oif~~ 
do jego ~yczeń tytko dodawala jedno- a D b . , ~ 
głośnte: .• I jejmości waszecinej i dziatkom ~ Q ry CleSI8 l 
waezecmym•. a ' . . . 

Razu jednego orator taki, stanlłwszy ił poszuk~Je. zaJQCta. ęt~wJa d~my, 
z koszałką jaj na czele gromady, zaczął ~ n~praw1a )e, podnosi 1 przem4ga. . 
tak do pana mówić: ~ B1eża roboty na dmówkę lub na ~ 

Orator: My Boskie i waszecine sługi, a akord. R~boty .i!faran~owane wy· ~ 
prz\ śliśmy waszeci pow1nszować... ~ konu]e tam eJ od mnyc~, ~ 

Gromade: I jejmo~ci waszecinaj i dzia· s; Zgłoszema: Jan Romanowskt Ku ~ 
tkom. waszecinym. a rytyba, rua Sao Paulo N. 29 ~-

Orator: 2yczyroy waszeci zdrowia, Ui!U!UQUiiVQUD~i!Ul"'DD*I"Dl!UI\ 
najdłuższych lat życia ... 

Gromada: I jejmości waszecinej i dzia· 
tkom wasz~cinym 

Tu orator oosu.,ął się ku dz~edzicowi, 
chcąc mu wręcz) ć koszałkę z jajkami, 
a gromada rus~} ła za nim, nie widzllc

1 

że odwl~ała si~ u ~ego boku tak zwa· 

Kuł"B pteniędzy. 
dnia 18 czt-rwca 1924 roku. 

Frank 535 j Pezo zL 6$944 
Frank szw. l El92 Dolar 9i550 
Ura S415 j Funt szterl. 40$900 
Pe& 31055 
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Mirosław Szeligo•vski l 
B7ly as7dent k linik europejskich ł 

,. . 

w· elki Sk ep· 
Marcina Szy 

Leka:rz i ope:rato:r ~J 
DOKOI~UJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KGBlECICH 

, dłt' • oamows•• ,.n spo,obo\" B da za pomoc, oromieo• Roentgena. 1~ 
własną prueownię do badań młkrosk~powyeh i bradań 

krw i ua eboroby ukryte 

Chorych zamiejscow ych przyjntuje na leczenie ___ Jil • Plac Tiradent s N. 9 
UJ swej klinice 

Haa :sao •Francisco a. :13- K.ur.r&7ba 

---------------------------------,---~ 

ma zawsze na skład~ie: makę pszenna. żytnią i kukutydzia.ną, cukier, ryż, 
§ledzie, śliwki. rodzanlti i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą kaw~ mieloną z wł 'snej fabryki. 

......................... ~ 

bryl(a cukierków 
"A U R O R A" 

:T'ó z e:fa :E:: ul i. 

' = ' 
= i 

~yrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli 0wini~te 
(.bf:lllas") we wszystkich o.lmianach. 

w papier l 
i 

Ulica Martim Af'ro:nso nr. 16. • 
Coriti b a - Parana - Brasil. JJ .................................... 

~IIRJ!Iiłll 

Walerego W i śniewsklego 
Plac Tiradenfes N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

DR '' 
l Fabryl:a karmt·lków i cukier ków różnego e,-atunku, tań· 
szych i d o1.szych owini~tych w papier ( • baiUasc )1 malino, 
nowych, kokosow·yth1 mi~towvcb, cytr~nowycbJ ananaso. 
W\ ch., tr us a w wycb., bananowych i mlecznych. 

P Ć"Z tych ma.m je!>zcze inne gatunki specyalne.~ nowe 
~'> formatu, które w katdej chwili moina nabyć po ce; 
nacb bardzo przystfJrmyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie sią o tern, 
te s~ n~jtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Francis~ek Eacho'V'ski. 

CO RITłBA Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowinCJI 
piwo własnego wyrobu po najprzystqpniejszych cenach marki 
•Cruzeiroc1 ~Pilsen c 1 • Pombac1 •Escurinha i inne. 

Kupuje dla własnej słodowni jączmień w rozrnaitei ilości 
i płaci najlepsza ceny. .. 

KUBITTB.t\ - Cl..AIXA PORTAL 108 

J u d ut~ ii, ł•an<;ase et rtaleune Jl utu · Lam~l'ipue du Sutł 
Centn1ła : Pans. Rue Halevy 12 
Agencja w .Reims: 

r a :: y l j 11 - Fdje : S. Paulo, Rio da Janeiro Santos Curityba, P~rte Ale· 
t gre Pern mbuco . Rio Grandę, 
em:'e : Araraqu ra, Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Saatg do 
Pinhal, )ał:u, .Mocóca, Our nb o, PuanA~ua Pont11 Grossa, Ribetrlo Pteto, 

S Callos, ~. J,,se cto R·o Pardo 1 S M noel 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych 
KunujP produkta rolne jahoto: kukurydz-"' faso!~, 3iemmak1, ma. Jo.t j8;'l1 ; o;;ewo 

8PBZEDAŻ NA. KOLONJE HUBTO\VNA f D~TAI..I(JZNA 

C EN Y PUZYST Ę PNE 
pol i 

Posiada filje w Thomaz Coelho i 
" • . r.aasm:a 

Do spr~edania 
dom drPwman~, maJący frontu 45 
palm i długości 40 palm, położony 
w dobrem miejscu i stosowny na 
sklep- jest na d c godnych waruo· 
kach do sprzedania. 
Odoośńvch inrormacji udzieli 

Franci~7."k Wat roba w Palmojrze. 

Sklep !itpożywcr.t.~ 
1lOJIANA ~KOBUPS.HIEGO 
.\y. Cul BowfHcio Viiiela No. 29 . 

PONTA - GROSSA. 
Poleca Sz P. P artykuły spo~ywcze, 

mąkę, cukier, ryt. sól, śledzie, milję itp· 
Trunki krajowe i za~raniczne wsze! 

kiego rodzaju k u produkty rolne, 
fasole, zif'mniBkt, masło jaja i t. p 

Ceny u miarko'-' 1'1U~. 
SWOJ DO S WEGO l 

Bacznnść 
Dopiero co nad~szły 111 k raju 
kshtiki do uabuże1i8twa w wtel 

kim wyborze 1 po cenach umiar 
kowanych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczątek gurnowych 

CEZAłłA S Z ULCA 
prz)' ul Barii.o do SerrQ .A.znl 
I. taJ lł: -łJurjt7ba, Parana. 

12- 12 

------------~~~-----
Dominik Kurecki 

Poski zakład krawiecki 
(JIJca .&learre N. 3 

Wielki wybor materjałów na ubranie 
lamówienie wykonuje się w razie po 
trzeby w 24 godziny. 

Bohotc r;warantowana 
CENY NISKIE. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Me = Dobrych murarzy : 
~ Potrzeba natychm1ast do Pon = 
=ta Grossy. Płaca Rs. 12$000 ~ 
49 dziennie. ~ = Zgłosać się do Romana =: = s.koruoskiego w Ponta Gros.: 
~ s1e. !lit 
49 Av C'lł Bcnifacio V1łełla = 
; Nr. 29 ' 3 .... -8 ~ 
'iił /lłl 
'if'itiiww• \f i •l i li li'91iii-i-i tlliw 
~Ja::IO'~JOC~Ma!ft):Q!~JIQIC~21i:l!C 

S Casa Mascotte l 
~ w.tt ..... fab ~ytB mebl i. Po- Ił 
~ siada :~kże na sl·ładzie arty· Q a kuły l wyroby wieJkich ' fabryk ~ a porcelany i tP.lazał maszyny 1t 
łi do szycie., broń wszelkiego ro· ~ a dzaju jak rewolwery, strzel• ~ 
l by etc. etc. ~ · a Sprzedaje swoje towary po = a cenach JiRwidaeyj ych. B 
łl Ru~ Dr. Murky 91- 93- t( 

łl Pra((a Z charias 6. Tt1lepho• fi 
ne N. 584. 8 - 8 ~ 
"*Jit";ll~~;.~r:at~IUCUU.UCUU, ..................... 

i Dr. Zygmunt Gra dow ski 

' 
ADWOKAT 

i Po ukończemu uniwersytetu, 
• ma zaszczyt zaw1adom1ć Sz. 

' * 

N aj w ię~szy wynalazek dla J~czenła syfj l i ~nłtllczew 

Eli:xi:r ,,9:1. 4'" 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego •pismem dn. 21 

· 1916 roku, Nr, 26 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest 
gicznym środkiem, czys?.czqcym krew i lelrardtwem wielkiej 
Już przy u~yciu trzeciej fit,.;zeczki, objawy eboroby nawet 
s zych: plamy, fistuła, pryszc?.e, wrzody i reumatyzm, znikaj14 · 
odjął. U 9~0/o mężczyzn ~onatych, którzy za czas6w kawalerskich, 
wali na 'horoby sekretne choroby te pozostają chronicznarui i to 
przyczyną, że tysiące kobiet zam~~nych cierpią na ro~maite ruellUIIJIIIKat~ł"ń 
kobiece, nie wiedząc zup.,łnie, co te citoroby spowodowało, 

3 fla..,zeczki wy11tarczf\ zupełnie do odzyskuma waszego 
i uratowania wasz:vch dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELLX.IR 914" naiodt:IOWiedlrl!le 
szem leJmrstwem, poniawa:& nie atakuje ~olądka i jest """''"""mn'"ma."~,... 
utyciu. "ELIXIR 914 • nabyć mo~na we wszystkich a ptekach i ~m .. ł: .. r.rl 
dach aptec·znych w Brazylji. 
Główa7 skład Gzalvilo e Ci a. 

i!K..II/It.Mft):.~~ ~~~ l §!.I.~I!J\!'J!!f.JJY~~!!MIJJI:..~Ił!J--!)i.AIJ1 

~~!{~~~~~ ~~~ ~~~~~bli&l~~~~WYL: 
"'"'-''-'•~· 

Szanow-ne Pa'rtie ! 
W ciqgu 4·eh godzao uwolnić S!~ możPde od ltolfłk 
~'vrh, iet,,li n:t.v · ~~ r-... ·lzif'rti! , FLUXO SI~ O\ 

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

łFiuxo-Sedetina"' re"r ja:lyuym znan)"m produktem 
którego skutek jest najs;r.yhszym w lec..:eniu niedomagań 
Kolki maciczne leczy w ciągu -t -cb godzin. U~ywany 15 dni 
porodem, ułatwia poród, zrnniej!lza boleści pOl'Odi)We i kolki, i 
piecza życia kobtet przed następstwami krwotoków, tak czę~tych 
porcdach •.. Przy innych chorobach kobiecych .IFiu.s:o·Sedati 
działa zawsze skutecznie i leczy w~zyó'tkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Jerlyni depozytarj usze: 

Gahrślct & Cła Sao Paulo AvenidaSao Jono 145. 

Regularne odjazdy z portów Saotos 1 Rio de 
do Httwre i Bordeaux. • 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami 
ksusowemi posp:esznymi, które odbywaJą podróż zą 
do Fraucji w 16 dniach, oraz statkami specjalnie urz 
nyrni dla emigrantów, ~tórzy znajdą Jak najwygodnieJSZe 
mies1.czenie. 

Sta~ki maią do dyspo~vclt kabiny III klasy 

w 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•ka 

bywa si~ po,iągami fran,uskiemi aż do Dunkerque, a z u~o~J:J .. .,1:o• 190 
do Gdań~ka statkami komp. francus~iej • Transatlantique •. W - A j 
sposób unikme ai; różnych nadużyć, na które n ieraz; bywają pan 
żeni nasi pasderowie na g ranicy niemieckiej. - Od 

Najbliźszy odjazd do uropy - Ihr~~i~ 
Z SA.NTOS Z R I O DE JA.NEI jego narz:ec 

•B ELLE ISLE c 23 maja stkich b~dz 
sprawy tej 

~LUTETL\~ 23 maju 3! maja _ Jest 
• H V E U j C • 6 czerwca m~~czyzn 
»AUIUGNY c 16 czerwca 1 śpieszmy 
·~IASSlLIAc 27 czerwca 28 c - .Oby 

Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski sem z dzie 
-To 

Brazylji t. zn. (bilhetes de cbamada): załatwia i blit szych z dziewczy 
formacji udziela - No, 

Ignacy Kasprowicz nie da zm 
obszedł -Avenidil l.ui* Xavier• N 2~. U('ytyba. teraz z oin 

IHIRłllKIHIDJI IRJI IBR!i- U obi;-ko1~e 
C A S A B l C H E L S prz~ ulicy 15 de Novembro N - Nie 

Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bicbels ' niemi P 
Ma zawsze na składz1e wielki wybór kapeluszy dla pań i prze_: c~~E 

z:1bawek, materjałów, przedmioty właściwe na pre3eoty, oraz na ledyna drc 
Warto ,przekonać si~ osobiście o dobroci towarów jako t12ż ną stanow 

k1ch cenach Baroa 

l Hande Polski 
przecbodz~ 

- Na 
mordu! 

Aktor · 
- Cz1 

ostro. 
• r g e n ty n 11 - AgencJe: Buen s Ayres 1 Ros rio de S anta Fe. 

h 1 l i · V lp11r" ·s o - .Kort' sp1 ndc.:nc:t : 
'Et<U 8 co Its.h no-L1ma, C!lllao, . Chincha Alta. Molledo, Arequipa, 

tl Kolon iEł t'ol;,ką . iż otw?rzył 'i * kanCt> :ar1~ adwokacką 1 ze 
' załatwia wszelkie sprawy cy- ' * wilne1 krym•nałne, spadkowe, ~ 
' rozwodowe i t. d. i 

w B.1rro Erechim Blo G r. S . 

WltLdyslawa Obroślaka • 
Nowo sprowadgony wielki wybór towarów metrowycb1 jakoteż 
dzi rolniczycliJ kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję 

koloojalnc, - płacę wysokie ceny. 

-Ja 
swego na 
i tlrzący. 

pan • .. w : OLOMBIA Banque Fumąatse et ltallenne du C· lumbie-Bogota, 
Za twia .... 1ę wszy~tkle operacJe p·cni .. żn,, • przyJmuje sio depozyty na 

nr n 'r'r' ny i ~N r~ct-I.Jn~ t b• r'!ący r~"cąc 11 1!jwyższe procenty 
Age l" B r.·, XX C r· rrf! cial lt!.nan a m1eści si9 we własny!!l. bydyr. 

1o przy ulicy 15 ,,. ~cv><:r.t-r:; .. 

~ Biuro i mies~kanie :_ 
1 P rac;a 0-!łorm N.3 7. 1 
;.:::. -::..: :::-- .;~~ ·::xm;:;.., Y--..t--:.:.. ,.J -.! -i 

Adres: Władvshtw Obroślak 
Barro-Erechim - f,io G .. ~,....fiP. do 8,~ 1 

-====--===:.__ -- ---- -----.;'-= 

Alfred 
- Nit 
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