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O l•f 16 k•lk stały zerwane, ale · bolszewicy osiągnęli co c go - a wpływ polityki zagranicznej na po l yce s l oro. chcieli. Ody więc z jednej strony wyrósł S1łrawę naszą odrazu stanie się widoczny. 
dzynarodowe, stosują go .organy duchowne, 
celem rugowania nabożeństw polskich, sto
sują go również w ministerstwie oświaty, 
celem zamykania szkół polskich i instytucyj 
kulturalnych. Jest rzeczą jasną, że spis byt 
tylkD w tym celu sfabrykowany, aby eleme•1t 
nielitewski na Litwie zdusić i uniemożl' ·1ić 
mu istnienie. 

, zaciekły blok odwetowców, żądający mo- Tylko silny, zgodny i wiernie przy sztan-
W dzisiejszych warunkach nie może ża· narchji, odwetu na Francji i nowej wojny, z tiJ!.rze Ojczyzny stojący naród może w ta

kraj oddzielić się murem chińskim lub drugiej wypełzła groźna maszkara również k\(;h warunkach śmiało patrzeć w przyszłość. 
kolczastym od innych P.aństw i na· żądająca krwi, lecz dla innego celu: dla re- : .>Ołeczeństwo polskie dało dowody swego 

' tak dalece, żeby wypaClki i zdar.!e· wolucji światowej. rozumu i patrjotyzmu w ostatnich czasach 
w jednym nie odbijały się na drugim. Złoto moskiewskie 1 pracowało również we o powinno nam dodać otuchy, że, gdy 

5't'ilt\.,..il"lll1Pr7F'l'I.\J ~rn,·e, łiczn~ sprawy i zmiany w włas- francji, choć pod nieco zmienioną formą. P Iska przetrwała ciężkie czasy i cięższych 
ie dopiero wtedy są zrozumia- Jedynerr, państwem, które stale odmawia je;zcze się nie ulęknie. JAK ŻYDOM ŹLE W POLSCE? 

połączymy je z wydarzeniami u bliż- wszelkid stosunków z Rosją czerwoną by- ~ Podczas podróży swej dą Rzymu ks. po-
i dalszych sąsiadów. rostanowiliśmy la Francja i jej wódz narodowy Poincare. f seł Kaczyński zatrzymał się u swojego przy-

..... ur..ai.'""n'formpoolJ~tyacćznnyacshzychzagcrzay~~clnąi~ó:s~:ZYY· Stworzył on blok narodowy, skupiający Wladomoicl l r~llii. jaciela, konsula generalnegD w Tryjeście, p. 
,, .. , · wszystkie stronnictwa, które za każdą cenę Kwiatkowskiego. Konsul zaproponcwał mu 

na to, w jaki sposób wpłynąć one mo- chcą zachować Francję silną, uzyskać od- zwiedzenie odpływającego pkrętu z emigran-
na nasze sprawy w Polsce. szkodowania niemieckie i trzymać w tym .FAŁSZOWANIE SPISU LUDNOŚCI tarni żydami do Palestyny. Zydów wyprawiała 
r~dno z~c~ąć V! odp.~wi~~niej~~ej i za- celu w zastawie Nadrenję i Westfalję. Prze- NA LITWIE. na kolonizację Palestyny sjonistyczna organ i za· 

powazmeJSZeJ. chwtlt mz dzJs gdy w ciwko blokowi narodowemu stanęii ludzie, . . . , . . . cja, która tez zaprosiła i ks. posła zapoznać się, 
. ?~były s•ę wybory do parlamen- którzy paktują z Niemcami, żydami bolsze· . frak.CJa mmeJszos.cJ n~r?do:vvych w se.Jmte z warunkami, wśród których emigrują żydzi. 
' w Berhme przys~ło .do ostrego za~ar- l wikarni, masoni i ugodowcy, a· skupiają ko- l ht wsk•m (Polacy, Zydzl l Niemcy) sklero- Ody zwiedzający przybyli na pokład okrętu 
z konsul~tem sow•e<;k•m, c~ spowo .... o- lo siebie ludzi przemęczonych wojną, prze- w !la do Oalwanauskasa, litewskiego preze- "Diana" zastali tam kilkuset żydów z ro-
ze~wame stosu~k0V"!• moze .. czaso~o ciwników podatków, samolubów i krótkawi- sa ministrów, zapytanie w sprawie sfałszo- dzinami. Jakież było zdziwienie ks. Kaczyll
m!ędz.y naszym•. na]serdecz~Je]szytm.-. dzów. l znów sypnęła Moskwa złotem. mo- wąnia wyników spisu ludności na Litwie. skiego, gdy wśród tej liczby zobaczył tyl

I, gdy wr~~zcle o~_były s•ę . r?w;uez że nie tyle bezpośrednio, ile przez oddane ln)erpelacja ta była umotywowana tern, że ko ... dwuch żydów z Polski. Reszh byli to 
.ry we franCJI, naszeJ dotąd wJetneJ so- sobie banki międzynarodowe (t. j. żydowskie) w~bory do sejmu litewskiego wykazały prze- żydzi z Rumunji, Węgier, Niemiec, od nas 
Jczc~. . . . i placówki poza f ram. ją.· Wynik wyborów ciętnie 7 proc. ludności polskiej, spis zaś zaś tylko dwu ch. A i ci dwaj jechali sami 

Spodzlewano stę w N•~mczech, ze wybo:y francuskich jak wiadomo wypadł na korzyść wykazał tylko 3 proc. W Kownie wybory tylko, bez rodzin. Na zapytanie ks. pósła, 
parlamentu, któ;e s•ę _odbyły 4 maJa, lewicy, i blok neroctowy nie uzyskał potrle- do rady miejskiej wykazały 28 proc. Pola odpowiedzieli mu. że jadą nie na kolonizację, 

~"" ..... ""'''" . ma,ndato~ skra]~ym stron~Jc- bnej p:-zewagi w parlamencie francuskim, ~6 v, spis zaś ~ proc. lnterp.elacja ~!~ierdz.a, ale zobaczyć, jak się innym żydom powodzi 
NJe myslan? Jednak, ze ~wolenm~y skutkiem czego rząd Poincarego· musiał u- ze po~o~y ~ak•ch ol.?rzym•ch roz.m.c Ie;ą w Palestynie. Byli więc to tylko wysłańcy 
.. a l~ :V0l"Y . od~etowe]. prze~•w stąpić, i przyszedł do steru gabinet lewico- w ogolneJ metoleran~J' ~obec .~meJszosc~ żydów polskich. Po co się na niepewne na-
1 l .zazarct prz~cJwmcy P?l~kl tak ~~:z- wy, dążący za każdą cenę do krótkowzrocz- narodowych,. w. w~wteramu presJI . mor~ln~J l rażać, albo zmieniać siekierkę na kijek, tak 
znaJdą zwolenmków. A JUZ osł~pta)ą- nej i nie trwałej, a co zatem idzie, szkodli- ze str.ony sptsujący:h względe:n .me Litw•- mówili nasi żydzi. Pomiędzy swoimi zawsze 

, ką, było ogr~mne zwyc•ę~two wej wielce ugody z Niemcami. nów 1 w wyraczamu przez sptsUJ~cych ~y- Jest gorzej. jak można żyć w takiej Pale-
Jstow, ktorzy zarr.tast 3 wysłah do ka~wanych 1m danych. In_terpela9a zaw1er~ słynie, gdzie niema ani szlachetnych panów 

aż 62 niemieckich bolszewików. Dla Polski zmiany polityczne w Niem- 39~r przykłady o stos?:vamu preSJI ~oralneJ, polskich, ani poczciwych kmiotków, ani ła-
już, czemu to pr.eyprsać (lal .... ży. c;z:ech i Frąncji mają o.gro!f!nC znnczcnk. . T; przykła~ow.l?Wozek wyr~ucema z kra- twawiernych inteligentów i robotników z 

pokazuje się, że 80WJety crąząc do Nasze stanowisko w Europte, dotąd bardzo )U, olb~zy;r.•ą hOSC . przykładow, dow?dzą- miasta. Poprostu pomyśleć niemożna, jakie 
... O .. Trl'"\T swiatowego, postanowiły wywo- słabe i zaledwie nieco lwzmocnione uzdro- cyc , ze przy nazwiskach, o~nac~an.o J.ed,ną może być to życ.ie! 

rewolucję w i'-ciemczech -przekupstwem. wieniem lskarbu, poważnie może być za. 1 tą samą "L" tak Polakow Jak 1 L1hvmow 
Berlina do rozmaitych urzędowych agend chwiane. W Niemczech dwa silne obozy, (leąkow znaczy Polak, letuwis-Litwin), przy Tak wygląda emigracja żydów z Polski, 

'cklch, ~zły z Moskwy 0lbrzymie dążą~e do przewrotu, choć bżdy dla inne- cze'm wszystkich wykazano jako Litwinów. na którą żydzi nie żałują pieniędzy, dają 
a te zamiast zajmować się sprawami go celu, we Francji rozterka i niepewność Dal~j podanych jest 15 przykładów o usu- zaclarmo kolonje w Palestynie i wszystkie 

~~"t\lllfmL~ir, .. ,.,...,;· celneroi czy kupieckieroi kupo- mogą w wysokim stopniu wpłynąć na na- ni~aiu ze spisów osób o narodowości nie niezbędne warunki do uprawy ziemi, jak m
drogo głosy i szerzyły bibułę, ~tó!'ej sze losy. Dodajmy do tego zuchwały ton litewskiej i 270 przykładów, gdzie sfałszo- wentarz żywy i martwy, gdzie żydzi mają 

!Q!llfJI!flll. i e resztki, odkryte przez policję berliń- rządu bolszewickiego, który znów wtrąca war o narodowość, w tern również wchodzi swoje własne rządy, a nawet panują nad 
liczą się na wagony. Wynik jest wiado- się w wewnętrzne sprawy Polski, i bezczel- osoba posła niemieckiego na sejm. innemi narodami. A najwięcej rzuca się w 
i widoczny, 62 komunistów w parła- ność mniejszości narodowych. Polska wzma- Oalwanauskas nazwał te wszysikie do- oczy rzekomy ucisk i prześladowanie ży
. niemieckim! Przedstawiciel czerwo- gająca się stale i tryumfująea z powpdu wody błahemi i nie odpowiadająceroi praw- dów w Polsce, którego nie chcą się pozbyć, 

Rosji Krestińskij musiał coprawda wy- wyborów niemieckich i upadku rządu naro- dzie, a spis uznał za wzorowy. Z takim spi- przenosząc go ponad własne zagrody i 
stosunki między obu państwami zo- dowcgo w Paryżu, Polsce sta~e sprzyjają- sem Litwini występują przed forum mię szczęśliwe życie w Palestynie. Oj dobrze 

· walce o miljaDy. 
z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez }erze5lo Bornes'R. 

się na rynek, słyszy komisarz bijący 
. Jest ju:t pierwsza po północy. Wszę · 
jest i cicho, a t}'lko w gospodzie do 

Alfred na noc zaszedł, panuje feszcze pewien 

!lwietle padającem z lampy w sieni wiszą• 
..,a;11au 1e detektvw ze siodła i wchodzi do izby 

gdzie zastaje jeszcze niektórych zapalo· 
kartach 

w kącie i każe sobie podali flaszkę 

zatrzymać, gdy:t panienka nie chciała jej na?;wiska przeciwnie przyjacielem tej biednet dziewczyny, Komisarz wie bowiem dobrze, że tylko w tajemnicy 
i stanu swego powiedzieć. którą ci godni panowie znowu w moc swoją do• i niewidziany coś tu zdołać potrafi, Bez trudności 

- Hm l A co potem? - przerywa mu Ritter. stall. Co za szkeda, żem tu za p6~no przybył. znajduje on gospodę pod .Czarnym niedźwiedziem". 
Potem poszła ona do gos~ody pod .Czarnym Gospodarz gapi si~J na detektywa z wyrazem I tam jest do9ć jeszc1.e ~ywo, izba gościnna pełna 

niedtwiedziem•, która jest calkiom daleko za mia· baz~nicznago zdziwienia i ani słowa z tego pojąć jest jeszcze kupców. Odszukawszy gospodarza, obiora 
stem Jest to bardzo n'ldzny zajazd, a szczególnie nie może. Ritter z nim zupełnie innfł taktykę. Przedstawia on 
w czasie jarmarku. Nie JO!lt zatem wcale stosow- - Pan przecie~ nie chce powiedzieć przez to, mu się, jako n&rzeczony Gretkl i stara się znacznym 
nym dla panny. I tam ją właśnie ci panowie odr ~e ci pancwie nie mieli prawa tak z tą panienką kubanem rozwi11zać język przebiegle uśmiecbn iętego 
naleźli i przyłapali. się o~efść? - l5ełkoce on. gospodarza. 

- Czy wie pan to napewno? .,;..) Owszem. Utrzymuje, że oni nie mieli naj• Złapany na wabik, zdradza mu gospodarz .Cza::· 
- Tak jest. Powiedział mi to sam pan baron mniej ~ego prawa do tego, gdy~ panienka owa nie nego nied~wiedzia• M szczegółami wszystko, co w 

Foebren, który tu przed godzin~ może do mnie jest k!ewną owego przypuszczalnego barona Marwitza domu jego zaszło Mo:t.e jednak tylko powiedzieć, te 
powrócił Zajechał on bowiem do mniA. ani n{e uctekła z domu swoich rodzieów. To wszy· Alfred Gretkę, ze sobą zabrał, ale doklld wyjal!bał, 

- Co pan mówi ~ Czy więc baron Foabren stko bajka. Co zaś do barona Focbrena • , , Lecz ja o tam nie wie. To mu zupełnie niewiadome. 
jesl!:cze jest tutaj ? nie IIlBID teraz czasu panu to wszystko wytłumaczyć Ze zaś gościniec za miastem w różne strony si~ 

- Pewno. Odjetdźa ·on stP,d doplerl) jutro rano. - pr~erywa Ritter swoJe informacje. -- Cbcę po• rozchodzi. więc niemożliwe jest powiedzieć nawet 
- Czy nie wie pan, dok14d on wyjeżd~a, panie biedz;do tamtego llotelu i zobaczyć, czy mi się nie w przypusz.:zeniu, który kierunek wybrał Alfrod ze 

prowadził konia jego do stajni, a gospodarzu? uda wydrzeć jeszcze temu łotrowi fego zdobyczy. swoją ofiarf!. 
prz)·stępuje do pótnego ggścia i zapytuje: - Do stolicy, Słyszałem to :r. jago własnych ust., -· Na Boga świętego, co pan mówi l - woła Jest te:l:jJuż przynaja:niej dwie godziny, jak były 
pan ma zamiar tu przez noc zostać? - A ten drugi pan? Czy on tak:te jeszcze jest gos~odarz przera~ooy - Jakże~ pan ••. fe~Gli to aktor st1d wyjellhał. Gdyby się więc nawet R1tter 

jeszcze nie wiem, panie gospodar.m - tutaj ł - bada detektyw, pełen naprężenia. wszystko prawtła . •. skąd~e pan mote takie rzeczy natychmiast w drogę wybrał, to nie mógłby ich jut. 
się Ritter. - Jeżeli pan ma czas, to pro- - O, nie l Odjechał on niezwłocznie z panien· wiedzi~ć l Kto pan jest? dcgonić. 
przy mnie usiąś~ i napić się zemną szklan· ką, skoro ilł tylko odnalazl. Ritter, który jut jest na wychodnem, bierze go- - Czy wrócić do poprzedniego hotelu i wziąó 

o, :z przyjemnościę - odpowiada właściciel - Nie. Wziął on mego furmana, gdy~ przyJe· na nicb zwracać uwagę, detektyw.- Lecz czy! on mu się doprawdy przyzna? l -Czy on sam powoził? spodarr.a· na bok, gdyż obecni goście ju~ zaczynaflł l ba:.-oną Foebrena na przesłuchanie? - namyśla się 

zadowolony i siada naprzeciw gościa - Czy chał tu bez woźnicy. Ma on własny pow6z i sam - Dam się paou poznać , panie gospodarzu Pewno nie. Nicby tem więc nie uzyskał. Mimo to 
mi zapytać się, jaki interes pana tu do na powoził, gdy tu przyjechał, co mnie nawet bardzo ~ądam jednak, aby pan milczał i nikomu, a naj nie wątpi Ritter w pornyslny skutek swoich, po· 

' sprowadza? . dziwiło mniej jut baronowi Foebrenowi coś o tern powie· szukiwań. 
Szukam za kimś l -jest odpowiedt komisarza - Więc pana furman z nim pojechał? - pyta dział. Je~ełi .1Jfred zabrał Gratkę ze sob!!J to chyba 
Ach 1 Czy pan mo~e jest jakimś krewnym Ritter, odetc>hnąwszy z ulgą. - Zaczekam więc na To rzekłszy, wyjmuje on swoją legitymację i po· nie mo~oa przypuszczać, że ma zamiar ill zamor-

7.illii~'YI~~\:O·.,..,lll pana barona, !rtóry tu za zbiegłą jego powrót, aby się dowiedzieć, dokąd on ich kazuje ~ą osłupiałem· 1 hotelarzowi, , który teraz do· dować W kaMym razie cieliczyni to wpierw, nim 
lttn1:vn•~A szukał. odwiózł. Albo, może r-an wie, jaki był cel ich po- piero w~dzi, z kim ma do czynienia. się sam nie będzie widział w niebezpfeczeflstwie. 

vśla się natychmiast zwi11zku rzeczy dróży, panie gospodarzu ? · - Milcz !Jan więc - upomina go Ritter jeszcze Gdzie jednak może być Liana l Gdyby jfł Alfred 
si~ uśmiecha. - Nie. O tern mi pan baron von Marwitz nic raz. - Ja niebawem znów tu wrócę i może jeszcze ze sobą byl miał w powozie, t~> nie byłby jej prze• 

Możliwe 1 - odpowiada po chwili. - A jak nie mówili - zaprzecza gospodarz. . jednego konia będę potrzebował. Proszę mi go cież mógł tak ukry6, aby fej wogóle nikt nie zo-
1:===1"11 !Zię nazywa. - Czy pan baron. Foebren ju~ śpi ? - p-yta przygotować. a ja dobrze ZAń zapłaco. baezył. 

YJn Marwifr~j _ mcSwi gospodarz _ Ritter dalej. . . - Panie komisarza, ja pana odprowadza do Je~eli wiąc Liany w o~ym zam.::zyaku odnaleźć 
· . 1 0 

. .,... baron'3m Foebrenem - Tak jest, proszę pana. Czy pan dziś Jeszcze .czarnego niedźwiedzia• - oftaruje' się ustu:tny nie można było, lct musiała ona z pawnośclfł staro-
z przyJaCJe ero sw 1...... • h · ł · ·~o 2 d J t ... · ... d · t d · A czy znaletli oni t~, którą szukali _ bada z mm c ~~a. mow113 r • • gospo arz. - es taa. ctemno, ~oe pan sam rogi ą uCiec. 

b . t . _ Czy wyprawa ich była . -: O, m~ p~zemw~l6- N1e chcę. n~wet, aby on nie znajdzie.; Tak, jak r~czy teraz stojl!, musi Ritter najpierw 
to~ornle 0 OJQ 018' wJedZJał, te Ja s1~ za mm pytałem 1 o Jego sztuczce - Prosz~ siQ tylko o mnie nie bać i spokojnie przyłapać tego łotra Alfreda, aby mu GretkQ odbić. 

jest l Ta panna . • . cudnie piękna błon· 
. widziałem ją dziś po obiedzie na rynku l 

u•·u•uu•·•• ona bowiem najpierw w hotel P' d .Bia · 
•, Tam jej jednak gospodyni nie chciała 

• 

siQ dowiedziałem. w domu zostać - broni się Ritter. - Boję się, Gdzie Fanny się podziać mogla, to dlań fest zagadk~. 
Gospodarz robi bardzo zaambarasowanq twarz. ~e to by zanadto w oko wpadło. • • • • • • • • • • 
- Broń Bote, mój dobry panis gospodarzu. Nie Z temi slowy wybiega on z gospody. Nazajutrz całkiem rano kata sobie baron Foebren 

jestem ani przyjacielem barona Foebrena, ani tego - Nie, baron Foebran nie amie nic przecznwa6. osiodlM konia, nte przeczuwając, że tQ n·oe spedllił 
drugiego, który uchodzi za barona Marwitza. ~eslellJ Nie śmie nawet wied~ie(i, aby i'i ę nil\ dać pomlłć. pfld jed.,yni d~cbnro z nap:·:hb;:~icc:-ni:<jszy ·1l \\ !'i.l · 
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OB .:\Ll.EORETTI FII.HO 
LEĆZENIE OGO~..oNE 

S}:'ecl lnusć: cnoroby kobtece 1 d~ie· 
cinne Prt;yjT.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezvdencja: ul. Com
mendadar Ar&UJO n 5v- Telefon n. 650 

o 2 

m::~s1 s1~ d~iać żydom w PołscE'ł 
OJ dobrze, ki 'dY tak S' Q wzbra· 
ni1 j l), przc:d wyjazd m do Zr mi 
O~'.t'CanejJ płJ'1'łi'et mlekh~ID l m1o 
citm 

ROKOWANIA POLSKO NIE 
MIECl\lE. 

Roko·~aoia polsko·niemieckie we 
WJ('dmu w sprawie tłumac~ema 
postanowień uldadu o mniejP.zo, 
!:§ciach z roku 1919 co do sprt-w 
ob\ wateistwa i opcji nie wydał ~ 
wymku1 pomeważ zarówno przed. 
stawiciele Polski Jak l•hem~ec trwa 
ja przy swoich żądamach. N~ m · 
cy rozst z, gmfJr~u• Ligi Narod'>w 
obf>CDJe. ma spraw~ rozstrZV!Z·'ąć 
pro fe or Ka• ckellbeck jako ·;· dti 
NZJemczj'. Orzeczeni-t prDf. Ka 
{:kenbecka 01e należ)' siQ spodzi 
wać przed upływem 4 tv~odni 
Rztłd niemiecki zarzuc! polsk•emu 
.Jakoby nie dotrz?mał daoycb p:-zy 
rzeczeńł it podczas trwania rulto 
w&ń we Wtednm nie b~dzie wy 
własr.czał i wydalał obywateh nił' 
mieckicb. W ZWII\Zku :z tem zwró 
cił s1q do Lig~ Narodów o wyw&r 
rie wpływu na POI'3k~, by obaet•l c 
swoich dotrz\"m&ła. O ile rząd po:. 
Ski nia unieważm dotychczas orze 
prowadzonych likw!dacJJ 1 wyda.~ ń 
N1emców z Polsk11 Niemcy nie o~ 
w stan e prowadzić dalszych ro· 
kowań. 

-----------------------------
Rożne wiad Jm :;ści. 

NASZE ŻYCIE DOMOWE ZA LAT 
t IĘĆDZIESJĄ T. 

F·a cusld miesiceznik .Je sais tout• 
(:Ja w em *IZ• stko) ogłaan cały StO• 
re-v fe' jetonc w o naszem ayc•u za lat 
k lk"du ... siąt, prz.vtacując cały nereg 
n1tZ ykle sensacyjnych sozc:zegółó• 
OL1 o~zących s•ę do wewn~trznej org• 
01 ac;i ·wiata. Olbrzym p .st~P t !::chn 
k, a u;czegó:niej wpr st cud ~•ne siły 
rud a i el6ktrycznc,śc• pozwala na udo . 
sgnnz.lf'me ~szystk1eh środków komu 
ntkacyjnych. 

.Zyc1e nane zmieni sio gruntownie 
Swiat b~dz1e miał nowe obl1c1e. C1e• 
ks.we s~ u.pow•ed~i profesora akAd<lmJi 
n1uk w Paryżu J L B·etona o u :o 
sko~al:n ach w nasze:n tyciu d·1mo 
we~, które już Sfl w pr&ewainej cz~śct 
urzeczywistnione. 

~hl~bll ~ta.,1 ., 4!ę r~eezą ~vtlci\Wi11 
L.ok J prze),Lte do h s t HJI 11łbo z:u~j , 

dz e s•e Jako osobłlw . ść w mu,eum 
z bytków jaktegoś miliardera. 

Dn:wi we;ściowe nie b~dzie otwierał 
n kt ni t&ź n•kt nie bed,ie prtyimo· 
w · gości Gość, "YSlaJłuy z windy, 
stnn ., przej drzw1"m! m eszlC&nia. d 
którego ~hco we~ść, wygłost swoje 
nazwisko i .cel w1zyty. a mikrofon za· 
notuje to wszystko w spl!Cjlllnym apa 
racie Jeśli gospod11rz jest w domu 
wystarczy jeśh nac·śnie guz•k dzwon 
ka elekt!ycznego, a drzwi otwCJrzt s •ę 
sarne. " osobne świetlne tabl•c. kt • t h· 
ta gośctowa :1rog~ do ulnnu czy pra 
co w ni 

Jeśli gospodarza niema w domu. b.; · 
dzie mógł l'O powrocie odczytać w 
wykazt• automatycznym imu~ i nazw• 
sko 8' śeia, który go odwiedz ł w cza· 
sie jego nieobecności. 

Sprz11tanie pnkoju b~dzle nlezm:er W! 

ulatw1one. Wystarczy puśc•ć w ruch 
elektryczny aparat do wc1qgania kurzu, 
którv w przecł~tgu kilka m10ut usunie 
wszelki proch Mycie podłóg odbywać 
s t~ b~dzie sa pomocą specjalnych 
szclotek, napełnianych w •d4, a czys& 
c•ente woskilwanie i froterowanie po· 
udzek za 90moclł elektrycznych apa 
r~'ów i instrumentów do c:zynienła 
Zbodne b~d~ie rówmet czyttc!ente bu · 
cJków r~klł Służyć hfdZie w tym celu 
soecjalna maszy:1a. 8tJcik, włoź my do 
~omory taklej maszyny, wychodzi z 
nteł idealnie wyc&yszczony i 160JłCY 
jali: lakier 

Pranie bielizny stanie 119 odttd ba· 
gatełą Wystarczy, ieśh ti; pokrvci 
p .. ro kurków i poruszy kilka dźwigni. 
s blehzn.t btdzie zupełnte wyprana, 
nakrochmalona, wysuuona f wypraso
Wiln!l. Bod4 nawet osobae narZQdzia 
do składanta JBj 

Nowoczesna k\l~:hnła obejdzie siQ bez 
poenocy kucharki Zsst4P1 ją piec ele 
ktryuny • zegarelit eltktryczrae młynki, 
regulowa~e dokładn: e przez: regulatory 
ciepła. Kuehnla funkcjonować bodzie 
nawet w czaste nie ... becnoścl IOSpodynl. 
01obne wózeczki woz1~ bod4 jedzenie 
na stół, tyl~eo z• pociśn•o;ciem gu:tka 
Takurno myc1e naczyń stołowych na 
leżeć bodzltt do przesdośc . Uskuteczni 
to wsz.vstkn • przec:h•11Ju paru minut 
' s •bna mas&yna elektryczna. która 
automatycznie UIUWt pom"te nuczyn1a 
na półkł\cb P1oc: kaflowy zastąpi cen 
trlllne ogrzewan•e l\lb radiator elektrycz• 
ny. W~gtel w piecach atame s•o prse
iytkutm. 

W ten apos6b ivcie zmechanizuio sij, 
ale też u !trośc:t Tysiące dr"bnych wy 
ndazkfi w, które dzisiaj jut 14 gotowe, 
zast~p · n 1em"l w zupelnoicl pract rąk 
N llZll1lugo żyć będziemy tylko siłą 
rad Llm 1 elt:ktryc:%n· jci l{ttl bod:t.ie mtał 
p1emąd"-e urządzi sabte życie jak c~
sarz ch ński lub amerykański m•l arder 
a kto u:b mit>ć n1e będz. •e, ten bwdzie 

nadal biede; klepać 

ILE ROSJĘ KOSZTOWAŁ.!\ WOJNA 
A U.E BOL:,ZEWlZM 

Sowiecki komiurjat do spraw f1nan· 
sowych wyd•ł ks•,tko o ckonomji na· 
rodowej związku sowiacluch republik, 

w któret znajdule s o takte zestawt,.nie 
liczba straty w ludt.li.Ch od czasów 
wojny •ż do roku 1923 L1czby s4 pue· 
straszejące. W samej wojnie Rosja 
straciła 2 i pół mil)ona ludzi , podczu 
rew )lucj1 półtora miliona. Z powodu 
gł du ul'\'l~rło atol• przeszło pi~e m J, 
1nnów Głó.:1 w R )SI• pochłonął Wl~C 
w· v~eJ of1ar jak woma i rewolucjl\ a 
mimo to obłlłkańcz:o rzlłdY teroru i gło 
·fu trwają w Rosji dalej. 

-----------------------------
OD WYDAWCY 

"GAZETY POLSKIEJ''. 
W numerz.- 53 •Luduc w arty. 

, u!t> • Takte Nadesłane• porusza 
kQ. Rt•daktor m!ędzy innymi i spra 
wv naszego wyda wo1ctwa1 które
wymagają sprostowania 

Prz~dewszystkiem zazqacz, ć 
,nuszę, że jeżeli dwóch to samo 
rob11 to czasem nie jest to kooiecz, 
nie to samo. Jete!i )a jako wy 
dawca •Gazet'} Polskiejc zbieram 
ogłoszema •• mea• kalea ..... 
ł•J 1estem wtedy cEynoy w moim. 
zawo•zle, a wi~c wykonUJ~ b 
tylKo, co móJ obowiązek jal{O oby 
watela i OJCa rodziny nakazuje, to 
Jest zarabiam uczciwie oa chleb 
oowszedoi Gdy jednak ksiqta M1 
sjooarze ten sam interes prowa 
,Jzllf to wtedy stoi!\ w spneczoo
tki ze swem powołaniem, aJbow1em 
1Ch zawodem jest duszpasterstwo. 
a nie ksi(earstwo :ub zbieranie o 
głoszeń do kal~ndarza 

Twierdzenie za~, te zbieram o 
głoszenia w nieuczciwy sposób, to 
testJ te zbieram je pod ftrmą • Lu. 
duc jPst zu ełnie oielogiczne1 bo 
lttótby =:l!i zapłac1ł, gdybym pó~ 
mej przt-dstaw•ł rachunek za o· 
głoszenie w •ołm kalendarzu? -
Z··rs3tą ta spruWil przE>dstawia się 
:.~.upełme odwrotnie. Kalendarz 
•Gazety Polskiejc wyt•hodził JUt 
długie lata przed powstaniem ~Lu· 
duc i wtedy wszystkie ogłoszeoaa 
były tylko w nim amieszcz~oe 
I dop ero ·jak •Lud c zaczął wy· 
-da w~~ t swój kalendarz, zac?lll tak · 
że odbierać nasze ogłoszenia, cze· 
go najlepszym dowodem oshtm 
kalendarz ~Gazety Pole!tiej c, w 
którvm pozostało nam zaledwie 
k·lka ogłos~(ń1 podczas gdy inne 
mwsz(~zą się w kalendarzu • Ludu c. 

Teraz mam, co prawda1 wtęcej 
ogłoEJ~e:ti, ale to za wdzięczaro o i .. 
Oli:'U(·zctwym podst~pom. ale jedv 
Ol~ 1001m kupieCkim ~dol · IOŚCIOffi 
a pod t , m wzgl~dem Ja chyba mam 
większe praw a, Zazdrość więc jest 
w tym wypadku nie na mi~tscu. 

Prz ·na, rz,n;r si~ błit· · i fpj s 'ra 
wi ·, k1edy jut 7.acz-;ta, Je3zcz~ z 
innej strony Na kolonji Ptrahy i 
in!'lych zaczął ks. Redaktor agito• 
wać przeciw •GaZE'ćie Połskiejc, 
a na tla<e dni pt'zedt m byłlł m1c:• 
rłzy D'l ml oaJle~sza z~oda. M\~ tt. 

łem, te SIQ świat przewrócił, gdym 
się o tern dowiedział, tak mnie to 
zano!ało. Między inovmi dowiel 
dz•eli się kotonJ~ci od ks. H.~'>da 
lftora1 ~e mają czemprędzej za• 
ów1ć •Lud c, bo •Gazela P<Jlskac, 

.rc:dzej czy pó~aiej przestanie 
wychodz1ć1 albo staoie SIQ ich wła• 
snością. bo nowy wydawca... nie 
posiada funduszów na jej wyda· 
wanie etc. Wi~c ks Redaktor wi . 
dacznie posiada takie fundusze, a 
1a nie. więc )deh ja ju~ kuniecz 
nie takich funduszów nie mogę 
posiadać, czy~bv to nie było wspa• 
niałą szlachetnoAci- ze stronv 
księdza :tyczyć mi takiego docho· 
da i poprzeć !naie, abym i ja sobie 
mógł stworzyć taki f11odUMI,~ nie 
mogąc się oglądać ani na p1e0i;'.ł' 
dze misyjne• ani oa~ składki•, am 
na iooe zapomogi. 

Wychwalanie teraz: ks. Drapiew 
skiego o a szpaltach • Ludu c ma 
jedynie oa celu szkodzenie ~ Gue• 
cie Polskiej c i jest wprost nielo 
Kicznf'1 bo z j .... doej strony ks. He 
daktor wychwala go jako zacnego 
kapłana, a z drugiej robi mu za 
rzur, że oddał •Gazett; Polsk11• w 
tak oittgodgiwe, tydowskie ręce. 
Tymczaąem ks. Drapiewski sprze
dłljąc III •Gazstę Polską<<. oajwy• 
rafnieJ oawiadczył wszystkim czy. 
tełmkom, że znalazł w mojej oso 
bie człowieka uczciwego, dobrego 
Polaka i katolika1 którel'QU mote 
powierzyć d>tlsze losy ~Gazety Pol· 
skiej, a jeteli tak zacny kapłan to 
powie.iział, to jut chyba musi być 
prawd._. Z t~go wynika, te ks Dra• 
piewsiu, spr·zeda,ąc mnie •Gazdę 
Polskąc, a me ks. Redaktorowi 
•Luduc, chociat ten w zabiegach 
o to :1ie talowal ni czasu, ni pie· 
niędzv. widocznie W1ęcej miał za· 
ufania do mnie1 oat do ks. Reda• 
ktcra -.Luduc. 

Czvtbv więc ten marny pieniądz 
msał b\'ó powodE-m .oczermania 
mnie w oczach czytelniltów •Ludu•'! 

Zarzuty skierowane 1.10d mt'im 
adrese1.0. prawdopodobnie tylko ZP 

złości padły na papier. A ceł ich 
j ... st at oalito widl)rznv: .Gazeta 
Pelska• ale ma isłalee łylko 
, Lad•. Ot .. t~~o Ld Je::~ t ~a ws;.e 
mow11 o :.zastarzałych czytelnikach 
•Gazety Polskiiejc o przywłasz• 

czeniu i~teresu •Oś'Viatyc, o czem 
nigdy nie myślałem, ani marzyłem, 
Jako świecki wydawca, nieza!dny 
od nikogo, musz~ dbać o dobro 
ogółu, a nie pewnych tylko 
jednostek, krvtvko\Vać co wa· 
d!iwe lub niedosrateczae, choót 
by to dotycz-yło i łlsie±v Od tego 
nie od.:stęoujE2 ani oa krok. A je. 
~ełi ksi~d~ pisze: • Patrzcie1 co to 
za bezbożny człowiek, napada oą 
ks!ęźy1 ~Gazeta Pulskac przMtała 
by( katohcką etc etc. to mnie tem 
nie zastraszy, bo pisać o ksi~dzu, 
jeteli co~ zawinił, to jeszcze nie 
znaczy przestać być katolikiem. 
Nie koniecznie potrzebnem jest, 
aby pismo katolickie wydt~W 'ł ksiądz. 
A DaJlepszym tego dowodem są 
liczne powinszowania, jakie do· 
tychczas otrzymałem i przy;>ływ 
całego szeregu nowych prenume• 
ratorów od czasu, gdy ob1ąłem 
wydawnictwo »Gazety Polskieja. 

Franciszek Wochnik 

• ~0ea&e~esssess••••••••~•&« 

j KRONIKA KRAJOWA i 
·~~················ ......... . 

. Z Kurytyby. 
ZAMOrtDOWANIE KUPCA 

Nie ma prawse tygodntci aby, czy 
to w Kurytybie lub jej oa,blitazej 
okolicy, czy to w gł~bi stanu Pa· 
rana, łnb w innych stanach, nie 
dokooaDo iakit'ill morrłerstwa, za· 
bójstwa lub cit~żkiego uszkodzenia 
ciała. N!ród tutejszy, a takte i wielu 
z naszych kolonistów, nie szanują 
aai cudzego, ani własnego tycia. 
A dzieje się to dlatego, ~fe brak 
brzwzgłQdneJ spr&.wiedliw!>ści i te 
naród tutejszy, kt~ry wybiera z po. 
śród siebie sędzh'>w przysi(głych, 
pewny bezkat noac•J wiqeej dba o 
żyj,cych morderc0w, luo zabóJców 
i cząsto nawet roni łzy nad ich 
dolą nieszc~qśtiwą. niż nad ich O• 

faarami i ofaar rodzinami. Nic dziw· 
oego, te w takleJ atmosferze mo· 
raloej rodzi si~ zbroduia za zbro· 
dnią a mordercow uważa si~ za 
bohaterów lab nieszczęatiwych. Mąt 
zabija żooq bez naJmniejszego skra• 
pułu1 aby Sit.J tet pozb~ó. Natód 
i sprawiedłiwo~ć robi go meczen· 
njkiem i ofaarą, ą of1arę, uczci· 
wą i krzywdzon!l żonę. przed· 
stawia jako 01ewierol\, pogardy go, 
doą istotę. Gdzie me ma bezwzgłę· 
dnej sprawiedliwościJ gdzte bezkar• 
oość Jest praw1e tradycjonalną, gdzie 
p och wala się zbrodoięt a na ofiary 
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giem swoim i O~gi. Komisarz nie pokazuje mu ~i~ 
Jednak na oczy. 

D p ero gdy on od1eźdż~. W~'ada i R łtt."t n• 
swe g 1 w1encbnwc~ i udaJe si~ w drogę n ba· 
ron~:m, w M)'$li. te sio ten moj, jou~ze ~ Al
frecem zechce S;lotkać. zanim do st•.)l .cy wróci 
MCJżliw,, prtec:1eż, że ont obaj sob1e jeszc te J•kąś 
scb4dzkt ,dali i ~e Foebren teraz wlaśnie tam 
p i; CiąŻa 

Po~ory zu11ełn18 są po temu, gdyż b11ron zwu
ca S •!; w kterunlfu miasta do którego Alfre·.1 z 
Gretką jech ł. 

H1tter trzyma si~ w doś~ znacznem .,c:łdalentu 
C\d b~tron•, aby jogo podeJrzenia me •zbudz ć 
W nut~rmeJ wst zatrzymuJe su; baron l)rted 
k .rcz" ą i dowiaduje S'V ostrożme, czy Alfred 
puwozem swoim u;dy we przejejJż•ł · 

N,k.t Jednak mu " dpovtLdzi na to dtć nie 
może, gdyż było to no~4 i choćby on tedy był 
prteJeżdźd, to mkt by go widr.•eć me mogł 

Prze~ zatrzymanie atę barona ~!Yinie 1szyłs si11 
przestrLetl dz1el'l~• go od R.ttera, W1dz1 on ha 
rona jeszcze prz<!d bramą gospody, a potem spo
strzeg&, źe on 110 drogą ku wsi oddala. 

5 aat~rpn1e sbhźa s1v takt e do karc~my i PY• 
ta s·~ g ·.spodarza, co baron od n •ego chetal 

Zapytany Wlaiciclel karczmy odpowiada be:~. 
wahan a, o 'o bAr.~nowi ch dztło, pnet c" s w 
R 'ter tylko utrw• la w przekonan1u b Fuebren 
z" wsvólnik.em szuka 

P.-rzed mi6stem prZt')tidż•ilł ont obai przed za 
ldt1cJem doktara Jenkmsa, lecz ant baron, am Rit 
t6r ni~ pneczuwa, że s it Greta poza murami ty• 
m1 znajduje. Wtem spotyka baron człowieka, któ 
rego jako woinłct Alfreda poznaje. Zatrzymuje 
on wi~c konia i "oła na niqo. 

Wożnfca potnaje baroni. też na pierwne 
wej, r.enie i ~błiźa sit do naego, tdejmu:4c ,. •Sk-. 
c~apkf, 

- Skąd wy wracacie:? pyta go b.tron. 

- Z dziewczyn~&? , bada Foebren ciekawie zmi~szaoy i zaskoczony, gdy go detektyw nagle 
- O, nie, teJ pan baron nit'! ma przy tobie- łapie za kołnierz i woła:. 

śmie e s c w· ·Żntc:a przebttgle - Zaptowadł:cae mnie w tej chwili do tego 
- T ,.kf Cóż -'&n 011ron z n•'ł rrobił? Gdzie hotelu, gdz,eśc•o od•,etll barona Mtrwatz.a i do 

'>na sio teru obucal kądeicte teraz barona F Jebrena posłłh. Marsz 
- Tegc nie mog9 pcw edzteć, panie barol'lio! nai'•Zóii, albo ja uiy1~ przemocy . 

,.. e w em teso. - Panaet woła przestraszony woźnica, 
Wałnica przyrzekł Alfred,•wi, że bodzie mil- staraj,c S•Q z f'łk detektywa uwolnić. - Kto pan 

cuł 1 dotnymuje na razie słowa. Obawia on jest? Co p•nu na myśl prz:ycbodzil Puść mt~ pan 
•it też, że sprawa ta mogłaby i dla niego mieć w tej chw1h! . 
zle skutlc:t, jeż~liby na wterzc:h wyszła, - Naprzód maraz - woła detektyw Jeszcze 

B ~tron Foebren n:e w1eny mu jednak. Podej · gniewmeJ, trzymajile borykaj4cegc SIO parobka 
rzy•a r n Alfreda o J•kiś zły czyn, puy którym 1 lnt dłon111 Musicie mt pow•edz&eć, gdzie 
."u wr-źotca może !o.ył !'Om cnym l a o ta dztewc:zyna pod&tała, któr4 ca obaj panowte 

Byhście prtec•ei t baronem Marwitzem uw•edh. 
dtJtychczas, mustcle zatem wiedzieć, co ••c ~ Wożnica gapi lit śmiertelnie blady na dete. 
d •.te"Nczyną stało? - wołA on gni~wnio. IUywa 

Wotnica nbsta1e jednak ilP~trcie przy ptor- - N .e wiem, czego pan chce - krzyczy on 
ws~et swotej odpowiedzt, a baron widz~ac. śe wjcie&lo Daj mt pan spoleój, 
wszystk-" daremne, daje kon10Wt ostro1i i pfl:lll Waem dobrze, ieśc1e tego barona z dziew 
rotgruewany w strono m1asta "Yn• tej nocy do miasta zawozili i nu: wam 

T.vmczasem zbh!a sio R•tter. Widztał on ba· wasze wyp1eran1e sit nie pomeła - krzyczy de
rona. re,mawiaj,.ccgo z tym piessym w~drowcem tektyw. - Czy wy ••o przyznacie, gdzie 11~ ta 
nie ałynał jednak ar.ai sło•a z tego, 1 nie wio dztewc:zyna podaiała? Meweie, człowieku, bo tr 
kto on test. nie tarty Mó•iQ wam, te to kryńunałom p"ch· 

- Hola, przyjacielu - woła on do niego. nie i te wy SIO na cale życte uoieszczośłiwlc •e 
Czy wy z: miasta? jak mi si'ł nter.:włocznle do całej praw~y nie 

- Nie pante odowiada tenie krótko. pr: yznacus. 
Wożoica drży na calem ciele, a w twarzy 

jego mału•e 110 zgroza l prr.:eratenie. - Jo~tem tut~ai zupełnie obcy mówi R•ttdr 
dalej ws\lwa)llc mu talara w rvk~ 1 byłbytn 
wam barozo wdz·~czny, &dybyśc:~e mi mogli walu• 
z:ać jaki dobry hotel w mieście. 

Wołni,a, rozczulony jest t) m sutym datkiE:m 
i staje sl~ okropnie usłużny. 

- O, paniet eo sio tego tyczy - mówi on 
uprzejmie - jest bardzo wiele hotelów w mieśeie 
l WS7.ystkie są dobre, 

Czy ten pan, co :z wami przedtem rozma 
w•ał, jest ta takźę ob~y 1 również o maasto i ho· 
lele SI; W&S pytał? 

- Ja nic ole wtem - woła on dziko ·
Chyba :tan zwar1owd, ~~Y col Puść mme pan u 
dJabła . bo alt b;d; ltronll. 

- :SpokoJnie, CZIO 1eku mówi Ritter z 
zimnil atanowczośctłl - Ja mam prawo was sic 
o to pytać! Ssukam za t4 dziewczyną i chce 
i4 wydrzeć z rłk morderoy! adył człowiek ten 
jest tbrodniarzem. C&y słys&ycte, co wam po• 
Naadamt 

Tu, z m•uta, wielmożny p"'n e bumt 
tJgQ odp{•WJedt, - O. to C•IŚ całkiem innego 1 tym pane ,\ 

- Ależ to nie może by~ - śmieje sit wo• 
Źn1c&, udaJąc niodowH~uanle Jeżela JOdnak pan 
coś oJ teg" pana ca.:e, tu llt~Cłl g\l pan s1uka 
w hotelu • pod Różlf' . lio&4d on UJechał. Co 
M111e ta cała hlltorJ• obcllod&i? 

- W ,.c bttron M <rW1tt. tu !iv z:atr ym~tłl h mówt woźflica naiwnte, Ja go znam, bo 
Tak Jest: Może go W•elm· tny pan oucze· co był u nu w hotelu. 

:tu' t n:e w hotel~ pod ,ftót~& •1 Lecz on tb..:td Jeszcze jedno pytan•e i Ritter dowiaduje sio, 
~au u daleJ Ją'h4~. ktJgo ma lfr(ł4 łQ'b4, W ;ż;nr~ł Okropnit JWł 

- Tyle, i~ llll.lsic.o ze mn4 rt&t:ad pójś4 i od 
powted~.,.. Wt11fłtlo, 01) $Ił ... zapytam, 

•' 

Wo!nica przeklina i zgrzyta zcbami ze zł~ścl, 
Wresz:cte udaje mu sio : r41t komtsarza wyrwa~. 
O mozl·wości ucteczltt nie ma jednak mowy, 
gdyż R•tter jest na koniu. Wrestcie zjawta sit 
też, jakby n11 zawołanie, żandarm z miasta i dv 
tego bkźe konno. 

Spostrzegłuy walkę mltdzy nimi oboma, da· 
je on kontowi oatrogi i zbliia sio do nich w 
ch-.tli, gdy Ritter woźnico ponownie złapał i :u 
kołnierz chwycił, 

- Hola, cóż takieaol woła tandana ostro1 

patrztc na Rittera groźnym wzrolctem. - Puś6 
go pan natychmtut. 

Zeskocz pan z konia f ok11j pan tego .:zło· 
wieka - wola Ratter rozkaz1.1j4eo - on jest moim 
wic~niem. 

Jakto? Kto pan jest l kto jest ten człowiekł 
- pyta żandarm zds1wiony. 

- Zostaw pan niepotrzebne pytania - prze· 
rywa mu komisarz ostro. - Wypeł6 pan llloje 
rozkazy, a kto ja jestem, o tom sio pan póiniej 
dowie. 

·- Col J11ki rozkaz? ~ odzy•a sio żandarm, 
pół zdumiony, pół oburzony. - Pantol Pytatil 
•u~ raz jeucze, kto pan 1011? Proszt mi pokazd 
legitymacif i odpowiedzaeć mi. Przedewuystklem 
uś . puść pan tego człowieka, 

Detektyw n1e traci zimnej krwi. l'łie może ort 
puśc1ł wożmcy z r,k, gdyż moałby uciec w cza• 
sie. w którym bJ on żandatmowi paplary swoje 
pokazać zd!iŹYł, 

- Jestem urzednłkiem polic:yjnym - mó*ł 
on wi~c tylko z naciskiem. - Pokait panu Ie. 
gltym•cJv ale musi pan wpierw chwy,ić 1010 
człowieka 

- Tak? Pan jest policyjnym urz~dnikiem, 
mój panie? - bełkoce tandarm zmipzany 1 11• 
razem trocho niep~wny. 

- Tak jeatt A teraz: zabierz sio pan do wy. 
pełnien•a mego roskuu. 

Cóż ten cz:łowaek uozyniłl - pyta id· 
darm zawaza jeszcze trucho wahaj'łc:o. 

(C1u cłalny naltQi). 

• 
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la Rolników!- Fabryka nawozów w Kurytybie "ROGGE'' 
damiam Szanownych klientów i przyiacieli. że rozdaj., za ·darmo ziarno p.:;zenicv Polysu •142 rn zasiew. Kążdy kolonista, któremu potrzeba nawozów nit-ch się zapyta przed 

.. u,t:ua.~ew u ~ R~ge.'~oc o ich cenę i jakość Poniewa! PO!'łiadamv własną fab'l'ykę nawo~<'l\v, milż ·m" sobie pozwolić~ przedawać nawozy hwe j niż inni, którzy z ta~r7k je sprowadzaią 
Avenida Candido d Aheu N. 128 -130 - Telefon 280 - Cari b~ - Pa,rana &-s 

siQ oszczerstwa i ich pami~ć 
i, tam nie mo~e być ina· 

, fali! musi sią rodzić zbrodnia. 
I teraz mamy do zaootowama 

zbrodnię, może na wet po 
usprawiedliwioną1 ale w kai· 

razie na bezwgledne Likarame 
gojąc~, chodat i w tym wy· 

brakiem sprawiedliwości 
lnm•nritlWlł ą. 

Ooia 15 b m. o godź. 9 rano 
Reitor Ziliótti czteroma strza· 

z rewolweru swego spólnika 
M. Te1xeir~. Przyczyl!y tego 

erst w a s._ nast~puj ą.ce: 
Heltor Ziliotli i Joce Ma:ques 

otworzyii do spółki sklep 
spożywczem1 pod fir 

Ziłiotti i ska znany powszechnie 
~Bazar Sao Joaoc przy Pta((a 

a:uiiJIIJ•tU• Do spółki teJ wsaedł 
M. Teixetra z kapitałem 20 

a Heitor Ziliotti z 10-ma 
mi. Wedtog umowy miał z,. 
b~6 głównym kierownikiem 
. a Jose M. Teixeira spóh 

komandytowym (drugorzę 
m). W kontrakcie jPdnak. ktO. 
ułotenia podJ&ł siq Teixeirat 

ostatni ft,urował jako kierow 
intertsu, a Zlłiotti, jako spOinik 

tacnz1edrav. - Oburzony tem Zi 
oświadczył Teixeirze, te żąda 

IIIACI~u•a spółki. Teixeira na to 
zgodził, ale do zrobienia inwen · 
, jak tego wymagał Ztłiotti, 

się nie zabierał a ponadto 
począł Ztliottego obelty• 

Stosunek ich zaczai się coraz 
zaostrz~ć, at dnia .)5 bm. 

si-: tragicznie waród 
•• n."a"'"'j :sprzeczki, Ziliotti obra• 

często przez Józefa T~ixe'ir~ 
końcu zagrożony przez 01e1o 

zniewaaq, wydobył z kie 
rewolwer ' zabil nim na miej. 

swego znienawidzont>go społoi 
poczem sam zgłosił się na polic1i 

nie lepiej zrobiłby był Zi 
gdyby zamiast mordowa ć spOI 

, po wym1ar sprawiedłlwdci 
się był do władz kompe· 

? 

Z Para.ay. 
• ANDRZEJ WAGNER. 
10 hm. w Guajuvtrze, prz'ł 

i, zmarł ap. Andrzej W~g_ner, 

ws.z.;y lat 62. . Pochodztł z f 
łłOIJola Skzyńskiego z da wne1 

wielu rewoluc jonistów i zabrała 
k ilka karabinów maszynowych. 
Ruch poci~~ów ma być lU~ c1.ą· 
śc1owo zaprowadzony miqdzy R'o 
de Ja ne1ro i Mogy da s Cm~es i pół · 
noc!la stacja kolejowa w Sal Paulo 
odeb~ane rewolucjonistmn. Wszy• 
stkie pociągi s~ zarezerwowane dla 
wojsk legalnych. Rząd federaioy 
upoważnił prezydenta stanu R1o 
Graode do Sul i generała tamtej• 
szego obwodu wojskowego do u 
WJqzi~mia i przesłania do Rio de 
Janeiro wszystkich rozsiewaJących 
fałszywe pogłoski o rewolucji. Do 
Rio odesłano uwięzionych kapitana 
Moreara Lima i porucznika inten. 
denta Edgarda Buxbauceo, który 
miał aadzo~ nad kompanjtł kara, 
binów ma2zyoowych w Blumen&.u. 

W Rio de Janeiro mi~dzy moy 
mi uwiąziono byłego depu 1owane, 
go p . Mauricia de Lacerda, dyrekto. 
rów ; głów n ;ch redaktorów dzien 
ników aCorreio da Manhac1 • Van• 
guarda c i • Pątria c, admirała B.rasi\ 
Sdvado, byłego deputowanego Ma 
ceda Soares, geneJałów lz1dora de 
FigueiredoJ Estehta Wernera, LPW! 
de Souza1 pułkownika Vivaldiego 
IJeite R1beiro i majora Maria Cle 
mentina. Pozatem nic się· więcej 
nie wie. 

Z Rio Grande do Sui. 
Donoszą z Porto AlegreJ że z 

początkiem bietą.ceso miesiąca, gdy 
fotograf Amaral Lima i Silva w 
Uruguayamt firzygotowywał swóJ 
aparat fotograficzny do zrobienia 
~d;~6 z tamtejszego k-ościoła, przy 
!Stąpili nagle Elo niego zastqpca ID· 

teodenta municypalnego Honorjus~ 
V1dal Cordoval i majar wojsk sta 
nowych Raul Hen~ique, którzy od 
niego zażadah zapłacenia podatku 
od foto~rafowania na ulicy. Gdy 
Amaral odpowiedział1 że już zapła· 
dł podatek od wykonywama swego 
zawodu, Honorjusz Vadał oświadczył 
mu, że jest ar~sztowany i równo· 
czeanie uderzył go w twarz szpic· 
rutą. Wówczas Ąmaral wyjął rewol. 
wer i wystrzelił. Powstała strze· 
l mina. Z ośmiu wymienionych strza. 
łów1 trzy ugodziły w Aroaralai ra
mąc go śmiertelnie. Wkrótce potem 
Amaral Lima i S1lva życie zakoń · 
czył Swiadkiem Jednym tej nikczemr 
nej zbrodni był małoletni syn Ama· 
raJa. 

nte pnybyło kilkudziesi~ciu Niemców 
z Europy, z których połowa poz!>staje 
w mieście na stałe, a mv Polacy w 
stosunku do liczby Ntemc:ów amien• 
kalych tutaJ jesteśmy tylk 1 1/

2 
% 

wi~c z jakiej racji mamy utrzymywać 
dwa Towarzystw. jedynte dlu go, eże. 
by si; zgromadzić raz w rrlesi'łcu • 
sali takowego i wysłuchać narzek!ti 
Ztr:fldU, że spra"'y Tq,w. id4 opiesza· 
Ie, lub że rlwóch lub trzech człon
ków nie wpłaca miesi~czny~.h opłat 
i t p. r. Nie f.aówi sio tu o Tow .• Bia· 
łeg'> Orła• które ma członków 150-ciu 
w ławkach szkolnych zasiada przeszło 
50 d%ieci, na kursa w{eczorne ucz~sz· 
~za 30 tu słuchaczy; w łonie swym po• 
siada 5 sekcji, w któryc!! młodzierz 
popi&UJfl si9 grw w piłko. m utyk' śpie
wem, gimnastyką, urządza teatra ama-. 
torskie i t p. rozrywki, a Tow. popie• 
ra je materjalnie i mhralnie, jedynie w 
tym celu, ażeby w tej młodzierzy żył 
Duch Połski,. a żeby ta młodzierz, choć 
w Brazylji urod!';ona, uk<>chała te Poł• 
skoić, i szanowała To Z1emie tam za 
oceanem, w której icb Ojcowie sio 
rodzili. 

Feltks Czajkowski 

Porto A legre dnia 21-5 1924 rok. 

Ostatnie wiadnmości. 
Z Paryża donosz&, że :tdrowie 

prvmasa Belgji, kardynała Merdtt 
w ostatnich dniach bardzo się po 
gorszyło. Lekarze zalecili m~ naj 
zupełniejszv spoczynek. 

Z Brukseli telegrafują1 że kar· 
dynał Mercier jest umieraitłcy, 

- Izba deputowanych franco. 
skich po dłu~ich debatach ucbwa 
Jiła udzielenie amnestii, dla skaza• 
nych na wygnaoię za zdrad~ sta· 
nu, bvłych mini ;trów Caillaux'a i 
Milvy'ego. (Słł to pierwsze skutki 
obecnych rządów SOCJalistyczno· 
komunistycznych we Francji P. R.) 

- Z Sao Francisco w ll ałiforoji 
telegrafują, że olbrzymi pożar ni<Jz• 
czy w straszny sposób ra.łą połu 
dniową KuHfornję. - Strnty wv· 
rządzone tym po~arem d··u::hodzłł 
wprost hajecznych sum. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ,.., 
:. HAUER IRMAO & CIA tS. 
4ll ~~ ! -- Casa Pacheco ~ 
~ Towary hłxw"' tnPł d rohi:t z~i. dodatki, perfumy. t: 
4J SPBZEDA.~ RIJBTO\VNA l DBOB~A 4JI 
~ 9 Rua Jc~e Boolłacio 9 .1' 
lff Skrzynka pocztowa 3ul, Adres telegr.: Hapa - Telefon 34ó • ~ .~ 
~ K•Jrvtyba - Pnrana - Br1ł.zylja .ł = Mówi się po polsku! ~: 
~ 3-8 ) 
ifi~R~~~~•-.;~~,;~t; ·~~~'i'w.f•~~,;•·•••ł'tr.n~~n'if~ ... · , ............................... , ............. ~ ... ,. 
' C~S~ . ..8.POLLO J ! Sa.d.e &'•p: ul us l 
' Prac;a Tiradentes N. 44- Kurytyba i 
i Wielka hkwidacj& undałkó., dla pań i dzieci po nastepuj'łcych cenach: ;J 
' od ~. 18 do 22 5$200 od N. 33 do 35 8$500 
• J » 13 - 26 5$800 :t « 36 - 38 9$000 ' 
i • J 27 - 29 6$800 ~ » .39 - 41 10$000 * 
l • J. 30 - 32 7$300 • ' 
1 Kepelusze dla panów od l 0$000. Obuwie dla panów1 pań i dzieci t 

··········~·-·--·----. ....... . 

l 
' ' 

Loterja Narodowa 

.t\ ·N A C I O N A L '' 
Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 19 lipca, główna premja 

20:000$000 
Boztlaje 80-90 p•oe. w premjach 

l 

-----------------------------i--~--~-------------•' 
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! REBWALE i 
l ••»B(((u.. • 

~ Chcecie kopić fazendę małłł Iuh dutą z herwą, lasem, f 
~ stepem lub td ziemię do uprawy, zwróćcie sią osobiście do _... • 
.. biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, • 

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

· i. Pozostawił liczn- rodzmą. 
był stałym prenumeratorem 
Polskiej«. Strcskanej rodzi' 

przesyła redakcja •Gazety Pol-

Rewolucia w 8iio Paalo. 
Według ostatntch WI~> ctomości 

ze źródła urządowegoJ bu' tbardu 
j" od dnia 10 b. m miasto S, Pau · 
lo wojska legalne. Bombardowanie 
wyrządza straty ogrotnn~. Jedna z 
kul armatnich· padła na Hotel 
D'Oeste i zabiła w nlm 8 >sOb, a 
wiele innych raniła. Prefekt mia· 
sta prosił prezydenta RepubHki o 

------------ niebombardowanie miasta. Minister 

~ ADRESOW AC : ~ 

~ SOCIED.-\DE COMMERCL~L LIMITADA 

• wyrazy szczerfgo wspOłczu • 
R. i P. 

Z Sao Paulo. 
A W SAO P.AULO.

co d;neje w Sao Paulo i ja 
rozmiary przybrała rewolucja 

bardzo szczupłe wiadomości 
........ nluJ tnie od osób przybyłych 

Pauto, paniewat ani pocztą 
żadne nie przycho 

bo urz~dy te znajduJą siq pod 
kontrolą i przepuszczaj!ł tyJ. 
omości ofiCJalne, a te we 

m interesie nie przedstawia
..... ,J ..... J .... we włagciwym świe• 
Wiemy wiec naprzykład, ze 
ofirja1Dego te deplltowany 

Konder ze Stanu S.ta C~t · 
donibsł, te rewolucjoniści 
delegację do wojsk legał· 

z pro;>ozycj!ł poddania si~, 
się dosyć dziwnem Wy· 

ci zostaJi uwięzieni, a 
federalny gąda bezwarunko• 
poddania się rewolucjonistów. 
Fłoriaoopolis donoszq, że w 

zginął miedzy innymi re· 
pułkownik Martim Fran. 

Cruz, że wojska legalne bom. 
i niszcz- koszary i składy 

rewolucjomstów i że pie. 
federalna coraz s•lmej oap1e· 
wojska rewolucnne i odcina 

ót. a kawalm"ja uwi~ziła 

(Dokoń~zenie). 

Wmyśl hasła, danego przez Pana 
Konsula Zbigniewa M11zke, .w jedno· 
ści sila i potvga•. Tow .• Białego Orła• 
wydelegowało delegatów, do Pol. Tow. 
Dob • Tadetnz Kościuszko• z propoo 
zycją połąc11:enia obu Tow w jednoltt'ł 
całość; delegacja składała sio z nast~· 
pUJł&CycJa Panów Sylwestaa Z6rawsk~e· 
f(O, Jana Raina, Bolesława W~;clewskle· 
go, Fehksa Czajkowskiego, Jana M&tu• 
11aka, Tadeusza Budar.zewsk1ego, Ze· 
nona Paprock1ego, lecz pomimo usilnej 
pracy ze strony delegacji Tow .• Qia
łego Orła•, ·.~pertraktacja nie przyszła 
do skutku pom1mo ~e wiekuość człon· 
ków Tow. • Tadeusz Kościuszko- na 
czele z Nauczycielem Panem Bernar· 
dem Puchalskim usiłowała si~ połt~czyć 
rozum ej lic doskonale basie, pozosta
wione wam przez Pana Konsula. lecz 
pozostali człunkowie ni~zgadzaillCY s!o 
J.ła poł11czenie Sił bo ludz1e którzy m•Jłł 
duży wplyw na sprawy niniejszego 
Tow. i zaliczają sio do kategorji osób 
wykształconych umysłowo, lecz n!e 
rozumiejf1, lub też maj'ł zapatrywama 
czysto egoistyczne, na t~ sprawo. W 
przyszłości h1stcrja osądzi, czy Ci 
Panowie miel1 racje, niedopuścić do 
wspólnego si~ poł4czenia w jednolit!ł 
całołć. 

Polonja tutejsza nie jllst tak liczną 
d t:by utrzymywać d'łr a Tuwarzy~Jtw 
Ci Panow•e podajfl za przykład Miem 
c:ów, że oni utrzymuj' 01e jedno ant 
tei dwa Towarzystw, lecz przedewszy 
stkiem musimy WZIIłĆ pod UW••g~. Żt1 
Porto Alegre jest przepełnione N~emca
llli, a w do1tat~\ł niema tysodnit~, ażeby 

l wojny jednak odpowiedział4 że te• 
go nie mote uczynió1 aby me prze. 
wlekaó rewoluqi. - Wedłllg tych 
samych wiadomoaci urządowych 

.: Oaixa postał, 204 - - Curityba .. 
~ ~ 

~"""""'"'"'"'"'"'''"''""'""''''''"''' " .. ~ mtał szef rewolucjonistów generał 
Izidoro Dias Lopes proponować aby i inni łydkowie mogli si~ mu w 
Wlce.prezydentowi stanu S. Paulo ten sposób napr&ykrać, odprawił Żydka 

z niczem, ale obiecał mu, że jeżelt 
pułkownikowi Fernandowi Prestes odzn•czy sio na wojnie, dostanie po 

Potrzeba jest Bluiąca rio 
wszystkiego. Rua Augusto s· l· 
feld N. 34. 5 6 

objęcie pre~ydentury ~Łianu S. Pau · jej ukończeniu trzy tysłllce marek. 
lo, ten jednak II!iał oduució to .?~dek zgodził sio. na to.- i rzeczy. -------------------------
propozyc1ę, oświadc~aj~tc, że przy· ~~sc1e po uko6ezen•~ woJ~Y ~gtasza Do spr~edania 
jąć Jll mote tylk_o z rą~ leg~lovc?. ~~~ ~~t~:~:;ał:~~~;~t~~~a~:~!;ałz~:~ dom drewniany, mający frontu 45 

W ogóle od Wiei~ dm d~Je . SlQ l sięg_n•ł informacji w min!sterstwies woj l palm i długości 40 palm, położony 
odczuwać brak w1adomośc1 Isto· ny a dowiedział sio, że zydek rzeczy• w dobrem miejsca i stosowny ca 
tnycb, dotyczacycb rewolucji, al• wiśeie si~ odznaczył i nawet podany sklep-jest na dcgodnych warun· 
bowiem urz~dy pocztowe i telegra• został do orderu. "'S~owo sfe rzekło, k h d .., . ł • 

· · ._ · · ~ , • kobyla u płotu• , powaada stare przy· a c o ~pr .. eu~ma. • . . . 
ftczne ZlHl]dUJą SIQ pod śc.slą ko 1 słowie, wi~c.i genernl, chcąc nie chct~c: Odnośnych mrormaCJI Udz1eh 
trolą. musiał dotrzymać przyrzeczenia Francisz~k WĄtroba w Palmeirze . 
------------ Gdy już żydkowi wypłacił przyobie-

SEl\RETAHJAT J-O~WIATY' · za• 
wiadamili nas1 że k ztet b1zm1 wy. 
dany nakładem •Cśw1aty c może 
być nabyty tatże BEZ HYMNÓW, 
co ninie)szem podajemy do wiado~ 
moaci naszych czytelników· Red 

----------------~--------
Wesoły kącik. 

JAK SZMUL ZDOBYŁ SZTANDAR. 
W roku 1866 IdY wybuchła wojna 

Austrj' z Prus~:ni, do generała Blei
chroder•, brata slav.-nego beri ńskiego 
bankiet~, zgłosił SJV b1odny żydek z 
PoznańskJPgo powołaoy do WOlska, 
prosząc o Wlp&rcie dla rl'dz.ny, która 
pozbaw ona jeJ'l ~arobku b~ !ie mu· 
siała głód 'ier?i~ć. Generał nie chc'łc, 

can~ na1grod~ i zaciekawiony, woła go 
jeszcze raz, proszt~~. aby mu opowie 
dział, jak to dokon.ał tego walecznego 
czynu. 

Obdarowany żydek poskrobał si~ za 
ucho i opowiada: 

- Herr Ganaralleben, jak ja zoba
czył, że cbor<tźY w austrjackim pułku 
jest żydek z Galicji, tak my zrobili U· 
godo. U n ma oddał szt11ndar, a ja jemu 
obJecał~tm połowo z: tego co dostan~ 
- J&k psn generał 01e wierzy, to j! 
m"'go zawołać un tu czeka na scho· 
dach. 

Jt~&A*:&:~llk:AJ4&;;:kak:~ 
~ Kto chce wiedzieć co się w świecie ~ 
~ dtie,e1 ten niech czyta i prenumeruje M. 

,,Przegląd S'wiatowy" ~ 
Największe czasopismo ilustrowane . 

w Polsce. 
WszelkiQ korespondencJe i prenu- ~ 
meraty wysyłać pod: Sk"Z1Dka :t 
pecztowa 183, Waraawa- ~ 

Poloaia. 6 10 Jt 
::Pt~~v.. ... ..,..,."SQEż; 

------------------------- ~Da1••Y kur• ~tieaiożnv nie jest 
SODALICJA MARJA~SKA MŁO. not<•wany w tutejszych gazeta'h bra· 
DZIEŃOÓW będzie maała posii di:e• zylijakich, prawdopodobnie z powodu 
llle w niedzieJ~~a doia 20 b .. 01. o gwaltowneąo spad!l;u m!l.r'efsA, a'powo• 

.... . dowaneg'o rewotuc;łł w .sao raulo. godz. 3 po południu przy polskim 

kościele. ·········~ 



Dr. Mirosław Szełigo"':vsk~ 
BJ'l7 a!§_ydent klinik europejskich 

Leka:rz i. ope:ra. to:r: 
DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

Lt.cz .. pr.. dług łlaJUOVI BZ~Ch tipO i..JIJ0\'7. H d za pomot~ nro.rJJielll Uoentgena. 
,-.9sijada własaą. praeownię do ba. ai1 mikml!lkopowreh i b~>&da6 

knv li na eho•oJjy nkr7te 
Chor ych ~amiejsco·wych p•·?tyjntuje na leczenie 

w swej klinice 
Boa :sa.o •Frl&aeiseo • · 8&1- Kury&yba 

--------------------------------------------------

Wielki Sk e p olsk · 
Marcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składzie: mąkę pszPnną• tytnią i kukurydzianą, cukier. ryt, sól, 

§Iedzie, Sliwki. rodzPoki i konserwy owocowe. 
Ma rówou•t najlepszą kaw~ mielon- z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
• Kupuje produkts rolne jakoto: kukurydz , fasołfJ• ziemniaki, masło, jajA1 drzewo it.p. 

8PBZEDAŻ N& KO~ONJE H11BTOWli'A.. l DĘTAI.ICJZNA.. 

CENY PHZVSTĘPi'E • • 

.'!ZewgZsza/ące wszvs!ltle Inne 
~ F osiada filje w Thomaz Co elho i Araukarji 
' • ••••• • •• .J 

.......... 
Fabryka cukie1'kÓW 

"A lJ R O N A" 
"J'óze:fa ::B:uli. 

__.".. ....... !'alo_ 

Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier t • ł (.ballas") we wszystkich odmianach. 

Ulica Martim Af'fon.so nr. 18. 

Coritiba - P a r a n a - B r a s i l. ' * * .............................................. 
~BIIł§!~R~~R~~~~Rłfll:.IB!łilłłłłm~BBB:IW.B~ 

Apteka "Tiradentes" l 
Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tiradentfls N. 3'7 

• • l 
~ 

Baczność Koloniści polscy! Ił 

W aptece tej1 kićrej wla~ciclol<.m jeot Polak1 rozmówicie l 
· siQ w jqzyku ojczystym i znajdziecie rzeh~lnt\ obsłagQ. 

SWÓJ DO SWEGOl 
l 
l 

ms~meam~amm.a•m•anm~•~~••••~ 
t!l(;i;~$~~-)~ Ił ., , ~r · 

,,A E D '' 
Fabryka karmelków i cukierków róznego '"1łunku, tań· 

SZ'jCh i drotszych owiniętych w papier ( • baUasc )ł m s lino, 
nowych1 kokosowych, miętowvch , cytrynowycbJ anaoaso. 
wycb, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeazcze inne gatllrlki specyalne1 nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć po re 
nacb bardzo rrzystępnyrh. 

Uprasza 82. Rodaków o łaskawe przekonanie sią o tern, 
te ~ najtańszP i najlepsze> w Kurytybie. 

Francis~ek AachO'I-"Bki. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr·. 53 - PARANA. 

- J 

.COCOCGCł<GCOCłC«4ctC9Cłtołfi1KO~IKł;JfG 

"Cervejaria Cruzeiro" l 
w 

~ajlepszy browar w Kuryt?bie polecd tu i na prowincji IJ 
piwo własnego wyroba po ~jprzysłQpniejszych cenach marki ~
•Cruzeiro eJ ~~'Pilseoc, »Pombac, •Escurinha i inne. 

Kupo je ' dla własnej słodowo i jQrzmień w rozmaitej ilości 
płaci naJIPpsza ceny~ ~ 

HUBYTTBA -;- (:JAUA POSTA..L 108 J 
S fJ&lfD SOlO)fl<088CG 81 1800--<OtGCłctttCGS8 
Bli'nque I?ran.;aise et Italieune pour Lam~ripue du Su(ł 

Centrala: Paris.- Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, · 

B razy l j a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto Ale• 
gre Per:tA m bu co R o Grande, 

Agencje : Araraqu ra. Barrelos Reb~linur ., Botlłi:atu Caxias Esp1rito Santo dC' 
Pinhal, Jal:u, ltt c:óc ' 0Ut!nbo, p r. rt llli~ w\'n' Gt.I!S't, J.(ib~•r!o Pteto, 

S C rlos, 15. Jose do R o Pardo • S Manoeł. 
A r g e n ty n a - AgencJe: Buen s Ayres i Rourio de Santa Fe. 
C h i l i · Valpauiso - Korespondenci : 

ł ERU • Ba 'o ltaliano•L1ma, c .. llall, Chincha Alta, Molledo. Arequip,, 
C: OLOMBIA Banquc F""nt;llJSe et lt ~< J enne du c ,,Ju•"l"' 11·Bogota, 

Zsłat•ia stę W!'~Y~lktt~ ·'Nl'"c e p "nic;Żnl!, prt.yjmwie się depr>~yty oa 
l rr n f kt€Ślc. ny i Ob nchLO!:?l< b• rzą. Y rła~ -:: naj ... j'ŻSH procellty 

AJ!:eli• Ja B nku XX Commerelli lt1ałiana mieśei sit •• włA$n)'m by dyn• 
ku prt)' uhcy l~ de: Nc•emhJ~.-. 

Dominik Kurecki 
PosJd zakład krawiecki 

IJllea .&łe1re N. G 

Wielki wybór materjałów na ubranie 
lamówienie wykonuje !liQ w razie po 
trzeby w 24 godziny. 

•••ota cwaraatowana. 
CENY NISKIE ....................... 

: Dr. Zygmunt Grad6wski C 
' ADWOKAT ' 
' Po uh'oń"~*"·,Jn uotwf.rsytetu i 
i ma Zll!'łZ~"-r.y• 1 W1udr ID !Ć Sz ,' 
l K ,, .. ,.lQ t kl\ 11. . tworzył 
i k. ••('~ .Hl" ę ad tv (l({ Lkl4 l Ź• ~ 
' z~ł-i!Wt~ .W51~el. ki .. sprawy cy t' 
i wiłnF.ł uvminaloe, spadkoWP. 
' rozw(Jdowe i t d. 

~ B I.Jro i miPszkanie : ~ 
l Fra~" Usol"io 5 .3"1 • ....................... 
iQł.Q~~I!ar2!a!CP..O~OIUIOICdllaOO!! 

l Casa lascotte. l 
~ Wtt-'lk~ fabqka md~li. Po· l 

l siada takte na składzie arty• l 
kuły i wyroby waelkach fabryk 
porcelany i telaza1 maszyny ~ 
do s~yda, broń wszelltiPgo 11 a rodz~ju lak rewolwery# strzel· a 

~ by f'IC,, PtC, l 
~ S , •J · je sw.~jt> towary po ~ 
~ ~~ellat-h 'IHVI•i>ł ''iJ !Vrb D 
l ~•t.; D Muric\1 9l -93- ~ 
A P <( Z<\ 'l trHS 6 Telei.oho l 
l ne N ó84t. 4 4 D 
~JUllltJUIOIQ~MQUlUUUl 'VII:Qlaa 
Nasiona z Polski 
są na składzie śwte~e i naj· 

lepszych rzAtunkó~. 

N1i.o na 'ua,.zv w 
(Torebka 200 rs.) 

Brckit!W1 buraki, cebula cyko· 
rja1 dyoie, fasola szpar, groch• 
cul{r., kalafjory, kalarepka, kapo, 
sta (głowiasta, brukselska, czerwo. 
na, wlcska), koper1 majerat ek1 
Otak jadalny, marchew, m~"looy, 
musztarda, ogórki, pieczarki {za• 
rod ki. 1 cegiełka 1 mir), p1eprz4 
;>ietruszka, pomidory, pory, rabar
her, rzepka 2 mies., rzodkbwka 
1 mies., sałata, selery, szptlragi, 
szpinak. truskawki (rozsada). 

Nasiona kl~iatótu 
(Ton bka 300 rs.) 

Bratki, chaber4 dzwonki, got, 
dziki, g oszek pacboącv. lewkonia• 
lw1e pyszr.zk1, łubin kwiat, maciej· 
ka, mat;JJ nastureja, ostrótka, płO· 
myk1 rezeda., sL:meczoik1 itd., itd. 

N a8iona polne 
Koniczyna, lucema" wyka, fa · 

solB. ::~s o •a c 1 proso, itd. 
N as i. ona drzew 

Cyprysy, lipy, rododendrony, 
sosna japrhska, t11:e, itd. 

(Ceny nasion polnych i drzeR 
na ~ąJsoie). 

Cen:t- dls ł>;Qpców przy odbiQrze 
llllJUlDl• j 10 lUZłDóW: . 

1 tuzin nasion warzywnych 
1$800. 

Wvsyłka ko)P.ią lub pocztą w 
granic~ t h r~~ ... j 8r'l ·~'' '"· 
PAWEŁ NIKODBM 

'ff,~V~l:.il::tii. /.~ "_ ... , 1.- :,;1 Ó --
- CURJTYfłA- Paraoa 

• l 

~ •l w iqkszy wyna1azek d ta leczenia syfilisu 
Eli:xi:r .. 91.4'• 

unan7 przez Narodowr Departament zdrowia publicznego pismem dn. 11 lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie 'Jyfihs bt!z oi.,b6zpteczttństwa dla injekcyj. Jest ener 
gicznym środk:1em, czys,.;czl\cym krew i lekardtwem wielkiej wartości' 
Jut przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy eboroby nawet powałniej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reurnaty~:m, znikają jakby je r~ką 
odjal. U 9G0/o mę~czyzn żt>natycb, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne choroby te pozostąją chroniczneroi i to jesł 
przyczyn14, te tysiące kobiet zamętnych cierpią na ro'<maite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spuwodowało, 

3 flaszeczki wystarcz!\ zupełnie do odzyHkama wa.'łzego zdrowia 
i uratowania waszvch dzioci od prz} byych na~tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest ,.ELIXIR 914• najodpowiedniej 
szem lel(ł:ll'Stwem, ponlewat nie atakuje ~otądka i jest przyJemnym w 
u~yciu. "ELIXIR 914• nabyć: motaa we wszystkich aotAkacb i skła 
d11ch ,u,te .. oz;nycb w BrR~vrji. 
Qłóą•7' -.kład Q.~lvii.u e Ci~~o S. Paul~, 4.v 'łi\o 6oio 1-łiJ 

"<:1·~-J d>Jf A.!lt) .• )C ~ ąx4;t ~ .. ~,,, . .,~~l~~~tt·~;, 4!J(41!)i. .. !Jf ..... 

"~tl!lml'tm:tm~'flłl~!ml.al~a't1!J ~~ tr~.!l~~~~ 
S~ano·w·ne Panie I 

W c1"g11 4 ch godzin uwolmć się moż~'>cie od kolPk mscioz• 
vch, ;,..oJ: Ił '1~""":t«'4 h•d~i.,,.i" -FJ.(J"'XO '&ł~O \ TIN \c 

uznana prze~ Narodowy Departament Zdrowia Publieznego, pismsm dnia 28 
cserwca l915 roku. Nr. 67 • 

.. Fiue-~e-d"'tłoa• IASI tedy .ym znan}!D prodnktfłm leczniczym, 
ktor~gu skutAk jest 011jszybszym w lec~eo.iu uibdoutagati kobiecych. 
Kolki roaciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwut porod. zmniel<~za boleści porodowe i ltolki, i zllbez 
piecza tycia kobtet przed nastąpstwami krwotoków tak czę~tych przy 
porcdacb. Przy mnych chorobach kobiecych .Fłu.so·8edatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszy'itkie niedomagania kobtece. 

Zaleca sl~ lekar7om f akuszerkom. 
Je<lyni dep zytarjusze: 

Galwiło & (lia Sllo Paulo AvenidaSno Jollo 145. ,~ 

~~~~:~~~~~~'1~:11'11~~~..,.,~~\, 
~smeaaaaasmaa~~~aaaaaaasz~•• 

Towarzystwa Fraaealiłlll ie Zegloacł liiorfik iej 

•• Dhargeur•s .Reunisu i "Su d Atlantiqua~~ 
Regul.-rne odjazdv z portów Saatos i Rio de Janeiro 

do H.twre i Rorrfeaux 
Kom11oikacja natszybsz:t i najwygodniejsza qtatkami lu

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa1ą podró~ ZP. Saotos 
do Franci• w 15 doiach oraz statkami speeją,Joie urzqdzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak najwygodnieJSZe po• 
mies?.CZPnie 

Statki mai~ do dyspo3vcj{ kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux. z Havre c:zyh z Patlice do Gd•ńtka od 

bywa sit pociu"mi francuskiemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdatl1k:a statkami komp. francus~iej • Tranaatlantique•. W ten 
spl'lsób un1knte 110 różnych nadułyć, na które niera~ bywaj4 nara 
żeni nasi passź~rnw1e na granh:y niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z 8.&NT08 Z RIO DE ~ .ł.•EIRCJ' 

·MEDU \NA c 29 czerwca 30 czilrwca 
•FORMOSEC; 4 lipca 
:.CEYLON• 13 c 
•LIPARI• 18 c 
•MUS.ELL . .\c 27 lipca 28 lipca 

Sprzetłaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
drazJIJI t. zn. (bilhetes de chamada): załatw1a i blitszycb in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l uis 'Xavier N ~8. 1 • vtvbt. 

C A S A B l C H E L S przy ulicy ló de Novembro N. 70. 
Zało~. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bicbels 

Ma zawsze na składz1e wielki wybór kapeluszy dla pań i dzieci. 
zabawek materjałów, prz~dwioty właściwe na presenty, oraz;oa karnawał· 

: arto ,przekonać si~ osob:ście o dobroci towarów jako lej o nizt 
kich cenach 018 

Handel Polski 
w Barro Ereehłm. Rio Gr. 8. 

Wlt.td'I/Bława · Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakotet nllrZQ• 
dzi rołaiczycb1 kuebeonycb i wszdkich drobiazgów. KupuJę produkla 

kołoojaloe, - płacę wysokie ceny. · 
Adre~ : Władysław Obroślak 

:;;::::;===:::.:.::·~-~==B=a=rr=o::::::::;;· E=r::::e=ch=i=m=-:~·- -=R=io=G=r=a=nd=e=d=o ::;::S::;::u::;:J.::::-:=:-.:::::: 

każdyrr. 
sto Sao 
Prawdą 
legalne 

najmniej 
ludziach 
sta, gJy 
będzie. 

Romans 

198 
-To 

-Ja 

kleszcze. 
-A . 

Ritter i p< 
~anda 
-Na 

uai~enie 
- Pr 

a ja tam 
-Jak pa 
pan sobie 

- Na1 
okutego w 

Ritter 
wać za tyJ 
sta; musi 
uliczny do 

Wresz< 
,pod Rót 
chodzi par 

- Czl 
no? - łJ 

-Tak 
zapytany. 

- Czl 
bada korni 

-Tak 
bek. Pan l 
nie ca dłui 
hrą godzi~: 

-Czy 
w takim rl 

- Po\1 
i stajni. 

-W 
- Tal! 

II,IÓWlt• 
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