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CHMUBY WOJIBIIm jest ono wielkiej wagi dla teraźniejszości i b!cje barJzo wątłego litewskiego orga- leży do Polski, jest on osią całego systemu 
przyszłości. mzmu. równowagi politycznej na wschodzie. Jeśli ł • 

Srodek ciężkości naszej polityki opiera Kłajpeda pozostanie w ,Josiadaniu Polski, 
Pod powyższym tytułem umieścił p. Ra- się wprawdzie o Francję i Zachód, ale po· Przypomnieć należy, że Litwa liczy około komunikacja między Berlinem a Moskwą 

wita-Gawroński w "Kurjerze Poznańskim" chyla się bardzo mocno ku Wschodowi 2 miljonów mieszkańców. Łotwa 1 i pół, a przerywa się. Bez kontroli polskiej w por· 
z 22 czerwca b. r. artykuł, który poniżej do Rosji. Geograficznie, historycznie i poli- Estonja miljon zaledwie. Narody te małe c1e cała budowa barjery od wschodu traci 

. liczebnie, uzyskały swoją niezależność tytu- K · ł 'ł · d bł d umieszczamy, a który jasno przedshw1a o- tycznie i gospodarczo oba te państwa są, Jamą dzięki dezorganizacji Rosji i pragnie- swoją wartość. oahcja pope m a Je en ą , 
~.WII'ł becne położenie polityczne Polski, w stosu n· że tak po .viem, naturalnie związane i nie ni u W. Brytanji posiadania pod swoim pozwalając zawładnąć go Litwie" - mówi 
~lii!Mili'lł ku do Niemiec i Rosji a szczególnie w sto- możemy patrzeć w naszą przyszłość spo· wpływem Rygi, Rewia i Kła]· n, eJy. Powstały autor artykułu, -- drugim jest brak zrozu-

sunku do Litwy. kojnie bez rozwiązania najważniejszego dla mienia politycznego znaczenia tej pozornie 

IM 

Największem państwem, na pograniczu naszego życia problematu-znalezienia dro- zatem na wzór San-Marino trzy malutkie drobnej sprawy ua północny;r. wschod::ie 
Wschodu europeJ'skiego 1'est Polska. Na nieJ. gi do zgodnego współżycia z Rosj·ą. Jest Republiki f) bardzo niepewneJ przyszłości. Europy. Statut dla KłaJ'pedy w opracowaniu 

Niepewność tę Łotwa i Estonjz rozumieją 
to mimowolnie skupia się uwaga polityczna on zarówno dla nas, jak i d!a Rosji pier· tioskonale. Są one wyłącznie portami Rosji Davies'a jest najlepszyrr. dowodem, jak mało 
Europy nie dlatego, jak się mówi nie bez wszorzędnego znaczenia. ad Bałtykiem _ pod inną firmą niezależ- Ameryka ma zrozumienia dla spraw pokoju 
celu. ażeby Polska pragnęła wojny, lec~ że Porninąwszy dwa wielkie państwa, Rosję ności. Litwa o tyle w odmiennem znalazła w Europie. 
w wojnie musi być poważnym czynnikiem . . . d 1 . . Rada ambasadorów nie podpisała statutu, 
Przymusowego współudziału. Dla jednych i Niemcy, dziŚ, zdenerwowane t mez o Się położemu, że Kłajpeda jest portem wy- sprawa zatem Kłajpedy jest otwartą - nie 

ne, chyba z konieczności, do prowadze· łącznie polskim, bo w danym razie Rosja d D . , . d 
jest ona pożądanym sojusznikiem, dla dru- nia woJ'ny, w Europie istniej'ą dwa ominąć je może, posługuj'ąc się dogodnieJ·- chcemy odga ywać. o11ac mus1my, że y-
gich rozmyślnym straszakiem, plomacja europejska nie ocenia jej tak ria· 

Jedynem życzeniem wszystkich państw ogniska, w państwach drobnych, niezada-l szymi dla niej-Rygą lub Rewlem. iwnie jak p. Davies, a Kłajpeda nie przesta· 
europejskich jest zdobycie naresz:.:zie takiej walonych z istniejącego stanu rzeczy i bar- Gdyby można sobie wyob!'azić, że Kłaj- je niepokoić poważne sfery polityt.zne. jeśli 
równowagi stosunków międzynarodowych, dzo pochopnych do rozwiązywania wszel- peda pozostanie wyłącznie we władaniu według p. Galwanauskasa Litwa "jest w 
które zapewniając trwały spokój, ułatwiłyby kich trudności orężem. jedno takie ognisko Litwy, to bez polskiego surowca nie będzie 1 wojnie z Polską "' to słusznie mamy prawo 
nareszcie normalny rozwój zy' cia gospodar- znajduje się w środkowej Europie. Zapo- miała żadnego znaćzenia handlowego, gdyż przypuszczać, że gdzie jest wojna, tam sit: 

biec pożarowi ma mała ententa. jest ona L' · · d · · b.. · d 
czego. Ale Polska, jak każde inne państwo, bardzo reklamowana, znaczenie jej bardzo 1twa, oprócz trochę drzewa, nic w1ęcej do biją, a g z1e s1ę lją, tam Je na strona mu· 
może być zmuszona do imania się oręża. . . eksportu nie posiada. si ustąpić. 
Nie J·est przeto rzeczą oboj·ętną myśleć na· powiększane, w rzeczy zaś sameJ jest to 

balonik ro'żnobarwny ale buj·a)·ący w po· Usadowienie się Litwy w Kłaj'pedzie, nie- Czyżby Litwa na serj'o marzyła o zwy· 
Przód o te:n, ~kąd paść może iskra, wznie- ' 
ca]·ąca pożar, aby niebezpieczeństwo uchylić. wietrzu. Przy silniejszym podmuchu wiatru wątpliwie czasowe, ma znaczenie nietylko cięstwie i o pomocy bardzo podejrzanych 

N · . · · W h d · ł b pęknie gospodarcze, lecz i polityczne dla Połski. pr.!yjaciół? Czyżby nie czas najwyższy przejść 
aJgrozmeJszem na sc o z1e mag o y N' · b d · , · b · , t p G 1 k t t · t d · · h , d 'yt · · b , t · k :0.ie · · R .. Ale nie 1emcy mogą u z1c me ezp1eczens wo, . a wanaus as, roz]ą rzony pa qo yzmem o WOJOWmczyc marzen o poz eczneJ 1 

bycrdsoanowlslo s·l1ę J~e~e1.c 1 
0 

o_sJml. ·e w O· l ale chyba bardzo nierychło. Ustosunkowanie litewskim i upojony pozornem zwycięstwem, l spokojnej rzecz) wistośei, czyli, jak mówił 
a z pomy ę ' s 1 P Wie ' z · l't ' dk · E d · · · · d · b' · ł · · · Jb' · l d l' k · ' k' · d kł · hecnej chwili i przez wiele lat zapewne s1ę po_1 _yczne s!o oweJ _uropy "!' ZJ~IeJ- me z aJe so 1e sprawy am z po ozema ge- w1e JcJe o my owaens IeJ, " o zwy eJ 

- b t ch , t h · 'd · szym JeJ składzie, poza Niemcami, pos1ada ograficznego swego państewka, ani z powieści". 
)~zez: '!' 0 u Y. pans wa~ me znaJ z!e dla nas znaczenie drugorzędne. O wie!e z minimalnego znaczenia jego na terenie 
saę .. am Jeden mąz stanu,. ktoryby_ na ~rJO ważniejszem, bo bardzo niepokojącero jest ogólno-europejskiej polityki. Marzą mu się 
do.adzał _lub pragnął WOJny z sąsl~d_aT'~:l'~a dla nas drugie ognisko. małe wprawdzie, ale laury Gedymina, Olgierda i Witolda, ale 
a~anturm_cze. eks~ery~e!lty r~zw~zm .ud z~~ nierozważnie podsycające się własnemi am- zapomina, że ci mądrzy i praktyczni Litwi
j'd~zgt~o-~ Slę. ~u rue 0 w~ ~e~i~e ~J bicjami · grzeszące brakiem zmysłu palitycz ni lepszą od Galwanauskasa prowadzili po· 

. eJ s rany. me ID? uzas_a n . ' . nego- j'est to Litwa litykę i zamiast walczyć z Polską, łączyli się 

----------------------------------
Wladomoicl 1 Polaki. 

BOLSZEWIZM W "WYZWOLENIU". prawme rzecz b1orąc, N1emcy 1 RosJa zwro-
ciły tylko to, co przemocą odebrały innym. Litwa prowadzi politykę awanturniczą, nie z nią i w ten sposób uratowali ·t i pół mil- Sejm polski był dnia 19 czerwca b. r. 
Rdzennie niemieckiego lub rosyjskiego ob· zdając sobie sprawy z następstw ani ze jona Litwinów od zniemczenia. widownią niezwykle osobliwego wydarzenia 
szaru ani jedna piędź nie dostaia się zdo- swego położenia ge')graficznego względem Usunięcie Polsid od Kłajpedy prowadzi nader ostrego starcia wśród Wyzwolenia. 
bywcom, a odebrano o wiele mniej niż za- Rosji i Polski. jako państewko, wciśnięte w do zbliżenia groźnie nastrojonych Niemiec Od dawna było wiadomo o wewnętrznej 
brano. Wiedzą o tern dobrze i Niemcy i granice Rosji, Niemiec i Polski, wyzyskuje do Rosji sowieckiej, a w takim razie barje-l walce, prowadzattej w tym klubie, nikt za
Rosja chwilowe ant3gonizmy tych państw, a po- ra polska, oddzielająca Rosję od Niemiec, pewne nie przewidywał, ażeby walka ta 

Zamiast przeto wojną, wszystkie zamysły litykom litewskim zdaje się, że są to zwy- stanie się fikcją. "Le journal" w artykule miała się tak jaskrawo uzewnętrznić w gwał· 
polityków Europy zaprzątnięte są myślą ure- cięstwa dyplomatyczne. Pełen niedorzeczno- p. t "Pokój zagrożony na wschodzie" słu- townej już nie wymianie słów, ale starciu 
gulawania rozprężonych przez wojnę sto- ści jest statut Davies'a, mający rozwiązać szną zwraca uwagę na to, że "port w Kłaj- 1 pomiędzy towarzyszami klubowymi wobec 
sunków politycznych i gospodarczych. I Poł· sprawę Kłajpedy, lecz zgoła jej nie rozwią pedzie nie jest tylko naturalnym odpływem l całej Izby. 
ska nic ma przed sobą innego zadania, a zał, zaostrzył raczej, podniecając wielkie am- dla surowców dorzecza ~iemna, który 8/~o na- Przemawiał właśnie minister Sikorski i 

W, walce O ""'ll~~"'D1. cko pieszczące swoją lalkę. Liana podnosi się nie, ciało Fanny. Pakanie o drzwi powtarza ai~ ccraz dT.tlcych potem w tym samym kierunku co wy 1 Czy 
M!l v bawem i cofa się z dreszczem grozy przed upiora• głośniej i catarczywiaj oni was nie dogonili l 

watą swojfl przyjaciółkll. Kto to być mate? Kto tn ebce wejść? Nie mota - Nie l To znaczy, starali się pewno, ale im 
Romans z naszych czasbw, w 4 tOmdch - Chodź ze mną - przemawia ta ostatnia do to przecież być stary kasztelan, bo on ma klucze się nie udało l A najlepsze, że mamy znów narze· 

przez Jerzego Bornes'ft. niej z osmiechero - Chodź ze mnlł do grobu l do wszyMikich drzwi. czt1ną hrabie.1Q w oaszej mocy l 
199 Tam będziemy mieć spok6j. Tam tak c1cbo i ctemno.. - Trzeba zo"acz•ć -· myśli ona i wychodzi · Gretę l cieszy się Fanny. - A to wy· 

Powstaje zażarta walk~t Fanny nie może nawet o ciemno.. . ciemno l ze świecą. Zo~tawia jlł jeinak przy dr~wi~cb. a bornie l Cożfl§ ty z nią zrobił? 
ju~ teraz uzyć swej broni, gdyź natarcie L1any tak Z tomi słowy łapie ona LianQ za ramię i cią sama skrada się po c1chu i po ciemku do tJrzw1 Alfred opowiada jej w~>zystko, a w końcu dodaje: 
było szybkie, ie nie miała czasu do pociśniQcia gnie j11 za sobą Za niemi zamykają się dr1.wi. wchodowych w bali. Dla bezp ecz· ństwa zabier11 - Jak Lianę przyłapiemy to ią najbe,pi~c~nieJ 
kurka. Gdy Fanoy po ja~imś czasie przychodz• do siebie ona to:! rewolwer ze sobą b~dzie także do zakładu doktora J~nkinsa oddać l 

Fanny, ktora jest fizycznie dużo silniejsza, bo· z zabobonnego strachu i wraca na miejsce walki, Gdy jednak do drzwi docbod:lli, słyszy ona Wilród Będzie ana tam !ywcem poch,?wana a my będztemy 
ryka sję z Lianlł pieniąc siQ z wściekłości i chce zastaJe ona owe drzwi zoów zamknięte, a wszystkie przeklefistw i trzęsienia drzwiami jeucze niecierph· raz na zaw11ze od nieJ nwolniflnl i bezt~ieczni l 
jfł gwsltem n z1emiQ rzucić us1łowsnia jeJ, aby je otworzyć, zostaią bezowoC'ne we słowa: do dyabła, czyżby jej tu j t więceJ 01e - Masz słuszność - potakuje Fanny. - Ale 

Widząc jednak, te jej się to nie uda. łapie onP - Gdzie1; ona się teraz podziała 1 - zgrzyta było ? co poczniemy z ka.;;ztelaoem ? Oa nam z pewnośc ą 
przeciwniczkę swą za szyft2 i zaczyna ill dusić. ona w bezsilnym gniewie B.~te milo ,ierny l Co; Jest to głos Alfreda Uradowana przybyciem jego zajdzie drogę, skoro ją tylko stąd zabr118 aechcemy, 

Daremnie używa Liana wszyst•ich swoich sił, to było za straszne zjawisko l Ale t" przecież nie Fllony otwiera mu szybko drzwi. Na progu ukazaja - O, tego starego dr~tba znowu zamkniemy VI 
aby się wydrzeć, tfłCe Fanoy z&ciskajlł si~ coraz mole być duch l Duchy si~ pneciet w jasny d~ień lłiQ aktor z bronią w ręku, również ostrotnie, jak Jego wieży Ntecb sobie potem z niej wychodzi jak 
silniej w około jej gardła. nie okazuJą Byłam głupia, żem si~ tak dała prze~ jego wspó•niczka mu się podoba 

dają i kolana pod nią sit ugioajfł. Dlaczeg••ż ja jej nie zastrzeliłam ł głosem, gdyż jest tak ciemno, !e on jej ni& poznaje j keś się tu dflstał l 
Biedna kobieta traci jut oddech, rQca jej opa· stras"yć. Ha! Teraz ona byłaby jut nie żyhJI Czy t•> ty, Faony l - pyta on stłumionym l -Czy on ciebie teraz nie widział i nie słyszał1 

W tGm podnosi Fanny prawił swą r~kę z rewol Wraca ona teraz do głównej bali i przechodzi -- Tak jest l Chodź do środka - woła ona Broń Bota. On fu! widocznie jest w głębo• 
werem i zblita go do twarzy Ltany. Oczy jej ciska· znów cały zamek równiet stłumionym głosem - Chwała Bogu ~ea kim ~nie, bo okna jego są ciemne. Otworzyłem 
jta błyskawice. Nigdzie jednak ani śladu Liany i zjawiska tE~gd wróe•ł l Czy teste~ sarn? bramę tak cicho, jak tylko mogłem i zaprowadziłem 

czy ona. Tymczasem zapada zn6w wieczór, a Fanny sie i pyta zaniepokojony A jak rzeczy tu stoją ? - Zobaczy on JUtro konia i poweamie naty~hmiast 
- Idź więc do piekła, niesforna istoto -- sy l nie napotyka. . - Pewno l - odpowhtda on wchodząc do haU, równ1et konia mego cicho do s'alni. 

Liana nie ma więcej 3ił, aby się b\'onie. Osłu- dzi w swojej komnacie przy zamkni~tych drzwiach Liana tu jeszcze jest. Odoalazłam ją l podejrzenie. 
pialym, z wyrazem śmiertelnej trwogi patrzy ona Wie ona dobrze. te Liana sią na dwór wydoata6 - Doprawiły l - wula aktor :& radosnem zdzi - N1ech lr'lobaczy. Gdyby jednak chciał do wsi 
na wyciągniętą broń i oczekuje lada chwili swego nie mogła, bo gdyby to w ogóle było motliwe, to wieniem. - A gdzie! j14 mas~ l iść, albo jechać to go nie wypuacłmy 
wyroku. ona by to jut dawno była uczyniła. - Nie mam jej - woła ona. - Chodt do po· Alfred. który był Cdły dzieil w drodze. Jest o• 

Wtem otwierajll się drzwi, którycn Liana nie· koju, to ci wszy~tko opowiem l kropnie zmęczony i udaje sit2 na sporzynek. Fanoy 
dawno w !aden sposób ctworzyć nie mogla a oa Lecz starego kilazŁelana boi się Fanny teraz - Ale ona jest jeszt:ze tu w zamku, co ? - c&yni to samo. 
progu zjawia &iQ zców straszna posbłć upiorowatej, rodwójnie. Mota mu znów przez myśl przyjdzie pyta on dalej id14c za n1ą do drugiego pokofu. Nie przeczuwa on. :te Ritter za 'ładem jego 
obłąkanej baronowej z ust jej wyrywa się głośny. S:llukać za Llaną, a gdy 11\ znajdzie to ją w bez· Tu .->powiada mu FBony dokładnie wszystko. co pQdztł 1 go odkrył. Z baronem Foebronem także 
przeratliwy, do szpiku ko§ci przenikaj!lcy okrzyk pieczne jakie§ miejsce zaprowadzi lub zawiezie się od chwili jego odjazdu zd11rzylo wiQCej si~ były aktor nie widział. 

Równocze~mie rozlewa się tet jQk przestrachu Wśród takich trapillgych myśli uchodzi Fanny Alfred przysłuchuje się temu z wzrastającli trwo· Tak Fanoy. jak i on nie uwieją sobie wytłuma• 
Faany, która siQ cofa z wyrazem zabobonnej trwogi. cały wieczór. Ma 01111 juz dosyć tego tycia pełnego gą i zdziwieniem, i zimne mrowie przechodzi go czyć, kt6, był owym szpi~giem, który ich tak wiei• 

Groźnie, jakgdyby anioł zemsty, zbliża si~ strasz trwogi i niebezpieczeństw: Kto wie, 00 s;Q jednak na ws~omniecie obłąkanej baronowej, Przyszedłszy lńAł.O strachu nabawił. 
na postać ku niej. Pół martwa ze strachu Farmy stać mote, jeżeli ona ten posterunek tu opugci 1 jednak trochę do siebie, mówi ont Musiał to jednak w kaMym razie być jakia 
ucieka do swoich komnat, i zamyka sif2 od środka . W tam dochodzi ucha jej coś jak gdyby pukanie - Więc teraz nie ma Wlltpliwości, te odnaj· wysłany przez hrabiego Egona detektyw. 
Drży ona na całem ciele 0 drzwi wchodowe. dziemy Lianę, a z owem strasznem stworzeniem O Ritterze wcale nie myśl!ł. gdy~ są pewni że 

Liana padła na kolana i oparłszy głowę o mur. Przerażona podskakuJe Fanny z krzesła i nad· damy sobie już we dwoj radę! on jest feszeza w mocy Rudobrodego. 
stara się przyJść dó oddechu. Tajemnicza postać słuchuJe z naprętoną ~ wagą. - s~cz~ście dla nas, że to się tak złożyło l A ja Nazajutrz rano zaczyna sit2 znów szukanie za 
obłąkanej pani ~amku, schyla się nad nią, a woskowo Nie myli się ona, gdyt pukanie to wyratniej sią się jut obawiałem, że cię tu szpiegawie nasi przy · Lianą po zamku. 
zółta jej r~ka iłaszcze głow~ i policżki nieprzytom· teraz powtarza, a równocześnie słychać z wiAży łapali ! - Musimy ją znaleźć - woła Alfred staoor 

. nej ju:t prawie młodej kobiety. zamkowej bicie starego zegara. Jest wieśnie północ - O!•i odeszli stlld i pawno Ju~ więcej nie wrócąl ezo. - Ta straszna. upiorawata baronowa. 'kt 

, . . 

s~epoze ona JeJ do ucba caule słowa, jak cizie• Jak strąsząie l Zimne dr3szcze przechod·lą przez IaU1· ~ tobie si' p:wodt ilo l W1dzialll m szpiclów pę ty widziałuś, nie mus! ptzec:e~ b}'ć ducht-·m) o: 



DB. AL~EGBETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Specialność: eboroby kobiece i dzie· 
cinne. Przyj!r.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja; ul, Com
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m<'wił o osadnictwie wojskowem. 
Czy to ze względów zasadoiczycb1 
wobec: boJkotu cai g 1 bu.Jżetu armn, 
czy też dla dP.monstracji przeciw 
miois'iowj, posłów mniejszości, po 
za jednym Skrzypą1 ukr. bols~ewi• 
k1em, nie było, a ławy ich zahh 
radvkali z Wyzwolenia. 

Grly mmister zacz~ł mówić o oea• 
dnictwie1 już z ław tych zacz~ły 
się sypilĆ protesty. P. Sikorski za 
zn11czył , że 35 procent ziemi ,rze• 
znaczont>j dla osadników, było zie 
mią polsKą1 a na polskiej ziemi 
mamy chyba prawo, 

P. Bon - Co pan rozumie pod 
~polską ziemiąc? 

P. S ko ski -Ziemią, która jest 
w ręku właścicith polskich, nazy 
wam polską, bo w myśl Konsty 
tucji prawo własności w Polsce 
jeszcze obowiązuje ... 

P. Bon -Niema w Polsce pra. 
wa własności-

F. Hołowacz- t:hłopom dzieje 
się krzywda. 

Głos, - Brawo, Wyzwolenie! 
Idziecie przeciw osadnikom! 

Na ław&ch Wyzwolenia powsta· 
je zamie'Jzanie. Cała Izba w spo• 
kuj u obserwuje zajście. Wicemar• 
s?.ałek Gdyk bezskutecznie dwooi 
od czasu da czasu~ Pp. Hołowacz1 
Bom1 Balhn rzucają si~ ciągle. 
Głośna wymiana zdań po!DiQdzy 
samym: wyzwoleńcami. 

P, 1\fiedziński (podchodzi ku p. 
Hołowaczowi i gestykulując woła 
do niego w podnieceniu: Milcz pan, 
Pao na!> kompromituje. 

P. Hołowacz. - Stul ty pysk. 
P. MJedziński. - Stul ty pysk, 

bo cie zaJtrzel~ jak psa. 
P. Hołowacz. - Nie bądzie pan 

miał o~wagi mnie zastrzelić. 
P. Bon. - Co to jesl? 
P. Fiderkiewic2 przychodzi z 

pomocą p. Hołowaczowi i wszczy
na kłótn:~ z p. Miedzińskim. 

P \- W ó}towicz stara ai~ poha 
mować towarzyszy, ale to wzmąga 
tylko chaos i zg1elk 

P. Anusz1 (siedzący w pierwszych 
ław eJ ch ·obok p. Dąbskit'go1 siłnie 
podniecony1 zrywa saę z miejsca i 
rzuc.;a się ku p. Ftderkaawiczowi i 
Balhnowi). Za w'szeście tacy b) li, 
bolszt.wicy! 

Zaczyna si~ mocniej kotłować 
w tej grupie. P. Gdyk dzwoni i 
dwukrotnie p. Hołowacza przywo
łuje do porzadku. W jakich for 
mach rozWiJała sią awantura1 WY· 
starczy zanotować .sarść epitetów1 
k:t6re padały: 

- Bydlą!n! Kanalje! Bols~ewicy! 
P. Dąbski, ptowadz~cy klułJ na 

posiedzeniu1 chci"ł uśmierzyć kł6 
eącycb s1ę1 ale ceiu nie osiąg oął 
Z~tczerwieoiooy usiadł na miejsro 
p Putka 

- Bydlaki j~słeście! - słychać 
głos p Ballina. 

Ju~ zachodzi obawa r(koczyn6w 
bo piąści są podniesione. Pomiędz~ 
posłów wchodzi p. Kosmowska i 
coś prztdklada p. Miedzińskiemu 
który woła: 

- Wiąc ja mam wyjl~ć, a nir 
on, bolszewik?) 

- Ta kłótnia jest bezcelowa., 
słycha~ ciqgle głos min. Sikorskie 
go. Zdołał skupić na sobie uwagą 
swarz,cych sit i dzięki temu zgiełk 
przycicha. 

Debaty przenoszą sią do kulaa. 
rów. Rozmowy osobiste trwajłl 
przez cały dzień. Po zamknięciu 
obrad sejmowych zbiera się klub 
Wyzwolenia na narady, króre c~wi· 
lam~ przybierają charakter bardzo 
ostry. 

P. Th:lgutł w przemówjeniu swem 
chce nadać dyskaijji kierunek po· 
jednawczy1 ale w rezultacie nie 
dochodzi do żadnego rozwiązania.. 
Dalsze :.arady odroczono do piqtku. 

Sfery miarodajne oceniailł sy
tuację trzeźwo, przesilenie w Wy· 
zwaleniu dojrzało całkowicie. 

Po rozłamie w Wyzwoleniu i u• 
suoiQcia się elementów radykalnych 
pozostaje jednolity już front ko
munistyczny. Secesja socjalistów z 
klubu ukraitiskiego zmierza do 
zblit~nia socj -ukr. do Królikow· 
skiego i Łańcuekiego, którzy zna· 
łettiby w ten sposób osobny pokój 
dl& narad i opracowywania pla. 
n6w swej taktyki destrukcyjnej. 

Dla charakterystyki za!§ p. Bal
lina nalety przytoczyć doniesienie 
sowieckielJo pisma w Mińsku •Zwie 
zdac z dnia 6 czerwca. Czytamy 
tam: 

,w tych doiach zawitał do Miń· 
ska i bawił całą dobę poseł na 
SeJm Połski i członek klubu po· 
telskiego Wyzwolenie p. Sta:tisław 
Hallin., S Ballin odw1edz1ł w cen 
trum RosJi swoich krewnych, a w 

drodze powrolnej przed odjazdem 
do Wa~szawy zatrzymał si~ w 
M·ń~ku W 1\łińsku spotkał sie z 
wysłanym z Polski członkiem Klu. 
bu Białoruskiego w Se1mie W. Ka. 
linowskim, z którym dłt1go i ser, 
decznie rozmawiał. W. Kalinowski 
i S. Ballin teźjzili autem po rni.
ście, ogl,dali szereg iostyt~cyj, jak 
Centralne AmbuJatorjum, Pierwszv 
::3owiecki Szpital, Instytut Białoru• 

skieJ Kułtury i t. d. S Ballin w 
rozmowae z p Kalinowskim zazna 
czvł, że wyniósł silne wr:~żeoie oglą 
dajac wspaniałe instytucje i stw1er· 
dził. te w Białoruskiej S )cjalistycz. 
ał"j .Republice Sowieckiej widz1 
sałne dążenie do wszechstronoego 
rozwoju z daleko id~tcemi per 
spektywami c. 

Oto gdzie nalety szukać iospi 
racyj. 

NOWY RODZAJ KASZUBÓW. 

Od czasu przejącia Pomorza 
przez Po~ekę pojawił się zupełnie 
nowy ródzaj Kaszubów, nie umie
jących atoli wcl:\le po kaszubsku 
Dla zas~okojema ciekawości na 
szych uczonych, gotowych wybrać 
się w celtt zbadania. nowego okaz~.& 
Kaszubów, powiemy odrazo, te jest 
to zwyczajn! szwindel niemiecki. 
Oto Niemcys którym ze wzglądu na 
swe interesy zalety na tem, s.by ich 
nie uważano za Niemców, a którzy 
wcale nie umiej~ ~o polsku zaczy. 
nają się od pewnego czasu poda· 
wsć za Kaszub6w1 mimc1 te i na 
rzec~a kaszubskiego wcale nie zna• 
ją. Stąd to czyta si~ cząsto w 
pismach1 te Kaszubi chętnie posła• 
gUJ:} si~ jązykiem niemieckim, te 
po polsku wcale nie rozumieją i t. p. 
Zwykły to tylko podstąp ze ~trony 
sprytnych Niemiaszków. Na przy
kład o pracą w pewnym gmachu 
rzlldowym w Wejherowie starał l'lię 
malarz Niemiec Zapytany o narodo• 
wość, odpowiedział bez zachłyśnię. 
cia się, że jest Kaszubll• Na pyta
nia, stawiane po polsku, nie umiał 
wprawdzie wcale odpowiedzieć, lecz 
pracę mimo to otrzymał, gdyż u. 
rządnik nie znajacy Judzi ani sto• 
sunków nie chciał prsecie odmó· 
wić prary •Kaszubie«. Rdzeoni 
jedna!( Kaszuti wypi~rai=l się jakie· 
gobądż pokrewiPństwa z takimi Ka· 
szubaroi samozwańczymi. 

Riiine wiadom ości. 
OPIOŁY CARl\ MIKOŁAJA II I JEGO 

RODZINY. 

CzfŚĆ emigracji ro.syjckiej nie moie 
pogodzić si~ z myśl•, że c:aJ M kołaj 
II p•dł ofiar~ bołszew.ków w Jekate• 
rynburgu N·e wierzy w śmierć swego 
syna 1 jego rnatka . c'rowa-wd ,wa, któ, 
ra Żyje obecnie w DtDJi i dlatego nigdy 
jeszcze nte uczestntczyła w nabożeń 
s'wie Żałobnem za jego dq~z~ Kres 
legendzie połozą mQŻe rewel.cje gene 
rała francusk1eg., Janina, który prze· 
bywał sweg:> czasu na Syberjł jako 
szef francuskiej MISJI wojskowej i do
wódca sił zbrojnych koalicJi we Wsch-,· 
d meJ R JSjl. Generał Janin stw·erdza 
obecnie w .M"un•, że on to właśnie 
prz~:~wtózł do Europy popioły ostałme
go cara i j~go rodziny. 

.Przypadło :ni w udziale - pisze 
generał Janin · trtldne zadanie prze 
Wlezienia do Francji śmtertelnych szcz41 
tków cara M kołaja II carowej. carc· 
wicia Aleksego, carcwnej i dw6eh słu• 
Żlłcycb. RozpozMĆ z nich można byto 
tylko Jeden palec, który zdantem rze
czoznawców był palcem earowej. 

Po dokonantu mordu w domu lpatjewa 
zwłoki wywieziono do pobltskiego lasu 
i tam je spalono pośp•esz~•• tak 1ż:nie 
zdołano 1ch nawet ograbić doszcz~tnte . 
Wykaz przywiezionych SICZ4tków o· 
be)muje 311 numerów Wszystko to 
znajdowało siQ w skrzynce, zam.kalotej 
w zwykłym kufrze. Taki był &robowi": 
cara i jego rodziny. 

Smiertelne te szczfltki ostatniego 
władcy Rosji i jego rodziny generał 
Janin oddał wielktemu ksi~c1u Mikoła
jowi Mtkołaje••co~owi. 

W czterech innych kufrach generał 
Janin pr:ywiózł sprawozdanie o zbro
dni jekaterynburgskiel, sp•sane przez 
svdziego śledczego, który badał tt spra
w~ z ramienia r14du admtrała Kołcza· 
ka, wraz z całym SZ~<regiem dowodó~N, 
do których naleŻ4 też kule rewolwero
we znaleztone w piwnicy domu Ipatie
wa, gdzie dokonano mordu Na prośb~ 
w ks. Mikołaja MikOłajew,cza generał 
Janin pow1orzył te tr'y kufry b. posło• 
wi rosyjskiemu w Rzymie, Girsowt. 

O szczt>gół~ch tego śledztwa pisze 
gener•ł Sucharów w ks•ążce D. n. Bia 
laja Syb,r, wyd sne1 roku 1923 w Mo 
nachjum: .G;Jy biah &&J~li Jekate:yn 
burg wszyscy mordercy cara i 1ch po 
mocnicy już byli uciekli. Udało sit 
jednak przytrz)- mać k•lku krasnoarmiej• 
ców ze straży, otaczająCeJ dom lpa·jewa 
a takie siostro głównego mardercy 
cara Zyda Jankła Jurowsklego Po
cz,tkowe śledztwo prowadzili oficero 
wie ze s~dz a S•ergie1ewem Na wiosno 
roku 1919 śledztwo powterzono gene 
rałowt D•dertchsow• i sodztemu śledcze
mu N. A. Sokołowowt, którzy przy po 
mocy specjalnej ekapedycjt zbadali cał• 
okolicQ .!ekaterynburga w promieniu 
kilkudr;iesięctu w orst. Prze,rzano wszy 
stk•e kopalnia, badano każdy nC%egół, 
ażeby tylko rozw•kłać ta1emn1c~ ota 
czaJ4Cfl tragi,zny koatec earn1ej rodz,ny 
Bylem dwa razy jeszcze - ptsze gen 
Sacharów - w Jekaterynburgu i roz• 

. . ' - .... . -~·· "~/".., ~ ... 

mawiałem z generałem D derichsem i 
ze s~dzh& Sokołowem: obaj potwierdzili 
to, CO Wpierw jUŻ mÓWił :ni sodzia 
Stergiejew: w noc na 17 l1pca nowegca 
stylu car Mtkołaj II i jego rodzina padli 
l ftarll strasznego mordu w pawnicy 
domu Ipat1ew •. 

JAKI PO\ÓJ PR0°0NOWI\NO CESA· 
SOWI AU.:3TRJACKIEMU KARO· 

LOWI? 

Cz•sopismo .o~sterre•c:hiac:he Na,b· 
r1chten •, org'n monarchistów austrjac· 
kich ogłosiło sensacyjny dokument, 
zaw.erajlłCY list i ex-,ose jednego z 
panuuacych neutr lnvcb do cesarza 
Kerola p1sany w 1917 r Jak donosi 
Le Teonps• było to expose i Ust kró

la h1szpańskiego. 
Z dokumentu t~go widać, że król 

biszpański dosyć wyraźnte proponował 
w ·;torozumientu z Francją pokój cd
dzielny z Austro W-;grami. Jako wa• 
runk1 tego pokoju wysuwano lo} w li· 
śc1e: K 'rona polska dla ks1oeia z dyna· 
at, i H •bsburgów. wyprostowanie gra· 
nicy A ustr)t r; państwam· bałkańskie· 
mi. jak głosi list: ,Cesarstwo austrjac
kie po zawarciu tego pokoJU składało 
by siQ z Austrii wła6ctwoj, Tyrolu, 
Karyntjt, Cesarz panował by jako krói 
nad królestwem Czech, Wcg·er, Chor· 
-wac1i, a możo i SuDdmtogrodu... Wiolki 
sojusz łączylby W•edeA Warszawt, 
Prago, Budapeszt, Zagrzeb, Bukarest, . 
Rzym, Paryż Londyn. Bruksol~, Ma· 
d:yt, Waszyngton i LizbonQ•. 

MIL.JOMER~Y MORDBRCAML 

Przed kilku tygodn•ami 10~tał w 
Cbicaso zamordowany w taje111niczy 
spo11ób 14 letni Robert Frank. syn zna· 
nego m•lton ~ra. Po diugim śledztwie, 
po ue 4Żhwycb i n1eprzęrw anych po· 
szukiwaniach, do których uiyto najzdol• 
mejszych detektywów, udało sio wroaz• 
cie wykryć m ·1rderców młodeao Roberta 
Franka Odkrycie to wyw:lłało pow· 
szachne zdumtento i oburzenie. albo· 
wtem mordorewami są synowie również 
pownechnie znanych milionerów. 19 
letn1 Nathan Leopold i 20 letni Ryszard 
L?eb, obaj wysoko wykntałc:onj i na· 
leżący do tak zwanej złotej młod~!eży, 
myślącej tylko o uływa11iu, o zabawach, 
o przyjem'lviciach. Z poezątku wypie
uli siv zbrodni, i ufni w potog~ m•l· 
jonów, posiadanych przez ich ojeów, 
lekceważyli zbrodni~ dokonan• na 
Rt)bercie Franku i uwdali ją jako ro· 
dzaj nowego aportu, uwi~zieni jednak 
i pozbawieni ws1elki;h przyJemności, 
poczolt tracić pewność steble, nawzajem 
stę oskarżał, a w końcu przysnali si; 
do zamordowania Roberta Franka. Mor
dorarwa tego dokonali, dla zdobycia 
sumy 10 łys c;cy dolarów, której po• 
t1zebowaii na P'>dróź do Europy. Po 
'-amordow•n u R•>berta wysłali anoni· 
mowy list do jego ojea z ż,dan1em 
złożenia 10 tysi~cy dolarów tytułem 
okuou za syna Roberta, które1o maj' 
w swej mocy. Ptemodt.y tjch jednak 
nie otrzymah, gdyż w chwili, atty stary 
Frank zamierzał udać si; na wskazane 
m1ejsce celem złożenia t,danego okupu, 
otnymał wiarłomość o zamordowania 
sweg, syna. Zamiast wi~c złożyć okup 
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sobie już z nią damy radę Jak nam zo6w wejdzie Czyż by to miało być złudzenie/ Czyżby by sobie sama wybrAła. Mailepiej też bodzie w ta· - Słuchaj! - wola Fanny nagie, - Ktoj 
w drogę t. • j!ł calkam po prostu za tr1Alimy. tam wewnątrz nik..,go n te było k1 sposób z tob4 postąpić, Z1barykadujemy jest w halli 

- Lep e1 b:y hyło unikn'ć strzelan1a, jeżeli tn - Czy nie słyszyciel - woła Alfred jeszcze ws~ystk1e drz-i tak, ab.vś ntgdy wiocej dziennego To pew:1o k.uztelan. Do djablal On tu 
tylko b~dt.ie mcż:1we - radzi ostrożme FannJ uz. USiłUJąc naśladować głos Jtarego Bertolda, iwtatła zobaczyć nie ID' gła. wchodsi. 
- Kantelan jaszcze gotów usłytzeć Ta 1a, kasztelan. Przyszhśmy tu po was, wasi Złorzecząc i przeklinaJąc oddala on sio razem Alfred podskakuj_, szybko do drzwi, aby je 

Godz•ny całe upływ•ją im 11a daremnem szu• przyjaciele. z Fanny, która podawala jego szatański zamtar zaryglować, ale zapóżno. Otwierają tłO one, a na 
kaniu Robt tm SIO przykro, gdyż nie wiedz4, c:o Z• cał4 odpowiedź słyuy on teru tak straszny bez skru~ułów. progu staje Bertold, pned przerdoną i ZQkoczo• 
o tem mają myśleć Chyl'la, ie L1ana wraz z przerażl,wy okrzytr, i!lki tylko z ust obł~kanej - Tak jest, ~•mknijmy j• tu porządnie z n• parą 
nadziemsklł proteKtorką swoj4 bez lladu z zam pl)claodztć może. Mrowie przechodzi po ctele by· 1ej przyJaciółkił woła ona z okrutną radoici.. - A, ja myllałem zaraz, że ta zgrała znów 
ku zn1kly łego aktora. - Wtedy bodziemy przynajmniej spokój od naej tu być musi - gromi stary aertold, pełen azy. 

Wtem przychodzi Fanny na myśl zejść do - Mój Boże, coby to by~ mo1ło? -- szepcze mie1i derstwa i 111iowu Gdvm konia tylko w Stajni 
podziemi on wystraszony. Nie tracąc czasu, zbiera a:o godna para do zobaczył, to jut Wiedziałem, co sio 6Wt§C:ł. Wt 

- Przypuszczam, te one si~ tam scbowały- - To pewno ten upior! - mruczy Fanny. - wykonania swoich planów, zabarykadowul'ł oboje myślic e, te tu p"wietrze znów czyuczone, oo? 
mówi ona Ona musi być obłąkana i nie ma jej sig czego dc1wi źelnnymi sztang~mi, tak, aby od wngtrza - ZabieraJcie S'O stąd do djabla, W1 ata:t, 

Lecz drzwi, któremi si~ na dół dostac! mot- obawia~. Liana jeat pewno przy niej, Spróbuj je otworzone być nie mflgły. puszczyku - ofukuje go Alfred szorstko. - Zo-
na, aą dz1ś szczelnie zamllniote l mimo wszelll1cb ra1 jeszcze wywabić. Tak wifC zamkni~ta jest Lfana teraz w po stawcte nas w apoił.oju, bo inaczej tle wam sit 
U111ować otworzyć ••Q nie daj.. Fanny !'róltuje Nie ma jednak żadnej odpowiedzi na wszyst. dziemnyeb tych sklepleniach wraz z tym up•orem powaedzte. 
jeszc:te drugie weJście, którem po raz pierwszy kle pi~kne słowa t obietnico Alfreda. 1 zdana nielitościwre na nieumkniooą, straszną titary łmieje sio tylko pogardliwie i prsyatt• 
na dół zleciała, aby si; przed Ritterem ukryć l -Jak sit teraz nie odezwiecie - woła śmierć głodow.. l puje bl1żej z grubym swym ktjem w r~ku. 
Tam złamany jest rygiel, aktor dalej glosom kasztelana starego - ttt my - Gdyby nie stary kasztelan, to moglibyśmy Ja jYŻ SIQ o to po•taram, abyacta tit wy 

Nie znajduj• tu wi~c iidaej przeukody. Fan· 1t4d odejdziemy i zostawimy was waszemu lo sio teru st4d zabrać - mówi P'anny, wracajlic łotry d() kryminału doshli - wała on lrołnle.
ny idzie z latarki~ naprzód, a Alfred poatopuje sowi. . . . do swych komnat. Ale on mógłby Jlł jeszc:ze u Z->stafl::ics z łaskł swoje1 tutaj. M.e uciekniecie wj 
za nią z rewolwerem w r-;ku. Niebawem otacza Powtórnie. odz~wa sao teraz dztkt, straszny wolnić. gdyby nas tu nie było. mi teraz, zanim nie prz:yJd'ł ludzie, któr1y wata 
r~h głucha c:isza. śmiech, brzmt.cy. J&kby sn~atlskle szyderstwo. - Ja miałbym chvć jemu taki sam los zgo• w op1ekc swoj'ł wezm'ł 
· Alfred traci Cierpliwość 1 zaczyna .znów pu- tować - odzywa sit Alfred - Drzwa w1eży tak - Ha, ba, - 6miejo s lo Alfred pogardliwie-

Widzą oni tu kilka Otwartyell drzwi, ale kac! do drzwi. samo łatVto można zabić, jakieśmy to zreszt4 wy stary głupcse, czy wy naprawdę myślicie, łt 
wewnątrz nikogo tam niema.· Zamknl~te drzwi - Wismy dobrze, że Liana tam sie znajduje już raz uczynili Chociaż i wtedy t.ostała by nas bodziecie mo~eli zatrzymać wbrew naszet 
zcś nie dają SIO mimo usiłował\ Alfreda ot•O• Dlaczego wy nam nie odpowiecie? Czy nie otwo• staremu zawsze jeszcze dr._ga przez okn9. wolil My pójdziemy, kiedy nam si~ podoba. 
rzyć. rzycie swoim przyjaciołom drzwi. l -Aibo dostałby jak'łś pomac : zewnł\trz! - :Sprobujcie, a zobaC~Jcie, czy wyjdziecie. 

Podczas teao dobywania rozlega sio z dru• - Mgdsny łotrze - odzywa sio teraz dobrze -uzupełnia Fanny.-N1e, to było by nlabezpiecz· - Oto 14 drzwi - zgrzyta Alfred - zabie. 
g'ej strony drzwi odgłos kroków i &łos&~ Jqdz· znany mu głos. - Ja rzeczywiśeie jestem tutaj, ne. Woźnica. który mme i Gretk:; tu przaw1óz1, rajcie się wy stary grubian•nie. 
k1ego. wiem jednak dobrze, kto ty jesteś. Zmieniaj swój może tu każdej chwili przybyć, bo jest ze starym - N e. Ntech on tu oaostanie - sprzeciwia 

- Otói to one - szepcze były &ktor urado· głos ile tylko chcetszl mnie ty nie złudzisz. w przyjaźni. mu si~ Fanny stanowczo i b1egnle do prsedpo· 
wany do swej towauys!';ki - Na djablal - woła .• \lfred, - Wy~hodż . koju. aby zamknąć drzwi. Potem zamyka teł 

- Tak jest, bezwątpienia - potakuje Fanny. stamtąd; nic ci nie stanie. - H~l To j~st . fatalne, g~yj człow_Jek ten drzwi, pokoju, • którym oni wuyscy slf znaj• 
- Wczoraj zjawiły sie one bowiem obie teł w - Wolo raczej zginąć tu w tym przybytku, mógłby SIO do~aedzleć, ie my Jeszcze tu 1 mogP: duJą i bterze klucz do kieueni. 
tem samem m1ejsc:u . Wyłam drzwi. nil wpaść jeszcze raz w twoje morderQzo rwce by nas zdr~d~l~. ~asztelan . muat ~as przectez Uczyniwszy wazystk..,, co jej sto do blłpie• 

Lec~ daremnie. Wewmatrz znów sio wazyst• - odzywa ai~ Liana. zobaczyć, Jezeh Jeszcze klika d!lJ tu zostać czeńłtwa potrzebnem wydawało. zbliła ona 111 1 
ko ucisza. W tem przychodzi Alfred na nowy - Ależ nabież t,tlko rozumu. Jesteś stracona, mamy.N' t .z. • • • l . t ponur4 twarz11 do Alfreda. 
pOmYli· joieli aatymmiast nie otwonys.z. - Ie mamy e~ JUZ WIOCe prawłan u .- Tak .•. a teraa pomówimy inaczej z tylft 1t1• 

Uderza on sitnie .!elazną s1tan14 o drzwi i - P1ecz, przebiegły zbrodniarzu. Zostaw mnie w~dycha F~nn~ z rozpaczy. - Muslałbyś WIOC rym idjot' i wyciąga rewolwer z kieszeni. -Dał 
zmienionym głosem. w apokoju, Nie wywabisz mnie st•d żadnemi dlli do, WSI ?OJechać, aby sit 0 nowe zapasy on nam jasno doić swoje zamiary do poznania 

- Otwórzcie. My wui przyjaciele i przycbo· obłudnemi obietnicami i i1daemi groźbami, choć· postarac. i wiemy, cze1o alt od niego spodztevra6 mamy, 
imy, aby was uwolnić. by najstraazniejszemi. - Fatalno! - mruczy były aktor, nie m1le Alfredzi•. 
ł'haslucbu :e en bscznie 'e·r r.fe ot~Ytr'1je - W takim ruie zgiń tu z głodu - zgrzyta tli wiadomoic''ł zaskoczony. - N" to Ja aiv w (Ci~ daJny Dllł~i). 
eJ '-d;rwtr.dzt. on wiciekle ~ ~ost4Ó w tym grob:e, któryś żadon sposób odważyć nie m~BO· 
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la Rolników!- Fabryka nawozów w Kurytybie "ROGGE" 
miam Szanownych klientów i przyiacieli. te rozdaj" za darmo ziarno pdzenicy Polysu 14.-2 na zasiew. Każdy kolonista, któremu potrzeba nawozów niech się zapyta przed 

u »R~ge'goc o ich cenę i jakość. Poniewat posiadamy własną fabryke nawm~ów, mo~.-mv sobie pa:;:wolić eprz(>dawa6 nawozy t!\ niej niż inni, którzy z fa!:r;k je sprcwadzaja, 
Avenida Candido d A~ N. 128 -130 - Telefon 280 - Ca.rityb.tt - P:łrana 6 -s 

sio na m1ejsce, gdzie zło~one były 
zamord wanego Roberta. 

morder(:ÓW czeka szu• 
ma siv rozumieć miljo· 
od niej ich nie uwolni• 

9 już jeden desperat niejaki 
który za wypłAcenie jego 

miljona dolarów, zga • 
sio, by go pow1e1zono w miejsce 

z morderców, jeźeli d na po• 
skazani zostama. 

ELEGRAMY 

wozem tak s1lnie1 że Jose .Maria 
wypadł z niego oa ziemi~ i to tak 
nieszczQśliwieJ że dostał eiQ pod 
koła wozu, które przejeżdtając 
przez niego, złamały mu cza;!zk-:1 

powodUJąC Jegv ~ §mierć natycbmi&• 
stową. 

SMIERĆ PORUCZNIKA RU· 
DOLFA RUPPA.-W Ponta Grossie 
zmarł skutkiem nieszczęaliwego wy· 
padku stacjonowany tam porucznik 
Rodolpho Rupp. Gdy tenże w au. 

nych, wo1ska legalne robią stale 
poslępy, biją rewolucjonistów i przy. 
gotowują ostl1łeczoą Ich zagładt: 
Tymczasem krażą pogłoski o ogło 
szeniu stanu ob l~żema w stanach 
Babia ' i Sergipe. Prawdopodobnie 
niedaleka przysło~ć wyjftśol obecną 
denerwutącą sytuacje. A ulem -
cierphwoaci! 
--------------------------Kom·itet Daru Naroao 
w ego dla MarjiJ!lkłodow 

skiej- Curie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~+,~f~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ 
~ ~ 

:. HAUER IRMAO & CIA = 
~ ~ 

: Casa Pacheco = 
~ ~ 
~ Tnwarv hław~tm·. d nhi•• zg!, tłodatlti, flerfom v. ł,t. 
~ SPDZEDA.~ RI1KTOWNA l DBOB~.A. ;: 
1ft 9 R·w J , ee Boniłacio 9 ~ 
: Skrzynka pocztowa 3u1, Adres telegr.: Hapa - Telefon 346 : 
.fi K•Jrvtvba - Panma - Bruvłja ~ i Mówi się po polsku! ~e ~ 
~~~~~~~~~~·~·~····~·~·~~~~~~~~~~··~· 

tomob1lu przeietdżał służbowo przez Związane na zawsze z imieniem 
earia.- Z Genewy do, miasto, ~ołaierz, który źle zrozu· Rodaczki naszej. P. Skłodowskiej 

te Ang1j& id~c za przykła miał jego rozporządzenie, zwrócił Curie, odkrycie radu, które nietyl· 
·-------------------~-------.1 

Loterja Narodowa 
A. z· d o ych ośwl·ad ku niemu karabin i wystrzelił, ra Stlnuw Je nocz n • ko dokonało ~rzewrotu w pfljęciach 

siq przeciw WY&jemnej gwa· niąc porucznika bardzo cidko. Z o pierwiastkach i o budowie maf 
i na wypadek ogólnego ogr~1 odniesionej, powatnej rany zmarł terji, ale i cierpiącej ludlk•>ści do 

sił zbrojnych. Podohoe porucznik Rupp na dru~i dzień po starczyło arodka do wałki z nat 
•iaclczE~OJe złożyła i Kanada • wypadku. straszniejszą chorobą· rakiem, nazwi· ' ' .~ N A C I O N A L '' 

ie państwa interesowane sko Jej postawiło w rzędzie naJ l 
L .. n""'"1" swoje zapatrywania pod MO'RDERSTWO NA WESELU.- większych odkrywców i dobroczyń 

Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne względem Lidze Narodów (O· Podczas wesela odbywającego sr~ ców ludzkości. 
sią teraz szczerość niektó· na przedmieściu Ronda w Ponta Uczciła p. Skłodowska•CtJrie dro• 

większych państw w trakta Grossie przyszło do ostrej wymia' ga J~·i Ojczyzna Francjłl, dając Je) 
sprawy ogólnego rorbroje. ny słów między Janem MańkowskJm wspaniały dar namdowy w postaci 

W sobotę dnia 26 lipca, główna premja 
er... • ł b by wszvstkie i Jesu10em 01as Fdreira. Po wy· :1Cia 1 Y one, a . dotacji do~ywotncj. 
państwa sią rozbroiły, z wy- mianie słów przyszło do bitki, fiod· Polska, ktorej imaę Rodaczka na 30:000$000 · b a· twa p R ) czas któreJ Mańkawski donył rej ac P ns • • sza ~h ze kazała w potcomość nir wolweru a Jesutoo D1as Ferreira 

Anglja.- ObradojElca obecnie nota. dla ue zczenia J~1 o•e •lcz-.· o•ła. 
Londynie miedzynarodowa Kon• W walce teJ zginął Jesumo, Zl'• Zb,t biedm je~t, śmyt bVśmy zdu 

Rozdaje 80 90 proe. w premjach 

wyznaczyła z łona swego bity strzałama .Mańkowskiego. TtlD byli SIQ ua d;. r dla N·~i ;,łtmt-j -
komisje celem pneprowadze ostatłli został lekko raniony nożem. zresztą nie 2goełztłaby SIQ na to, 

·--------------------------------------------------
~·łił*...-it .. tałłt. ~~*łił ............ il 

Slud). ów nad nitdotrzymaniem 'ś · ule zdobyć sic; musimy Uit iostytu 
Przyczyną tego krwewego za] caa 

Niemcy zobowiązań, dotv· maalll b-yć odda wna istnieJąca mię cją Jej imien•aJ ktcra w dalekie 

1
1
. HEl~~ ALE 1

1 

zastawów, gwarantUillCycb . wieki świadczyć będzie, ~t·śmy za· dzy niemi niena w1ść. 
1111a,!;t::ul~a odszlt:odowań wojennych. Mańkowskiego UWIQZiono. sługi Jej docemh i trwale zaptsze 

z Tokio, stolicy Japoojij tele· Jej nazwisko w sercach tych, któ· 
ze angielski lotnik Mac z Minas Geraes. rzy z Daru d!a Niej zebranego llo-

i jego · towarzyszf', którzy • Ó rzystać bądą. Chcecie kopió fazeode małq luh dutą z herwą, lasem, 
wali lotu naokoła §wiata i o NO~~ POKt~D~ DJA~ENT W: Komitet, utworzony d!a zebrania 

w ostatnich dniach wieśó W mtt·Jscowoac• Daamanhna, znale tego Daru, który jednocześnie bę· l• stepem lub też :?.iemie do uprawy, zwr06de siq osobiście do Ił 
biura sprzedały ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 2ó, ~ 

zostali obecnie odnalezleni, l z1ono nowe, b.ogate pokłady dJa~e~· dz1e użytkowa instytucją dla Polski1 
i uratowani w zatoce wyspy iów, na tereme. P• Roberta Barbaerl. zwraca stę do wszystkich, którzy 

lub listownie do firmy, gdzie dowiecie siQ o ziem!ach ~ 

Francja, - Rząd francuski 
stanowczG zdecydowany uczy. 
wszystko mothwe, aby utrzY• 
pokój l§wiatowy i zapr:lwadzić 
tne stosunki. Aoglja równi~ż 
że to, CZf'~o od Niemiec 

Francja jest słus1ne i ~e aljan· 
q. prawo wymagać, aby Niem: 

swoich zobowtązań dotrzymali 
najkrótszym czasie. . 
- Szef socjalistów francuskich 

oświadczył swoim wy. 
te jego stronnictwo nie 

natychmiastowego wyc~fa• 
wojsk okupacyjnych z za~ł~bia 

, ~oniewaz temu sprzecJwtaJq 
ważne interesy, zwjl\zane z oku 

aljanckq. W takieJ więc sy· 
nalety poatę*'ować powoli 

......... NIKA. KRAJOWA 

Z Kurytyby. 
CELEM ZAPOBIE2ENIA BRA· 

l &RTY!iUŁÓW PIERWSZEJ· 
ZKBY.- Dnia 21 ba m, od· 
się w prf Cekturze miejskieJ 

przewodnictwem pana preftkta 
Garcez Moreira konferencja, 

oa celu zapobie~enie bra· 
artykułów pierwszej pot"zebv 

Korytybie i w głębi stanu Parana. 
konferencji tej wzi~łi udział dy· 

.. ~~~· .. n•sru• wszystkich mieJscowych 
~~~~~~•u•••u" brazylijskich. 

Na konferencji omawiano dosta 
i ceny pszenicy, mi~sa i inovel 

spożywczych. Postano 
działać przeciw nie umoty· 

IIUIVilu"u.a"' podwytszaniu cen. 

Z ParaJly. 
SMIERTELNY WYPADEK. -
miejscowot1ci Serradinho1 poło• 

w dystrykcie S. Jeronymo, 
•tPrnasllOliEllDI Jose Maria de Mello 
ąć wozem ziełdtał na dół d~ogą 
dsistlł• Wóz w pewnem mH~JSCU 

na kamiQó i wstrząsn\ł 

Pokłady te ma]& obszaru 200 me. rozumiejq doniosłość odk!Yć p Skło 
trOw kwadratowych, sama zaa "z'=ść dowsiuej Curie, jak i wdo<'ść no 
posiadająca te bogate minerały 193 wej placowk1

1 
o składani '· ofaar w 

metrów. Dotychczas wydobyte dja- jak na1krótszy!!t czasie aby dać 
manty sprzedano za 118 kontów. możao§ć utworzenia w stoucy, Jako 
W tern samem miejscu wydobyto mieacie rodzinnem genjalnej naszeJ 
takte cztery kilogramy złota. Rodaczki, Instytutu Narodow~go, 

Szczdliwemu posiadaczowi tych gdzie obok badań naukowy<:h liczne 
skarbów ofiarowano jut bardzo rzesze c· orych b".dA mogły odzy 

l pewnych i tanich. • 
• ! .,. ADRESOWAC: ._ ... .. 
'C SOCIED.\DE CO:łlliERClAL LIMITADA l 
~ ~ 
ł1 Oaix1 postał, 204 - - Curityba ~ 
4f .. - ·~ 

~"""""'*""''"Jł'"'l '''"""""'''''''"'' ... ~ powa~ne sumy .za te bogat~ tereny. l skać zd:owie. .. ., • I,':-1Dl11~~~~~~~~~~~~~-rl~m~~ 
jednak~e on me ma zam1aru poz• Of1arv przyjmaje Bank dla Hao ~ ~ 

bycia SIQ ich. dłu i Przemysłu (Trauguta 8) oraz ~ Karol Sl,ibiński l 
Z ltio Grande do Sui. w~~::~i:::~e:~j~aru Narodowegv: ~~ Profesor' muzyki dyplomowany przez ~~. 
UWIĘZlENIE DZIENNIKARZY w · · h T ń k' W d ł w 

Ó OJCiec rąmpczy s 1 Y Zla Y Warszawsk•e l\oosrrwatol']'um Muzyczne, 
ZA OGŁ' 'SZE'liE ARTYKUŁ 'N k "' ·t t p J 1 

v onawczy .BOmt e u: rzewo n c'aacy: powrócał do Kurytyby i otworzył kursa ~ 
O REWOLUCJI. - W 810 Antoni Ponikowski, Zast~pca Przew 
Grandr do Su! zostali uwięzi~ W1told Cbodźk:l, Sekretarz: Józef Za· gry na skrzypcach. hrtepiaoie oraz teorji muzyki. 

Okunio•Nski, Skarbnik; St. Benzef, Zast. się. od godz 9 l€J. do 11 tE>j i od 3 riej do 6 ·tej. -
ni dziennikarze Julio Ruas, re· wadztł, Z~tstopca Sek:r Stefan Sterling Uczniowie cbcllCV się k!lztałcić w muzvce mogą zgłaszać l 
daktor pisma t Bandoleiro c wycbo Sk b ·k St o 1 
dzącego w Ąlegrette i Arnałdo Mello ar m · ange · B•a l de Jlaręo •• SO 
redaktor dziennika ,Qorreio da Umieszczaj~c na tyczenie Kon· -~ 
Serrac wydawanego w Santa Maria, solatu Folskiego w Kurytybie ro . § 
za umieszczanie artykułów niesto wytszy apel Komitetu Dam Naro· ~88888888SS883fS' S88S888S888S~ 
sownych o rewolucji. dowego dla naszej, wif.'lce dla spo• (9 Q) 

Rewolucja '" Sao Paulo. 
Za um1eszczaui~ artykułów o re• 

wolucji, pocbodzqcych ze zrOdeł 
prywatnych zostały zawieszone dnia 
23 b. m. wydawnictwa d;&ieoników 
brazylijskich tGllzeta do Povoc i 
, u D•a•. Zaprowadzono surowa 
cenzur~. Z tt:go powodu brak waa
domoaci1 nie pochodzących ze żrO• 
deł urzQdowych. Przed zawiesze· 
niem wydawmctwa ,,(]azE>ta do 
Povoc pisała o powiększeniu sią 
wojsk r~wolucyjnycb prz(>l oddziały 
ochotnic~e i rezerwistów. W1ado· 
mośd oficjalne p1szłl tak samo o 
powu;kszemu s1ę arwji lesalnej. 
Prawdy nikt nie wie. 

»Commercio do Paratlś.c z 23 
b. m. Ua!ieszcza wiadomołć o sa· 
mobójstwie poruc~nika rewolucyj 
nego Orłaoda Leite Ribtiro. którv 
pudc1as zajmowania miasta R•oeirilo 
Preto w stanie Sao P aulo wraz z 
ló•ma sierżantami rewolucyjnymi 
dostał si~ w r~ce wojsk lesalnych. 
W chwili uwią~ieoia dobył rewol. 
weru i dwoma strzałami w tliowę 
ciężko s'ą zranił. 

- Według wiadom t ści oficjał. 

łeczeń9tW8 zasłutonet R.odi,CZki P· (l Dla potrzebujących: tD 
Marji Skłodowskiej Curie, redakcja ~ Maszyn rolniczo'!h, przyrządów ro,nac~ych lub tychte czAaci Ie) •liazety Polskiejc popiera gorąco J " 

akcję Komitetu i wzywa wszyst ns. składowych polecamy naszą firm~, ktOrej specjalno~ci' 
kich Hodaków, a!::y swemJ datka· "' W\'łaczną są: 
mi przyczynili się do ,,rzeczywa Z M &. s z y n y r o l n i c z e m 
str iema \ego pięknego dzieła wdzil) (łł 1 ktora 1~ 1 :• a 1wi~kszą w h m rodzaju fD 
czoo~c1 narodowej. Datkt na ten Ol 
cel motna składać w nuszej re : CASA MELICHAR m 
dakCJi1 albo odsyłać je wprost do (l llarytyba - Prnęa Seoądor Cor•eJa N. '1 Q) 
KOliSuiatu Rzeczypo3pollle w Ku CI Ad•e• &ełf'arafie•ay: .DELtJII• fil 
rytyb1e1 który podj-ł SiQ hskaWlt 181AAAA!!!U!!J~A~!U!!II.&teJA~A, A.ł!!U!!l8A.AAAA.f!!U1!!.AA'ł) 
pośredniczyć w J)rzesvłanw i --h do .-o::::r\':ił'lii'\'iilł\":ił\llil\lil\l:ilgi:ił~g\iiill'-., g\l:il\lill~\"::'iil\lił\'iilł'g\l:il\iiiJ\Iil'liiil 

kraJU REDAL GJA )U~ dawnie! naszych czytelników z~~- l t-er, rzeoka 2 mies 
1 

rzodkiawka 
----------~- waadOliJihśmy _ l m , s., sałata. ael~·ry1 szp.!łraoi, Z wu~~~k Potskt w Ku ., 

rytytJie Nasiona z Polski 8Zoinak. truskawki (rozsada). 
Ninie,szym :t.•• P '' dl5Zil SJ~ Szano· Nasiona kw-ta;t6to s~ na. skł~dzte św,eze a naj 

wnych członków Związku oa POl• lepszych gatunków. (Torebka 800 rs.) 
roczne Walne Zgt-CJmadzcme, które Nasiona warzyw 
odbędzie się dnia 27 go lipca b. r. (Turrbka 200 rs.) 
o godZ!Die 2 gi:CJ PJ p'-lłUd'liU. Br~:kiew, burakt. C~"bula cykr. 

2 łr1 sekretlm;: B BLOMBON. rja1 dynie, fasola szpar., gtncb 
0s..,.T_A_T_N~IE~W .... I~A~D..,O~M__"O..,.S~C-I.- cakr., kalafjory. kalarepka, kapu

1 

P•zJ•yełe do B lo nowego Po· sla (głowiasta, brakselska, czerwo• 
sła polek Ie••. - Z gazet brazyliJ· na, włcska), koper, majeran2k1 
lkich dow1~u1uJemy sil,, te dnia 26 b m, mak jadalny. ma:chew

1 
mFiooy 

okretem .Arlanza • przyb~d'·• do Rio mu~ztnda. ogórki, pit>Cl-arki (za 
de Janeiro nowy Poseł pny rządz1e • 
brazyl·jsldrn p. M1koł&j J:uystowski, 0 rodki, 1 ctgiełk8 1 rolr.), pi· vrzJ 
któreao mtanowaniu na t~ pla~ówk~ :;netruszka, poo..aidory. pory, rabar 

Bratki, chaber, dzwonki. got' 
dziki, troszek pachnący. lewkonja' 
lwie pyszt~Zkl, łubin kwtat, maciej· 
sa, makiJ nastureja, ostróika1 pło · 
myk1 rezeda. słoneczni~ itd., itd. 

Wysyłka koleją lub poczt, .w · 
granieach całej Brazylii. 

PAWEŁ NIKODEM 
Tra.vessa Zac!Jarias, 6 -

- CURITYBA- P·~;mJ 
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1 DOKONUJE WSZELKICH OPEB.1Cn CHIBURGIGZNYGH I KOBIECYCH 
J'l Leczv p(;dług n31nowszych sposobow. Bada za pomocą prom1em Roentgena. 

~9s,ada włłisaą. praeowJłłię do ba•ań mikroskopewyeh l badad. 

Marcina Szyndy & Ska 
krwi aa choroby ukryte. 

Chorych ~a'lniejscowych pr~yjntuje na lec~enie • Plac Tiradentes N. 19 
"' swej kltnice. . 

Baa :sao 'li'raaeJseo a. fiG- K1tr1ł1ha 
l ma zawsze na składzie: mąkę pszenną, żytnią i kukurydzianą, cukier, ry:l,•sól, 

~Iedzie, ~łiwki. rodzenki i konserwy owocowe. 
U Ma również najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki. 

l T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
e Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~, fasoi{,)J ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. l SPBZEDA.Ż NA. KOLONJE H11BTOWNA. l D~TALimNA. l CENY PUZYSTĘP~E 

przewgższa/f!Ce,wszgs!ltieinne.: 
; Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l . 

••••••:•a:••~••~••t .. ~•••••••••••••••a••t••t••t•ll 
Mój ogródek 

w~rzywny. 

Opratował Jotel. 

- (Dokońct{'nie). 

BLINKI. - Odbić siedm białek, 
ubić z nich p•aoę1 usieka(; kopru 
i trymbulki1 wsvpeć do piany wsy .. 
pać szczyptę soli, pr~ć łyt.ek mąki, 
pozostałe żółtka i wymieszać ra• 
zem. Zarumienić lekko masła na 
dużej blasze lub patelni. braó tej 
masy na ł,tke i uuszfzaó na'ma· 
słoa Gd sif! ~ammieDlą z pod 
spodu odwr6ci6 oa dr.ugl\ stronę, 
a gdy eię i tamta strona zarua:ieni 
pow~bierać na półmisek i podać 
do marchewki~ groszku iub kala. 
rep ki. 

GHZANKI SMABOWA~E JA· 
JEM. - Ukroić grzanek z bulek 
przysuszyć lekko w bratru\'ze i po· 
smarować nastę:-ującym farszem: 
UBotować sześć jaj na twardo1 po 
ugotowaniu z alt ó zimną wodą, 
obrać z łuski1 rozdzielić Mltka 
os, ·bno, a białka osobno. Zółtka 
przeti'zeć przez sito, Zrumienić 
lekko dwie łyżki mąsła, wrzucić 
w nie szatkowanej trymb~lki i 
sit>kanego kopru, wsypać do tego 
masła przetarte żółtka dodać dwa 
żółtka suroweJ szczyptę soli i na 
ku~hni wym1eszać" &by sio dobrze 
ro.t.grzało ( e~e!i jest soja kabol dot 
dao s~eśó kropel). Smarować temi 
jaJaroi grzacki, z jednej strony 
równo ukarbować nożem według 
gustu jeżeli jest parmezan posy· 
pb.ć lekko4 wstawić na trzy mi nu· 
ty do bratrury. Wyj{lć i obłożyć 
niemi obra•1ą sobie 1arzynę, mar· 
che w, groszek lub kalarep~. 

........................... 
; Dr. Zrgunt Gradnski l 

'= Po uk~~~:uO~~~sytetu,! 
ma zaszczyt z<.w1adom1ć Sz. ' 

d.! Kolooję Poł~ką, iż otworz-ył ' 
M kbnCe!arjo adwokacką i że * 
·~ tałatwia wszelkie sprawy cy ' 

w1lnt-1 ltr~mlttblne, spadkowe * * rozw~..duwe 1 t d. ' 
• l:sww i mJ ... :-zkanie : ~ 
1 Pra~a Osorio 1X.3"1. 1 ........................... 

Do spr~edania 

=·· ....................................... , 
1 Fabryka cukie~k ów 1 
! "A U R O R A" : 
' :T6zefa :K:uli. : 

* ' l Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier ł * (.ballas") we WBI}'Stkich odmianach. ' l Uliea Mart.iln Ax'fonso nr. 16. : 

Coritiba - Parana - Brasil. e 
t .................................................. . 

Apteka "Tiradentes" 
Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tiradentes N. 3'7 

Baczność Koloniści polscy! 

W aptece tej, której władciciel:;m jest Polak1 rozmówicie 

SiQ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzeteln' obsługę. 

SWóJ DO SWEGOl 

Fabryka karmelk6w i cukierków r6żnego galunko, łań· 
szych i drotszycb owiniętych w papier (•ballasc)J malino, 
nowych, kOkosowych, miętowvch, cytr~nowycb1 ananasa. 
wych. truskawowych. bananowych i mlecznych • 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne1 nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć po ce· 
nacb bardzo przystEJpD yrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tern, 
te s,. najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Francis~ek Eacho'łflski. 

C<:.lRITIBA - R.ua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~COCł(ł(GCOC91'1.ctC08CG<08CGCNctCG·~fG 

· Cerv ejaria Cruzeiro' l 
dom dn·WO•Ml}, mająCy frontu 46 e 
palw 1 cług· Ś• • 40 palm, połotony 

. e 
Najlepszy browar w Kurytybie polecel tu i na prowincji 8 

piwo ~łasnego wyrobu po najprzystQpoiejszych cenach marki t) 
•Cruzearoc, •Pllsenc, •Pombac, •Escurinha i inne. 8 w aobrt::m rnlt::JSLU i stosowny na 

slr.Iep-].-st ua dcgodnych warun 
kach do spr.zeJania. 
Odoc~śń ~'·;h inrormacji udzieli 

Franc1ozek Wątroba w Palmeirze. 

-
Dominik Kurecki 

Po8ki zakład krawiecki 
(Jlłea .&Jearre N. 3 

Wielkt wybor materJ&łów na ubranie 
.lamówiente wykonuje się w razie po 
trzaby w 24 godziny. 

Bebotc &wa.raatowana. 
CENY NISKIE 

-p,::~:-:4~:N;:;o;"l.c\~.li':"':A~n::-A:-I!i~L.":':':Y..-. .. "~IE'!!!!:.-,.
uczy 

Ellsa (Joastantiaa Rocha 
prą ui •. Comm~odador A·aujo o. 52 

J?rz~·JmUje 1 wykouuje ::sz) b l\ o 
wszelkie roboty do wz: pisyu,anta 
oą m~.szyui~ . 0:18 

. ~upuj~ dla własnej słodowni jqczmień w rozmaitej ilości ! 
l płaci Da)lepsze ceny. ~ 

K1JBWTYB4 - ClUXA. POSTA.L 108 (O 
O) 

amt .mmg88Kłłłłłlct0CłCłCOIOCłCGCGSct8• 
B .. nque Franęaise et Italienne pour Lamea•ipue du Sud 

Centrala: Parta, Rue Halevy 12. 
Aaencja w Ro1msr 

B r a 1 Y l j a - Filje = S. Paulo. .Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto Ale· 
are, Pernambuco, Rio Grando, 

Agencje: Araraquara, Barretos, Rebedouro, Botucatu,. Cuias, Espirito Santo do 
Pinbal, Jatu, Mo,óca, Ourinbo, Paranaiu&, Ponta Grossa, Ribeirao Preto, 

S. Carloa, B. Jose do Rio Pardo l S. Manoel. 
A r 1 e n t Y n a - AgencJe : Buon• ·• Ayrea i Rosario de Santa Fe. 
C b i l i- Valparaiso - Korespondenci: 

PERU - Banj:O ltaliano·Lima, Callao, Chiacha. Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA. - . Banque Ftan~atse et Italienoe du. Columbie-Bogota1 

Zalatwta ~~~ wszystkie operac1e picniężM, i'lrzyi!l'luje się depozyty na 
termm okreś~ony 1 na. rachunek. b1ertący pb~ą'- n 111~·yt.~: :! procenty. 

Aaen,Ja Bank-u XX Commerciał ltaliana miel$ci s1~ .,.~ 'ł.lłdny:n bydyn· 
k1.1 pi'ty ulic:y 16 de ~cwembro. 

~tiwi~kqzy wyna'azek dla leczenia s~filisu 
Eli:x:i.:r .. 91.4'' 

usnany przez Narodowy Departament zdrowia publieznogo pismom dn. 21 lutego 
1916 l'Okll, Nr, 26 

Zwalcza skutecznie !lyfills bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym srodktem, czyszCZI\Cym krew i lekartJtwem wielkiej wartości 
Już przy uryciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby naw~t powamiej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj!\ jakby je rąkll 
odjął, U 9G0/o m~żczyzn :!onatych. którzy za czasów kawalerskich, charot 
wali na 'horoby Kekretne choroby te pozostlłią cbronicznemi i to jes 
przyczyną, te tysiące kobiet mmężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupałnie, co te c'toroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystąrczl\ zupełnie do odzyskanta 'waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych na~tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest "ELIXIR 9t4• najolłpowiedniej 
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekacli i skła 
dllcb aote· ·znycb w Brazylji. 
Głów•7 8kład Qąlvao e Cła ~. P"alo, 4v łiiłio J'oio ID 

~r••v-~~~~(4tY~(..m.~\'lli~~1~GJ:'I~~~~~ 
~~~~~~~~~~~m~s~~~~~~~s~~~~• 

&anowne Panie! 
W ciągu 4'ch godzjn uwotm6 s1ę m"ż""cie od ko1Pk macicz• 
oych, iPtdi otvov!t~ hl"doz;iPri., •Ff UXO 'iU~~o \ TIN ;\c 

uznana przo:; Narodowy Departament Zdrowia Publiczneco, pismom dnia !8 
cserwca 1V16 roku. Nr. 67. 

,Jllus:e-Sedatioa• 1est 1edyuym znanpn prodoktam leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu nibdou1aga:fi kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w citłgu 4-cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniei~;za boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza ~ycie kob1et przed nast~pstwami krwotoków tak czą11tych przy 
porcdach. Przy innych chorobach kobiecych .Pł11J[o·8M.atłaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wsgystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jer:lyni depozytarjusze: 

GalvA., & Cła Sllo Paulo AvenidaSao Joao 145. 

1: "~~~~~'l·i1~~~.~11'1t~ll1 
~saeaaasMamaaaa~a aaa •••~ 
~~ Towarzystwa Pra•caskle Zeglaaci Jlorskłej 
s ,.Chargeur's Reunisf·• i "Su d Atlantiqua'~ 
e li Reeularne odjazdy z portów Saotos i Rio de Janeiro 
B do Hawre 'i Bordeaux. 
S Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
li ksusowemi pospiesznymi, kt6re odbywa 1ą podróż zq Sanlos 
J11 do Francji w 15 dniach. oraz statkami specjalnie urzQdzo• 
Ił oymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodnieJSZe po' 
111 mieszczenie. 
11 Statki mają do dyspozvcjf kabiny III klasy. 
11 Podreż z Bordeaux, z Havre czyb 1 Pallico do Gdańtka od 
B bywa si9 poci4gami francuskiemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
id do Gda6•k• statkami lromp. francusxiej "Transatlantique•. W ten 
łiJll sposób uniknie sio różnych nadutyć, na które nlera1 bywaJ• nara 

1- żeni nui Ń;jbfii;;j B';djai"ct'd~· Europy 
Z 8A..NTOS Z RIO DE .J A.IEIRO 

•MEOU \NA~ 29 czerwca 30 cz~rwca 
"FORMOSE« 4 lipca 
•CEYLONc 13 c 
•LIPARI~ 18 c 
·MUSELLAc 27 lipca 28 lipca 

Sprzedaż biletów z Brazyłji do Polskt oraz z Polski do 
HrazylJI t. z n. (balhetes de cbamada) .. załatwia 1 blitszych in· 

11 formacji udziela 
a Ignacy Kasprowicz 
~~ Avenida 1 .u i* "Xavier ~ i'ł. t •., t vb '· 

łWISBIIBDHIMIBIUII'IIIIIRIIIII 
C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 70, 

Założ. w 1897 przez .Ąlfreda Ernesta Bichels 
Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i 

zabawek, materjałow, przedmioty właściwe na presenty, oraz;oa - ... •.u•n,. 
Warto .przekonać si~ osobuicie o dobroci towarów jako też o 

k1ch cenach 083 

( 

l. 
Handel Polski 

w Barro - Ereehim Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowycb1 jakotet 
dzi rolniczych1 kuchennych i wszeikicb drobiazgów.· Kupuję pro,au~• 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adrc::s : WładysłRw Obroślak 

Barro- Erechim - Rio Graode do Sul. 
~======'·~~~==============~~~-==-------~~~~~ 

PENUM 
"Gazety 
wynosi r 
W [raz' 
W Argen· 
.\m Pół. 

Wychoc 
razy n 
dzień w 
i sobot) 
danie 4 
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