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Jak wybuchła rewc~l;oja 
w Sio Paulo? 

l 
Udali si~ oni do koszar wojska stanowego, tern zwrócił się generał w głąb budynku, ' potężną i że wielkie wstrząśnienia gospo 
położonyeh przy avenidzie Tiradentes. gdyż zauważył tam kilku żołnierzy z 4 go darcze, wywołane wojną, znikną w ciągu 

Wobec tych informacyj generał Abilio de batatjonu strzelców. Przy tej sposobności kilku lat. 
Noronha polecił kapitanowi Favilla zebrać zauważono. że porucznik Oaya wybiegł na 
wszystkie wojska, znajdujące się w kosza ulicę w towarzystwie kilku żołnierzy. Nagle JAKIE SĄ STOSUNKI POLSKI 

Dotychczas pisaliśmy tylko pobieżnie o rach i po przedstawieniu ich generałowi rzed generałem zjawił się kapitan Joaquim Z ANOLJĄ. 
wybuchu rewolucji w Sao Paulo, bo bliż- rozbroić je, poczem w towarzystwie pulko· Tavora na czele oddziałów piechoty i o politycznych stosunkach polsko-angiel
szych danych nie mieliśmy. Obecnie mamy wnika Martim da Cruz i kapitana Euclidesa kawalerji policji i oddziału 4-go bata· skich pisma warszawskie dowiedziały się z 
obszerniejsze wiadomości, więc dzielimy się Espinola udał się w kierunku koszar 4-go ~~~-mu strzelców, wszyscy z karabinami w kół miarodajnych, że cechuje je niczem nie 
z niemi z naszymi Czytelnikami. batatjonu policji, gdzie przybył o godzinie tę'ku, wy:nierzonemi w kierunku generała i zamącona przyjaźń obustronna Stosunki 

O godz. 4 min. 30 rano dnia 5 lipca br. 5 min. 30. .zwróciwszy się do generała Abilio de No- ekonomiczne rozwiJają się również pomyślnie, 
do mieszkania generała Abilin de Noronha Zastawszy kiJszary te strzeżone przez ibn ha z rewolwerem w dłom oświadczył mu, zwłaszcza' od czasu podpisania polsko-angiel
komendanta drugiego okręgu wojskowego żołnierzy 4-go batatjonu strzelców, zapytał i~ go aresztuje, jak również wszystkich ofi- skiego traktatu handlowego i z chwilą, gdy 
w Sao Paulo, przybył kapitan Favilla, nale- generał Abilio stojącego na warcie żołnie- (erów, którzy mu towarzyszą. Między ge· waluta polska się ustalizowała. Jeśli w 
żący do 4-go batatjonu strzelców i zawia- rza. co oni tam robią. terałem i kapitanem Tavora wszczęła się pismach angie!skich w ostatnich czasach sto
domit go, że, jak się dowiedział od pewne· Żołnierz odpowiedział, że znajdują się tu krótka rozmowa, która przerwaną została sunkowo niewiele się czyta 0 Polsce, to tył · 
go podoficera, wszyscy żołnierze w kasarni na rozkaz porucznika Gaya dla otrzymania 1)0jawienie;:r. się zreforrr:owanego generała ko dlateg.:>, że uwagę pochłania zupełnie 
tego bataljonu zostali zbudzeni przez kilku instrukcji. Itidora Dias Lopes'a, w towarzystwie puł sprawa stosunków francusko. niemieckich, 
oficerów, obecnie przybyłyth do S. Paulo, Wszedłszy następnie do koszar generał kownika Joao Francisco i kapitana juarez'a która także odsunęła na d:dszy plan sprawę 
którzy im rozkazali uzbroić się i zaopatrzyć l Abilio de Noronha zauważył około 30 l Tavora, brata ·joaquima, który uwięzienie stosunków pomiędzy Anglją a Rosj ą. Roko
w amunicję, i że następnie żołnierze ci pod strzelców 4-go batatjonu uzbrojonych i z generała Abiłia de Noronha, tudzież pułko· wania angielsko-sowteckie są w przededniu 
dowództwem tych oficerów poszli ku mia· ąabit.emi karabinami, st~zegących . ~<?szar. wnika !\"artim da. Cru.z i kapitana Euclide· zerwania wobec niemożliwości uzgodnienia 
stu w kierunku koszar, znajdujących się na Zołm.~rzom tym kazał st~ rozbrotc 1_ po- sa Esrnnola potwte~dztł. . . sprzecznych punidów widzenia 
Quitauna. wróctc do koszar. Przy teJ sposobności ge- T ego samego dm a rano zo~tał uwtęz10ny 1 

nerał zauważył, że cały garnizon 4-go ba- we własnym mieszkaniut pułkownik Quirino 
Generał Abilio de Noronha udał się na- taljonu strzelców znajdował stę rozbrojony ferrei r:t, komendant główny wojska stano 

tychmiast do sitdliby sztabu generalnego, i bezczynny. Zapytani przez generała Abi- wego. (Dokoń. nastąpi. 
kazał wezwać wszystkich oficerów, wydał lio żołnierze, dlaczego się tam znajdują od-
im stosowne_ rozkazy i zawiadomił 0 zaj- powiedzieli, że zostali nagle napadnięci przez _______ , ________ _ 
ściu prezydenta Stanu. żołnierzy uzbrojonych pod dowództwem w~ Jl t. l 'n l ki 
Następnie udał się do koszar 4-go ba oficera wojska federalnego, którzy zajęli ich · Ji.&QOmC:'ICI l lirO l • 

taljonu strzelców w towarzystwie pułkowni- koszary i następnie je opuścili. 
ka Marfirn Francisco da Cruz, komendanta Wobec tego rozkazał generał Abilio de POLSKA STANIE SIĘ POTĘŻNEM 
tego bataljonu, porucznika Amiicara S:llga- Noronha najstarszemu rangą oficerowi zam- , PAŃSTWEM. 
do i kapitana Favilli, pozostawiwszy siedzi- knąć koszary i aresztować każdego oficera · Nasze poselstwa zagraniczne wysłały do 
bę sztabu generalnego pod komendą po- wojska federalnego, któryby ~- tam zjawił. ważniejszych instytucyj finansowych statut 
rucznika lnima Siqueira z poleceniem ~-a- Po wyjściu z koszar 4-góoataljonu po- Banku Polskiego. Statut ten wywołał wiel· 
wiadomienia telefonicznie 0 tern zajściu mi- licji udał się generał Abilio de Noronha do kie zainteresowanie wśród sfer finansowych 
nistra wojny. korpusu szkoły policyjnej, położonego w , zagranicznych, Dyrektor paryskiego banku 

Przybywszy do koszar 4-go bat~ljol!u P?· pobliżu, gdzie napotkał wejście strzeżone 1 • Banque Prive Industrielle Commerdale 
tożonego przy ul. San f Anna dow1edz1ał stę przez żcłnierzy 4-go batatjonu strzelców. Coloniale" wystosował do polskiego posła 
generał Abilio de Noronha, że z koszar Wewnątrz znajdowało się 40 żołnierzy, tak- w Paryżu w odpowiedzi na otrzymany sta
tych wyszło około 80-ciu żołnierzy uzbro- że z 4-go batatjonu strzelców wraz z ka- tut pismo, w ktorem między innemi pawia
jonych i zaopatrzonych w amunicję pod do- rabinami maszynowemi, ustawionem i w pod- da: "Korzystam z okazji, ażeby oznajmić, z 
wództwem porucznika Asdrubala Oaya Aze- wórzu budynku. iaką radością witam utworzenie ego banku, 
vedo należącego do tego batatjonu strzel- Wszystkich tych żołnierzy kazał rozbroić który uwieńczy uregul0wanie polskiego sy
ców, porucznika Afilhado de Oliveira, nale- i odesłać do koszar. stemu monetarnego. Niemożliwem, jest, aby 
zącego do garnizonu w C~yaba, stolic,x W korpusie tym spotkał generał Abilio nie podziwiać ofiarności patrjotycznej naro
stanu Matto Orosso, obecnte dezertera 1 także jego tymczasowego komendanta, ka- du polskiego. Niema dotąd przykładu po
skompromitowanego w buncie wojskowym pitana F aria, sierżantów i żołnierzy policyj- dobnego ZJawiska. Ze swej strony pokładam 
w Matto Orosso kapitana J uareza Tavora. nych. Po krótkiej rOZ!JlOWie z komendan- wielką ufność, iż Polska odtąd stanie się 

OFIARNOŚĆ JAPOŃCZYKÓW DLA 
SZKOŁY POLSKIEJ. 

W ychodząc.y w Charbinie w Mandżurji 
"Tygodnik Polski" donosi, że rząd japoński 
ofiarował na utrzymanie szkoły poiskiej w 
osadzie "Port Aleksandrawski na Sachalinie" 
zasiłek stały w sumie 40 jenów tj. 20 do
la:-ów amerykańskich miesięcznie. Szlachetny 
Clyn rządu japońskiego, przy jakiej t<Hiej 
pomocy ze strony społeczeństwa pols~iego, 
przyczyni się do z2chowania przez d~ieci 
polskie uczuć narodowych na dalekiej wy· 
spie. Ofiarność tę dla obcego, choć przy
jaznego narodu, tern więcej cenić należy, 
że japonja szma z powodu katastrof trzę · 
sienia ziemi znaJduje się w położeniu wy 
magającem wysiłków i oszczędności. 

DOCHODV POLSKI Z OSTATNICH 
TRZECH MIESIĘCY. 

Dochody skarbu polskiego z ostatnich 
trzech miesięcy t. j. kwietnia, maja i czer
wca wynoszą z podatków 276 miljonów, 
738 tysięcy złutych, a z monopoló•Ąj 26 mil
jonó N, 581 tysięcy złotych. Z porówn.:~nia 
dochodów lat ubiegłych z obecnym docho-
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· . .,_.~~!!l"'I'J• - Dobrze, zacznę od początku. Wyjetdżając - Nie, nie t - woła ona stanowczo. - Tt~go Myśli pan pewno o tam oskarzeniu względom 

8 11M v ze stolicy, przebyłem, podrót w Jednym wagon•e pana wiejzieć nie potrzeba. mnie, co do Liany. Mogę panu Jednak z czylłtem 
z człowiekiem, ~tóry, fak się pótnie) okt•zało, byl Ale ja chcę i muszę to wiedzieć - wola sumieDJem powtorzyć to. com zawsze mówi/a, że 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch widncznie wysłanym za mną szpiclem policyjnym. baron ze stanowczością, kt6rei ~nę trudno po mm Jlł jestem ZUI'tlłnte n1ewinoą. Nie wiedzudam prt.od · 
przez Jerze[!o Bornes'n Olga podskakuje zirytowana z krzesła było sp dziewać - Czyż ja oie zasługuj~ oa zau t1\m wr;ule, że L1ana jeszcze zyje 

202 - Kto to był? Czy jaki urzędnik policyjny? fanie p ·ni, Olgo l - Mam przedat prawo wiedz•eć Te obłudne zapewnianta wraca;ą baronowi bar -
Po szybkiej jetdzie dostaje ona siQ da ~iasta - Prawdopodobnie Niestety, spostrzel{łem się o wszy'stlriem, co by pani w estatecznym razie gro- d:eo : u~ poprzedwo oadwerQw nq ~ iarę w Olg~ . Od· 

i wysiada przed hotelem, do którego baron zaJechał zapóźno. J'ić mogło. dycba on z ulgą i odpowtada żywo; 
Jest ona tak gfsto zawoalowana, ~e twarzy tej nikt - O, nieba. Cey on aie mote za panem do Olga waha się i namyśla przez chwi'ę. Obawia - Wiem ja o 1em, moja kocb!łna. Nie pojmujt 

nie może. zamku dostał? I czy tam c'1ś może zwic-trzyłl l4ię ~>Dtt te baron teraz :1awet jRszczts mógłby się tylko. j~tk•m sposobem egzyste 1C)8 Liany mogla tak 
który stojąc przy oknie, przyjazd jej Baron uspokaJa ją ru~bem ręki, a potem opo· od ntej odwrócić, Jfdyby ona mo całą prawdę długo pozostać tajemnicą Brabut szukał przemez 

unu;~,rt. wycbodzi na schody na fei powitanie W wiada jej swoje spotklnie z Alfredem we wsi i co wyznała Prosi on ją jednak tak długo i uoorczy ~BzQd~ie za nią i ogtos1ł we w11zystkicb gazetach 
milczemu idzie Olga za nim do jego pokoju. Baron się nast~I'Die w starem zamczyt~ku w czRsiA tyrn w1e, ~e się O!ga wreszcie n• częściową spowtedż ową znaną odAZwę Baron Marw1u zaś Odnalazł 

za nią drzwi na rygiel i prowad"i ją do działo. Opowiada on jak im się ud!łło Gratkę na decyduj -i. Lianę 1 nawet srę z mą ożenił A przecież nikt, próca 
IP.IDiauu•'o~u pokoju. powrót przyłatlać i koliczy temi słowy: - Słuchaj pan wiQC, mój pr:.:yjaci9lu - zllczy· pas• prawdy su} Dte dowiedział, 

_ Tu jasleśmy pewni, że nas nikt nie podsłucha - Co przyrodni brat pani, Alfred, z dziewcz~'~Ul na ona - Tera• się okaże, czr w1ara pana w9 - To wprawdaJe może wyglądać dziwno ale 
oświadcza on. potem począł i dokąd się z nią udał, tego ja nie mnia rr'łczywiście jest tak silną Milość pana b~dzie przecież zupeł01e Jeat !l&tllralne - odpowiada Olga. 
Olaa podnosi woalkę i patr~ na niego badaw wiem Pr~yo~szczam ·edoak,. ~e o~ pani wlttótce musiała teraz przejść ogaiową próbę . • Zna uns ~prawQ ł!ł przf'ciet po clęści. M,,ż"my 

wzrokiem. Blada twarz barona i jego nerwo-~ o tem domeste. Rozszedłaty su~ z mm, nie wraca- - O, mdoś6 moją do pani, kocbana Olgo, nic pótnieJ kiedy§ znów o tem pomowtć. Terlłz za~ 
wy niepokóJ budzą w niej złe pueczuc,a. Wygląd łeqt więc~l ~o zamku, nie wiem więc sam, co się w świecie wzruaayć nie moie woła baron pełen wracajmy do watOlejszych rzeczy. 
~go rzeczyw~ście nie zapowiada uic pomyślnego. tam daleJ dztało. . . . . namiętoołci.. . . . . - .'!ak, tak l Teraz do,••ero pojmu;ę, dlaczego 

_ Otrzymawszy telegram pana, przyjechalam Olga prz~s~ucbl~llia . s1ę raporto~• Jego z i?" 011(1•. uśmulcha stę zadowolona 1 P.oda1e. mu ser su~ pam te1 L'lłny tak obaw•~· 
niezwłocznie jak pan widzi - przemawia ona rąc1.kową nteCIIlrphwose~ą WreBACie podskakuJe rlecillnie l'f:kQ. Potem mów• powa~meJ dai ,..,JS -- N1eprawdd? Gdybl' su~ ona teraz po a wiła 
wreszciA d;żącym głosem. - Co mi pan ma do ona z siedzenia i przeb1ega pokój szybkitn kro~iema l -: W~jawię p~ou teraz bard~o w.atoą ~ o~roro l i skar~~ przeciwko m~ie wnio~a. byłabym s r' 4..-ona. 

móJ ·przyjacielu Coś dobrego, czy - I to jest wszystko ••. w,;zystko, co rot pan ną taJ"'•lotcę. móJ drog• przyj~ctelu 1 mu'll mt P'~· l. dl1:1tego ona n1a Amle SIQ p<•k-szać na śWJb t Ach 
? ma do powiedzenia - wyrywa się nłec~ęt~nym t" · przys ią~?:, ~.e jej nikomu i nigdr ~ie· ~dradzi. ~rdy~ym m(_gła mteć p.ewność co do tego. Mu pa~ 

_ 1 jedno i drugie, droga Olgo odpowiada nem z drżących fest ust. Mój Bo~e, CO tml e tPgo, ...,.., J~żoli moje słowo paru n•e wvstarct.a tt, bn!'l·czn;e Jecheć raz Jeszcie do swego zamku ko· 
oa śpieszaie _ Wiele siQ w czasie tym stało. kiedy zawsze 1eszcze stoję przerł nierozwiązaną 1:łot~ 1' -ai oajsoleon•ejszą prT.v <~ •l'gę, kncba 'a Olgr) cbĄ ny przy)acielu i zobaczyć <.o się tam st ło ' 

_ Mów~e pan prędko. bo ja gin~ z niecierpli· :tagadką. Spfidziewalam s•ę. że mi pan doniesie jui - 0 ->brze więc Puyrzecz•m e p na m• wy~o~tar ,.. . ' 
wości _ woła Olga. coa pewnego, mój przyjacielu. Ktc wie, co s·~ cza -· ciągnie ona dalej - Ot•):t ta L''łna jest , - Có~ 0 Y to teraz pomogło ? -:- pyta baroo 

_ Prosza usiąść, kochs11a Olgo - mówi on. tymczasem w zamku stało . Jestem w rozpaczliwym touą bProna Marwitza, a siostrą brHbiegu E~ Hola DlecbętOia. Przybyłbym w k~Mym razu~ J~ż ze poźo?· 
JX>dając jej krzesło. - Muszę pani wszystko po niepokoju Jest to owa Llana Rotenhurg którlł lud1:ie ogó · nłe ~ądzę, ~e ~alll me postąptła tu z~pełme .slu~z~te 

opowiedzieć, 8 to dłuia sprawa. - Nie mogłem si~ przeciet narazić na to, aby mają za umarłą Nienawidzę ja ją więcej, nitbym 1 zupelrue n~emądr~e, droro Olgo: lrzeba su~ lef)lej 
tiJUu•-'ł'IA"p'IArzedewszystkiem jedno pytanie: czy zaezło sifł tam spotkać z tym szpiclem i dać się przeslu· to słowami wypowiedzieć mogła. było pogodzić z Ltaoą, zamiast Ją prześladować 

czegobym ja się bać mogla? _ przerywa mu cha6 - broni się baron obra~ony i pokrzywdtony Dłu~a pau!& nast~puje po wa~nem tam objawie - Mój Bo~e, przeciet ja to chciałam . Przelitem 
zaniepokojona. - Có~by oni mieli panu do zarzu<•ania? Nic ! oiu 0 11!'- jut naw~>t lamentuje obłudna hrabJDa z weskholie-

- o, nie, nie zdaje mi się 1 _ odpowiada ba· ~rzeciwnte, ~opiero ucieczka p~na w podejrz~n~a .H: a ~bladł truoi?, a f~zy)5{nomia je~o wyrażlł uu:~m Lecz L1aoa, która mnie o z~.tbórstw , ojca 
uspokajająco. . ach wprowadza6 mogła Pan powtmen był spokOJ~le zdz1w1e· .. e 1 przera~eote N1e moie on s•ę Jedo~Jk swego oodeJr; ywa, odr ucila wszystkte mojf" , r 1po• 

_ Cbwala Bo~ u! - wzdycha Olga z ulgi\ i sieJa zostać w zamku, Alfred zaś sam . mógł był wyje oprzeć myśli, te oskarżenie hrabiny co do poslę Z\ ej e z oienawtścią. C6ź ja w tym wypaJku mia• 
sookojnie. Dlaczeio pan nie przybył na zamek chać Cóż teraz zrobimy, je!eli L1anę odszukano powania joj z Lianlł morte przecież nie jest buz ł m począć? Pozory zupełnie b:;ły przeciwko 111,Jfe 
Rotenborg? i uwoloiono M'6J ~oźe l W tym razi~ p_rzecież. wazy- podstawy. . . . . . a Li,.oa dobrze to wykorzystać umtała . Trzyraał~ 

_ Nie chciałem siQ narazić na spotkanie z hra· stko stracone - )~czy ona .rozpacz lWie, Olgt. zgaduJe co s1ę w Jego duRzy dztAJe. Teraz s1ę ona w ukryciu i urządzała to tak te przt 'lłl.:iełe 
bi~ _ uniewinnia się on - Co to jednak za sprawa z tą Liaa'ł? - musi s ię rozstrzy!rnąć, cr.y miłość b~trona pruJtrwa jeJ, gł6wn1e baron Marw1tz rozglas;ali że Jlł jf! ze 

__ Dobrze się stało _ cieszy się hrabina. - bada on zaciekawiony. - Nie dala mi pani dotych- tę proślli7 i czy on przy niej wierme wytrwa czy nie. świata sprzątoęłam, ' ' • 
teraz opowiadaj pan, co si'} w zamczysku pana czas ~adneg? wyjaśnienia . !<to ?na właściwie jest 1 . -: WidzQ ~dziwien·~ pRDił tirngi 1rzyiacinlu Rzae~yw ,ście tak to było _ potPknje bRron 

Błagam pan1ą o powtedzcanę ma prawdy, Ol~o, mowa vna dt\lej, patrząc nu mego bulławczo. w dobreJ wierze. - A. baron1 który panif1. nicQ.a-~ 



' ' Nr.-

DB. A.Ll.EORETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

1357861 
1o80126 
2272765 
2562160 
2290918 
2518428 
2o98633 
275221{. 
1840859 
2657625 
2062251 
2358075 
2054969 
2102184 
2076185 
2284464 
2816895 
2154313 
2486758 
3066100 
399~204 
3777274 
397~709 
3381395 
3797533 
4~42769 
4054254 
4080006 
4014-R80 
4361446 
4473246 
4251283 
4012110 
4 61896 
4589735 
4478558 
4fió4472 
4776296 
4894812 

12'10722 
1098354 
23~6230 
2~09049 
2673615 
2628903 
2646302 
2776923 
2267tó8 
2750796 
2235405 
2906656 
2426874 
2974060 
2875592 
2523288 
2678212 
2894461 
2716797 
3993761 
3308038 
~2024ó5 
3313022 
80ł3C67 
3192392 
{.586445 
4296863 
4337451 
4926451 
4988912 
4872839 
4270321 
5250836 
4548018 
4977984 
4425836 
4468096 
4916388 
4226702 

1841691 
2542737 
2447965 
283154ł 
2753014 
2405745 
2709057 
2236G38 
3399613 
2005261 
2130738 
2787681 
2471173 
2954419 
2723207 
2664830 
2787425 
2523674 
2737598 
3099790 
3998081 
314346li 
3149039 
8266003 
3184883 
4912540 
4818595 
4908526 
4448 46 
4584980 
ł-721603 
{.713333 
4496756 
{.268461 
4334591 
4754086 
4423447 
4703781 
470{.847 

nok, drzwi jego zamku były dlań ~aw· 
ne otwarte, i mógł do niego wchodzi~ 
o każdej dnia porze. Spostrz;egłny 
proboszcz~, Ludwik XV poduiółł si~ 
na powitanie i podawszy mu dłoń pro
Sił, aby zajl:lł obok niego miejsce ptzt 
stole. 

TELEGRAMY głębill Huhrv przez wojska okupa· 
cy1ne odbywają się k,.mferencje 
mi~dzy prezesem mimstrów fran
cuskich Herriotem i delega!ąmi nie• 
miecki mi. Wymiaoa zdań i zapa· 
tt·ywań miQdzy tymi dyplomatami 
jest prowad ~ona w tonie pojednaw• 
f'Zyc:u1 co sprawia na ogOl sympa· 

la 
SpeciAlno4ć: choroby kobiece i dzie· 

'inne. Przyj~uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultllrjum i rezvdencja: ul. Cnm
mendador Araujo n. 50 Telefon n. 65'1 

o 2 

dem wynika1 że dochody skarlłu 
państw~ !:>olsk ifgo st~ lP. się po· 
widil:S~ają. w roku 1922 dochody 
za ten sam cz:1s wynosiły z po· 
datkćw ·107 rnil •oców, 660 tysię. 
cv. a z mono polów 16 miljonów 
571 tysięrv . w roku 1923 zaś 54 
mi{jony, 98 tysi'=cy, wzgl~dnie 6 
milionów 574 tysiący złotych. 

UMOWY HANDLOWE POLSKI. 

Polska zawarła dot~d 14 omów 
handlowych. Pierwsżł zawarła z 
Rumtłoją w roku 19211 a nast~. 
pnie z Czecbosł0wacj~. W roku 
1922 zaw1nła. umowy z Frarcją, 
Włol.bawi , Szwajcar;ąs Austrją .. Ja 
gosław .ą, Japonją i Belgj~1 a w 
roku 1923 z Turcją. Fmlandją i 
Anglja. W roku bież~cvm zaw~srto 
umowy handlowe z Dan;ą 1 Ho· 
land ją. 

List z kraju. 

Czechawice 15-6-924 
W kraju nie dzieje si~ tak :tle 

Jak tam wasze rewolwerowe gaze 
ty pisz~. (patrz •Amsryka Erhoc i 
•Sw1t' ). Mamy jut nowe pienią• 
dze. które trzymają siQ bardzo 
dobrze, ponieważ wydatki skarbo
we zostały zrównane z dochoda· 
mi i jut nie drukuj<1 sią papieru 
na pokrvc1e rozchodów. Nasz zlo
ty polski równa się dzisiaj 20 cen. 
tom amerykań';ltim1 a wyrażając 
SiQ aciśie dolar smerykański ko 
sztu{e 5 .zł . 16 groszy. 

M my już grosze i półzłotówki 
niktowe, a 1:a miesi~c-dwa będą 
złote i dwudot6wki srebrne. Gram 
złota kosztuje 3 złote 41 groszy. 

Ludziska postękują, ale z głodu 
w Polsce nikt nie umiera, chociaź 
1est wychodź~wo na roboty i do 
Francji i do Danji1 skąd jednak 
wciaż płyną obce waluty na za• 
gospodarowanie w kraju. L. 

Miljonówka. 

16~ ·i251 
ln9v389 
1827779 
160;;696 
1663585 

(Doltcńcz:eaiE>). 
1054699 1164118 
1342115 1484540 
1417087 1171414 
1855955 1908251 
1760390 1370~74 

---------------------------
Przegląd religijny. 
PRZYKł.ADNY KAPł...lM. 

Ludwik XV, syn Ludwika ksiocia 
Burgundzki•go, obj'lł tron francuski 
roku 17ló, Był to król roz"utny i od• 
dany tylke zabawem. .Nieszcztściem 
dla nieao dworacy, kt6n.y go otaczali, 
ludzie po wi~kuej czpcł jak on go· 
nl4cy za uciechami iycia, bez Wlllt 
du na do~r. ll:raja i apołoazo6stwa, lub 
też ślepi wykenawc:y jego wolt, lokaJ•• 
sit utració łatki króla nieras chwalili 
to, co z ich przekonaniami sit nie 
zaadzało. 

Otaczany pochlebcami, król nie wie· 
dział, te nodsa szerzy sio w sastra
sz:aj!iCY sposób w państwie, że nako · 
nlec lud cnraz głośniej narzeka na 
bfe4y, które mu dolegaj .. 

Pewnego raz11 przybył do pałacu 
królewskiego rano, gdy Ludwik XY 
pił widnie śniadanie, proboszcz z pa· 
rafji królewakiej. Był to człowiek jui 
w wieku, z twara• pooran• zmarszczka· 
mi, z włQsem białym jako mleko; prsez 
wzgląd na jego wiek i na jego stano• 
wisko, król okazywał ma wielki azacu· 

- Cóż tam słychać w • aszej ojcze 
l'&rafji? zapytał siadając napowrót do 
śniadania. 

- M~dza, nejn, miłołciwy panie, 
odparł kapłan, dwór zbytkuje, król daje 
przykład ku temu, a lud biedny cierpi. 

Rumieniec gn~wu wy't4pił na twarz 
Ludwika, nie był przy:wyczajony do 
tak surowej prawdy· 

- Alboż jałmutny nie dajomy? od· 
rzekł tonem wymówki. 

- I cóż z tego, gdy ono nie W}· 
starczają, odparł kapłan, ozbytki moż
nych popchn~ły setki rodzin w n~dzo, 
a jałmutoy zaledwie kilka dźwignllć 
1 niej zdołały. 

- Ojcze, wyrażaj si~ ogiodniej, i nie 
zapominaj kogo ma1z przed sobl:l, za
wołał Ludwik XV w nr.jwyższem po· 
ruueniu. 

- Miłościwy panie, odparł Proboszn 
spokojni11, nie ztl)Omniałem ani na 
chwil~ w obec kogo li~ znajduje, lecz 
nie zapominam również nigdy, iż kłam · 
1two jest grzechem. Pytałeł mn1e pa• 
nie. c:o słychać w mej parafji, odpo
wiedaiałem wite. jak jest szczerze 
i otwarcie, czyi mogłem kłamstwem 
obrazić was miłoiciwy panie? 

To powiedziawuy powstał i złot:yw 
szy ukłon pełen uszanowania oddalił 
sit spiesznie. 

- Czy wiesz ojcze, że i.mlałoU 
twoja moie wtrącić cło do wi9zienia, 
rzekł jeden z dworzan w kilka dni po· 
Iom do kapłana. Król bardco na ciebie 
za1niewany, ataraj sio zatem być na 
przyszłość ogl~dniejszym w mow•e. a 
tern pochwał4 jak• staraj sio ułago
dzi~ niemiłe wrażenie sprawione twoj" 
nleostrożnoict'l• 

- Byłoby to naganne pochlebstwo, 
z.wołd zacny kapłan głosem wzrUIZO• 
nym. Wasze pochlebstwa gubili Francjo, 
wolo wiozlenle, śmierć nawet, niżeli 
roko przyłożyć do niesz~z~ś;ia mej 
ojczyzny. 

l me amienil swego post~powania: 
źli ludzie korzystali z tego, kapłan był 
prześltdowany, łajany, odsuni~ty od 
łask dawniejszych, mimo teao został 
zawsze wiernym prawdzie i ile razy 
miał tylko do tego sposobność, wypo· 
wiatlał J4 śmiało, otwarcie, wzywaj~c 
winnych do upalllittania, W ottatni' 
dopiero godsino ty~ia Lud•·fk XV ka· 
zawszy prsywołać do siebie probosz 
eza, podał mu r~ko, a zwróciwszy 1it; 
do otacsaj,cyc!! go dworzan, rzekł 
ałosem połnym łaha: 

- Gdybyśc:e wszyscy byli jak on 
zacnymi i rozumnymi doradcami, dusza 
moja w ostatniej chwili życia ziemskie· 
go nie byłaby przepełniona takim Ża· 
Jem, jUiego doznaję obecnie. Jakźe 
byłem nierc;>zwałny, żem prawdzie nie 
dał posłuchu dla mojego serca. Nie 
ten bowiem przyjaciel co chwali, ale 
co wytyka nasze błody i uchybienia. 
Moie to w pierwszej chwili człowieka 
gniewać, ale póśniej winien •i o z as ta· 
nowie· i w złom powstrzymać. 

Polska. - Z Wars?.awy dooo. 
szą1 że bolszewicy uzbrojeni w ka 
rabiny maszynowe i granaty ręcz 
ne napadli na polsi<ą, sta.cj a kole 
jową Stołpce i tam uwolnili wię 
zniów z miejscowego aresztu, po. 
niszczyli telegrafy i telefooy i znisz
czyli składy kolejowe. 

- Minister spraw zagranicznych 
wystosował bardzo energiczn~ no· 
t~ do rządu sowieckiego, i wr~czył 
ją po.;łowi sowieckiemu z powodu 
uwięzienia doradców delegacji pol· 
skiej w Leniagradzie (Petersburgu) 
W nocie tej rzl\d polski źł\da na• 
tychmiaetoweg'l uwolnienia tych 
doradców. 

Anglja. -Kwestjami1 któremi 
najbardziej obecnie zajmuje się o
pinja poi>liczoa w Anglji":s~: nowe 
oblicze konferencji miQdzysojuszni 
ozej w Londynie z powodu .. wzi~ · 
cia w niej ndziału delegut6w rządu 
oiemieckit>go, a takie pertraktacje 
w sprawie zawarcia traktatu f1nao · 
sowo·ekooomicznego miedzy Aoglją 
i Rllsją. Dzienniki omawiajl\C te 
kwestje są zdania, ~e sprawy, nad 
których rozstrzygoi~ciem radzi Koo 
ferencja mi~dzysojuszoicz~, zostaną 
astateczme pomyśbie załatwione, 
wyratają jednak powątpiewanie, 
edaośoie do zawarcia traktatu fiL 

naosowego z Rosją. 
- Ogłoszoao oficjaln:e. te w 

Jiiśmie rz~du niemieckiego, które 
przedstawiciele Niemiec przedloty· 
li Konferencji mi(}dzysojuszniczej, 
Ntemcy tądają opróżnienia zagł(}· 
bia Ruhry przez wojska okupacyj 
oe i usuniQCia takte z tego tery. 
torjum koleJarzy francuskich i bel· 
gijskich. 21da.ią ponadto zniesienia 
utwm·zooych stałych komisyj przy 
kolejach i upoważnienia do pod· 
wytszema taryf transportowych 
od towarów na liojach kol~Jowycht 
obecnie administrowanych pr~ez 
komisje fraocusko·belgiJskie. 
- Koofer~acja międzysojusznicza 
w Londynie wybrała ze swego łona 
komisjQ złożoną z czternastu człon· 
ków, która postaaowiła, aby spra
wa olaskawiania osób, zasł\dzo. 
oych pr.zez władze francusko - bel. 
gijskie został~ oddanil komisji do 
radców prawnych. Co do innych 
spraw, między któremi jedno z 
pierwszych miejsc zajmują miądzy. 
o!łrodowe sprawy handłowe-odby. 
wają siQ na Konferencji dalsze 
rozprawy. 

- W sprawie opró:2aienia za-

tyczne wra~eoie. 
- Ostatnie telegramy z Londy, 

nu zawiadamiają . ie został zawar. 
ty i podpissny miQdzy Anglją a 
Rosją traktat finansowo ckonomicZł 
no handlowy. 

Niemcy. - Prezydent Rzeszy 
niemaeckiGj Ebert i minister spraw 
zagranicznych Stressemaoo dali U· 
roczyste bankiety na cześć przyby· 
łE>go dll Berlina sekretarza .stanu 
Stanów Zjednoczonych Cbarlesta 
Hu3hes'a i towarz:yszących mu fi· 
naosistów i dyp!omatów aa~ery• 
kańskich. 

- Nuncjusz apostolski w Ber• 
linie prałat Pacello odbył dłutsz
kooferencj~ z posłem sowieckim 
Rakowskim w sora wie stosuoków 
sowietów z Watykanem. 

- Dooosz11 ~ Ramburgał że by• 
ły kronprioc Fryderyk Wilbtlm zo• 
stal urzQdoikiem firmy Scbaulubach 
Tbeine i Oia w Berlinie. 
- Posłowie komuoisty~zoi do Ra· 
dy państwa wystosowali do rz~du 
zapytanie, czy wiadomem mu jest., 
że obywatele niemieccy w Hisz• 
paoji zaci~gają si-: do legjonów 
zagranicznych, Posłowie ci ł.ł\daj~, 
aby rząd zakazał oatycbmaast oby· 
watelom niemi~ckim wstęoowa. 
oia do legtonów zasraniczaycb w 
Hiszpanji. 

-Dzienniki b~rliń'łkie donoszą o U• 

wiezieniu w B~rlioie pewnego młode 
go egipskiego sludenta i po1ityka1 
który przybył tło Berli~a z zamia· 
~ern ~okooania zamachu na życie 
sz~::f11 rządu egipskiego Zaghulala 
Baszy, na którego tycie dokonano 
tu~. jednak bez skutkuj zamachu 
w Wiedniu. 

Rumunja. - Z Bukaresztu 
telt>gl'afUJ~, że rz-d ogłosił w e&· 
łej Rumun1i stan wojenny, jako 
l§ ,.odek zapobiegawczy przeciw s po· 
dziewaoemu zam~cbowi stanu. 

Hiszpanja. - Z Paryża do· 
noszą ostatme telegramy, !e sy· 
tuacja polityczna w H•szpanji jest 
bardzo powa!aa. Gabinet biszpań• 
ski zebrał sie1 aby radzić nad O• 
becoym ruchem politycznym. Woj· 
sko hiszpańskie podzieliło siq na 
dwa obozy. Jeden z nich st&olał 

łfhtitnl1inthłłttitiliłlłłtmiłłfiłł!iłiłłłłfithhttiłitiiiitilłłłłitłiłhiłftfłłłiMiiłłRQł3UłiHIIhhiiiliiiffiiriirilihRIIMifHiłihMRmMJiłiiłłifihłilihiiihhiłfllfthfłihiiiiriiiilił flilftlhifiifttniiłiłhihiiihłhiłtłhihfiiilriiifiilfllltfłhhlłiihiłłłiiffilhtiii1łihhliriłłiiftitłłiłftłłłitltntii11MiłriiiiiiliiiiithhhiiłiihhiiłiłlłlłllifiłiiiiłłiiilititriłfihfiliihffiftiffillłihhiiriiihihihAłihMHWrihltiftiiłlmP 
J 

widzi, p~łączył si~ z Lianą. Dotychczas wszystko pusz.c~o po pierwsze detektywa, a po drugie Hrabina pisze mu w nim, żo sama do niego wcześnie nie wnosi żadnych akarg prsociwko 
rozumiem. zwróe; sft do hrabiego i opowiem mu, w jakim przyld&ie i t'ldane pieniądze mu przyniesie. winowajcz)ni i powstrzyma gn•ew swóJ jeszcze 

- Tak jest; a niedawno ... wie pan przecież... stosunku my oboje ze sob4 jesteśmy, że Rudobrody wpadnie w zastawion'ł nań .przez czas krótki. Okazaniem zasłużonego watr~· 
chcieli oni oboje wrócić z Włoch 1 mnie znisz- Masz pani teraz wybór. Jeżeli pant chce da- sieć, o tem Olga ani na chwilo nie wątpi, Ma tu i oburzenia mcźe pan jeucze wszystko 
czyć - m6Ni ona zjadhwte - fotożeflie me lej m1eć wo mnie przyjaetela, to musi pani przy• ona go za bardzo ograniczonego i przypuszc:za, zepsuć. 
było okropne, gc:iyż jll nm hrabiego Egona !iczyć 1łać pienh,dzt-. Jeżeli pani tego: pczynić nio za· że chytry ten podstop jej wystarczy. aby go Dopiero wtedy, gdy nam sio uda wydrze6 
n ie mogł~:n. Był.by on przecież baronowi i a'o- chce. to pozna pani, co Rudobrody 1~aczy i co podejść. ofiary z r'lk katów • n•j9tych przez hrabint OlSf 
s trze swojej bard:iej wierzyl, nit mnie_ potrafi. W takim razie moża sit pani ł,DÓW Zanim jeszcze sluiąc}· wrócić, może, przy · i złapać h:h w nasz,. moc:, ady wszystko bodzie 

- Pewno! Góż p.mi jednak poe&nie, jełeli by, wkrót~ spodziewa~ i niech mio djabli porw4, bywa hrabia Kaon do zamku, • kamerdyner je jak na dłoni l gdy sie; co do siostry 1 narzeazo-
:siQ Liame teraz rzeczywiście udało uwolmć t jeżeli pani uporu swego wtedy nie poialuje ' go wrocza m~ Ust, który w niecb~~ności jego nej pana nic już obaw•aó nie bodziemy potr&e· 

- Spodzlewam si~. źe do tego nie przyszlo Miech lit pani 1rił*;.c ma na ostrożności, gdył ja nadszedł, bowali, wtedy dopiero wybije dla nu godzina 
- mówi Olga zamyślona. -- Bo gdyby tak b;-·. n:edarmo nazwany jestem łlu4ym djabłem•. Ma widok adresu, biegnie ~irytowany hrabia zemsty i zadolćuczynienta. Jak grom z jalłftego 
ło to hrabia mu!iałby już o tem być uwido• - Bezczelny bandyta - !Jrzyta Olga, mn~&c da sweRO pokoju1 zamyka sio na klucz i otwo nieba, tak nagle i n •espodziewanie musi spaśó ka• 
m1ony ten list je-o wścteklo w swych dłonic~ . -Two- rz:ywszy kopert~, sze;.c&e jakby do 1iebie: ra na ałowo tej zbrodniarki. 

-~ Możliwe, że on nawet o tem wie. je głupie striG)ly na lacbf, wcale maiti ł'li4J - Wreszcie doczekałem si~ obszernych wia· Jes"so raz wioc ostrzesam pana, panie hra· 
- Może! - sze!'cze Olga blada l dd.;c1. -- wzr\llll)ł. Ale poczekaj, ty nQdzniku, J• ci łapkf dom.Q~ci. Ciekaw jestem, czego s:o dowiem. biol M1e mógłbym t.owiem u nic wltcej rtczy~. 

Musz~ teraz na najgorsze być pr~ygotowana. t;Ot.llwi~. Zobac:zymy jak wpadniesz. L1at ten piaany jest przez komisarsa Rtttera gdyby sio pan przedw~ześnie z c:zemś zdra4,1ł. 
- Najlep•ej wi~ b~dz•e kochana Ol:JO, jeieh 1 Siadlasy do swego biurka. pisze ona predko i przysłany jeat i owego odległego miasta, w Pro•zv nic po sobie nie dać poznać1 bo je~U 

teraz w p·.>bl źu pani zostan~, tak, aby pani za l kilka tlów i zalepia je w kopert~. Potem pisze którem detektyw w ko6cu 6Jad Alfreda zatracił. hrabina tylko odrobino zwietrzy, to znowu nowo 
ru P(' moc i obrc il~ w razie potrzeby mieć mogl!, jt-sscze krótld iiat do .komendanta •traży nadgra- Donosi on hrabiemu, ża pod.,ładny jego, Mille~. nienczościa powstant· Moillwl' bowiem. ie obie 
Co do zejść w zamku, do-.ic st~ pani pewno nicznej, ozr•aJmiająe m.u. że Rudobrody znów sio jest na tropie J.iany i obserwował barona P.oe- panie jeszc:ze Ił w mocy sprz.ymierze6;ów Olgi 
wkrótce przez przyredniego brata swego, Ąlfreda, znajduje w karczmie le,naj. brena. i Jedq.o skinien•e jej mogło by być tak Liany jak 
albo przez Far.ny Rabe. Daje ona pokojówce rolzku przywołania lo Potem opiauje on w krótke6~~:i, co sit dalej i dla Gretki wyrokiem imierci. Ja sam nawtł 1111"1"'" 

- Czy pan nie ma pCij~cia, kto był tym kaja i wrocn mu oba listy. działo kończ.y temi słowy; l dztałam w tajomnl~y i z najwltkll'l oatrożn~ici~, 
szpiegiem, który za b.; ronem jechał?- pyta Olga - Ten pierw&Zlf ma pójś~ do karczmy l~:1ej .Muno, że jeszcze właści~ie nic stanowczego tak. łe Fan lJ i Alfred nie llł•l'l aaJmntejlztp 
p ;, królk.ej pauzie - Baron potrz4sa przecz,co mówi ona ·tonem rozlcazuj4cym - przylJUIZ• do d?nie,ienia nie 011m, S!idZ9, moa~ przecież pojocia, iź ja ich śledzo JeJtem bowiem pewny, 
głową Olga zabier.t sit niebawem i wraea na czam, te nie zobaczycie tam nikoao, którumu· śmiało wyrazić nadziej~ bitskiego pomyślnego re że oboje ci słoczy6cy nie wahaliby sit za• 
u mek Rotenburg. l:tyi,ie p~mo &o wroc~y.ó mo&ti. Połóicie je wtoc zultatu Pewne jeGt. je dwie uw1vzione kobiety mordować swoje of\ary w chwili niebozple· 

Wróctwszy, zastaje ona list w dułej brudnej na takem miejacu, &dzieby Je łatwo można było l w zamku baroaa Foebrena nie były kim innym, cze,ństwa. 
kopercie z adresem o dużych niezgrabnych lite zobaczyó. Ten dr\lgi łil.t od.~aj~ie poruc,ntkowi tylko stostra paaska Liana i nar~oc&ona pańska, W tym wypadku, obawłam sio też o pa6tkle 
rac:h. Pok()jówka oświa®za jeJ, te Ust ten odda· straty aranlcznej. Bierzcłe koo~ J p~d~cie czem- panna Gretka. życie, panie hrabio. ~iech sobie pan tych moicll 
ny jej został przez jakiegol ehlop.a. prtdzej. Po wszystkiem, co si; dotychczas dowiedzia· obaw ni~ Jekceważy, gdyż larabina Qłga 4o 

Zdziwicna otwiera Olga kopefte, nie zdJ'lwszy Służący wybiega IZJbko ł po chwili wyjeidta .łom, jest też pewne, że siostra i narzeczona pań· wszystkieao JOit zdolna. (),,a pcstano.,ił' sobję 
nawet reka•iczek, Z ust jaj wyrywa :aic okrzyk: z podwórza. ·Ołga patrzy 11 nim łryumf._j4c:ym ska do•tały lit tam tylko za staraniem brabiny zostal! pańsk'l łon •• Jeieli zaś pozna, łe nadlil· 
przestrAchu ' wzrokiem. Olał, bo któ~ inny mógłby obie te nieszczośhwe je jej w żaden sposób spełnić sio nie moi'l, io 

- Ha ... od Rudobrodego! - wola ·Ona w de· - Ten opryszek wpadnie teraz bezwłtpienia ietoty tak prześladować? Nastopnie w1em teź, że przeciwnie, tylko zemstt oczokiwać może, to sit 
:speracji. w zastawłon'l przezemnie łaJk~, albo padnie w trzymane one tam były na ~Wl9Zi przez Alfreda n<e bodzie wahała przed zbrodni" nawet, aby 

P1smo herszta przemytników ·brzmi jak na1 walce se strzelcami - ssepcze ona uradowana Wenzla. niegdyś uwodziotela siostry pana i przez tylko "..~sz4cy nad n1ą miecz Damoklesa od sie· 
1t~puje: : .. m, nad~i•J• tego. - B~do wres~cie msala SJ'O• dawną kochanko jego, FanRy Rabe. Ta ostatnia bi~ odwrócił. Aby stebie uratować, poiwitci 0111 

.P~ni hrabino! B~dąc w zamku, zabrałem bł·, kój od tego bandyty. Co do detektywa to zdaje wywabiła narzeczom, pa6sk' tet z miasta, pańskie ży~ie bez skrupułu. 
iuterjo p Ani, której wartość oceniam na 20,000 mi alt, ze 011 wogóle już nie .tyje. Gdyby on Mam nad~iejo, te mi alt niniofszem udałQ 
marek conajmniei. Wzywam panią więc, aby so• bowiem rzeczywticie je.szcz~ iyl. to by go Ru- przekonać pana hrabiego o tem, że wszystkte (Ciąa daltzy aa•błpi). 
·b•e pani wykuptła ode mnie klejnoty za t, ceno. dobrody s pewności4 był wypuścił, by sie na krzywdy, które ob•e te ukochane pana istoty 
Nt ec:h FAnt pieni4dto te pośle jeszcse d:t:łś wie mnie zomłei&. d)ty~;hczas znosiĆ musiały, były dziełem hrabiny 
c:u,r:- " l r· ez jt,l. i e~ cś :zn~f&r.e.go ctłć-w '&:-!~ tr. do •List, który słu~4cy jej m t w karcz:nie leśnej ,Olgi. Z~klinam pana Jednllt: Pamt~taj pan o mo· 
icarczJY y l' ś -;f·j. J ,żel i pani tego me u'z,yni,•to Jl ą zołt•wi'ć~ ła.-dr~owanr fast do Rudobr..;dt'J'ó jej p~estrodzo" paolł hra.blo ! ~iech pan prnd-

ll' a IZIGIIlBZ! 
wy ll.lt.ł'"CIV 
WS'1 JSf 
którzy 
Cześć 
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a Rolników! -Fabryka nawozów w Kurytybie "ROGGE" 
miam Szanownych klieot ó~ ~ przyiacieli,. te rozdaj.~ za darmo ziarno paz:enicy Polysu 142 a z~siew. Ka~dy kolonista, któremu potrzeba nawozów niech się zapyta przed 

u :.R~gf'goc o ich cenę t Jako~ć. Pon•ewat P.otnadamy własną fabryke nawozów. mot' my sobJe pozwolić aprzedawa6 nawozy taniej niż inni, którzy z fa~r7k je sprcwadzai\\ 
Aven1da Candtdo d Abeu N. 128 -130 - Telefon 280 - CnritybJ. - Pa:tana s-R 

generałów pokrzywdzo· 
Berenguera i Navarra, dr~· 

sz( fa rzadu generała 
de Riv~ra. Flota wojenna 

do portu w Barcelonie, 
.u ... ,Cl~u·" przeciw ewentualnemu 

wojskowo antymonarchicz· 

~h•,••~D~~••••ll84ł8&~eeeees: 

JNIAA KRAJOWA! 
powodu Swieta W niebowzi~· 
ajśw. Marji Panny następny 

»Gazety Polskiei' wyjdzie 
we środę w przyszłym ty• 

ECZKA Z DOMU DLA O 
CH - Dma 4 b. m. z 

dla obłąkanych, przeskoczyw· 
przez mur okalają.cy szpital, 

cierpią.cy na pomi~szanie 
Stefaa Kłudowski. Zawia· 

o tem policja zarz&\dziła 
i znałaała Stafana 

s.lli~tgo teso samego, space· 
spokojnie po ulicach mia 

Obłąkanego odprowadzono z 
m do zakładu. 

i in~ynierji powróciła ju~ do Kury. 
tyby - reszta jest oczekiwana. 

Wojska policyjne stanu Parami, 
bior" udział wraz z inneini woj
skami w zdobywaniu miasteczka 
Botucatu1 gdzie rewolucjoniści się 
oszańcowali i stawiah energiczny 
opór. Nie ulega jednak wątpliwości. 
że rewolucjÓniaci w końcu ulegnił 
przewUającej sile wojsk legalnychJ 
znajdujacych się pod dowództwem 
generała Azeveda Coata. Ostałnie 
telegramy .donoszf\J te wojska le· 
galne starają si~ otoczyć rewolu• 
cjooistów i te już kolumna wojsk · 
tych dowodzona prze~ pułkownika 
Franca Fereira, znajduje się na· 
przeciw rewolucjonistów. 

dzioach strzelaniny, W''strzelili 
wszystkie naboje, sposhr.eg1i1 te 
s~ sami. Wkrótce potem uwi~ziły 
ich wojska legaloe. 

Obecnie gazety oiem1eckie pot~· 
piają surowo ten nierozważny krok 
Niemiaszków, cbociat prz(:dtem sa1 
me do tego ich zach~cały. Takim 
to podst~pem rewolucjoniści ułatwi• 
li sobie wyjście z miasta, 

Obchód :I O-letniej roczni. 
cy pr~ekroczenia gra 
n'łc Królestwa Połskiego 
przez pterwsze wojska 

polskie. 

SLEDZTWO. Pod kierunkiem sę W niedzielQ dnia 10 sierpnia br. 
dztego wojskowego majora D·ra odbyła się zapowiedziana uroczv· 
Augusta Lima Junior prowadzone stość 10•letnieJ rocznicy 6 sierpnia, 
jest energiczne §ledztwo celem wiekopomnt•'o dm~, w którym 
wyszukania wszystkich winnych Strzelcy polscy pod wodza Józefa 
wybuchu rewolucji. Przesłuchano Piłsudskiegt.) przeszliporaz pierwszy 
JUt Wielu oficerów i cywilnych, wielu granicę rosyjską i usum;li słupy 
z nich JU~ uwiq~iono. Jedoemi z Rraniczne miedzy Austria 1 Rosją, 
oajwuoitjuyek Jtyłr Zimania 0 . BiłY to pierweze wysilk• żołnierza 
wi~zionej jut dawniej, znanej lo· polskiego 0 wolną Polskę. 
tniczki brazylijskiej panny Anesji z~nim przystąpimy do opisania ob· 
PIDheiro M1cbado. Lotniczka ta zło· chodu tej u~oezystości musimy z ta. 
tyła aeznania bardzo watne i na Iem wyrazić, ~e nawet ta tak dro· 
ich podstawie uwi~ziono porucznika ga dla wszystkich Polaków roczai. 
lotalka Reinala Go:lyalvesa. ca nie odbyła sio bez g('tyczy i 

Przesłuchano również generała partyjności. •Gazeta Polsk"lc wzy 
Z Para.ny • Abilia de Noronha, byłago kom en waj~ c. pierwsza, wszystktch Rod a 

LEZIONE DZIECIĘ NOWO· danta drugiego korpusu WOiska w ków de godnego uczczenia ~ej wie· 
Sio Paulo, obecnie awiAzionego we kopomnej daty, zazna~~y!; z na· 

.RUPLI.U~~E.-W Ponta G:osste, .. cisidem1 by urorzystość f~ obcho· 
m domu położonym poza własaem mies_zkaniu pod słowem dzaoo bezpartyjnie, be6 zzględu 

llelllian;~::w znaleziono pozostawia• l h~noru. Oczlktwane Sił aresdowa n~a .~.. rzekotlania polityczt: ' boć 
"'koszy~-.u nowonarodzone d~ie· ma osob z w.vt_ szych . sfe. r, . h h 
" l\ w M M d prztcJet w szeregile p;t wszyc 
Dziecięciem tem za1-ł eię P· ogy ICIW UWifł~1000 ~pa· St zelc.:>w Piłsud3k :-:go zr.. dował:a 

na, zabrał je do swego domu ~owaneg~ FraocJsca Ft}!retra Atv~s się ws~y:3łka mlod~iet P' l.ta.t bo 
je sam wychować wo I odsta wa~ao go ~o _Sa? Paulo. wówczas nie istnidil )e:' z ;.e par 1 

faktu, ie własna matka nie cbce Odnośule do uwu~ztema D.ra ~b· tyjaoić w Dt\I'C' tzie, niSI b .l lewi· 
tet nie mo~e te~JO uczyni{:. cedo Slares, prezesa Towarzystwa <:y. na prawic:, b,. ·i. tvlr.~ Polacy,, 

Z Sao Paulo. 
KCHA REWOLUCJI W SAO 

- RewolucJa w Sao Paulo 
ju~ do przeszłości. Pozosta. 

po niej tylko smutekJ wielkie 
materjalne i ostrze~enie na 

•no·;r,•'-~'ill"• Rozpoczęło sit śledztwo, 
ktOre~o rozs~dnego prowadze· 
zależnem jest w głównej części 

uspokojenie kraju. 

Rewolucjoniści zwrócili swe kro· 
w Iderunku r~eki Parami., aby 

si~ do Stanu Matlo Grosso 
do granic Paraguaju1 i w ten 

ocalić siQ od pościgu wo1sk 
Grupa rewolucjonistów, 

przeszła przez stację Ourinhos 
się tam bez przeszkód~ lo· 

grupy Słł ścigane przez WOJska 
lne. - Rozpoc~dv sią areszto. 

osób cywilnych podei~zanych 
udział w rewolucji. W Climpinas 

•wl~i"''"'u" wiele os6b wybtlnycb1 
zamierzały uciec za granicą 

W Sir Paulo ares~towano 
D ra Belisario Penna, są· 

z Ja hu D-ra Jt,ąo Lei te Rt · 
i D•ra josę Carlos de Mace· 

Soares1 pr~zesa Towarzystwa 
lłUJ~aaowetilo. W Santo Amaro uwię 

rezerwi3tów Ludwika Paschoał 
· ~eonela Teisen1 którzy podczas 

tego miasta przeą rewolu-
c1ooistów zamordowali biłgnetami 

·ka skarbu narodowego Ftan· 
Pereira Borgesa Juuior1 bQ 
po stronie rz~du legalnego. 

Uwięzienie w Sio Paulo D,ra 
los~ Macedo 8oares, który w cza• 
sie rewolucji energicznie działał 
dla ijtr,ymania pQrz&łdkq w mieście 
1 zaopatrzenia lqdnoAci w tywnośó1 
sprawiło wielkie wratenie. gdy:! po· 
stępowanie jego było neutralne i 
bardzo zbawienne dla miesuaficow 
ruiasta. Widocznie uwięzłenie jego 
n'a głąbsze podstawy, W Sio Paulo 
wykluczono z wojaka stanowego 
ws·,ystkich oficerów i tolnierzvs 
~lórzy wziQli udział w rewolucji. 
Cześć wojsk federalnych, a mia

Rowirie tft"fl 'batal)OllU. str~łców 

bandł·lwego w Sao Pauto dziennik · 
sanpaulowaki .. correJo Pa:Jiistaoo.- gorqco kocha!ąc:y O~ayz. ~ którzy 
wvJaśaia, te Dr. Macedo Soares ch~tnie dllł J,:j wyzwo!.-:!1 z nie• 
został u wi~ziony na ~ądanie rządu woli krew s w~ przfl lewah 'onRdto 
federalnt>go, który posiada dowody p. konsul Miazke przv 1ął •aorowe 
pisemne, że tenże był w porozu, prezesostwo uroczystości c• ()rzeko 
mieniu Z rewolucjonistami. , OclOIU.f że uroczyst l ŚĆ Ur'l:4•izają W 

w Zw1ązku Polskim w:r~yecy Po. 
- Sędzi~ wojskowv Dr. Lima tacy, w toj samtj intencll przyrze 

Junior, prowadz!\CY śledztwo w kła sw~ współpracę pam t~onsuło· 
sprawie rewolucji zarządził ener· wa i inni współpracowntcy, Mimo 
giczne środki przeciw niektórym to u.kazało siu w :.Ludzie' z dnia 
dziennikom obcokrajowymJ które 9 sierpnia br. zawiadomi· 11ie, te 
w chwili obecnej pisz" 0 rewolu obchód 1 O.letniej rocznicy urzadza 
cji w sposób nie zgad~aj~cy si~ z ,,Towarzystwo Szkoły Ludowej im. 
ich .. staraowi~kiem, jako go~ci Br~ Pilsudskiego' a nie cała Połonja, 
zyłJI· W związku z tą kweslJ.ł\ ma_]ą i w tym sen!;ie wydrukowa !lo i roz· 
by6 dokonane aresztowama me• dawano programy urocr.yst• ,ści, cho· 
ktOrycb osób. __ 1 ciat to Towarzystwo a wzgtędni~ 
PODSTJC~ REWOrJUCJONISTOW :.Oberta Pt~~nuuskac p. Zą_~ołtowi, 
Z OKAZJI O PUSZCZENIA MIASTA ~za 0~1mmeJSZ_1l ~ząstl.u; v s~ół~~a 

- cy wz1eła aa siebie. Dlateg 1 w nte 
SA? ~AULO.-(:i-azeta ~ur~tybska patrjotyczne. egoistyczne i wcale 
:.Dian~ da Tardec. z ?n~a ' b. m. nie zacb~cające do wspólnej pracy 
donost, .te ~ewolUCJ?~IŚCI, Wtdtą~, dla dobra 0Jczyznv postQt~OWanie1 
t~ w ftlle~cte ~łilte) utrz~mać sa~ zasługuje na public•ne napi,tno• 
01e będl} mogh, postanowab opuśmt wanie 
miasto, ale w porządku i bez strat. • 
W tym celu chwycili si~ nastęru· U roczystoić rozpoczęła si'= )O godz 
jącego pos.t~pu, Wiedząc, ~e w do· 8 wieczorem zag!\jemem przez pr.e• 
mu emigracyjnym znajdUJe się wielu zesa Tow. Szkoły Ludowej p. Wal. 
emigrantów niemieckich i wągier• kowskiego, chociaż gospodarzem i 
skich ogłosili, w :.!stado de Sio reprezentantem Zwi~zku P.)lskiego 
Pauloc odezwę, w której ka~demu jest prezes tego Związku Nastą• 
obcoltrajowcówi, który wezmie U· pnie zabrał głos p. konsul Zb' 
dział w rewolucji przyrzekali ~ołd gniew Miszke, jako pre:~s bono 
dzienny od 10-15 milreisow O· r3WY uroczystości i w krótlltc~ stu 
prócz wyżywienia, a po ukoilc~e· wach wyjdoił pr~yczyoe i znacze· 
niu rewolucji tysi,c milreisów go· nie te8o obchodu. Z ko~ei prze• 
Łówką i jeden lot urodzajnej ziemi mówił p. Wł, Piotrowski, gol\ć przy. 
o 50 hP.ktarach. Dziennik' oiemiee· były w tych dniach z Warszawy. 
kie poparły tę odezwę i nchęcały P. Piotrowskt w treściwych sło• 
swych ztomków do przyj~cia pro. wach opisał powstanie Połskl i 
pozycli rz~du rewolucyjnego. B mi Jej rozwój a~ do ostatnich dni, 
granci, którzy jut wskutek rewo· zaznaczając rozkwit i potągQ na• 
locji oarateni byli na brak tywno· szej drogiej Ojczyzny i powatanie 
!§ci, zgodzili si~ na lt propozy ję jakiem :nę cieszy zag!'anic, . Po 
i wzifJli udział w rewolucji w licz. . przemówie 1iu p Piołrll ""' kiego i 
bie około 500 chłopa. od8piewantu dwóch pieśm legjono• 
Sformowano z ~ich oddział, uzbrojo. , wych przez chór •JIJnaka c WYiłOt 
no ich i polecono ~:~trzelać z row6w sił dłuż!Sz- mowę p., Pawt·ł Niko• 
do wojsk lesalnvc~. zdobywaj,cych dem, jako lesjonista i tkzestnik 
miasto, Rewolucjoniści tymczasem pierwszych walk o nas?.ą r., ... podle 
w zupełnym pofzlłdku opuścili mia• głość, W piQkD ~ch. wzrusr.ailł~Ycb 
sto, o czem ma SIQ roz:Jmieó1 Naem· . słowach, głos~m tłobitny 'D wyraź• 
cy ~ie waedzteli: G<ly .,0, wielu ~O· nym. często r~eWllfW't. sttv wspo· 

'i 
l' 

., t-, ... ,\.~ ./ . ' .-· 

li!IRłmBRiłlł~RB,_ 

Zbo~c immunizowane ma wi~kszą wartość bo go !'obak ił& 
nie l.re! o.) tego celu już nadszedł -~ 

Dwusiarczek węgla s 
Sradek wypróbowany, w puszkach l kilowych do 

G•rity•a - Para•a -B•a Pedro lvo N. 83-~ai:.a 20.& 

Z powodu niewielkiej ilości nale~y ~ię apiesz~ó 
z z:am6wienieniem. 
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Karol Sl,ibiński 
Profesor muzvki dyplomowany przez 

Warszawsk•e Kool:!erwatorjum Muzvczne1 
powrńcił do Kurytybv i otworzył kursa 
(Zry na skrzypcach hrtepianie oraz teorji muzyki. 

Uczniowie chc~cv się kształcić w muzyce mogą zgła·.;zat 
się. od godz 9 tej do 11 tei i od 3-riei do 6-tej 

Baa l de l!laręo li. •o 

r{§PATRZCIE 
PAŃSTWO 

! 
KLIENT 

z a dowalony 
A 

KRAWIEC 
również 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlategt> 
ZE UBRANIE~
WYKONAŁ , 

L-- JAN FA UCZ 
f"'URITYJłA. 

Avemda Luiz Xavier 
N. 11. 
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Aniliny i farby niemieckie JE 
Barki BA.YEB ~ 

do farbo~ania zwiaszc~a wyblat~łych rzeczy. w. paczkach z ~ 
esobnem1 wskazówkami i w skrzynkach po 1 kilu, we wszel· ~ 

kictJ kolorach, jakoteż farby amiinowe do kapeluszy" . 
skór, wvtworów roślinovrb i oepojOw. 

ESENGI'E l KeBZENIII Lf' 

••• 8łacllaele 5• - Garłłyba - Parana - B ra•il 
LK 

~~~~~~~~-~~~~~~ 
mnienia wypadków ubie(lłycb ty• to jeden z lepszych punktów pro 
wiej ~u pr~ed oczyma stanf:łv. o. gramu. A zawdzięczamy to wv• 
powiedział zebranym p. N1koden11 trwałej i paświecenta pełnej praq 
jak to walczyła za wolno~ć Oj p. konsulowejc 
czyzay nasza ukochana młodziE<ż l . . . . . 
polska jak za nią, cierpiała , jak Rodacy Dl~ zawaedl11 zapeł~1h 
sie tułała, jak marła zdała od Niei sal~ P0 . br~eg•. Jest to do~ód l?' 
z Jej imtemem oa ustach· den WI~Ce~, że w se~c~ch . 1ch m~ 

zagasła m1łość dalekieJ OJczyzn•·. 
Po panu Nikodemie nastąpiła Jednak aby łQ miło~ó w sercat~h 

ci~klamacja patriotyczna ktora bar· tch utrzymeć i p1el~goować trz~b · 
dzo pięknie wygłosiła zoaoa już zgody i wspólnej pracy - a tyCil 
naszym Rodakom mała deklaoma nam mestety brak, ! ambicje jedno• 
torka H .. Marcioowska. stek zawsze górują. tłumi~ naJSzia 

Na zakotlczeoie odegrany został chi>tniejszy zapal, niszczą najczyste 
pt'zez Ober~Q Pleśniar&ką fragment l:~e uczucia, 
sceniczn"V •Do szeregu• napisany -
umyślnie w t-ym celu. pr.:.~e& p. Zą. 
gołłowicza. Fra(!ment ten był ra• "Cud nad Wisłą,". 

. czej monotonnlł deklamacją, wy. . 
głoszoną jednak umiejętnie przez ' W dniu 16 sierpnia b, r. w sa· 
p. Duszczaka.. W cał~j sztuezce mo świ~to Wni~bowzi~cia Naj§w. 

· brak było t1cia. Sufłer nie JfrOt 1 Marji Panny przypada 'ta roczn • 
· no wał. · ca •Cudu nad Wisłą • c~yli z wy . 
· Tańce rytmicHtle wykonane z ci~stwa nad bolszewikami. Z brak• 
. gracją przez uczennic~ pani iton· miejsca pozostawiamy dokładniet• 
· suiowej Dr. Eugenji Miszke mię• szy opis- tego zwyciQSlwa, teg > 
: dzy deklamacją i fragmentem sce. wymowDf•go miłosierdz.•a Hotego i 
; ntczny wywoł~dy wśród obecnych Opieki n~&d naM'ł OJczyzną J 
. ogólny zaobw1t i burze okłaCJkćw.' Na.1aw. Ktc)lower- do nast~pncg 

Motoa amiało. powiedziec. te było numer~ 

'1 
:-
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~ BJ'łJ &!!17~łent klinik eoropejsldcłl ł 
f~ Lek:a.:rz i. ope:ra.to:r ~ 1 
· , .,. l DOKONUJE WSZELKICH OPEIU.Cn CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

ł~ Lecz, p{,dług oajnov.szycb spu ,Jł>0\1!'. H<:da za por.ooc4 prowlew Hoentgena. 1 
P~s•ada wł11saą praeowaię do ba•ań mikroskopow1eh i bada4 

~ łuwt aa chureb7 ukrJte. • 

Wielki Sklep Polski 
Ma~cina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentes N. 19 

1~. ____ O_h_o_r_y_c_h_z_a_t-nie_J_·s_c_o_w_y_c_h_P_•·-zy·-J-·'I_n_u_.j_e_n_a_l_e_c_z_en-ie----,J w s w ej klinice. 
Baa Sio ·Jrraae,łseo a. 8G- łiaryłrba ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. tytnią i kukurydzianł\1 cukier. ryż,· sól, 

t1ledzie, '11'iwki, rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma również najlepSZfł kawq mieloną z własnej fabryki. l • • c 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

• 
Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydzę, fasolę• ziemmaki, masło1 jajtl1 drzewo it.p. 

8PBZEDAŻ NA. KOLONJE H1JBTOWN . .\ f DETt\IJCJZIVA. 

C E N Y P 1\ Z Y S T Ę P 1' E 

: ~;Zewgższa/ące wszvs!ltle inne 
, Posiada filje w Thomaz Coeho i Araukarji 
l . -• ••••• • ••••••• 

Nasiona z Polski 
Sil na składzie św,cte i naj· 

lepszych f28łuoków. 

Nasiona warzyw 
(Torebka 200 rs.) 

BrukiewJ buraki, cebula cyko • 
rial dynie, fasola szpar, groch • 
cukr., kalafjory, kalarepkaJ kapu, 
sla (głowiasta, brukselska, czerwo• 
oa, włoska), koperi mejeran~k, 
n,ak jadalny, ma.:ch.ew, mflony, 
musztarda, ogórki1 pieczarki (za· 
rodki, 1 ce~iełka 1 mlr.)J pieprz" 
i)Jetruszka, poa1idory, pory, rabar· 
ber, rzepka ~ mit:s ., rzodkbwka 
l mies., sałata. sełery1 szparagi, 
szpinak. truskawki (rozsada). 

lVasiona kwiat6ul 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber.ł d~wooki, got, 
dziki, groszek pachnący, lewkonja• 
lwie pyszrzk•, łubio kwiat, maciej· 
ka1 makt1 nastureja1 ostróżka, pło · 
myk1 rezeda. sło:1ecznik1 itd., itd. 

Wysyłka koleją lub pocztfł w 
granicach całej Brazylii 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zacharias, 5 -

- CURJTYBA- Par:ma 

....... .. -ii11 ............ .. 

f Dr. Zygmunt Gradawski f 
~ ADWOKAT ' 

Po ukończeniu uoiwrrsytetu, i 
ma za~zczyt zawiadomić Sz. ' 

• KolonjQ Polską, iż olworz\ł ,· 
k&nce!ar; l} adwokacką i że 

l załatwia wszelkie sprawy cy. ! "ilne1 kq minalne, spadkowe, i . 
i rozwodowe i t. d. ' 
i Biuro j mieszkanie : l 
' Pra~a Osorio N.G7. ' ....... .,. ........... . 

Domini Kureoki 
r o f'o:kl zakład krawJeckl 

CJiica .&lecre N. G 
\\ ielk1 ~ybur materJrdów na ubranie 

l tlllJOwumw wykonuJe aię w razie po 
trl.•.bv w 24 godziny. 

Bo•ota I'Waraotowana. 
CENY NISKIE. 

ml~~~JIOIUIClDQIC»>OC3!QIQDD-

I posz~~bz~~m. ~~:~)!my, l 
Q naprawia je, podnosi i przeci,ga.~ 
łt Bieże roboty na dmówkę lub na 
~~ akord. Roboty gwarantowane wy· 
łl konuje taniej od innych, 

~ Zgłoszenia: Jan Romanowski-Ku·J 
g rytyba, rua Siio Paulo N. 29 
i'lioi{~IUO~DC~~ 

Do sprzedania 

~~COCłełCO(ł(łCi(G(G(O(ł(tlJI(ł(ł((ł(t(G(GSCłctactCG j~ 

l "Cervejaria Cruzeiro' 1 
S ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 8 
B piwo własnego wyrobu po aajprzystąpoiejszycb cenach marki Ol 
~ •Cruzeiro•,~ •Płlsen•, •Pombac1 •Esc:.trinba i ione. S 
8 Kopuje dla własnej słodowni jączrnień w rozm•titej ilości ~ e płaci najlepsza ceny. . a 
8 KIJB'YTYB4- t:'AIXA. POSTAL 108 «' e ~ 
8Q'Młłle•e .... etOCł~IOXł0CłKtCł8COCGCOSCOS~ ...... ----·------·--·--~---· 
; Fabryka cukie1'kÓW l 
ł A U R O R A" ; * ,, • 
' :Tózefa ::Eeuli. • 

* ' ' Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier ł 
t (.ballas") we wszystkich odmianach. ' l Ulioa Martirn Af:fonso nr. 18. : 

Coritiba - Parana - Brasil. • .... 
Apteka ;,Tiradentes" 

Walerego Wiśniewskiego 
Plac Tiradentes N. 3'7 

Baczność Koloniści polscy! 
W aptece leh której władciciel~m jest Połak1 

sią w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsł!lgQ. 

SWÓJ DO SWEGOl 

o A'' 
Fabryka karme1ków i cukierków rótnego g1tunku, Łań· 

8ZJCh i drotszych owiniQtycb w papier (•baUus.-)1 malino, 
nowych• kOkosowych, mi~towv\!h, cytrynowycbJ ananaso. 
wych. lruskawowycb. bananowych i mlecznych. 

Prócz tyeb mam jetłzc~e inne gatunki specyalne, nowe 
go formatu, ktOre w katdej chwili motna nabyć po ce, 
nach bardzo przyst~pnyrb. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tem, 
te ~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eachowski. 
CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA . 

B!lnque Franęaise et Italienne pour Lamel"ipue du Sud 
Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 

dom drewn,:my, maJ~cy frontu 45 
palm i długvści 40 palm1 położony 
w dobrem miejscu i stosowny na 
sirlep-jest na dcgodnych warun· 
kach do spr.z:e.Jania. 

Odnośńych inrormacji udzieli 
Franciszek Wfłtroba w Palmeirze 

Agencja w Reims, 
B raz y l J a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro Santos Curityba. Porto Ale· 

Jrfl, Pernambuco, Rio Grande, 
Agencjo : Ararat~uara, Barrelos, Rebedouro, Botuc:atu .. Caxias, Espirito Santo do 

PinhaJ, Jahu, Mocóc:a, Ounnbo, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribeirao Preto, 

------------------------PJ8..llVI4 I4 D.;\8ZYNIEy 
uczy 

Ell1a «Joastantłaa Becha 
pr:r ' ut. Commendador Araujo r.. 52 

Przyjmuje i wykonuje sz)· bko 
l\Szelkie roboty do prztpisywaoia 
na maszynie. 0~8 

S . Carloa, S. Jose do Rto Pardo i S. Manoel. 
Ar 1 e n t 'l n a - Agencje: Buon 1 Ayrca i Rosario de Santa Fe. 
C b i l i • V alparaliO - Korespondenci: 

PERU ·-· Banco Italiano•Ltma, C.llao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banque Fran~aise et Italieone du Columbie-Bogota, 

Załatwia 511: •Bzy~>tkte Oi'ł!r&CJe pieniężne, prr.yjmuje się depozyty ns 
termin określony i na r•chunek. b1erzący płacąc. fiAJV;)'iue procenty. 

~IO!ftja aanku XX ComOtercial ltaliana mieści si~ 'A' :: w~asnym bydyn· 
ku t'f':"Y \lHC"}· f~ rte N ' W\7 :-p!:::rc 

' 

~8~ł?!ł?~mm~~JJ•I~J~~rm~~~~!l~~tJ;t~~.f 
Najw1ąkszy wyna•azek dla leczenia s ·ffillsu 

Eli:x:ir .. 9:1.4:'" 
unany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pilmam dn. 11 luteco 

1918 roku, Nr, 26 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym środkiem, czyszczflcym krew i lelrardtwem wielkiej wartaści 
Jui przy utyciu tr~eciej flaszeczki, objawy choroby nawet powa~niej
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rąkfł 
odjął. U 9':1°/o mężczyzn ż0natych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne chot"oby t!' pozostai11 chroniczneroi i to jest 
przyczyni}, że tysiące kobiet zamQ:tnycb cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'toroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz!! zupalnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania waszvcb dzieci od prz} byych na<>h)p9tw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 9H• najodpowiedniej 
szom lelcarstwem, paniewat nie atakuje tolądka i jest przyJemn~m w 
utyciu. "ELIXIR 914• nabyć moba we wszystkich aptekaca i skła 
dĄch apte• ·znycb w Brazylji. 

~ Główa7 skład G advio e Cia S. Pąu.lo, AY Sio .loAo 14• 

~Ml~~~lfiU~~--c3~~itl~m;)alljf 
~~-~~~~~:!1~~~~ ~~~!J.~;~~~am~~a~~~ 

&ano·wne Panie! 
W ciągu 41Ch godzin uwołptó S!ę mot ecie od kolek macicz• 
oycb, jdflli użvwa6 łl•d7.·P,"tP •FlUXO 'i&ł~O\TIN~c 

wr.nana pn:u NarodoW7 Dopartamont Zdrowia Publiczno,o, pismom dnia 28 
uerwca li15 roku. Nr. 67. 

,pJUl[e-8edatina• 1est jedyuym znan) m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu ni~doutagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w cił}gu 4 cb godzin. Utywaoy 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porod.owe i kolki, i zabaz- ' 
piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak czq'ltych przy 
porcdacb. Przy innych cborobaeb kobiecych • .PID.Jto·8edatina• 
działa zawsze skutecz:nie i leczy W!I1!J "lt'!rie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akusz~rkom. 
Jorlyni depozytarjusze: 

1 GalvilQ & ~ia Silo Paulo AvP.nidaSilo Jollo 145 • 

~~~~~11·"~'~1!~~"··~;~.,~~~ 
wl!i!Y'Ii'i515ll!lllł1Rtlłi1 ~JIAI~Rlllli!Sa~DSS 

Towmrzystwa Pra•cuskłe' Zeglac~tl ll1trskie,j 

"Chargeur~s Reunis11 i .,Su d lian · que1~ 
Regul~rne odjazdy z portów Saato~ t Rio de Janeiro 

do Ht>wre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu

ksusowemi posp:esznymi, które odbywa Ją podróż z~ Santos 
do Francji w 16 dniach oraz statkami specj!lłnie urz,dzo. 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak naj wygodnieJsze po• 
mies?.czenie. . 

Statki mai~t do dyApO~\'cjf kabinv III klasy, 
Podróż z Bordealfx. z Havre czyh 1 Pałlice do Gdań1lra od 

bywa si~ pociąga'!li franc:uskiemt aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gda61k:a statkami komp. franc:us~iej ,. Transatlantique•. W ten 
aposób uniknte 110 rótnych naduźyć, na które niera' bywaj4 nara 
żeni nasi pas d !rnwie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z IIANT08 Z RIO DE JA.EIRO 

•GROIX" 9 sierpnia 
•LUTETIAc Uł sierpnia 16 » 
·EUBEB• "19 c 
•HUEDtCc 6 września 
•MAS~ILIAc 12 września 1~ września 

Sprzedat biletó.w z BrazylJi do Polski oraz z Polski do 
Bra.zylJi t. zo. (bilhetes de cbamada) 

4 
załatwia i blitszych in· 

formacji udziela 

l 
i · 
l 

Ignacy Kasprowicz l 
Avenida 1 ui.c 'Xavier ,~ l•. t ·.,f. 'l 1 \. S . ....... . 

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

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dzieci, 
z!ł.bawek, materjalów., przedmioty właściwe na. pre3eoty, oraz:oa karnawał· 

Warto ,przekonać się osobiście o dobroci towarów jako też o niz, 
kich ceoacb 033 

'Handel Polski 
w Barro - Erechłm Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowe s~rowadzony wielki V.:Ybór to~arów ~etrowych1 jakotet narZQ• 
dzi rolmczych, kuchennych 1 wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjałne, , - płacę wysokie ceny. 
Adre&: Władysław Obroślak 

rza. 
kraj 
rzek, 
gdy 

w 
ici, 1c 
my ni 

Ni 
c bo w 
po my~ 

epl 
nOWCZ· 

by6 s 
ani br, 
jeat ali 
tajnegc 
te! i ' 
Czy ni 
prayjm 

Z1 
hrabia, 

z. 
czytał 

Ko 
swego 
jut cal 
h Spl'l 
Ritter 

W i 
Lflka 
dregicl 
jeteli < 
ślepym 
nieuez 

bez w la 
Chciał l 
j zniSZI 

obłudo 
w 

strodze 
w rtkt 


	2_534_0_0_121-00239
	2_534_0_0_121-00240
	2_534_0_0_121-00241
	2_534_0_0_121-00242

