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Konfe~renćja\ emigracyjna 
w Rzymie. 
(Dokończenie) 

Wiadomoioi 1 Polaki. l My, Polacy, bierni na arenie międzyna· 
. rodowej, nie mamy właściwie żadnej polityki 
izagranicznej, nie mamy też woH konsekwen· 
ltnego prowadzenia jakiejkolwiek polityki, wy· PRAWNICY CUDZOZIEMSCY O WIĘ· 
pływająceJ nie z powietrza, lecz ze zrozu· ZIENIACH W POLSCE. 
mienia międzynarodowej sytuacji i misji Przebywający niedawno w Polsce na zjeź. 
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wę z Polską celem likwidacji zaj~ć granicz
nych. Umowa przewiduje, że WSZ'jstkie przy
szłe konflikty tego rodzaju będą na miejsclt 
załatwiane na podstawie porozumienia l<rJ. 
mendanta od~ziału granicznego i polskiego 
starosty gramcznego powiatu. 

Mimo wszystko Europa nie jest tak prze
tyta, żeby się nadawała tylko na dostan~~a
nie materjału ludzkiego Ameryce. Zagadme
nie więc jest takie: aibo kontynent amery· 
}l.ański będzie nadal terenem dla rozwoJU 
Judnaści europejskiej, albo naodwrót, Euro· 
pa będzie tylk? zbiornikiem, z które~o. no
wy świat bę~z1e cze.rpał potrzebną m~ Ilość 
łudzi, dowolme wybreranych. Ta kwestJa Dy· 
ta właicawem zagadnieniem konferencji rzym· 
skiej. Dokoła nie~o toczyła się walka, oczy
wiście nie na oficjalnych posied..zeniach, lecz 
pod ich :1.asłoną. Konferencja stanowiła pier
wszy akt walki mobilizujących się z ebu 

dziejowej Polski. jakkolwiek bardzo to dla dzie prawników, prawnicy z Francji i Ru-
dumy narodowej przykre, trudno się te~: munji zwiedzili więzienia w Polsce i wyra- PRZYST ĄPJENIE POLSKI DO MAŁEJ 
dziwić, że stosunek konferencji do Polski zili piśmiennie, co myślą o stanie więzien · ENTENTY. 
nosił pierwotnie charakter wyraźnego lekce- nictwa w Polsce. Profesor rumuński T eo· 
ważenia Dopiero nacechowana poczuciem dorescu napisał, że zna prawie wszystkie Z Pragi donoszą, iż najważniejszym przed· 
godnoici państwowej, silna postawa dele· więzienia Europy a zwiedzone cztery wię- miotem obrad zjazdu państw Małej Enten
gata polskiego p. Sokala, poparta przez po· zienia w Polsce dały mu sposobność do ty będzie ustalenie stosunku tych państw 
sła p. Zaleskiego, zmusiła konferencję do stwierdzenia, że więzienia polskie 8dznacza- do Rosji. Srlrawa ta według dziennitów ju-

k · p 1 k' p · · · · . · · gosłowiańskich ściśle się łączy ze sprawą 
poważnego tra towama o s r. ozytywne ją srę czystością bez zarzutu a W1ęzmow1e wciągnięcia do koalicji środkowo-wschodniej· 
na dalszą metę skutki może to dać tylko, są bardzo dobrze traktow~ni. Adwokat przy E 
jeśli ten piękny W}'siłei< nie pozostanie odo· paryskim sądzie apelacyjnym, Maurycy Gar- uropy państwa polskiego. Belgradzka,. Pcaw· 
sobnionem ZJawiskiem w ogólnem zacho· cou, ~aś pisze, te ze względu na odezwę da" pis~e, że Polska o~rzymata for_?lal_nc za~ 
waniu się przedstawicieli Rzeczypospolitej francuską o złem traktowaniu więźniów w proszeme t:ta konferenCJ~: lecz ze . sweJ, !i·· o
za~ranicą, a zwłaszcza w akcji naszych wład~ l Polsce, podpisan~ przez osoby o dużym au- l M 1P?s~a~Jłat warunek, .1z wszys~kle ptn~twa 

str~n sił. 
centralnych. torytecie, zwiedził więzienia w Warszawie a ~J n en Y poprą. )ą. w ra~le za ar~ u z 

· . · i Wilnie. Z odwiedzin t ch w nosi wraże- Rosją. .w tym sensie mi~Y s1ę toczy<: ~~ 
. . . . . . . . k' KonferencJa rzymska wykazała, ze dla . . p 1 ł Y Y k b' pośredmctwem posła polsk•eg<> w Ju~osł,WJI, 

Po strome europejskieJ IniCjatywa 1 Ied· krajów emigracyjnych kategorycznym impe· me, ze w o.sce zasta 0 Ył~Zf~t 0 zre •on~ OKęckiego, rokowania p'Jmiędzy BeiO'rad~m 
rownictwo utrzymał mo~no w ręku rzą l ratywem jest jaknajbardziej czynna polityka co po~psz~ć zd.oł~ los w1ęzmow. Wsz~te a w Jrszawą. o. 
włoski, po stronie amerykańliki~j naturalnie emiiracyjna, a równocze~nie, te &amo spo· zauwaz_ył. JaknaJWiększą . tros.kę 5l ~yg1enę, 
Stany Zjednoczone. W tern plerw~em ze- łeczeństwo winno wytężyć swoją uwagę i czystoś~ 1 dobre warunki ży~la WięZiennego. BRUTALNIE ·WYDALENIE POLSKIEGO 
tknięciu zwycięzców ani zwyciężonych nie by- wysiłki dla uzyskania wpływu na losy roda P~a~ 1est dosk?n~le zor&amzowana, poty: ROBOTNIKA. 
ło. Walka pójdzie dalej. Kierownicza rola S ta- ków poza krajem, powinno przyjść im z po· wreme dobre,. dość ~owaeta::a . w. celach 1 
nów Zjedn. w polityce nowego ~wiata jest zja• mocą w walce z potężniejąc.emi tendencja war~tatach w1ększa, mż ~ w1ęz1e~tach fran~ 
wiskiem naturalnem i nie wymaga nawet ze mi, coraz bardziej bezwzględn~mi. Polska ~usktch, w.ob~ czego stwrer~ . ze r~acy 
strony rządu waszyngtońskiego specjalnej nie może wyżywiĆ wszystkich swych oby Jego podptsam po~ . o~ezwą o ~lałym tera
aktywności. Natomiast kierownicza rola Włoch wateli. Winna przynajmniej zaspokoić icH rze w Polsce omy h h s1ę zupełme. 
wAród knjów emigracyjnych, ~imo naj- potrzeby narodowe i duch0we. Była dotyclł· 
większej cyfry wychodźtwa włoskaego ( emt· czas dla emigranta polskiego macochą. 
gracja wielkobrytyjska, licz~iej:;za jesz~~ ma Przedłużenie tego stanu może skończyć się 
specjalny charakter załudmema kolomJ an· tern, że wielomiljonowe rzęsze wychodźców 
gielskich) nie wypływa ani z decydującej o~rnie gorycz i zniech~enie do macierej. 
przewagi ekonomicznej Włoch, ani z tch p k ~ · · d 1 d 
Pr.zewagi polity"'zneJ· lub kulturalneJ·. Decy- omoc 0 azac powrmen rzą , a e - frze e· 

wszystkiem samo społeczeństwo. F oprzeć 
duje tu niesłychane napięcie aktywności rzą- ono rr.usi wydatnie istniejące u nas insty-
du p. Mussoliniego w polityce zewnętrznej, tucje wychcdźcze, w pierwszym rzędzie Poł· 
oparte na zro•umieniu prawdy, że w epoce ski e 'Towarzystwo Emigracyjne, a równo
obecnej nietyle wewnętrzna siła państwa cześnie domagać się osi niego pracy ener· 
rozstrzy2a o jego międzynarodowej pozycji giczniejszej i owocnej. 
ile przeciwnie .międzynarodowe stan?~is~o, 
polityka za~ramczna w bardzo wysokieJ .mr~
'rze decyduJe o wewnętrznem wzmocmemu 
się każde2o w~ęks•eio państwa Uchwy~e
nie tego powoJenn~o fenomenu zapewmło , 
Włochom przewa~ę między krajami emi
gracyjnemi. 

m ;::w 

NIEMCY DRŻĄ O PRUSY 
WSCHODNIE. 

Donoszą do Warszawy, że w związku ze 
zbliżającą się rocznicą plebiscytu na Mazu
rach i Warmji znany działacz hakatystyczny 
Worgitzki pisze, iż Prusy Wschodrtie wów
czas tylko J!lOią uniknąć zalew~ polskiego, 
gdy całe N1emcy· wezmą na srebre obronę 
tej prowincji. Pisząc to Worgitzki stwierdza 
tern samem, że Prusy W schodnie nie są 
tak bardzo niemieckie, aby czuły się spokoj
ne o swą przyszłość, skoro wzywaj~ do po
mocy całą Rzeszę niemiecką. 

UMO o/1 A POLSKQ-ROSYJSKA W SPRA· 
WIE KONFLIKTOW GRANICZNYCH. 

"Wiener Tagebl." donosi z Moskwy: So
wiet komisarzy ludowych ratyfikował urno-

W • Kurjerze Poznańskim • czytamy co 
następuje: Do redakcji naszej zgłosił się p. 
Michał Ziółkowski, przebywający obecnie 
jako bezrobotny z rodziną u znajomych iJrzy 
ulicy ŁazienneJ 2, zdany zupełnie na ich la· 
skę, gdyż nie posiada środków do życia. 
Ziółkowski, pochodzący z Szubińskiego, ja
ko młodziemec 22-Jetm wyjechał t 905 roku 
do Westfaiji i pracował tam bez prt.crwy 
l~ lat jako ~órnik w kopalni. P~e-L osta
tme 6 lat mteszkał w Dortmundzie. Ma Jo~ 
nę i czworo dzieci. Ponieważ nigdy nie u· 
krywał swej narodowości, doznawał ze stro· 
ny swych niemieckich przełożonych i towaM 
rzysty pracy nieraz różnych szykan i bo 
lesnych drwin. Znosił jednak wszystko cier
pliwie, pracując nadal uczciwie i z pośwl<t· 
ceniem osobistej dumy; pamic:tał przede
ws:tystkiem o tern, że Jest żywicielem licz
nej rodziny. Prześladowcy jednak uwzięli 
się na niego, i ostatecznie postawili na swa
jem. Zadenuncjowali go prz_ed władz;! poJ i
cyjną, że zniesławia naród niemiecki. Zacze. 

W waloe o mUjony. r~ce i zimne dreszcze całe ciało jego przechodzą. Przedtem jelnak, zajeżdta on do skromnego Aby się co do ._teao upewnić, dzwoni on na 
Odzywa siQ w nim nawot coś jak gdyby sumienie, hotelu i kat.e sobie podać obiad Mimowoli bierze kęloora i chce go ostrotnie wybadać. 

Romans· z naszych czasbw, w 4 to:mdch 
przez Jerzego Boraes'a. 
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lecz skrueha ta, wywolaaa tylko obawą, nie trwa gazetą do rQki, i !edwo czyta6 zaczyna, spostrzega Dowiaduje się od niego jednak tylko tyle, M 
dluJo. z przerataniem swoje nazwisko. Czyta wil}c z no:~· nowo przybyła jest młodą kobietą, która t.u po. 

- Jeszcze mnie nte złapali - szepcze on przez prąwllll uwag~ dalej, a im dalej postą?ujo, tym dobno mQta swego oczekuje. · 
blade usta, wykrzywioae ironicznym uśmiechem,- w~kezym staje się jego przestrach. - Nie mo~e to więc być ona - myśli Alfrod, 
Jeżeli mi•11iq tylko stlld szczęśliwie uciec uda, ja1eli Artykuł bowiem, który on czyta, opis112e do- wybierajlic si~ w drog,. 
cało na zamek Ratenburg zdążq, to wtedy Olga kładnie całlł bistorję uprowadzenia Gratki, lecz z W chwili jednak, gdy aktor pokój swój Ofll.lri.l• 

mi bQdzie musiała da~ fondusz oa wyjazd za tych, którzy się do tego przyczynili, wymieniGna ?za, otwieraj' si~ jednak drzwi sąsiodniego pukoJu 
Panicmy strach ogaroi& zamkniętego w wieży granic, t jest tylko nazwisko AU'reda i tego woźnicy, który ., wychooz[ z niego młoda kobieta, która ua widok 

Alfreda. Kto mu tak drzwi przed nosem mógł Spod~iewa on się, ae mu siQ uda w nocy jakimś został przyłapany i z wil}zienia ocieki. Szl.lkllją zaw~ eboogo m~tczyzoy prędko si-a cofa. • 
nmknąó, to dłsń jeBt za1adką. spesobem 11tąd wydoataó i c~yni przygotowania ku sze jeszcze za nim, lecz znaltzć go nie mon Nie wiele jej to jednak pomaga.~ gdyt. Alfrod w 

Moae stary kasztelan się uwolnił i tą psota au temu. Po długiem szuka1.1iu udaje mu się nareszcie Nazwi•ko Rittera nie jest w sprawie tej wymla- okao:lgweniu jfł poznał. 
wyplatał? A\bo mote ci szpiegowie wrocili, kt6rzy znaleZć gruby powrc1z. nione Stoi tak tylko, te znany ze zdolnO§ci swej -. Fanny l Na Boga Swiętogo, skądże.<\ ty sią 
tll IJ&a ru za. Uaną szukali?. C2:eka oo cierpliwk\ a1; do północy, a potem ur.nik policyjny Zi stolicy doahodzenia te ma w tu wZIQla P - woła on, łapiąc ją za rQk~. 

I }łsdno i drugie jest motliwe.· spuszcza si~ z okna po sznurze i niebawem znaj· ręko i ~e dotychczas jeszcze szuka za 'ładem zbie· Fanny po1;!18~ towar~ys" swego jednak dopio. 
Teraz obawia się Alfred najaorszego. Lłana doje ai~ na dole, na zwodzonym ai~ie przed wiet.fł. &rłych zbrodniarzy, illkote! uprowajzonej dziewczynr. ro po gło3ie i wciąga go uradowana. do swog•J 

pewno zostanie uratowana, a jego wezm• d~ wi~· Nadiłuchuja on ostrotnie na wszystkie strony, Aktorowi bardzo nieprzyjoomie się robi l pot pokoju. • 
zieoia. Wtedy wszystko bQdzie stracono l lecz nigdzie ani Aladu nieprzyjaciół, których on si~ zimny czoło jego oblewa. l -Co za szcz~śliwy przypadek - woła ow1,, 

Jakte si.., Jednak stąd wydostać l Stoi mu tylko tak obawiał. Zoatawłwazy resztQ obiadu na stolo, wraca oa zamykaj'iC drzwi na zasuwkQ.- Wracalam właśw~ 
jAdoa dr' ga otwarta: ta JD.iaaowieie, kt6r11 Gretka Mimo to ucieka Alfred słfłd, Jak gdyby go furje do sweeo pokoju i na klacz si~ sam zamyka. do efobie I Dlacze'oś ty jednak to stare zume.r.y11ko 
uciekała t. j. okno. goniły. Nie mog4c konia swego wydostać, musi on Przegl!ida on siQ bacławero w lustrze i spostrze- ju~ opuścił? I sqd tu przychodzbl ? Ozy9 n10 m0 ..,, 

Ale i tQ mo~liwoś6 wrogowie jego obmyśle4 ai9 pi&iZO ucieczk11 ratować. ga, 2e zamaskowanie jego nie bard::o jest dosko- na mnie czekać l · ., , 
musieli i czekajr. jill tylko pe!"'no na to, aby -aol ~o wsi .wraca6 _ma nie wolno, bo go tam znaj'. l nałe i że bystra ioko szpiegów policyjnych łatwo - Ni~ l - odp?wiad_a on krótko i sucho -
tam szyderczym Qmiechem pow1ta6 PQdzl on WifJC w k1eranka, który niedawno obrała by go poznać mogle Bo, po p1erwsze me Wledział61D czy ty w ogóle 

Pelen rozpaczy spedza on tam dzieli na górze Gratka i w którym ją wraz z bato':lOm przeslado· W katdym razie nie powloien on się ·w" żaden jeszcze cbcesz wrócić •• , 
obawiaj,o · się, je katdej chwili przyłapany zestanie wał i przyłapał. sposób w jasny dzień na ulicą pokazać, ani na za· - Ach, głupi jesteś - irytuje s~ dziewc.&yna. 

Ni~t sit Jedaak nie odzywa i n!e ai~ na razie NazaJutrz wieczorem przybywa on do owego mek Rotenburg wróció. Tam by dla nie,o teraz - Byłam na zamku Rotenburgt aby tJ~ z braull.IQ 
nie dzięjtt. miasteczka, w kt6rym Oretkq odnalazł. nnadto nieoozpiec~nia było. Musi on si~ jedDil\ jak osta~lo co do sprawy tej porozum1~ i ra" .t.lH , 

Zapada jaź wieczdr. Co on te11az ma począc!? Z ebawr, aby go i tu nie poznano, wchodzi on aajprQdzej za araaieQ doatae l · zawszo ją ukończyć. , 
Musi konibelnie ociekał i to jeszeze tej 11amej neey. depiere p<1ta4 nocą,do hotelu, w którym slę zm~złym Lecz nawet na dwor~ec kolejowy *op w dzień - ZakOńczoaa ona jut i hez naszoj pomocy-· 
Nieob siQ jd ta dzieje to ehce, byle ea si' tylko razem nte pokazywał. wydaje mu siQ źanldto ryzykowna. Postahawla •n minczy Alfred gniewoie. - Musiałom si~ uciec~ką 

-"'''""'"- 011 wolnołć wydostał t Przenocowawszy tam, kupuje on wczeioie rano wiQe czeka6 do wieczora. ratowaó f 
· Jeat on w•ciekly n& podst~o Fan~f· On pewno !tonia ••. , aaa o~ jeszcze. do§ć pieniQd~y pr1y sobie.... Gdy siQ ś~emniaa .zaczyna, woła en kelnera, aby Fanoy 'f!Jdaje okr&yk przeruellia. 

przeoznwała oo llaatąpi i dlatqo umekta l A mota · 1 opuśCJws:&y auasto, WJetd:ta w las, 1 QlmaskowuJe rachunek swóJ zaplacte. - Co 8łę stało ? CzY się butelan mota u• 
to ona lJO nawet sarna zdtadziła z zemsty za dawnlł lift tam nie do poznania, za pomoc~ fałazywej W tej samej chwili jednak słyszy on na kury· w obUł ? 

i=-_ _. jego niewiernoś6 . • . . . brody i inny~ tym podobnych ~kces~rji. • . tarzu przed swo!mi dr.swiami kroki i głosy ludzkie. - Tak jest ! Albo &lłiD sią uwolnił, albo wu 
- Biada jej, Je~li podefrzente moJe ~~ sluaz· Czuja on SlQ teraz dujo bezpiecznieJszy 1 PQdZl - Bote Sw~ęty, kto to być moie? - &zepcze ktoś z pom~ przyaeclll Dość, te mnie kcos ·we 

DetD okat.e - zgrzyta on wście~e. - Wtedy p()· ~ó~ szybk:_o naprzó~ •. Nie~aw:w zbli~ ~ do on zastraszony. - Czy t? może .po mni~? wiaty_ zamk~ i te ja si~ stamtlld ?rzez okno 
czuje ona moj11 ~mstą t Wi~zt JHnak, ~em pr.se. mieJscowo~CJ, w które, ~~~ znaJdUJ& aenator)';'m do· Jeden Jłos szczegOlme wydaJe mu 1_1~ ~Y· ~uśeu~ maitiałem l .Naturalnie więc, te si~ długo 
padł z kretesem. U, je głup!ec J Po co 81' od Olg• ktora Jenk1naa, obecne nuejsce pobyta GretJu. - Czyżby to była Fanov l - myśb on 1 pod· me namyślałem i ucaekłe!D cZQillprqElzoj 1 
tak omami6 dałem l Ile ja dla olej zrobić Nie my61i on tednak o zatrzymaniu siQ tam, atakuje ku drzwiom, aby siQ pmkoiUlć. - Glupiec z ciebie l ~ś nie mógł w zamku 
mu~iałem, i co ona ze mnie zrobiła l 1 eo ja mam pewny., to Gratka po za tymi murami zupełnia jest W teJ chwili 11łys~y on otworzenie i zamknięcie ZO!ftać? Po coś łazi do włety - zerzyta Fanny. 
z tego l Jestem atracony, na śmierć skazany, jeteli bezpieczna. Podlł~ ~n śpiesżni~ ~ stroną. dworca drzwi. WJdocznie k.~A wszedł do sąsiedniego pokoju, 

orclltull:!ł roi siQ uciecw we uda t . ~?lejow~go, aby naJbb~s,ym pocJąglea;t dai6J Jechać, - Czy to mQZ1Jwą, a~.r to była Fllony, która (Ci~ ~~lł!Zy DU fl\pl, ) z ~ękiem rozpaczy ebowa on twarv. swą w oble 1 p.k nawrąJHJ ZU'DOk Itote!lburs osuurnłlć . dt> t~go samego łrotefu 3\lJeUbafa? 



D . ALLEGBETTI PILHO. 
LECZENiE OGOLNE. 

Speci Jność: eboroby kobiece i dzie· 
tinne. Pr:.yj!t.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsulto·rjum i rezydencja: ul. Com
m ndador Araujo n. 50. Telefon n. 850. 
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piony bowiem raz przez toRarzy. 
&zy pracy, którzy twierdzili, że P~
lacy na Górnym Slą.sku znęcaJą 
m( nad Niemcami) odparł: :~~Jdeb 
to istotoie jest prawda, to wy Niem. 
cyJ k~órzy wojowałiście po Polsce 
kongresowej i Bt:łgii, nie macie 
nam CZP"O przymawia6h Po tem 

~ . . 
z l~riu Ztółkowski był kilkakratme 
wzywany na policję. Przynaglano 
go tam, aby dobrowolnie wyprowa· 
dz1ł sie do Polski i to jak najprc 
dzej, 23 maja zaś odebrał nakaz 
o uszc.zeoia nazajutrz Naemiec i 
p oś wi<u:!czenie na wolny przejazd 
z rodzina do Pol.ski. Gdv Z. skar· 
• vł s;~, że wobec tak krOtkiego 
terminu nie m•lte ani mebli za. 
b.·ać ani ich spieni~tyć1 odpowie 
{ ~1ano mu na policji, te wolno 
t~u JP port.bsć, spa lić, lecz wypro 

dt.IĆ SI~ IDUS · Z10ł!:tOWSki ObeC• 
l' te j ·Bt zrujnowany ·majątkowo i 
f 1. czni"., jak nam ośwaadczył1 jut 
ud tizecn t-ygodni ani on, ani jego 
radzma nie miała ciepłłłj strawy 
w U!Stach. Tak postępuJą Nieecy 
z naszymi rodakami· Zibłkowski 
nie jest jedyny, rugi niemieclae 
trwaJą bez przerwył uprawiane ay 
&~tt:matycznie i konsekwentnie. 

-------------------------
Ró1ne wiadomości, 

UT ALENTOW Al\ Y UCZEŃ ZEGAR· 
MlSTłiZOW::~KI. 

Prau pomorska zanotowała .,ard&o 
znam•enny i ant~;; resatą;y wypadek. 

Bvł1aterom jost miody u;zo6 zegar
m•litrzowski nazw•sktam L. 1\otowaki 
Zat.rudntony we warsztatach p SKw1er 
re.wik ego, skonsttuował podług wła· 
snego planu, bez niczyjej pomocy lub 
po:nłlcowanta ait gotowemi ju& czoic:ia 
ma ZłJitrlcowemi - naarek kaealon
kowy ZdZiwiony konstrulr10j11 n iatrs. 
sk.crowd rnodel do biura g,u..tza,.d&kiej 
hbv R~cmieilnl,zej. 

DowiaduJemy sio, że h;ba r6wnleź, 
ur:na.wszy niezwykłość budowy daieła 
u alentow,anego wynalazcy, nagr<Jdztła 
je,;o tabiegt praco 1 oryg1nalność po
mysłu spe jaloym dyplo::nem. 

Tutnj YJypada jeazcze dodać1 ie 
młody wiek p. Katowskiego, wobe" 
t l!> senjslnego świadectwa jego sdol
noścl, rokuJe ! otwiera przed nim 
fJI~knfł pnyszłość. 

NOWY MOTOR. 

Do licznych i tak świetnych nowycli 
wynalazków na palu lotmctwa, zalic&yć 
moż.1a sw1eżo dokonany na teryturjusa 
Stanow Z;ednoczonych. 

Wtaaumo, że przy at~roplanadl olbrzy 
m1q rul~ odgrywa dobry motor; oata
ła!•O nawet tu spoc1ywa punkt ct~ko· 
sc1 Ctileso zadanta. Motor, na którym 
pol' g .ć n1e można, ktory zbyt szybko 
s o rozgr:tewa i m.ewa ustawu;;r;no 
pr::;eszkody: cto przyczyna tak cz~•tych 
K tastrof powietrznych, oto mur, o jaki 
r ·zbsta•ą Slfł wa2ielk&o śm1olll1 zamy•ły 
n. sz.y'b p.lotow. 

T" td z radością i udowoleniem 
p&zy1qc ualeiy •·aadvmo6ć, te naedaw· 
l.O dv"onano w Ameryce probneso 

zlvtu at:roplanu o bar«1ztej udollco
'łAlony m typu:; motoru. Sprawa.danie · 
mc:ryk.ańsk•e głosi, t e próbowano mo· 
oru ze: stsla zw•eKsZaJ'C' aio szybko 

łSCllł 110 3000 m~ row wysokości. Pró 
IJY oJały wyn1k1 w•p•n•alo 

Mamy do czymema z 110wym moto
rem f•rmy .Boyle - Never - Grind.• 

OI:!Ł'Ęj:J liOLSZE\V!CKI - S'WJĘTY 
LŁNIN. 

W wycbocbącym w Borlmie ro•yJ· 
ak••m p1śm1o .R~o~f• pasze uczetl, ktory 
med~wnu opuś.al szkoło w Sowdopjt, 
W klłc:ao klasy W111ał do niedawna 
ob1az. św·~tego U.kołaJa c:udotwórcy, a 
prz~tll n•m ś .-vtocała sav wto101na ltmpka 

Przbwudmczący na~:eJ gmtny cbCK. 
komunista, zóe,mował Jednak aam cup
k~ przed iw ~tym, a my d11oci SJ.IJŚ 
my za Jego ., rtykładom. 

P10::wnogo d!l•a prZ.YJ"hłł z miut• 
dygn1tuz l z ol:lur:.enaem && .. dal SdJt 
101a swi~tego obrazu ~· ścltnJ', a na 
tem oamom m&ejscu zawieszono por
ll'cty Len&ua, uwudt.:zone bogato J ,ś~· 
my Zauuut , kilt& św1otego• maeUmy 
1.\tJ• ług tyc&ema dygmtana aKłl Le· 
n• na•. który od tal chw·h ateł ••t 
~anktllMJ\lm. dokfld cbr:-nie ,;" mni!'ls 
'bi'ł-J 1\rzeli fi~i~1 ).!arą JUł\l~ou• c•y 

l 

teł nie. Kto nie umie lell:ejit kto sit 
sac:howuje niswlaś~iwie w klasie, kto 
słunnej spod&iewa si~ nłg&ny lub ka• 
ry, Śj)iessy do k4cika Lenina i kpi 
bezkarnie J nauczyci~la. Tam go ru· 
szyć, &ni •~wać do opuzczenia WJ• 
godnego kilt& nie wl)lno. 
Na kongresie ływego icośc:ioła w Mo

skwie zdarzył? 1i9 mnóstwo zabaw· 
nyc:h wypadków. 

Archidjakon Aleksander z Mowogro· 
du wniólł projekt, by ustanowiono 
trzech nowych łwtttyc:h: Lenin!!~, Ur•e· 
k1ego zamordowanego w r. 191i • 
Petersburgu i Worow1k1ego deputowa. 
n ego sowietów zamordowanego w ro • 
ku zealłym w Lozann1e. 

,czekac nieciopuściła tedaak głoso 
wania n•d tym wn•oskiem. a wtedy 
wn1oskodawc:a zmienił go. proponU1f\C 
w zamian usuniecie z k~łcloła 100 
śwt~tych, którzy rzekomo byli anty· 
prolotarj.:szami. 

Wntosek ton priYioto. 
Na tym samym kongrosie odczytano 

zezwolenie ministerstwa zdrowia po• 
zwala,.e zakonflic,mprzyst,pować do 
partjł ll:omunistyc:znej, pod warunk 0111, 
te ate b~d4 uczoezczać do koś,ioła, 
ani na naboie6stwo, ale piolclnowa~ 
b~,j• dalej w sspitalach. 

CIEKAwY ZWYCZAJ ROZWODOWY 

Jodyny cbyłła w swoim rodzaju co
rem· n·al ro&wodowy istnieje w Bir
manjł. 

Oto, gdy w p•ilstwlo tem ,ara mał
iel\ska ~deąiSowała sit rolłJ6ć , to za· 
pala poproetu dwie uapełnte jednako· 
wre łwiece t Otoka, która 1 ty;b 6wiH 
wy!'ah 111 wcseioiej. 

Ton 1 lftałłonk6w, którego 'wiec& 
wypali alt wc:.ełrnet, mual opułcić dom 
ws,ólny. CI' J•t Iem nieprzJJemratetate, 
ie n1e wolao mu ubrać nic, prócz u 
braata, które ma na sobie, pozostaj.oy 
zd w domu ataje si42 włdcicielem 
n~ystk~eao, co alt tana 1najdujo. 

To teł, podebno, rozwody w Birma 
ajl •• ltardzo rsadk1e. 

--------------------------ht.lca •lctoradem (ra 
1emj •vdd••· 

(DohAczenio) 
l csamuł Pollka tt nawało łydow 

lk'ł mos•l - c:zyiby spodsiewała ait 
wdzioc&nołci- naprótno - ,naród wy
brany• nie ma obowi!łaku wd&ifCino-
6oł wołHtc ,1olmó-.r• a prtyldady bez• 
caelności łyclowstlel w Pollce, •łotr· 
kamy na katdym kroku. 

- IM wazyttko wolno. 
Iatnłtje w Polsc:e przepl•, io wszel· 

kie osi 11enia i napisy •inne być 
drukowane w j'&yku polakim, a rów
nocze6nie dopu11czalne •Ił i iRne j,. 
z;yki. 

Jednakowo! prry ulicy Sierakow
skaego 2 w Warszawie widaleje wielkt 
szyld hebrajski, a dopiero u spodu 
drobnemt literkami dopisano po poltku 
.p1sarz nabołe6atwa• (przyznam ltf, 
t o nte wiem 10 to za urząd) zaś przy 
ut. Blektoralaoj S •ystawiono nawet 
cały con:\ik towarów kolonjalayeb w 
iarsónit. 

Korayuaj,.c. !e rl'łd polski wydaje 
zn1ikow1 pauporty dla emigran&ów 
bior'ł je tydzi. a amitu)'łc wyJazd do 
Pateatyny wyjełdł•i'ł do Waednia czy 
tei do uaneso m1aata, 1d1io po ula• 
tw1er.iu swych antorasów wraC:&Jł z 
powrotem do Połalu. Jest to działanie 
na nilodo skubu paastwa. Tu jest · 
jedna dro1a wy,ścla_. jeśh ,tydai c.łlc• 
Jechać do Palestyny naocb lm Pobka 
da puzport ~areno. a nawet dopła~i 
uoc:bt pod warunkiem jodnalc. ie iui 
ntgdy nie powróCił· 

To samo z bojkotem, talmud i rabi
ni zalecaj~& w róioej poełaci bojkoto
wanie .gojów•, gdy ~ś wzg1CdY na · 
rodowe glosz, .swój do swego• to 
tydzi ,robi• gewałt• w kraju i zagra
nic" 

Na razie dośc!. J. L. 

TELEGRAMY 
Polska. - Z Warszawy do· 

noszq1 że pogłoski pochod~~ce z 
Moskwy dają do zrozamieoia, 2e 
bolszewicy staraj Ił_ się zaprowadzi~ 
rządy sowieekie w państwach bał 
kański ch. 

W tym c~ lu mąj Ił wzniecić re. 
wolucję w miesi,cu wrześniu· w 
Bułgarii i Jugosławji. 

- Została ogloazono w Warsza, 
wie prowizoryczna umowa lotnicza 
aogielsko•polska, podpisana w dniu 
ta b. m. 

Umowa ta zaprowadza reaular• 
n, komunikację lotniczą (aer!Jpla 
now') między Polsklł i Antlią dla 
pasaterów, których paszporty, jak 
równie~ paszporty pilotów matą by~ 
wizowane przez oduośne poselstwa 
w Londynie i Warszawie. 

- Według informacji angielskie• 
go kor1 apondenta • Ditiły Mail c w 
Warszawie, rzlłd \)olski miał zaw1a 
dornić rz'd sowiecki w Moskwie• 
!e przeznaczony na ministra bolsze 
wickiego w WarszawJe p. Wo1koff 
Die jeet t persona aratac czyli OSObil 

dobrze widzian" i zaufctnie ba~zą. 
cq w Warszawie, a to z powoda, 
Ie p. W oikoff oalełał do tych dzia 
łaczy sowaeclliob1 ldOrzy podp1aali 
rozkaz wykonaola wyroku Amierei 
n" carze Makola)a U. 

Rosja. - Delesacja rosyjska 
w Londynie1 która brała udział w 
konfdencji aoaielsko·rosyjskiej, po 
wyjeidzie aeroplanem z .&oiiJi do 
Rosji musiała w Koaigsberso (Kro· 
lewcu) wyaillśó z powoda uszko· 
dzenia motoru. Tam wsiadła do 
nowego samolotu, lecz jol w Smo 
lei:)kll musiała drugi raz wysifłść 
rówoael z powoda zepsucia siq mo 
toru 1 daiSZłł podról odbyć koleJą 

- Botszewacy kazali rozatrztlat 
dwóch byłych komisarzy ludowych 
rzs_du aowieckie1o w K1wie za nie •. 
wykonywanie ustaw o uoarodowie· 
n1u handlu. 

- Widniacy mołdawscy (Mol· 
dawia, calet,ca do aumua)i) maJa 
zamiar pro.aic1 sowiecki rząd ukra• 
łaski, aby im dopomólł do utwo 
rzenia repubłibi mołdawskiej, która 
zara~ po zor1anizowaniu watlłpi 
do Zwi,zku republik aowieckich. 

- Z Moskwy donoszq, ie we 
Władywostoku (Syberja) uwięziono 
39 osób, podejrzanych o spisek, 
maj~cy na celu przywrócenie rzłł 
dów monarchicznych. Na czele tego 
ruchu monarcbiczneifO maili stilć 
wielcy ksillżeta~ Mtltołaj, brat za 
reOrdowanegp cara i jeden z ku
zynów zmarłeso wielkaeao kaiqcia 
Oyrylla. 

Na posiedsenu.a sejmowym .3 czerwca 
b. r. poseł G,a.1baum cytuje rzekomy Włochy. - Dłagotrwałe desz 
tajny ro1ka1 saleeaJ•cv usuo•ć 1 ro· cze spowodowały w wiełll m1ejeco• 
b6t kan.:olaryJnych szeregowych mn•el· wo6ciacb rozpadnięcie się 11em•• 
uoic:i narodowych; - aewralnie, że mo ktOra zasypała kilka wsi, a mie; . 
obt.ISło • v bo& oatrycb pnymOwok 
pod adresem rz,l!u, Posłowi Machabe- dzy niema i wiei CarmiDi, wyrzt,. 
UliOWI Griinbaumo•i odpowiedział CIO· dZaJiłC osromae szkody materjalne. 
to p. puł Pctrażyckt rtpres M l 
Wojsl. 

1
Co do rozkułA o tydach w - Z Frederillsdal w PółaocoeJ 

kanc:olujach to młnisttr!u"' odj)t>Wlada Ameryce donoszą, Ie zalJimony 
za c:elowo6ć trcb zars,aze6, która jest lotnik włoski porucznik Locatelli, 
zren\4 w1docma s teao, to laJne roa•' klOry odbywał hydroplanem podról 
kasy u~af••J4 do rtk p. poała•. PosłO• d ..c.ł l ł 
w1o śyclowac:y tuo snaltżli odpowiedsa. o bleiUna Pu nocne&o.t zos a zna· 

W iadnym plństwto życlsa .nae po· leziooy JlfZP.Z ameryka~hki okrąt 
swalaJ• sołue tak JaWnlł i łtuozelnie wojeony ll1cbmond w odle&łości 
rugowa6 ·i lporow&~ )tJtyka polall:ieao 126 mU morskich od przth&dka 
i ' " w Pullce. Jldnocsełnie tydzi ci . Farwel. Locatelli zmuszony był o· 
nae ro11taJ4 sit l Jttyksem ros1jskim paAó w tem mieJliCU z powodu 
Jak popr&edftao z naemao,klm w poata· . . • 
c1 tarconu.-Z)clll uznaJ• tylko Jozyk . zepsucaa SIC mo~oru. Przez dwa dna 
tycta, •'"'' t'll na,rawdt pr&e•la~to- walczył rozpaczliWie z falam1 mor· 
walt i wyraynall Jak ICiemcJ a R>~SJ• ·&kiemi i zoalezaooy został w staDle 
aie. W Pultce nllłu•J• nowe 1nsty- zupełneso wyezerpama fazyczoego. 
aueje, tt617• Da .,osób jyduwaki PrzybJcte okr~tll amerykadskaego 
osrll ollydny i podstopnr nadaJ• na· . . 
&wy naposiu n.le Die snacz4ce w rae- uratowało 10 od pewneJ śuuerca. 
czywastołc:i zaś • ra.yjak1e ~p. .ORT Z powodu uratowaaia lotoika 
(Oblzcllatwo robac:aawo trvda l11b OZI Locatetu•ego rzlld włoska przesłał 
\Ocbrana sdarow1a JOwroJOW) tak to u rz,dowi amerykańskiemu bardzo 
n&'b u•yclatn~a ••t pragruontt powrotu serdeczne podzięi(owa:lie. 
n•h•tk• moslc1owallaoj. · · · X 
Z,d•''ł aby u~nawać ~b iwitta, nie - O]clec ~w. Paus l pr~e!:iłał 

c;;tł~~ JC4n•ll łwlit(}wa~ w naue. , ofll.trom o~tatmt>~ powvdl.a w Ctn~uH:h 
l 

półtora miljona lirów, i taftą samą 
sumę na odbudowanie b1bljoteki 
księty Jezuitów w Tokio w Japonu. 

- Wynalazca telegrafu bez dru 
tu, Marcon;, przebywa obecaie w 
Funchal, na Wyspach KanaryJskich, 
«dzie pracuje nad ważnemi do~wiad. 
czeniami radio telefoniczoemi i ra· 
dio telegraf•cznemi. 

- Podczas kontrolowania budo. 
wy nowegl') seminarjum duchowne· 
go w Teano spadł z wysoko8ci 5 
metrów biskup tamtejszej djecezji 
i zabił si~ na miejscu. • 

Grecja. - Z Aten donoszą, 
· te z powodu, ił rzlłd 1recki utrzy. 
mał na stanowiskach 82 oficerów 
marynarki wojskowej. którzy brah 
odział w b:.~ocie przeciw obecnym 
władzom rzlłdowym, greckie wot· 
ska republikańskie zbuntowały się 
i zatąc.hłr okarania tycb i2 oftce· 
rów. Na czele buntu stanlłł admt• 
rai Coliale~is Rz._d grecki, che-c 
tę &JirawQ załasodz•t, zaproponował 
przeotesienie tych oficerów w stan 
spoczynku, czeao jednak admirał 
ColiaiPXii nie przyiął Wobec teao 
f:Jlauowaska zbunrowaoyr.h rz,d gre 
tlti zmuszony był zgodzić się na 
ich łądaoie i przyrzekł ukaranie 
tych of.ce!'ów, którzy nale~eh dl) 
poprz~doiego buntu woj~kaw~1o. 

Z powvtszego zaJAda motna ei~ 
prz· kuoae te oie bardto zdrow..
stosunlti Pllflllj' w armji lJr~ckiej . 

PortuaaJja. - Doii! :116 bm, 
nad raoem odbył siq w L1zbooie 
krwe.wv poJedynek na aaoady miQ 
d~y by hm ministrem p. Cunba L"al 
ł majorem Tr~t•assos V .ddez. Przy 
azóstem ało:!eniu szpad maJor Tra. 
V<tasos otrsYmał b"rdzo powatne 
ciecie. Pojedyoek ~:akodczono1 j~d 
nllk przeciwnicy oie pogodzili &l.Q. 

Francja. - Z Marsylii dono 
szra, !d powrócił tam sławay fran· 
custi lototk Pelletier D'Otsy, który 
odbył aeroplanem podrOt 1 Paryta 
do Tokio, stolicy Japonji. ZgtJ{owa. 
oo mu owacvjne przyj~cie pray wy 
siadaniu z okrłłtłl. 

- Z Paryła tel.,ltafuj,. Je pe. 
wiea nea,olatatlczyk porwał pewn• 
młodą ~Szwaczko, za kt~rą na
~stłłpoie od JeJ rodziców '"~-dał 
okopow5 kwocie 10 tysięcy franków, 
gro!11c im, te • razie przuciwnym 
dztewczynę jywcem spali. Zawia· 
dgmiooa o tem policja zdołała u· 
daremme zam1ary te1o Włocbą1 
areszr•j,c iO w spos6b eprytny. 
Dziewczyn~ porwan2l zwrOcono ro
dzicom. 

- francuska Izba Dep:Jtowa• 
nycb udzieliła obecnemu pierwsze· 
mu ministrowi• p. Hert'iot•owi, yo. 
tum zaufania 86i-ma ałolamił prze
ciw 204. 

Nj emey. - O wydanie m' r 
d~rców maoastra :ąlrzberiera, uwiQ• 
aionycb przez policiQ łUstrjacką, 
F o ·stera i Schulza .przeprowadzaoe 
s~ obecnie pertraktacje z rz,dem 
austrjackim, kt6re wkrńtce zakoil 
czooe aostaną wydaniem lł ,)tder· 
cow władzom niemieekim. 

Mek!tyk. - Nowo obrany pre• 
zydent repu~lili meksykcill3kiej ~ ~· 
oerał Calle, przybył praed kilku 
dniami do 8drlina1 gdzie był osteo· 
tacyjnu; przyJęty przez preztdeotą 
Eoerta, kanclerza 1\hrxa, m•nistra 
spraw zaaraniczoycla Streasemaona 
i przedstawacieli władz wojskowych 
i cyw•loycb. 

AnwlJa.- Deputowani Kob~rt 
Borne 1 J"bn Samoa podczaą dy• 
skaSJi nad układami mi~daynaro 
dowymi, krytykowali bardzo ostro 
kilka klauzul zawarteao tlrzez Aa 
111c traktatu baodloweKO z RosjJl, 
uwatajaac je za szkodhwe dla inte• 
sow anaiel&kich. 

• ................. ,l ..... $. 

i KRONUtA KRAJOWA i ............... -............ 
Z Kurytyby. 

DELEGAT APOSTULSKI W KU· 
ttYTYtUE. - Uo1a 2ł b, m. przy 
u~ł ao Kurvtvby na vw~y tac1e pa. 

raikskiego diJ~bowieóstwa deleaat 
papleski Przew ks. Renaud. 

Ks. Reoaud, Fraocaz z pQCho• 
dzenia, nalei y do Zgromadzenia 
Serca JeJusow ... go1 jest prowiacia· 
tern O. Or Jezuitów w Belgji i ka· 
płanem zaufanym Utca św. i pr!U 
tego! wysoko ceuionym. 

Czcagodoego Wi~vtatora Aoostol
skiego redakcja •Gazety Polskiejc 
wita z najwyższew szacunkiem i 
calem sercem, tyczac Ilu gor,co 
pomocy Bożej do spełnienia swej 
tradnej i odpowiedliałoeJ misJi. 

MATKA WYPUSZCZONA NA 
WOLN'OSĆ A CÓRKI UYU&..;zCZO• 
NEW DOMU POJ.)RAWY. - Przed 
k1lku dmam1 pisali~mv o kradzie
t ach1 dokonywaovcb przez snjt' 
młodocianych złodzieji, którAj llię· 
rowniczka była wdowa 4Uce Ma• 
chado. OtO:! ostatnie WJad!)moAd 
informuh\ nas, te ałod~iejltę po 
przeprowadzanem śled1twie i kilkua 
nasrogodziaoem pobyc1e w are!ade 
policy,nem wypuszczono na woł· 
nuśt, zaś córki jej małolatoie. a 
którvcb jedaa mtt aaledwie tS a 
druga 1' lat wieka, um1eszczooo 
w m•~JSCOWflll D un~ poprawy. --

W K~ ,tlYOZII:C ~~ALBZIO,O 
N 1\ POLU K )81Efł ')PALO.'ł4-
'ła koloajt p·ldm.~Jsk•ei S t" O \O• 
dd:t ~naleziono w poblitu Paobaes 
oa p .lu spałonem poprzednio dla 
noweJ upr!iWf ziemi. awłoki kolo
nistki polskiej oa,wiskiem Fran· 
ciszki Makeresk (orawdopodobaie 
ll~karewskieJ). Na ciele amarłej zna· 
leziono wiele rao z opalenia. Nae 
wtadomo dołlłd jaka oył:a właiciwa 
pr~yczyna śm1erci $ej nieszcs,lli• 
w~j. ~•e Welłdomo rówrJiet cay qi• 
nels w 01aiu, esy zadu'łaona dy
mem i czy ma się t11 do CIJDieaia 
1 nieszczc•!iwym wypadkiem, ••· 
mobOJstwem czy zb~"udaia PrawdOt 
podobnie policJi uda siv &badał 
f.tktyc?;nq priJCifnt łraierci tej 
DiLS&CZQŚIIWej. 

Z Sao Paulo. 
ENJ!RGICZ~A t UZNI\NIA GOOl'łl 
UZIAŁ,LNOSC P~iFKKTA lilA· 
STA 8 PAULO - C~łem połote. 
oia tamy droty.ł 1ie i nadutyc1om 
nieuczciwych kupcow prefc:!kt mia· 
sta S P~iulo Dr. F1rm1ano Paato 
jako prezes K•.>mtsti 1aopatrzeoia 
maaata u'tanowił ceny artykułów 
spotywczycb i odaołne tablice cen 
nakazał wywieszat w aklP.pacb w 
miejscu widocznem. Przeciw ttm 
kupcom. kt6rzyby nie stosowali sio 
do tego zarządzeni~t postanowiła 
~omis)a karQ 100$000. Obecnie, 
prawdopodobnie ~ poWildll lekce· 
watenia sobte teKo z:arzl\daeoia &e 
sr.rooy niektórych ttupców, Komtsja 
~aopatrzen1a m1asta podwyłszyła 
karę za ~iestosowanie si' do tyc~ 
przepisów 1 do cea w tllb~h Wftt~· 
czeaOlDJonych -do 1000 oadreJIOW, 
a ponadto zagrozała odebraniem 
koncea)i oiesumaeooyrn kupcom. 

Prsykład enerlti IJOdDf ndla• 
dawania. --

ECHA Rl WOLU OJ[ W SiO 
PAULO. - O~talnle waado!Au•ci 
aado:::słaoe z m&astą Salto Graode 
w staoae S. Pa11lo zawaadamaaj&a, M 
tyły wo,sk rewohiC)'Jnyc:b IDiljdu,.. 
ce sil) przy stacji Jiaocbaraa, aosta• 
ły rozoate pr,ez wojsila le~atoe i lt 
iZefuWie rewolUCJI & I~Oet&łeiD bi• 
'1iłro Lllpes na c'~:le Wtlll s itifiltli 
n:wohlCJon•stama przeeio:ttałi aio JU 
do stanu .Malto urosso. Porucamk 
r~wotucYJny Cabaoaa dowodzi lJ• 
lami WOJdk rewolucyJDfoła, i ~Gaj• 
duj tt si~ jeszcze w o&oucacb Para· 
{łUassU, mając pod IWOJ' komend• 
o&oło 100 iołwerzy polaCJjnycb, 
garstkę wojsk federalnych i od<.t11ał 
Naemców. 

Na stal ji Q Jata rewolacjooiki 
zmsze&Jll i lukomotyw. 

PoACJi za rewotucjonastaai trwa 
w datszrm calłgu. - Utrudoaoor OD 
jest przt:z zo1csaczewe moslow i toru 
ltoleJOWeiO• 

Ostatnie wiadomo4ci donosz' 
rOWDJd, i d waelu alłłwtStiY ~~~ 

Z Ri 
SMIEAĆ 
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D•. G•aeła•• 4le Ollveł.ra 
operator-akuszer 
maslitem elektryczn!m, reuma
newralr)e i paralit. Bada nos, 

' uaay i gardło. 
ul. 1& de Muvembro 93 na piętrze 

'rPlefon fl75 

na malarję w okoltcy Saito 
1e. Mtejscowoać taznana jest 

niczdrowego klimat l . 

Z Rio de Janeiro. 
SMIERĆ NA WYSCIGACH KON· 

- Na wyścigach konnych 
~6 b. m podczas aiegu, tokel 
Astorga1 nie doltrzegłazy o 

...:.,...".,...:·~·~ .. ~,~~CJ!'-r':" 
!' :,. 

. .. ~-"':;: ... - ·~ .. ·f~ '; -'"-__. ...... --:-( ... .. --.,... 
... - . .:.,.. 

.. . 1 ....... ~"!' --

Nakład~m włttsnem 
co dopiero wyszła z pod prasy: 

~..AJ? .a 
p~~~~~ 

nr 3ll:::x:sse 
Sir. S 

nrego poesytnego pisma tych kilka •:u~.\a~~l!!\eł.!\~~a~~ł!!.\~' 1!!.\ł.!~!u~~~~'-!\~esS 
słów Na życzenie wielu nuzycb Ro- ""WWWWWW~swvwwww wwwwwsww 
daków z daJna, ażeby losow ~tnie tom· (G k . 
boli w Papagaios Noyos było oełoszo• CG Sekcja Sw Stanisława Z WIQzka. J»oh lego 
ne w "Gazec1e Polsklej'' r·świadczam, (G • .!lnryt7 b l e u rz.dza 

!:o~~:o::~~~e~~!~~~n~!!?eg:r::~n~3 l PIZillSTA WIENI·m AMATOBSK!E 
czerwca, ale z powodu nie wvapned•· m ł 
ni& btletów odbyło sio d~ple·o 27 l•p- la pod tytu em 
~:a b r. przed kościołem w obecnoś~:i w V i! S l !l l ~ ~ 
wszystkich, a do sprawdzanut nume· S'2 ~· " D "ff i & t 'tr C V J , 
rów premjowanycb był tl'proszony Q1J l1 11 rl rl 
nasz W bny ks. Ptotr Ha) dr.. Wymk (l Ul li Ci U aktach 
losowania był na~t~puJ4cy. Ponieważ (l odbyć SiQ maj4ce W !óOb •l~ daia 6 go wrze~aia We własnej sali 
jest 100 biletów premjowanycb i ja (t przy ulicv Cal'lus C1rV1łho 73. 
niecbo duto mit~jsca w gaze~io zabie ". N 4 z A K O N"' O z E N I E z "' B A W A rać w1~c podaje tylko te numera, na w a. a. .n.. 

które padły główniej,ze Premje. N (9 CENY: Lot a 10.JOOO, r<~.JJWie 2$200, Fanie 1$000. 
734 wysrał zegar, N. 29'3 krowo (\) d~ieci 500 rs. 

aa, skutkiem wielkiego .ku 
wpadł na nia wraz 3 komero 
ąc siebi~ i łtonia na miejscu 1 

ten wywołał ogromne 
Wyścigi przerwano %oke1 

był alubieńcem amatorów 

( >\' 7·mtu kOturacb-50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w ksi~garniacb przynajmniej t$000 

Ateby cenę Zt'O~ć przystęoniajszą l 
a raczej awby s•• każdy mógł saopa
trzeć w dobrą Mapę Parany - kaza
liśmy wykonać wielką ilojó tych _map 
1pecjalnie dla nas i które 11przedajemy 

M. 1586 H:OSOOO N. 230 wolu, N lli6 8 Z<lmówienie na Jvze p~zyjmuje p. Tomasz Porat. 1000 cegieł, N. 736 Wlłprza, i N. 1703 n. 
5()$000. Wuystkie ptemje znajdUjfł "' Ozyęty docltórl przr>znaczony n a 
siv u p. Antoniego Rutkow kiego, na !e Szkołę S'redn t·ą w Kurytybt·e Papagaios Novos, który pr "kuaniu '-Y 
mu numerów •YIOSOW.-nH:h keżdemu (C) 

- a zarazem doskena 
jełdżcem. 

t'dd~tja pre~tJje. D ·.ień św. A tonltgo i saaaaeeeeesaes@>' 88888888889 ~ tomb(.la prsyninsły razem d ceodu n• 

l kn~~okclo 5~~0 But~wa~ś ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~==~~~ 
c oła cbr~ pomału, ale post, puje stale l rf§ ~~ 

na~rzód. Wszystkim: którZ)' dopoma- PATRZC JE -xa}r-f-~.-. l' 
MINI~TRO\\'IB, KTÓ ~ ZY ZA 

WYFOCZĄĆ - Mt· 
sprawiedliw. 8c& i spraw 

..,.., ..... , ... uu1ch Dr Jt.ar, Luiz Alves, 

- TANIO-- 1ah w rozprsedawantu b1loró" i tym , .• _ 
eo je rozkupili ,,Bós zapłać" l PAN" S T WQ 

. stan 2.drow1a budzi poważ 

CEN Y : 
Na dobrem papierze 21500 
Ną oajlepszem papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapJ darmo 

Za komil<l: PIOTR S'WIĘCH ! • -T 0 ~ ! 
- KLIENT 

obawy, zamierza prosić o dy 
albo e dłu.iszy •rlop. 

ROwniea mimster wojny, mar• 
Setembrino de Carvatbo ma 
zaraz po ukoń~zeoiu akcJi 
rewolucionietom, prosić o 

i udat sit: oa odpoczynek 
Stanu Rio Grande do Sui. 

Z Amazonas. 
P"EZYDENT STANV PROSI O 

I•IAuua'-'Q'-~1. - Dooosz• a Rio 
Jaaelro, te przebywaj,cy w Ku 

prezydent etaou Amazooas 
&ego Kontdro prosił teJegra~iCI• 
SWfł rodzinę o wiadomoGca ze 

ataou. Z tego motna przy. 
ć, .ts prezydent stanu Am~. 
nic o1e wie o tem co &lfi 

W lilaDI88 i W O&óle O re 

* 
Studjowanie GeoiJ'afji - to jedea z 
najwdniejszrch czynników Ośw1at-v 

NIECH <\J \VIĘ~ K AZDY SOBIE ZA. 
MOWI TĘ TA.~IĄ MAt-'Ę PAHANY. 

• 
ADRES : 

Gazata Pol,ka w Brazym 
Clais:" Pe11łal B 

CJUBIT~ BA.. - PAB4M.ł. 

!oreapondancJe. 
~owanyst.we •~kol•e IDL Rl

kelaJa Kop•r•lka w ••re· 
claal llallet. 

Obywatele l 

esoły kącik. · 
Z., ·u t.I ZIEM,:,KlEJ NA SŁOŃCE. 

Kto by choiał su~ wybrr.ó na słoń 
ce bliższą drogą niech tedzie Da 
GOrny Sląsk, bo tam •Skarb Ro· 
dzinnyc reda&:owaoy w Rybniku w 
N. ó piRac>t że gdyb7 d dś wyru · 
tłZJI pocifig pośpieszny z zi,, mi na 
tiłoice, toby zajechał tam za 160 
lat. Za~ •Przyjaciel Rodzinyc re
dagowany w Kurytybie przez ksiQ 
ży M1sjonarzy pisze w N. 8, 2e 
ooch'g pospi~szny musialby bez 
przerwy Jech~(! 300 lat na a'ońc&!. 
W takim razie z Rybnikil blisko o 
połowę drosi bUtej do ~l\)1ica, jak 
z Karytyby. 

Czyteblik obadwóch pism. 

, P. KOKOT. 

z a dow ol o ny 
A 

KRAWIEC 
r•wn ież 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
A to dlatego 
ŻE UBRANIE 
WYKONAŁ 

--JAN FAUCZ 
1 

~UftiTYłłA. 
Averuda I.ufz Xa"Yier 

M. 11. 

1-~---iliUillilll~l!lll 
Karol Skibiński ·· . 1 

i·. Profesor 111ozyki dyplomowany przez l 
Warsu wskie Konserwatorjam Muzyczne, Ił w etaale Amazooas i o zdo· 

-11.u:• fortu Obtdot. 

IDOBYCIE FORTU OBIDOS 
WOJSKA LIGALNE -

Abylmy moali iść napra6cł1 oraz_do· 
równać mnym narodowołeacm mu••my 
posiadat swoj• własn, intelilencJf, 
któraby nam mo1ła praew Jdoh:zyć, a 
zaraaem dokładnie rozumieć. 
Tę intollgen'j9 mus my wycllować Pierwsza i 

sobie ••mi i 1 nas samych. 

powrócał do Kurytyby i otworzył kursa ~ 

l gcy na skrzypcach, fortepianie oraz teorji mut:yki 
' Uczniowie chclłcr siq ksztalcit w muzyce mogą ZHła,.at • · 

druga porus711 potęśoe się, od godz. 9 t~j do ll·tej i od 3-riej do 6·tej. . 
ml SJJDY fJ Baa l d e Uar~o X. fiO ~ 

SZARADA. 

dziennik •O Joroal do Ccm 
zawiadamia o poddania 

dn. 16 b. m. fortu ·obidos za, 
przez wojska r~wolucnne, 

Szkoła Srednia im. Mikołaja Koper· 
nlka w przecląiU :5 letniego swego 
istnienia ' l~ to letniego prowal1sente 
Szkoły bez przerwy. 'hoć w czvś'i 
spełnała to zadan•e; prowadzona jak 
wszystkie mne nasze instytucje tego 
rodtatu k:outem ludt t d breJ wo11. da• 
ła naa~emu apnłeczeńttwu tutaj oa·a
dłemu, k•lkunntu ludzt lredo&o inteli· 
aontnych t. j. tylu, de zadna inna w 

w malteastwie dla jaki~:yo~~zy. LB~RIUi~tł?am!mt~IB-?IfłB~tl~ml~ 
Nia zawsze bywa dobrana. 

przez kilkanaście dna zdoby 
bJł przez wojska rządowe. 

Oeara. 
MIASTA NAP.\DANE PRZEZ 

UYTÓW SERTON OWYCH.-
Fortatezy • stolicy stanu Cea ' Ś. 

łe ba ·ldyci sertonowi (can· 
~andołeiros) napadaJ~ od 

-.az:,.szo tzasu miasta i miastecz· 
nołcl201le w głQbi stanu. Mtędzv 

napadli na miejscowo6ci 
aJ2tiJDe w monicypjach ParaaboSJ 

Solo, Cajaseiras i Bouza_. gdzie 
•• .., .... ,. WSZelkiego rodZIHll baD• 

Miasto ł3 Luiz Gt..,mes napa• 

zakres:e wiedzy dać nie mogła. 
AbJ ułatwić kształcenie •it nanej 

młod11eży przeważn•e b•ednej były 
zaprowadzone stypeodja. kt6re niestety 
niezależme od \las zostały c:ofnl~te 
pozbawiając synów kolonistów i nio· 
których nauczy~Jieh możności dalaze1o 
ksztulcen~a 1 t 

Druga i trzecia językiem zadana 
Bardziej boli aniże!i mie"zem. 
Paerwszego i trzeciego z tlych y nie 

ulecz e m 
Przybył gdzie cała była moiP. znana 
l chce by była fotografowana. 

PRZYSZCZiP Kl. 

Of inteligenci, jakat z Was ofiara? 
Brak nauczyctełi... Wy wolicie, 

Sprżedawać cygara. 
Więc si~ nie dziwujcie, ~e cbłopi 

Was łają 
Toć 2 braku kandydatów poczty 

. zamykaJą 

Z•ntywszy. ie pożyczka jak• nleje 
don 1 nas zakupił, wobec spadku marki 
pol1k1oj. oboca1e o1e przedstawia dla 
pojedy"ezyc._ posiadaozy wielkieJ ••r· 
to6c•. a zg:-upowana w jedrJem m•el · 
seu btdzie przed1t11wiała dość poważ

"' sumo. urtajemy sto .z apelem do 
tych, którym laty na sercu roz.,ój i 

110 ltandyt6w pod dow6dztwrm ist'ltenio wiród nas kuJtury naszy'h 
tDCII8Zita Pereira LawpPio, gdztt> OJcó• 1 D&ladów, deby raczyli nam 

Powiadacie, te chłop paskarz i nie 
jest WPsz brat 

Tych par*J słów wystarc:ty. bo sa, 

•domów zrabowah, porani!• ,, of1arować na fundusz stypeDdJalny l --
osób i ponłqzczyli Jinje te Ie l i dalazeao rozwoju Szkoły, bo tym SYLWETKA. 

w muoicypJom SoUZb sposobom wyrównamy stratt ponae- o A k" d . d . 
· . . 11on,. o Cur 1 zae ztca, 
taętko tooq S(dzaeao okrę• w tej chwili Szkoła pc aiada jut ty. Co pilnu;e ksietyca 
O,ra Arch,medt>sa Souto si4c miljonówek ofiarowany'b przez Stroał koperczaki 

pienłi sat. 

a jf'~O samt-•o uwięsili. p. Ptotra Nowack•eao na ton cel, ~ Jako zięć, był la iajaki, 
wyt~łał silny oddział woj• które to •• 1łotone w Konaulae1e lze W k W l . 

ezvpospohtej PolakleJ w Kurytybte. V arm1ony yzwo enaern, 
atanoweGO w poGctg .za .ban• Wszelkie legaty upraszamy zwraoać Okazał aic próżniaka wcieleniem, 

i w pomoc napadnaęłeJ lu pod adresem wyi wym•en&oneao KoJn• Ten młodzian moribuodo 

Bandyci, wiedz,c, Ie policja 
otoczyć mi~t,teczko Souza, wy. 
· na wołnośó &Qdziego D•ta 

IIIIIUICó\ltiDa Soato Jlajor, i zapro• 
10 • poniłaj._cy sposób do 

policji, pulkownika Jo··6'a() 
pee&em uciekli w stepy 

80 sierpnia 192ł roku 
J60 l Pezo zL 71640 

SIW. lł91ó OoJar 10ł~60 
Ulr) F1111t mer l. 40.&3 .10 

a atu 

sale tu or•z p. Romana Paula w Mart. Stał się teraz wagabunclą, 
chał Mali et. a my w m••rt odb•oru Tak się zdarzy 
bcdziemy 01łaazalt W p•s .. aeła tUtaJ . l 
wychodZoiCY'~~ które nam udziel• go. Razy Wie e 
6c·nnośc' na awyeb łamach. K1o oa węglach smarzy 
· Tuaqe, ie cb"ć w e'wsca zostanie ZJada na popiele. 
my wysłuchani, z ~óry w illllontQ 
prayazłyełl •ntemtstów tkładamy ołia• 
rodaw;om staropoluJe .Bóa sapłae• 
~araąd Tow. im. MlllołaJa Koperol· 

ka w Marec:hal ł(allat. 
Stefan aartos~.ek - pre1 .. , Miellał 

qrye&a& - sllbrbntk, Roman law -
sekretarz, Tadeusa Sulb!.rsld - ja• 
spcktor, Romuald Krzoaamowtkł - III• 
spoktor. 
Marochał ltbttet 16 sierpnia 1924 r. 

PAPAGAIOS MOVOS 15 sierp. 1934. 
Sunowna Rodałlejo • G,aety Polsk11j 

w tłrazylja•. 
Prout ·o \UIMncuonte na łanu ~h 

OSTATNIA MYS&6, 

Na łotu 8'Dierteloym laty pani 
Genowefa, od klórej od~tąpili jat 
lekarze. Wokoło zaroma<lziły liQ 
Jej ~erdeczoe przyjaciolka, które 
przybyły, oy i~a potegaać. 

Jedna, pociesza jll, te zbli!a 
się chwila połączenia siQ znowu 
z małionkiem, który pr~ad kilko 
Jatami opuścił ten padoł płacz!l. 

-Tak!- odpowi<lda kooaj~aca 
elabym Głosem. - To cnnie rado 

~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~ 

l Aniliny i · farby niemiecke ~ 
l Ma l'ki B4YEB ~ 

do farbowania zwłaszcza wyblii.ldycb rzeczy w paczkach z ~ 
esoboemi wskaz6wkami i w skrzynkach po 1 kilu, we wszeł· !{ 

l kica kolorach, · jakoteż hrbyo amliaowe do kapelas~y, ~ 
Sk0r, W Vt.WO"ÓW r •śłin'l vl'h i n ?. POJÓWa , 

ESESt::.JE I KORBENIE . · , 

li: do fabrykacji ICARi.OS"LUi IM'! w i cukierków ~ l Baa Biaellnele 52 - Cldtllr ba - Pa•aaa - B raoll 1 

~~~~~~~~*~~·~~~~~~~ 

a••••• ~ ~··•••a.<ll•~ 
• Ziemia na sprzedaź! 

Nowa Kolonja Esperanca 

l B hsko Donzoau i 1\i.uechat M:.a lłet mamy z1emi~ na 
sprzedat kalka set alkr6·w. z ;emia z herwalem i do uprawy. 
Jednem słowem jak najłef s~e. ztemia ! 

' 
Interesowani proszę BifJ zgłdsz ·6 do nitej podpisantgo 

Mam pojed~ńcze szakry do sprzedania w kolonj1 Dorizonu 
jak równiet 1 ziemię gdz;ie kolo :li~a1em y na wytt!j wskazanej 
koloaji Zgłaszajcie siłJ z mim tanio sprzPdaj ... mv. 

Dorizon 1& -8 -19:ł4 Michał B abirecki •...• -~ - · 
jq, te dla niego skończą siQ teraz l 
'Jzasy wieeznej szczQaliwol!ici ... 

DOKŁADNOSĆ 

SQdzia - kiedyście się arodzili? 
Cblop - Nie dokładnie, panie 

SQdzio. - To masjało być mnieJ 
wi~c~j przed 20 albo 80 laty, ki e· 
dy jeszcze tyła moja Diąboszczka 
matka. 

W S.lDZIE. 

- Wszak po raz czwarty jesteś 
karany za kradzieł. 

..... ~ie panię sędzio ~ trz~et 

- A ja ci mówi~, t e czwarty. 
- Tąk? ... no lo mo~e siq BQ7 

dzia Młoty o trzy wOdki i cztery 
piwa ? 

Zwląsek·Pollkł w K•r7ł7._łe 
Nadzwyczajne Walne Zebranie. 

Niniejazym zar.raua sio szanownycłl 
członków lwi~, nad Xachwycnajne 
Walne Zebranie, które odbedzie s·~ dn . 
a: sier~nja r. b. o aod&lnłe 2 Jej po 
poludniu w sali Zwi.zka w eolu UZI.l• 
peł!uenla Zarz11du. 

2-&f seluerar1-Bornard Plombon 

l 
l 

.. 
·' 
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• • 

·Dr. ~!~~~~.)l ~:!l~~olvsKi r ..... 
Wielki Sklep Polski 

... ....... 
ł 

::t:...eJ.t:a:rz i . opex-a. to:r 
DOKONUJE WSZELKICH OPER!CYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

Lec.z, 1.wdiug naJnuwsz~cb spo::>oDOY!. Hadlk za pomoc~ p1·ow1em Roentgena. 
J-'9tJ1tuła włuiiDłł praeowaię do ba•ań mlkroaltopewJeh ł b.._a 

krwi 11a ehe»robJ uk.rJte 

• • 
l 
l 

Marcina Szyndy & Ska 
'lk 

! ' Chorych ::amiejscowyclt pr~yjntuje na lec:een·ie 
w swej klinice. 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze u układzie: mak~ pszenną, tytni4 i kuturydzianlb cukier, ryt, 's61 

Aledziei. 'liwlti. rodzonlti i konserwy owocowe. ... 
1 uua ..:SiQ ~Jt.raD.~Jtię@ -. 8&1- &a,ry&.Jłta 

Ma rówD.iet uajlepsz, kawQ mieiODI\ z własnej fabryki. 

.Piwa z browaru l 
l 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produtta rolne jakoto: kukurydz~, fasolę1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

• •PazEDd N.& JlOI.ONJE HIJBTOW..ł.. I DigTALimN..ł. . l CENY PłłZYSTĘPNE 

;-?rzewyższa/ące, wszgstltle inne 
1 F osiada fi je w Thomaz, Coelho i Araukarji , 

' ......................... 
: h. Zy~~IHt Gralenki l 

ADWOKAT f 
= Po ukończeniu uniwersytetu. i 

ma zaszczyt zawiadomić Sz. ' ! Kolonię Polskq, it otworzył ' 
llf' kliiDCe!arjg adwokaCkll i te * 

.załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
~ wilne1 kryminalne, spadkowe, ~ 
' rozwodowe i t. d. 

B;uro i miPSZkRnie: 
' Pra9a 't11o ło I .IW 1 
............. jll .... 

Pieka1·nia do Wflna1~1& 
Je l do WVN~ l~łb r,rf'kłHOja W 

6n dm' 11· in p q 01 ~~ f , łłnrt . 
s• t! N 68 wsz, sr kll'm• pC'Itrz~ · 
bnerr:l pt:tyr ą•l<>rm (f rnu. ~rasrir t 

p:.fr rł· lrlł eh:) B t'tl'>'1• <h wial1o 
n 1 5 ' u ; ' ' 1 s ę 1 • z,. li (J n~ . 
lh w Carra N 10, 8 

-------------------------
Domini~ K&Jreoki 

Pul'\ki .~-ak ad iu·Hwieekł 
(JIIoa .&łevre tv. G 

Wielki W)'bur mat~:~r}ałów na ubl'tłDie 
lamówiunta wykonUJ6 lrię v.r razie po 
traaby w 2<~ go,hiny 

i'• ra ~twaraa tc.»waan. 
CENY N!SKlE 

-----------------------
Nasiona z Polski 
·są na składzie św1ete a naj. 

lepszych gatunków. -
Nasiona ·w ar?Jy'UI 

(Torebka 200 rs.) 
Br~kiew ~ buraki, cebula cyk o 

rja1 dynie, fasola szi}ar., groch: 
cuł.r., kalafjilry. kalarepkaJ kapu, 
sta (głowiasta, brukselska, czerwot 
na włoska), koperł majeran2k. 
n,c.t jadalny, ma.:chew, mdony 
muoztarda, og6rki1 pieczarki (zaJ 
ro· t ki, 1 cegiełka 1 mir.), pieprz, 
;>it traszka, pomidory, pory, rabar. 
be:, rzepka 2 mies.1 rzodki~wka 
l mies., sałata. selery, szparagi, 
sz_Jinak, truskawki (rozsada). 

:Nasiona kwiat6w 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber1 d~wonki, got, 
dz.iki, groszek pachnącyt lewkonja• 
l~te pysztzki, łubin kwiat, maciej· 
ka,. waki1 nasturejat ostró!ka, pło 
&n}k1 rezeda. sło;tecznik, itd., itd. 

Wysyłka koleją lub poczt' w 
granicach calej Brazylti. 

PAWEŁ NIKODEM 
Tr.wessa Zac!larias, ó -

- CUi<'TY'iA- Parana 

(;4S4 84(:08 
J~DObiS G i iospunda 

Fabryka mebli1 materacy1 kołder 
i pla:::,zc~y Dlf'przemakalnycb. Po· 
Biadd ccblt:! nowe i używane. 

Sp .;td~z nłl wwłaty. Przy ulicy 
l ae L\ł111 <;•; n. Hi-Telefon n. 889 

041 . 

«l4S.4 PB4Tr. 
Sldud w"'t~z)n ao p1saoia Be· 

rdo~trm i Corooa; maszvn do Jiw 
~ 't lll"" {ir • & kt:.;:) ~ ht:&;l!:lllOiUUfu < -

~~ :· uhc~ l :J dt t .vVembru n. 66·a . 
u~~ 

~~ .................. 
1 "cerVe)aria Cruzeiro" i 
G l Najlepszy browar w Kurytybie poleca ta i Da prowincji e 

l pawo własnego wrrobu po oajpraystQpniejssyck cenach marki Ql 
•Crazeiroc, •Pilsenc1 •Pombac, •lscarinha i inae. S 

Kapaje dla własnej alodowai j~mieA w roamaitej ilo6ei ! 
fi i płaci najlepsze ceny. B 
S KIJ&rft84- ł7AIX~ PGSW..U. lea' (G 
e , • 
&Y- 8fNIWIKI&actttCieeaat~a9 

ar. 

Apteka "Tiradentes" l 
• Walerego Wiśniewskiego ! 
~ . 
łl- Plac Tlradente~ !'. 37 li 
a • J: Bacznoś6 Koloniści polscy! :1 
~ W aptece te,, której właSCJcieł~m jeat PQtak, tozmowicie i.l 
• ! li SiQ w j~zyka ojczystym i zna1d~ecie ·zetaln'l obsłun. ,. 
~ . 
.. SWóJDOS\\'EGvl • . -
~••u~~·••••••••••••w•••••••~ , ................................................ . 
' Fb l . ' ' 1 a ry 'a cute~k o w l 
l AURORA" l * '' . • 
' ~ćzefa. :Z:ul1-. • 
l Wyrabla cukierki w najlepszych ptunkach i karmełi o~te w papier ~~ 
6 (.ballaa1

) we wuystkicb odmiauaeh. 

~ Ulica Ma:rt.i~n A.~f'onso ar. 16.. : 

C o r i t l b a - P ar a n a - B r a s i 1. t 
.................................................. t .... 

,,A UE.CEDORA'' 
Fabryka karmelków i cukierków r6tnego aatunka, tai~ 

egych i drotszych owiniQtych w papier (•ltallasc)1 malm., 
&owych, kokosowych, miętowvcb, cytr,Dowych, alnanuo. 
wych. troskawowych. bananowycli i mlecmych. 

Pr6cz tych mam jeszcze iane gatunki specya1De1 aowe 
ao formatu, ktOre w ka!dej chwili raoana nabyci po ce· 
uch bardzo przystępny(.b. 

Uprasza Bz. Rodakow o łaskawe przekonanie sit o tem, 
:te s-. Dajtańsze i najlepsze w Xurytybae. 

FraltUJłB.ek Aachot~tlllri. 

tOIUTIBA - Rua Cabral Nr. iJ - PARAN!. 

H .nqu_. ł,rc~on~aise' ot Ltahauos pour l..allłaa·i-p ua du Sud 
. Centr• : !łar11, lue Halevy 12 · 

Aaencja w Rotml, 
B r a & Y l j a - Pdjo : i. t aulo, łth> do Sanołro Santoa Cl.lrityba, Porto Alt· 

sro, Pernambuco, lto Grande, 
AgencJo : Arar-.uua, Barrotoa, Rtbodouro, Botuc:atu.. Casiaa, Esplrito Santo do 

Panhal; Jatu, Mocóc:a, Our:nlao, Paran•11Lla, Ponta Groaaa, ltir:tou'lo Preto, 
S Carloa, ó. Jose do Rao rardo 1 S )bnool. 

A r f e n t y n a - Aaenc:Jo : Buen 1 Ayrea 1 Rolario cse Santa Fa. 
C b l 11 • Valpanatao - Koreapundent;t: 

ł'BKU - Banco ltaliano·LaiDa, CaUao1 Chlaoba Alta, Mollodo, Areql.lipa. 
COLOMBIA - Banquo Ftan~aaae ot ltalionno du C<>lumbi•Bogeta, 

Zalnwia st• wuystk1e operac;e pieniwino», przy)m\lje się dopoa.yty n• 
twrmu1 ukreslont 1 na racbunei!. bh.rz.lłCY pł•c~tt n ':twyżau procenty 

A'~m:~a "~aniłi~ XX._ Cvmme"uu ltli.itiula Qli.,,.,i ''ti •~ własnym b)'dyn• 
kl.l pr,~· ulicy l~ de Mcwembrq, 

' 

NajwiQk"zy wynalazek dla leczenia &ytłllsu 
:E:l1.:x::1.:r ,,91.4'' 

UlAIII ~ JfarHowy lłoparlaaeat ara\VIa pu~Uuacce pialula u. 11 bdqt 
· 1911 Nku, Nr. lll 

Zwalcza skutecmie Iłyfilia bez oiebezpieczetlltwa dla injekcyj. lest ener, 
gicmym llrodkiem, ezyszcqcym krew i Iekar•twem wielkiej wartoact 
Jut przy utycia trzeeiej flauecakl, objaWJ choroby naw~t powUDiej. 
•zyeh: plarnl• fistuła, pryuo&e, Wl'ZE>dy i reumatysm, lllikaill jakby je ręq 
odjal. U 9G 1• mtażczym lenatyoh, któray za CJU6w bwalerskicb, chore 
wali na choroby_ sekretn.e cborobJ ta .pozostah, olaro~cmemi i to jeet 
pnycąn,, łe tysiące kobtet samfłłoycb 01erpl'ł na rosmatte niedomagaDla 
tobieoe, nie w:ł~llc supałnie, co te c .. oroby spowodowało. 

3 fiasaeczki wystarcq lUpetnie do odzyskam& WUZ810 zdrowia 
i uratowania waszych d;r;ieoi od prz)byych na~tqpstw. 

Dla d~eoi syfilistycznych jest .ELIXIR 9t4• najo41oowiedoiej 
a;e~ teltlltlłtwem, pooh~w'lt 'lie atakaja tołądka i jest prznemoym w 
atyctu. .ELIXIR 914 • oaby<: •oołna we wszystkich aptekao .. i skła 
dJtcb Aote ·mycb w "81'1llflji. « łłł6waF •kład .ttiYAo e Cła S, Pttałq, &.Y "Ie ~41e lM 

·15;,._ •;•)A)•,~>•x•'•>'.-'1 ~~rJ[~IIil8~1ł3łiJ~B 

&anowne Panie! 
W t~t~giJ (. i'h tzoli?.m uw•elmó s•e m ,t.,de od koiP-k m,.clnz• 
'Y<'h. ;Pł li n,nD li' ..... ~7><>f'ip FI r?x o "~~n \ TłN \ ł 

UJWaa prses MIU'edoWJ Dtpartaaent Zdrowia Pu~lłosnep. pia .. ua dAi& 18 
.. ..".. l~lł rokla. lfr. 17. 

•WiaKe-8edatłna• la&' Ja•lf·lvm znttD) •O l)todllkłem leczniczym, 
któl't!go llkut~k jest tlajazybP?lf!Q w lecM"niu nibdoutagafl kobiecych. 
Kolki liiaciezna leczy w ci&.gu ł cb i01izin. Utywany 16 dni przed 
porodem, ułatw•a poród, zmniej~za boleści porodowe i kolki, i sabea· 
piecza tycie kobtet pnad nllstępstwami krwotoków tak caf)~tycb pray 
por-vdaob. Przy 1aoycb ch•,robacil kob;ecycb .,Piaz., .8 .. •tlaa• 
clziala UWBie skuteoz11ie· i laczy W14&JHłk•o niedomagania kobiece, 
. Zaleca siQ lekarzom l akuszerkom • 

Jeiłyni depozytartuue: 
łiJai'P• & Cła Sio Paulo AnnfdaS&o Jolo Ul. 

~-~~·~~-""~11~fi1~-.,~_,tC~J ~~·a~m 
!lfł&lllliiS 

Towar•J•twa w ... aewallle Zec&•ar• Bo rak teJ 

"Chargaur's Raunisu i .su d Atlantiqua" 
Resutarne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwyRodniejsza statkami Jg. 

ksusowemi pospie9znymi, które odbywają podtót zą Sanlos 
do Francji w 11; dniach, oraz statkami specJalnie urztdzo• 
n~mi dla ~misraotów, k'órzy znajdą jak najwyiodoiejaze po• 
mJeBY.czente. 

Stalki mai• do dyspozvcji kabiny Ul klasy. 
Podr'i z Bordeaux. z Havre "Yb z Pallico do Gda6ta od 

bywa alo pocigami fraoGuskiemi ai do Dunkerque, a 1 Dunkerque 
do Gcla6łka 1tatka1Di komp. fran.:ua~ioj • Tran1atlantique•. W tea 
sposób uniknie 1i0 róinych nadużyć, na które nioru bywaJ• nara 
łeni nasi pauj!rtnrie na aranicy niemieckiej. 

Najbliższy , odjazd ·do Europy . 
Z •A.NTO. Z RIO D& .J.ł..IJIIR8 , 

•GROJX, 8 sierpnia 
•LU'fETIAc li alerpDia lł • 
•EVBEBc - • 11 c 
•HUEDICc i wrzeima 
•MAS.slLIAc 12 wrzdoia 12 września 

Bprzedaa biletów z Brazyłt\ do Polaki oraz 1 Polsti do 
łlrazylji t. za. (bilbeta cle cba•4ada). załatwia i bliłuycb. iD· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l .ui• 'X11vier ~ ·• 4. 1 • łf. i 1,. 

C A. S A H l C 8 ~ L S przy ulicy 16 de NoYemlno .N. 70. 
Załot. w 1897 przez Alfreda lroetta Bichels 

lla za",aze na eldadz•e wie1łi wy bOr tapelauy dla pai ·i 
z:1bawek, materJałow. przedmioty właściwe na presenty, oraz;aa _.,.& ....... 

Warto ,przekonać sit oeoblicie o dobroci towarów jako teł 0 
kich ceoacb : . 011 

Handel) Polski 
w Bano Ereehtm Rio Or. •· 
Wlad1J1Jlawa Obroślaka. 

Nowe sprowadzony wielki wybOr towarów metrowycb1 jakotac 
dzi rołniczych1 kucbeonych i wszelkich drobiazgów. Kupuję orotlotlł 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny .. 
Adree: Władysław Obroślak 

r----t- ~...;."~'" ~ .......... _~;...-

-
PENU 

"Gazety 
wynos. 
w rn 
tV ArtrE 
.\n p( 

Wych1 
razy 
dzień· 
i sobo 
danie 

N. 
·~ 

"ez /ł;; 

w p 

Zaś 
rów i 
marne 


	2_534_0_0_121-00257
	2_534_0_0_121-00258
	2_534_0_0_121-00259
	2_534_0_0_121-00260

