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wy bu hu wojiDY światowej.~ 

Podróż p. Mac Donalda do Paryża do pe
wnego stopnia zażegnała burzę. Wyniki na. 
rad pa:yskich zostały ogłoszone w 8 arty· 
kułach i zapowiedziały zwołanie konft:rencji 
na 16 lipca. 

poselskich poprzedzić wizyta prezydenta W oj
ci echo Nskiego. Wszystko to są plany, które 
będą rnogły być urzeczywistnione po zała
twiemu aktualnych spraw międzynarodo· 
wy ch. 

Niedawno minęło l O lat od zabójstwa ar- Zdaje się, że po naradach paryskich front' 
cyksięcia austrjackiego Ferdynanda w Sera- przeciwniemiecki wzmógł się więcej, chociaż NA S PRO W ADZENIE ZWŁOK 
jewie, pięc lat od podpisania traktatu wer- Anglja w dalszym ciągu broniła sprawy nie SIENKIEWICZA. 
salskiego, przy końcu zaś miesiąca lipca b.r. mieckiej. Zaproszono nawet Niemców na Napływają 1-uż ofiary na koszta sprowa 
minęło dziesięć lat od wybuchu wojny. N aro- konferencję. 
dy, których dążenie traktat wersalski zaspo- dzenia ze Szwajcarji do kraju zwłok wiei· 
koił, obchodzą te rocznice z radością, te za5 Sprawa bezpieczeństwa, o którą tak cho- kiego pisarza naszege ś. p. Henryka Sien-
narody, którym wojna i pokój wersalski ma- dz! francji i Polsce, była tylko ogólnikowo kiewicza. Do komitet~, który zajmuje się tą 
ło lub nic nie dał, w dniu rocznic zastana- omawiana w Paryżu, a w Londynie posła- sprawą, ttapływają prócz ofiar pieniężnych 
wiają się nad sposobami dopięcia swoich nowiono przyjęcie planu Davesa i opuszcze- zgłoszenia bezpła1nego wykonania potrzeb
celów. Jedne z nich 1-ako środek skuteczny nie zagłębia Ruhry przez wojska okupacyj- nych robót. Budowniczy Jakimowicz zrobił 

gle prócz warkotu latawca rozpaczliwy krzyk 
ludzki. Spojrzeli do góry: olbrzymi latawiec 
kotysał się na wszystkie strony, to opa lał, 
to znów się wznosił. Jakiś człowiek wyglą
dał przez okno izdebki · i pr Leraźliwym g o
sem wzywał pomocy. Nastąpiły dwa silne 
wybuchy. Lotnik wyskaczył wprost na 7ie· 

· mię, a podróżny schwycił się jeno mocnir.!j 
oi<:na. W tejże chwili latawiec wywinął 'q. 

ziołka i z 40 albo 50 łokci runął na zitmic..; 
Nastąpiło jeszcze kilka wybuchów benzyny 
i wszystko ucichło. Ody nadbiegli ludzte, 
obaj podróżni nie żyli. Pod szczątkam i .la
tawca leżało ciało lekarza francuskiego I e
leja z roztrzaskaną czaszką; obok l e ż,\ y 
zwłoki .. młodego lotnika. Klem~nta. ne w ciągu jednego roku. Postanowienia te bezpłatnie plan gcobqwca w podziemiach 

up~trują ~rzyszłą ;~iry~t. może 0 wiele~!~~~- przyjęły i Niem:;y i francja. Konferencja kościoła katedralnego Sw. jana w Warsza
m~dJszą 0 • rl~pr~e nieJ,, thnne l~nowu d d Ye londyńska ustanowiła również kary na Niem- wie, gdzie złożone będą zwłoki Sienkiewi· KŁAJ PEDA CHCE ZBROjNĄ RĘKĄ 
wt zą ostągmęcte swotc ce ow na ro z d b t . k ł h b . . d ółk b d. 1 f ł STAROAC WIĘZY LITEWSKE. k · p kó · · · h rogów i 1 cy, g Y Y e me wy ona V swyc zo owlą· l cza, a Je na sp a u o w a na zao tarowa a 
po <?JU. 0 , l wtęc ma swotc w zań, dotyczących zapłacenia odszkodowań i się zbudować własnym kosztem grobowiec. Litewskie wiadze p'Jlicyjne w Kłajpcdzic 
sw~ch . obro~cóhw. . . 1 t od zakończenia innych, pozostających w związku z wojną Jeden z zakładów przewozowych przyrzekł otrzymały dokładnie udowodniony materjał 

. ctągu yc ~~~ctu. a . 't kon- światową. Zdaje się, że największe korzy- bezpłatną pomoc w przewie.:ieniu zwło~ ze o przygotowująceru się J)owstaniu niemte-
WOJnY. st~le od~ywa), stę naJr~z~al :z~·s·e i ści z ostatniej Konferencji londyńskiej wy- Szwajcarji, a dwa zakłady pogrzebowe war- ckiem w Kłajpedzie. - Policja uczyniła da· 
ferenCJe 1 pr:acują rozn~go ro l~aJU 0 1 lt niosły Niemcy, d::ięki polityce angielskiej. szawskie ofiarowały się urząd2.ić pogrzeb w leko idące przygotowania. Silne, mocne pa
rady: komt~Ja repar~CYJ~a ~zy 1 naprawy e- franqa i Belgjawycofają swe wojska z Nad- Warszawie własnym kosztem. Potrzebne są trale przebiega]a ulice mtasta. Specjalna dy
gg, c~ w6n~ z~p~ adk ?miSJa. rzec~ozna~· renji, to jest utracą jedyną pewną gwarancję jednak i ofiary pieniężne, bo za przewóz żurna k0mpanja· stale trzymana jest w pcł· 
ci w ó 0 z a ~m~ .. ~o d. 0t• ~aJ~cyk~ na · otrzymania odszkodowania, a czy Niemcy zwłok ze Szwajcarji do granicy Polski wy· l nym rynsztunku i w tełmach w pogotovv; u. 
u zr t wno:vazeme u z: t ~lemtec 1 

1~go or.~z. zechcą spełnić swe zobowiązania i czy za- padnie zapłacić sporo kolejom zagranicznym. Statki wojenne patrolują na rzece i w por-
ro~pt·r~em~ sp:~wy :~~ma ,wa u Y m · płacą odszkodowanie - to wielki znak za- cie. - Te wojskowe zarządzenia iitewskie 
mtec leJ. .0~lSJa 0 s. 0 .owan, maJąca n~ pytania. NIESZCZĘS'C(E Z LATAWCEM. wstrzymały insurgentów od wywołania ro?.-
cel~ ściągmęcie od NtemJec o~szk<;>dow:m ruchów. Planują oni jednak urządzić Li twi-
w.o1_ennych, , Rada Arnba:adorow 1 R~d~ Codzień odchodzą teraz z Warszawy la- nom w Kłajpedzie noc św. Bartłomieja. _ 
~1g1 Narodow .. To. ~~zys~ko dowo z1, 'ffł.a-' "'""'"""- - ~-- l 'n"'llki. tawce, które przewożą podróżnych i listy do Komisarz litewski Budrys bardzo często 11 
;;:e sprawa pokOJU me Jest Jeszcze ugrun- * Q.\t@IVJii _l ~"' Krakowa, Lwowa i Gdańska, oraz do Pa- daje się do Kowna z żądaniem zastosowa-
towana. . , . . ryża. ·od czasu urządzenia takich podróży; nia decydujących środków. Główny działacz 

Do rz~du konferen~~J, z ktorych_ meJed~a . WlZYT A PREZYDENTA FRANCJf to jest od pięciu lat, nie było dotychczas w litewski w Kłajpedzie, Oajgalant, podczas 
~była Sił w. Londym..., p~zychoddz! obecn~e l W POLSCE. Polsce ani jednego nieszczęścia z podróżny· wizyty min. ks. Krupawincjusza w Przytu-
Jeszcze ostatma Konferenqa l~ n ynska, kto- . mi, bo !atawce dla podróżnych lecą spokoj- tach zwrócił jego uwagę na to, że w: ród 
ra ~brado~ał~ w samą. ro~zn.Ic_ę wybl!ch_u Prezydent D<;>umergue. zam!~rza.w przy- nie i nizko nad ziemią. Dopiero teraz zda ludności niemieckiej wre i przygotowuje 5 ·!! 

WOJny. . Nl~ktorzy tak. w~elkte ]~] przypl~Ufą s~.łym .roku, ~ de na~ tą~ t stablltz~~Ja S) tu a- rzyło się tuż pod Warszawą pierwsze takie do powstania na skutek rozgoryczenia na 
znaczeme, ze nazywają )ą drugtm po WOJme 

1 
LJI palttyczneJ odbyc ktlb podrozy zagra- nieszczęście. O godzinie 3-ej po południu rząd Iitewsk' 

ostatniej pokojem- pokoJem londyńskim. nicę. Między innymi jest przewidziana rów- dnia 14 lipca wzbił się w powietrze z lo- - · 1
" 

Tę ostatnią konferencję od wielu innych nież podróż jego do Czech i Polski. Podróż tniska mokotowskiego w Warsz~wie wielki ZBOŻE POLSKIE PRZEZ GDAŃSK. 
ją poprzedzających wyróżniał udział przed- taką odbyłby niewątpliwie Millerand jeszcze latawiec, .który może unieść naraz 6 osób. 
sta\.l!iciela Ameryki, która dotychczas nie w bieiącym roku, gdyby niespodziewany Prócz kierownika francuza był w nim tylko 
brała udziału w obradach europejskich. Ja- zwrot w sytuacji politycznej nie był stanął jeden podróżny, też francuz, lekarz, który 
kie jednak dała wyniki konferencja londyń- na przeszkodzie. w·stępne pertraktacje w chciał latawcem w ciągu jednego dnia prze
ska, trudno jeszcze przewidzieć, a już samo sprawie wyjazdu prezydenta DoLtmergue'a lecieć z Warszawy d0 Paryża. Zaledwie la
jej zwołanie nasunęło wiele trudności. Po- do Polski mają być wszczęte ewentualnie tawiec uniósł się w powietrze i uleciał nie
stępowanie rządu angielskiego o mało nie jeszcze pod koniec bieżącego roku, Wizytę daleko, gdy coś się w nim widocznie po
doprowadziło do zaniechania konferencji. Doumergue'a ma zdaniem francuskich kó~ l psuło. Mieszkańcy wsi Okęcia usłyszeli na-

Transporty zboża polskiego przez Gdańsk 
za granicę idą na wielką skalę. W ostatnieh 
dniach szereg firm polskich załadował 15 
okrętów zboża z przezn3czeniem głównic 
do Danji, Szwecji i finlandji. Załadowano 
14 statków żyta i l statek jęczmienia. 

~~~~~====~====~~====~-

w alce c miljo ~y~ kojówki mO)Hj m '<:ochy . . brab.ny Olgi . Sądzi) f ~l e gdziet tam l Co si~ pacu śni 1 - iry- przejdzia, gdy si~ wszystkie Durze i walki uci!j.lfh 
bowiem. ~e p"zez tę d1:iewc~yo~ n•eJedno dowie 1 tuje •M )Jga -Hrabia 11ię cl:ace na mnie zemścić a oddam się panu ciałem i duszll i uszczęśliwi~ pana 
dziać s1ę b~d1.ie m1·~na. . · j~:teh ,., :stra i oaueczona jego z poi mej mocy by tak, jak pan na to zasłu~yl. 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Z-tsto<~u 1ę ..;,ę do tego tyczenia, oa 1ie brt'bio. uciekly to go tylłro jeszcze w k~O~tanowieniu jego Czule te i słodkie jej słowa poparte czaru;ącym 
przez Jer7 "'"'" Rornes'l'. - Dobrze 1 A terat prost~ odt::jść, bo mam wspierać będą Wtedy i ona wystąpią ze skargą uśmiechem i namiętnem spojrzeniem, upajają baro-

208 je~zcze walna listy do pil!anh przeci" ,, mnie i zacznil si~ na nowo wszystkie na i w zachwyt go wprowadzają. 
Słu,I\CY wyeh d i pr~e"' ch"'i ę trwa mi czfl Zamaskowllny slutący odchodzi. a hrabi& siada kłamliw. oczerniaRia przeciwko mnie ~ dawnych Objąwszy cudnił kobietę swojemi ramionami, 

nie Hrttl•ia IJf~ucb"dza s•(} szyukim kroku:~m po do biurka i od,.,isuja Ritterowi Skończywszy wataje czasów Nie trudno się dómyśleE, co za l&s mnie przyciska on ją namiętnie okrywa twarz jej C''rf'ł 
pokoju i W!doczuL opanować eię stera. ou i udaje się do buduaru Olgi, czekfJ. cymi pocałunkami. 

Przebrany za słlliące"o taJDY aJPnt ogląda tym • • • • • . . • • • • Olga milknie i patrzy smutno przed siebie. Jest Olga nie broni mu się. 
czasem biurko i szepcze cot oiflwyraftlJe jakadyby W buduarze hrabiny Olgi anajduje ai~ tymcza- ona okr"pnie przygnębiona. Wybladły i zalęlmi9ny W głębi serca pozostaje fednak zimna i obrn· 
do aiebte, potrzą'laj"c przytam głową. sem gość. Jest t,o baron FoeLreo, który jej donoa1, obrzuea baron pł,ltnlł kobietą niepewnym, niewy- chowana. Nam!ętne pieszczoty barona bt11za w n oj 

- Jest to okropnia n:ezg-abntt robota, panie że hrabia był u oiego ra~nym wzrokiem. ' ra~zej- wstręt i obrzydzenie, umie ona jednak r·o 
)lrabio, To nie móał być zawodowy zlodzi~J-mówi N e wiem, czego hrabia włAściwie cbci.:1ł - - Nie mam na to rady, kochaBil Olgo - wy miqtrzowsku ukryć ·prawdziwe uczucie swoje pod 
on po chwili. ko:fic?.y on. - Nie zastał on mn•e bow1em w domu. cedza on przez zęby. - Jedyne, co byro pilni mógł maską inilości, o której serce je! nic nie wie. 

Hrabia odpowiada mu tylko siinieniem głowy O,:y s&ę moźe coś ważnei,> wydHr;r.yło ? porad1.ió to jest ucieczka i . . . Pada ona na krzeszto, a baron rzuca si~ pr .. ui 
i dalej myśli\ widoczoie pracuje. O, nieJedno - wzdycha g ga przv~n12bfona Olga przerywa mu gniewnym ruchem ręki. Pod Bili· na kolana. Oszołomiony i drtący z namiętno C't 

Nagle zatrzymu]a on aiQ w chodzie i achyliwszy Ztemta siQ z pod stóp moich usuwa Hrabia Jest nosi ona stę ze stanowczością, a oczy jej błyskajłl szepcze on jej t'rzysięgi i zaklęcia miłosne, pożet· -
Bill D& podłogą, podnosi z dywana brylantowił l&pil mi wroaiem i przygotowuje się na moJ~ zgubQ l n enawistnie. l }Ile .ill wzrokiem i obejmując piękne jeJ ciało. 
tę od włosów. - To mu sitt nie uda - pt~ciesza ją bar n - - N:e l Nie chcę ja stchórzyć i w mysill dziurę Uśmiechając się z zadowolenia, głaszcze go O • 1 

8ah,da on ill na wazyatkie strony, a dziwny Ma pani we mnie obrońcę, kocbana Olgo ! Ja cbętntP siQ cbowdć Wtem ta to będzie rozpaczliwa walka -białfl, wysmuklą swą ręką po głowie i -wlosac: 1, 

uroiech okala jego usta. aycse dla pani poświocę. t :cdaje mi się, że w n1ej nawet na pana liczyć nie działając- na niego dotknięciem tem, jak silny prqri 
Spodziewatem siQ tego - azapcze on. - - Tu nawet i pana pomoc już nic nie pomole mogę - riodaje ona iromcznie. - Nie przypuszczam elektryc~nr. Zwodniczo ?piękna ta kobieta ocz,lro 

Tak. tak 1 Ona widocznie tu lis~n detektywa poszu.l mnJ pr:;:yjac1elu - lamar,tuJe Ulga - pan t~am aby pan miał dość odwagi, naprawdę coli dla m~ie wuje go tak, M serco gwałtownie mu bije, a kr(lw' 
kiwała. A pieni!ldze? No, te jej sio dobrze pr1.v o.Jwet 1• st w Piebezpieczeństwie Brabta ko~tyuuje zaryzykować. jak Jawa po ~yłach mu krl}ży. 
dadzą - azepcze on gniewnie przez zęby. - O, tnraz dzieło b?.rcma Marwitza. Zna pan przeciet tę O. nieeb tak pani nie mówi, kocbana Olgo - Co mam czynić~ - szepcze on. - Nioch 
tmija t h•sto Ję i nie potrzebuJę panu tu duto tłumaczyć. - woła baron namiętnie. - Czyż nie dałam pani pani mną rozporz!łdza, Jajdroższa Olgo. 

Ajent policy·oy widzi jego wzburzenie i słyszy - Hm l · mruczy baron Foebren. - StRło ju:t dowodów wierności i uległości ? Niech pani żąda, - , Obmyślałam wszystko i widzQ teraz jasno, 
t nie mogił~ jedn&k słów jego :~.rozumieć Spo !!ię ź~e, że pani z ~iostrą i nar~~czonlł hrabiego tak co pan~ t!lko chce, a ja wszystko uc_zynię. Ntech te tylko jedna ~~t dla nas droga ratunku - za-

nap ' tel b.- laotow sz ilk w je 0 r ku lecz tle s1~ obaszlą l Nae chcę pam Jednak teraz z tego pani m1łośc m11 teraz na próbę wystawt. czyna ona powoli t z rozwagą. 
:tr7!~a :t~o niooi!,o. .trw~ ~J'i.ę, brabfa w~et' zna· wyrz.utu ro~ić -urywa o.n. '!idząc oburzoną min~ . - .Pao rz~cz.ywiście wie~e dla mnie fut· uczy· ~ Jakat to drog.1 ?. P?wiedz, najukochat'tsl.a 
0 ion!' cor us delicti chowa starannie. ~r!lbmy Olga -:- Spr~wa Jes.t J6~nak bardzo grozn:a mł, !116J pr~yJame~u - mówi ~iga z czarow~ym moja - nalega ?n. namt~tme. . . . 
łez _ Cz ~ti an hrabia domyśla kto tym złodzia t J.etehbr hrabta pantą pnbh~znte oskarzył, to weJ uśmiechem t pod.aJe mu s?rdecz~1e _;ęk~ . - Wte~ --.Ta, by najmebezpie~l':nteJszego. m1 .człow10ka 
j b ~ J * ę ?p_ bada policiant • d~te pam w okropne połoteme. te:t, Jak szczerą 1 gorącą )est mtło§c pana dla mme z drogt usunąć - wymaw1a Olga meugu~tym, "ta' 
em Y mo • ~ • - O to się właśnie obawiam Wiem bowiem, i spodziewam się te mię pan teraz w największem n<.wczym tonem. - A tym człowiekiem jest hrabia. 

- Tak jest l Znam go nawet - odpowia•la te hrabia knuje zemstę przeeiwkf) mnie i panu. utr&pien.u i niebezpieczeilstwie mojem nie opuśd. Baron patrzy na nią przeraiony, a słowa jc'1 
llrabia. - Lecz zostawmy spraw~ tę, na razie w - Pr.i!ec,wko maie? Co~ on mnie właściwie Będzu1 pan walczył ze mnlł i za mme, nieprawdat? działają jakby zimny tusz na namiętne jego unie-
spokoju. · ma do zarzucenia ? - Mo:te pan1 na mnie liczyć ! - tapewoia irt sieoia. 

Ajent polieyjny zastanawia eh~ nad słowami - Widzi oo w panu mego sprzymierzeńca, a baron g1rąco. - Do ostatn1ego tchnienia mego • - Co ••• pani tern chce powiedzieć! ·- bel-
hrabiego i nie wie, co one znaczyó meją. to mu wystarcza życia nu!P~Q du pani. Mate pani się na mnie zu· koce on zmi~azany. 

- A co do pieni~zy, panie brabio - wtrąca Baron rob1 bardzo zaambarasowaną minę Wi pełnie SN!ścić - Czyt pan nie rozumie? - szepcze ona i pr· 
00 zDów. docznie przykro i markotno mu się robi. - D-.i~kuję panu, kochany przyja~ielu l mówi chyla się do niego z czarujfłcą pieszczotą. -~ On 

- Ta mi nie przepadną - brzmi krótka od• - Bóg wie, co za skandal z tego wyniknie ona pozornie wzruszona - Ofi>iroość psna jest musi umrze6, , 
powieda hrabiego, który zwraca rozmowę na inny wybucha on gniewnie. - Có~ my teraz poczniemy, rzeczyw,ście wzrus~ajlłca. Teraz dopiero widzQ, jak 
przedmiot i wreszcie dod~je: . . kochana Olgo l Czyż nie możnaby jedzcze wszystkie· mme p~n koc~!!-! J.ą4v0Jllll ~em stariipfe:rn będziG 

- fta.dztlbym paDU ZJednać BObie przyja:l(l po· go p1 dobrdmU załatwić l . M"az pnn'a u'Sici'~włć. (j~ nrebezpi'e'e'ze'tl-ifw'o 
{Oi!!g dalszy nastąp· ) 
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DR. ALLEGBET1'1 FILIIO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Speci t•osć: eboroby kobiece i dzie• 
tinn~>. Pn:yj!r.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul. Com
mend•dor Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

o 2 

Różne iadomości. 

T RAGICZNY ZGON FOLSKIEGO 
PI~AHZA W PARYZU. 

C~ła kolonja polska w Paryżu ZO• 

~tał wstr::iiśni~ta drAmatem ponurym. 
który si~ rozegral w szpitalu Paul 
Brousse znajdujęcym si~ na przedmie
śc u pary~ktem V •lleiuit, Oto kilka 
5:coz:cgółów autentyczn}"Ch tej tragetłji, o 
ktt)reJ donoszą p.sma polskie. Zdolny 
powieściopisarz i ktytyk artystyczny śp. 
Jan Zy:r.no ski wyJechal do Paryża za 
rad~& lekarzy, którzy O!ltatnią słabi& 
nadziej~ na jego wyzdrowienie, pokła· 
dali w kurtlcji za pomoclł naświetlania 
radem. U mieszczono go w SZ?italu 
Paul Brous!e·a, gdzie .zjechała wkrótc:e 
jego n&rzeczona p. Stanisława Umlń· 
ska, wybitna i ceniona artystka Teatru 
Polsk:ego Oboje lllczylo gl~bokie wspa· 
n1ałe uc:~:ucte, to też \)OCIJimo grożne1o 
stan u choregó od tył sie w szpitalu 
cichy ślub 1 młoda małźonka cał4 du· 
szą oddała sit; piel~gnowaniu m~ła. 
Ale nieubłaga!la eboroba - rak w D
łfldku - czyniła za~trauaj4ce posttPY· 
Użyto 6rodk6w he::oiczny~h. S. p. J 
Zyznowskiego poddawano naświetlaniu 
radem po 12 godzin dziennie, h&~ie 
z zastrzykiwamem mu serum, gdy nor
malnie pacjent nie jest zdolny WflUJ· 
m~ć dłużej ponad trzy godziny. 

Bardzo żywotny organizm walczył 
po bohatersku ze śmierci4. Dla doda
nia mu sił w tej bolesnej i nader wy· 
czerpuj4cej kuracji pani Umińaka· 
Zyznawska poddała sh~ transfusji lmll'l. 
Cały personał szpitala wyraża alt ~ 
podziwem o jej bezgrani~znem poświt· 
c:eniu z jakiem, pomimo ogromnego 
osłabienia, opiekowała si~ chorym m~· 
żem. W przeciągu miesi4ca nie odstfł 
pila od jego wezgłowia, nie wyssła ani 
ruu na miaJto, nie zażyła żadnego 
apoczynku. :Nie odrażały jej ani rany, 
któremi pokryte było ciało przepalone 
promieniami radu, ani zaduch .towa· 
nyszący w CJStatnim stadjum tej strasz. 
nej choroby. Jednego tylko znieść dłu· 
:i.eJ nie zdołała: cierpiet. nadludr.kicb 
m~żs, który wił s!~ w m~ezarni"łl. 
gryząc t~ob\e rvce, ~ napełniaj~&~: przera~ 
żl:wyw j~kiem sale spitalnlł. Wielo
krotnie już domagał si~ od żony, aby 
zak~Jńczyta jego cierpienia. Musiała 
wreszcie dać mu to obietnic:'#, gdy wszel• 
ka nadzieja b~dzie stracona. Przed paru 
dni&mi udała si~ ona do lekarza szpl· 
lala w tf"lwarzystwie pewnej ;tnajomej, 
ponieważ p. Żyznowska j~;zykiem fran• 
cuskim prawie nie włada. Lekarz 
przyznal, że mąż jej jest sttacony, że 
w krótce zapewne zacznie si~ aaonja, 
.która b , dzie strannie bolesna i może 
trwsć par~ tygodni. Potwolil też odtąd 
na zestrzykiwanie mu morfiny na znie· 
czuleme, czemu dotychczas sit; sprze· 
CJWiał, 

Wyczerpana ftzycznie U!tawiczmem 
c:zuwaniem przy łożu chorego, dopro
w adzona. do Jgran:c obłodu widokiem 
t .>rlury okrutnej, na jaki} przez długie 
prtyszłe tygodnie miał być skazany 
uk~.chany nadewuystko człowiek, zda
by a si~ pani Żyznowska pod wpły• 
w em rozpaczy na czyn, który jedni 
mogą uważać z! szaleństwo, inni za 
bohttterstwo. Spełniła wolo swego mo
ża, który żądał od niej skrócenia swe· 
go m~czeństwa, skoro zgaśnie ostatni 
blady promyk nadziei. Po zutr%yknl;· 
::1u morf ny ś. p. Zyznawski zasn4ł i 
wtedy ukl~kłszy przed nim p. Umit\ska 
Zyżnowska odwracając głowę, strzelila 
doń z rewolweru. Intencją jej było 
zakończyć również z s Jbą; ale powrotna 
reakc, swiadomośct, pn.erałonie WO· 
hec popełnionego btłdź co bradź mordu 
:przekroczyło jej siły. Z głuchym okrzy. 
kiem: :~~~~ab1łam go, zabiłam go, żeby 
11i~ nie m~czył !c zbiegła na dalsze 
pi~tro, gubrą~ po drodze rewolwer ł 
upadła bez czucia. S. p. J. żyżnowsltl 
me wr~.cnj!łc do przytomności po kró• 
tki~j agon)i skonał. 

P. Umińska-Żyznowska. d!& skrócenia 
m~~za.rń m~ża popełniła "zbrodnit,.lltórra 
ao1 boskie, ani ludzkie orawa nie uspra· 
wiedliwuaj,. Dziś złaman& ~ompletnłe tra 
gicmym1 wypadkami znajduJe RiO w 1t11 
nie n1epokoJqcoj apatjl i prostracji nie 
przyjmujfiC prawie posiłku Muszrajej :r.:a· 
strzykiwać morfino, by mogła zdyl! 
trocho snu. W otoczeniu jej obawiajfł 
sio prześladuJącej ją uparcie myśli o 
:samobójstwie. Z dosk .nd[i oboj-;tnoścł4 
z odcJEn·em niemal ukrytej ironji slu
chs rozmow o przyszłym pro~sle, o 
przygotowaniu ,należytej obrony 14do
wej. Zrobiła ofiarę ze •wego młodego 
ży~ra, żeby uratować ukochanego mpa 
od katuszy strasznogo konania. Cóż 
mogą marne rroc:edury ludzkie wobec 
t • vhunału n•jwyższego własnego SU• 
:n ęnbil Blada, jak chusta, bu kropli 

krwi skrzepła w kitnień twar' Nioby, 
w obłoku czarnym bujnyc:h splfłtanych 
włosów, szeroko rozwarte szafiry 
oczu, nierucltome, osłupiałe, pr1ed wi-
114 groźml, spojrzenie nle widzące -
co powraca z trudem - z daleka, gdy 
ktoś stswia głośno pytanie- w takim 
oto stanie znajduje si~ świetna arty· 
stka jedna z ulubienic publiczności 
warszawskiej. I nikły cień usmle~~u, 
który poruszył wargi zbielałe przy 
marmurowym zaziemskim spokoju zlo· 
dowaciałego bł~kitu żrenic miał w sa 
bie coś roidzieraj,cego, porus:ujflceao 
do głebi. 

Zarząd i obsługa szpitala Paul Brous· 
se'a otoc%yły jak najserdeczniejszli o· 
piek<i zarówn(.) ś. p. J. Zyznowsk!eso 
podC:zas jego ~oroby, tak ter•z JegO 
żon9, która dzipl temu tylko ~ostaje 
prowizoryC'&Ilie w hospicjum V11lejuit 
zamiast być przenieAiOnfł do wiczlen• 
nego §zpitala St. Lazare. Za t4 tr?skt 
o naszyc:h wybitnych rodaków należy 
im si~ szczerze .Bóg zapłać•. Prasa 
francuska pośwtociła opisowi tej tra· 
gedJi całe k.:>Jumny, przepełnione WY,· 
ra.uat głobokieao współczuci• dla p. 
S. Żyznowsklej. 

-------------------------
TELE GRAMY 

Polsk.a.- Donoaza z Warsza• 
wy, te na zamku kró!ewskim otwar• 
ty został • it:d&ynarodowy zjazd 
profesorśw szkół średnich, które• 
go celem ie&t ujednostajnienie naa· 
ki w szkołach. Na zlud ten przy. 
było około 100 delt>gatów, przed· 
stawicieli nauczycieli 13 patistw. 

Pierwste posiedzenie otworzył 
i mo przewodniczył prezydent Rze. 
czypospolitej Polsłtiej p. Stallista w 
Wojciechowski. 

- Kore8p0Ddent angielskiego 
dzienn.ika »Ti.me&c w Warszawie 
donosi. te baodyci rosyjscy, którzy 
napadają i rabuj~ wschodnie gra 
nice Polskit zamordowali stra~nłka 
granicznego w okolicy Wilinji. 
~ Donoo-z, z Warszawy, że u• 

dzibł Brazylji w mi~Z'lnarodowym 
Zjetdzie profesorów (obecnie od· 
bywaj~ym sią w Warszawie) hył 
przedmiotem sympatycznych ko• 
mentarzy ze elleny prasy polskiej 
i k6ł arzędowych. 

P. Prezydeot Wojciechowski WY• 
raził osobiście podziękowanie za 
ten udział p. ministrowi Aleebiade· 
iłOwi Pe<;aDha, jako apecjalnema 
delegatowi Brazylji1 po mowie te· 
got1 wygłoszonej przy otwarcia 
ZJazdu.: 

Delegat brazylijski przedstawił 
na tym Zjeździe projekt t~~roszczo · 
nego nauczania. dla możliwego 
zastosowania go we wszystkich 
krajach. 

Prasa uznała projekt p. Dra. Al• 
cebiadesa Peyaoha Jako jasny i 
bard~o ważny dla ~cy obecnego 
Zjazdu. 

Rosja. - Dono.-Jzą z Moskwy, 
że sowiecki trybunał wojskowy 
skazał ~a karQ śmierci sławnego 
bandyt~ (?) i zbrcdniarza (?) Bory· 
sa Sawinkowa, jednego z naczel 
ników kontrrewolucjiJ który w wa~· 
kach prztciw sowietom wspierał 
getterałów antyaswieckicb Kolcza• 
ka i DeailiDa, a tak~e i Pełaków1 
T:ybanał ~aak zwrócił ~iQ do r~· 
du z prośba o zamienienie wyroku 
8młerci na wi~enie, a to ze wzgle. 
da na te, łe Sawibków za czasów 
panowania cara orz~dził zamach 
na hr, Plehwego oraz usiłował wy
saUit w powietm okret wojenny, 
na którym podr6tował ear Mikołaj 
ll,-zaś opór zbrojny Kolczaka i 
Denlklna m6gł usprawiedliwi6 za• 
miary Sa winkowa przez wzgląd1 
ie masy ładowe nie były zadowo. 
łeoe z rzą46w sowieckich. 

Na rozprawie sądowej byli .o. 
hecni kalllisarze ludowi Radek i 
Kamłeaew oraz w~ierski komuni· 
sta Bela Kahn. Sawinkowa oskar• 
Ilono tei, te etrzymywał zapomogi 
od byłego Naczelnika Piłsadskiego i 
prezydeata Czechosłowacji, Mas· 
saryka. 

(Sawink6w oie był bandytą, lecz 
ministrem za rz,dów Kerflńskiegu. 
P. B.) 

- Z Moskwy donosza, te rząd 
sowiecki zamienił nu 10 lat wię 
zie·nia karę jwierci, Dll któr~ brt 

v.as~dzooy rewolucjonista Sawinkaw 
który bvł szefem wojsk białych i 
sw~go czasu usiłował zamordować 
Lanina i Trockiego.' 

- Z Rygi donos:-;:1\, że mobili• 
zacja wojsk sowieck ·h na granicy 
Pol:iki i Rumunji1 ·jest zaledwie 
cześciow~. 

- Z Moskwy donoszą. że rada 
komisarzy ludu ogłasza1 że socja· 
liści mniejszości ( • minoritarios c) 
zorganizowali potajemnie nowe za.· 
burzenia w niektórych stronach 
Georgji1 i dokonali ataku przeciw 
Tchiaturi. Ruc!.l ten jednak jui jest 
opanowany" a głównych sprawców 
zaburzeń uwięziono. 

Niemcy .. -Rada państwa Rze 
szy niemieckiej zatwierdziła 248 
głosami ~rzeciw 171 projekt utwo• 
rzenia oanka emisyjnego w złocie, 
zlikwidowania banku rentowego i 
bicia monet. 

Projekty dotyczące zobowi~tzań 
.,rzemysłowrcb i . fankcjonsrjuszy 
kolejowych zostały przyj~te 247 
cłosami przeciw 173. 

- Z Pragi czeskiej doneszą1 
że uwi(~ieni na Węirzecb przy
puszczalni mordercy byłego mini• 
stra niemieckiego Erzbergera zdo• 
łali uciec z więzienia. 

- Rada państwa uchwaliła 314 
głosami przeciw 27 prawo kolejo• 
we1 wymagane planem Dawesa 
czyli miQdzynarodowej komisji 
znawców finansowych. 

- Kanclerz Marx uznał oficjał. 
nie odpowiedzialnoSć Niemiec za 
wojnę światową., tłomacząc, że by· 
ła ona spowodowana wymaganiami 
narodowców niemieckich. M~rx po. 
dzi«=kował wsz}stkiL"'l deputowanym 
za zatwierdztnie planu Dawesa 
oświadczając. że Rada państwa 
wypełnjła swój obowiązek stojący 
w zwi!}zku z odpowiedzialnością 
za wojnfJ awiątową, gdyż bez tego 
nie mogłobi nastąpić pogodzeme 
si~ J zbratanie wszystkich narodów. 
NadmieDił również kander; Marx1 

że nie zas żadnego r,świauczen,a 
państw sprzymierzonych. któreby 
u~nawało Ni~mcy jako odpowie· 
dzi lne za wojoe światową i :te 
b;łby C7.&S, aby Nismcy zostały 
zwolnióne od tego faszywego oskar· 
~enia1 które przeciw n•m ściąp,o~ło 
na zawsze pot~pienie c&łego świata. 

·- Zgodnie z planem Dawesa 
Niemcy złożyły w Banku państwo· 
wym 20 miljonów marek w sło. 
cie1 przeznaczonych _na spłacenie 
odszkodowań. 

Chiny. - Telegramy nadesła· 
ne z Shangai do an~iełskiego dzion• 
nika • Da iły News- donoBZil o wy· 
bochu rewolocji w Chinach z po· 
wodu nadmiernege obci~tania lud· 
ności podatks.rei. Nienawiść lodu 
zwróciła się przeciw rządowi i pre· 
zydentowi republiki San·Jat·Sen. 

Gener,,ł Chi·Kiang·Su na €Zele 
100 tysięcy woj&ka wyruszył z 
Nankinu celem zaj~cia miasta 
~banKai, które spodziewa si~ za, 
j"6 w ciągu 40 dni. 

- N&i bezpieczeń!tvrem abco• 
krajowc6w czuwa admirał ttnder· 
soo na czele 5000 marynarzy. 

Chiński miniater apra * zagra• 
nicznycb został zawiadomiony przez 
ambasadorów Francji, AnKlji, Staa 
nów Zjednoczonych i Japonji, ~e 
państwa te czyni• odpowiedzialnym 
rząd chiliski za bezpieczelistwo 
ich obywa\eli podczas obecnej walki 
miedzy gub&rnatorami Gbin Połu· 
dniowych. 

- Sąd chinski wykonał kar~ 
śmierci oa dwóch Ct:lińczykach, na 
którą ich skazał za zamordo~anie 
20 dzieci. 

Hlszpanja. - Polotenie liisz• 
panów w Maroku staje tsiQ coraz 
trudniejsze Ostatnie wiadomości 
informują, .że operacje wojenne 
zostały wstrzymane z powodu zasp 
śnietnycb1 zdaje si~ jednak, ze 
przyczyny Sił powazniejsze. Pod 
przewodnictwem króla Alfonsa XIII 
odbyła się konferencją rady mini· 
strOw, do której przvwiązuje się 
wlęlką w u s~ 1 na ł1 • ~rPj miał by f· 

mianowany nowy komendant wojsk 
biszpań~kich w Maroku. 

Marokańczycy mieli w ostatnich 
dniach otrzymać znaczne .7.apąsy 
b:-ooi1 bomb i amunicji, co im po• 
zwołi na dłuższy opor. 

- Generał Primo de Rivera m 
świadczył dnia 2 b. m. na radzie 
ministrów, że sprawy w Maroku 
idą źte, gdyż codziennie zjawiają 
się tam nowi przeciwnicy. Rzfłd 
jednak nie przestanie wysyłać ta!!t 
wojsk i potrzeb wojennych 

essce~aaosaeaasaa••~~••• .. •• 

l KRONIKA KRAJOWA i . ..... ~ .................... . 
Z Kucy1yby. 

Z powodu przypadającego na 
poniedziałek Swięta Narodzenia 
Najśw. Marji Panny nastQpny nu· 
mer ,,Gazety Polskiej c wyjdzie do 
piero w pi-.tek dn. 12 września br. 

MlELII.MY NARESZCIE DESZCZ. 
- Po trzechmiesięcznej przeszło 
posusze spadł nareszcie deszcz. 
Przyniosł nam go miesiąc wrzesieli 
albowiem deszcz zac:&~ł padat z 
nastaniem pierwszego dnia obecne· 
go miesitłca i padał z niewielkie· 
mi przerwami prziZ eały dziei i 
całtł noc al do rana dnia 2 bm. 
Nie spadło go zawiełe1 co prawda, 
ale w każdym razie odawieżył 
znacznie spragnioną ziemię, a prze• 
dewszystkiem zasilił nasze wodo· 
ciąmi1 które zaczynały ja~ · odma· 
wia4 posłuszeństwa i naratały 
mieszkatlców na brak wody. 

NIELUDZKI MAŁ20NEK. -
Do szpitala dla położnic zgłosiła 
się dnia 31 lipca br. p. Józefma 
Loyola Gon<;t.IYes, na której ciele 
lekarz szpitalny znalazł wiele ran 
pochodzących z pobicia. Badana 
przez policją pani ta zeznała, · te 
rany te zadał jej m._t Renato Gon
c;alves, stróż municypalnv. Nieludzki 
ten człowiek zn~cajac siQ nad ewo· 
j" bezbronną toną, nie miał na
wet względu dla jej daleko poso• 
niętego stanu połogowego. Po prze· 
prowadzonem 8ledztwie policyjnem 
chorą pozosławiono w szpitalu, a 
jrj nieludzkiego maltooka oaadzo• 
Oll w areszde. 

P. KONSUL MISZKI WY JECHAŁ 
DO R!O DE JANEIRO. - W to
warzJstwie p. Piotrowskiego. deie· 
gala ministerstwa Oświaty w War· 
szawie wyjechał dnia 2 b. m. do 
Rio de Janeiro p. komtul Zbi~niew 
Miszke~ zawezwany przez paoa 
Posła Jurystowl!lkieBo. 
P. Piotrowski da. 10 bm. powra· 

ca do Połski. 

USIŁOWANI SAMOBÓJSTWO.
Na przedmieściu Campina Stqlleira 
Paulo Domes po krótkiej sprzeczce 
z żoną, z p!>wodu, ie ta mu na 
obiad nie dała rytiJ tylko sam fi· 
~on, chwycił za rewolwer i nim · 
wrmierzył !!lobie strzał w same piersi 
raniile eit dÓł~ powi.tnie. Niedo!l· 
łego nmobOj~Q przewieziono do 
szpitala. !tan jego zdrowia oie b:~· 
dr.i obawy. 
· Jak to lud2:ie lekcewaiZfł sobie 
2yoie t A lckcewał!\ je dla tego; bo 
brak i• wiary l Człowiek religijny 
tyci& sobie oie~edbierzt, bo wie, lte 
w ten sposób uwalniając si~ od 
trosk i kłopotOw, cidko obraziłby 
Pana Boga i utraciłby zbawienie 
daszy. 

Z Para.o.y. 
POZAR TARTĄKU I FABRYKI' 

- Dnia 27 lipca br. w nocy wy• 
buchł gwałtowny ogień w tartaku 
i fab"yce pudełek firmy Barpeł· 
lon &: lrma(), polotonej w miejeco· 
waści »La;oaoc oddalonej tizy ki· 
lometry od lraly. ' 

Straty wyrządaone obliczają na 
90 kontów. Fabryka nie była aat• 
kurowana. 

NAPIŁ SI~ NAFTY ZAMIAST 
WÓDKI I RANIŁ CIĘŻKO NIE 
WINNEGO.- W Ponta Grossie nie. 

1: f h • 

jaki Teofilo przybył dn. 24 si~rpnia 
br. do mieszkania swego towarzy• 
sza pracy nar.wiskiem Jos~ Maria 
i prosił go o kieliszek wódki. Ten 
w~kazał mu Jłrzez -pomyłk~ fłaszk~, 
w której znajdowała sią nafta, Teo• 
filo wesoło skierował sitJ ku flaszce, 
lecz po wypiciu nafty zamiaet wOdld, 
przypu3zczając, te Jose Maria roz' 
myłlnie mu takiego figla spłatał, 
tak SiQ oburzył, że łask~ kfór~ 
trzymał w u ltu ude!zył Jose Maria. 
tak silnie w głowę, że ten padł bez 
imysłów oa ziem3ę - Cifłtko ra· 
niony. 

Policja wdrotyła w tej s,rawit 
śledztwo .. Stan zdrowia Jose Maria 
jest bardzo powatny. 

Z Rio de Janeiro. 
PODWOJNE MORDERSTWO 

W POCIĄGU.- Podró~ai pocią&U 

pospiesznego zdątaJ~cego do stanu 
Minas Geraes dn. 28 sierpnia br. 
byli świadkami strasznej :tragedj~ 
kióra się w ich oczach rozegrała. 
Na atacji Chapeo d'Uvas, Jeden z 
potłrótnycb, który prawdopodobnie 
dostał nagle ataku szału, zamor• 
dował w barbarzyński sposób no. 
tem dwóch łołnierzy, znajdującycli 
się wraz z nim w wagonie drogiaj 
klasy, poczem cbciał'zbiec. W tym 
celu zwrócił siQ z faltonem w rtJkO 
kil wyjściu, przyczem. szamocząc 
się z chcącym go uwiQzić policJ&Q• 
tem• spadł na tor koleJOWY między 
dwa wacony tego~ poci~gu, znaj· 
dającego się w biegu, i Amierei 
pewneJ uniltnął tylko z tego powa. 
4u1 te pociąg przypadkowo w ty• 
miejscu stanął. 

' 
J!SZCZE O ZAMACHU NA 

GBNERALA POTYGUAHA. -
Generałowi Potyguara, na któreJO 
tycie przed kilku dniami dokonane 
zamachu przy utycill bomby dyna• 
mitowej, a która eksp!odając ra· 
niła go do§ć powatoie, maaiaDo 
odcią~ początkowo duty palec u 
lewej tęki1 a następnie c:ałfl dlofl 
et do zaiqcia, aby uratowa4 &o od 
gangreny. Stan zdrowia aancrała 
budzi jeszcze pewoe obawy, 

WYPUSZCZONY NA WOLNOSC 
PO 1~ TU LATACH WJ~ZiltNIA. 
- Po wycierpieniu dwunastoletniej 
kary wi~zienia zoslał przed kilku .. 
nastu dniami wypuszczony na wol· 
nośó Barata Ribeiro, który w roku 
1912, jako pierwszy oficer Lloydu 
Brazyłijakieg') skradł paczkę z ban. , 
knotami wartoici S·ch miljon6w 
miłreiaów, przeJnaczonych dla de· 
legacji mkarbowej w .Rio Grantle 
do Sui. Barata Ribeiro po dokona· 
niu tej kradzidy chciał ·c~ęść pie· 
ni~dzy ukryć w lasach Andarabyt 
przyłapaJ;ly jednak na gorącym U• 
czyoku przez pewne~o l1stonoaza, 
z t bił go. 

Został jednak pochwycony p~zez 
o.1oby, które przybiegły w to miej· 
sce zwabione kr!ykiem mordowa· 
nego liltooos?.a. Do żbrodni kra· 

Nr. 

J}t. 6rae 
o p era 
masa.t;em 
newral~j 

dziety doh,czyl zbrodnio morcler· IJJj)u:u:~~~u~. 

stwa Zasądzooo go tylko na dwa• 
oaleie lat, bo sądy brazylijskie 
wyrozumiałe są dla , lad z ki h sra. 
boicie. W kaidP,m innem państwie 
praworządnym zas~dzonohy KOc .. 
najmniej na iO lat cadkieso wi~· 
zienia. 

Protest . 
nt zarzuty caynione »06wieciec 

jej fJnkc:onariuszom, w ,Qaze• 
cie Polskiej N N. 61 i ó2. 

łrły niżej podpisani, jako odpowie• 
ny zarzfłd .ZwillZkU Oiwiata• o•lad· ..... ---1 
czamy: 

1. Ze fuaclaue aapomocowe .CHWia· 
ty• zostały zułyte w calołc:i na celd 
prztznaczońe a nadto .Ołwłata• te 
ewoic:h własnych funduszów dołoiyła 
k1lkanai~łe milrejsów. 

2 Oi•iad;zamy, ie nie .Luci• z 
.Oświaty• ale przeaiwnłe .Oświata• r: ... a""'"' 
.Ludu• korzystała w sposób nastopu· 
)4cy: 

a) wnystkie ogłoszenia i artykułY 
pocłtodzące od sekrotatj&t'-1 i zaf?"łdU 



. fiłraehaue •e OUweil'a 
oporator·akuszer 
masa~ero elektrycznym, reurna
newralgje i paralii:. Bada nos, 

UJi!:Y i gardło. 
ul. 15 de Novombro 93 na p~trle 

T~lefr.m fl75. 

• były ogłaszane w ,L.udz:iec 
nie, 

.Lud" z własneJ inicjatywy przy 
sio w zn&cznej mierze do u· 

i rozszerzenia Związ.ku .o 
• l 

wszystkie ogłoszenia Townrzy-.tw 
.,.,"v"''" do .oświaty• - .Lud• u

bezpłatnie. 
Oświadczamy, że właśnie KeKs. 

głó~ n e przvczynil1 siw dn 
Zwi41.kc .Oświata• i to zu 

bemtere~ wnie: 
po ~arefjach Ks M sion11rzy jest 

ceJ c. io ków pośredn ch bez l 
mcb, k .) uincują swo e 

jki 

ZWt'\ ek ~0 wid'' korzy\ta bfZel': 

trty lat~ z t'tezpłstneg1 m1eszln 
domu Ks. K~. Mts]onany. nad
bezpł tne p'>trzebne furmanki do 
-~~~ transpNtów, 

nadto, poniewd ,Qświat&€ po 
ciągłej agitacji, którą !li~ zaj 

w najwitkszej mierzo Ks Pia• 
drugi se retarz. przeto stwier· 
, że nie obci'łf.a on swymi wy 

na cale wOświaty• aawet w 
m1er;e jej funduszów ale 

wydatki pokrywa z własnych 
dew (których mi.ljonarz8m mioć 

wolno. Prayp Red.). 
dnia 10 aierpr:ia 1924 

Zarz'łd ZwifłZkLl •Oświata «: 
R~ymełka-prezes, !gnacy Ka· 

cz - WfCe prezeJ Pictr Krzyża 
i, St~ni,hw Tempski, Bernard 

Aleksander Ghnińs\d, St~tni 
Skrzyszowski, Jan Falarz Ks. 

Piasccki, Jan Eytminow:~z. 

en na nauc1ycielk~ dis nauej dzi"
twy. Rozpaczela ona naukt; w s~sie 
dniJTt domu p. Szczecińskiego, bo w 
TQwarzystwle .Bolesława Chrobrego" 
mularze i stolarze wykończali ostatnio 
roboty Z niecierpHwością dziatWĄ wy 
czekiw .. ła dma, w którym by mogłft 
obj4ć dla siebie nową świątyni~ wte· 
dr.y . cnoty. 

N ~reszcie zajaśniało sł .., ńee 24 lipca 
dma naznaczonego na pc.świ~cenle 
szkoły. 

F g~.oely bomby! k0nn ca! wozy! ruch 
iak na Jarmarku l 

O dtJeWH&tej przybył X. Z jkowski, 
który ~e trzy razy odwiedz•ł nas po
przed., o z ch~tcaJfiC do rychłego u koń 
c:zenia roboty, 

p, świecił nb·az szkolny P J Ukrzy. 
Ź0Wa0fgo, którego podarował szkule, 
p0święc ł nowy budynek i rozpo:zął 
Msr.t, świr:t-a Po ewarg'el!i wytłuma
czył szczególnie d~tatwie, waźnnść 
..:h ,h w ktereJ P Bóg m ał zbiJżyć 
51~ do nas 1 swą obecnrśc·lł sakrl\ 
me,..talną uśw oc•ć d m ośw1aty nowe
go pokulen•a Były to chwJit uroczy 
ste i do lez poruuaj~ce, bo po pier 
wny uz o:tprawldĄ su; msu św1eta 
M nas~eJ liniJ Po n~tboźeństwie W 
Proboszcz udz1el 1 p1erwsze1 lekcji ka· 
tech•r.mu Z~'C:Zynaiąc w ten sposób 
przyspot,.bi ć młJdz.eź d· pierwszej 
komun, i. łlr~t.d"WIIłĄ też niezmiernie 
p H, da d ant. pr· ez X, Ptoboncza aby 
one uClek"ły z domu do szkoły gdy
by nJz1C6 z jak•chś tam przyczyn 
błodme zrozum,ałych nie pozwalali 
iść na nsukę Po nauce, na którei byli 
obecn też 1 wszyscy stArSI, X Prob. 
pl)wrOcił a my d11lej do przenoStenis 
1 ust . .~w1ao1a ławek IJby zob11c:yć dzieci 
z ks'4ik mi w r~kach. 

N. •Y prezes: ROBI!:RT SIEMIONfiO 

Z miasta Bio Graade. 

Jih ~ń t:< l1pca, kl"loni• nuza świę 
c:1ła z niciatywy Ks. Kuczewsk eao 
Jak•, d ień czc Serca Je usowegn Ol 

Redakcji. - W imię tuz b czny, w ktorym jest ustawiona 
.,,.,,...n.,•n ci umitJ5ZCZ<łiDJ powyt• sta·u, St.r~a aoskiegc1, został pi~Kme 

protest - druei z rz~du Nie żywem! kwi~tam' ptt)fltro.ony l t:~śwle 
!DJ przytern wetrzymaó !i~ od tlony elcktry~:xności4. NAbożeństwo -
, że tak poważna" czynna i W)'f•rzedz•łu uJcrzen.e we wuystkie 
• dzwony i puszczen:e kilku s1lnych -.y 

l!t:cl~ua orgamzacja, za jaką sie strzllłów raldetowych,- któr~ celebro· 
.. Ohnalac powinna była ze wał c~cigodny nasz ks. proboszc~. 
wamarci i pr.>lcstat:ni tvy· wi lki patrjota, że tak powiem, gdyż 
zaraz p) ucz :ni onych przl"7. · l tSt szHrmier .e m idei polsltiej i krze 

zarzutach i nie załatwiać po• ~~~c:elem polsk•ei c:hwtlły pomięd~y 
cu t.t1. z·emcaml Na k uniach, pod ·za s 

spr.tWf społ··Clmej .Olt•t;o• w·olKlch uroczvstoś~i. Matk1 Boaklej 
ko~ł8aów i ludzi uczciwych Wapomozenia W•ornysłl w obecnohi 

mi osobistymi. b•skupa Jo~quina z Pelotas i wielu 
jąc do szczegółowego duchowieństwa, dzielny nasz k~tzdo 

powy~szego prorestu, z CJzi•Ja, ks. WoJe ech, w pot~żny~h ! 
· przekonywującycb słowach, wykazał 

ziw~ przykrodcia zmuszeni waleczność Pclaki, i w1elkie zwyci~· 
my ołwiadc?.yć, ~e nie mo· stwo króla Jana S b•eakieg, pod w,e-

Oil ani naszej ani ogóln~j opiojź dn1em, 1ru pomoc N&J~Wtętnej Panny 
ć, alt~owicm jest zbyt o · Częstochowsk ej, zaznacza!4C, że Pola 
Y• a nadto wyja6lia spra· cy, ,,ko czc1ciele M rji zawsz.e uli 

Jl do bo'U w 1m,~ M •rJi, której zawdz1~ 
których nie twestjonowaliśrny, czat'ł swOJil wolnoli~, i tak zawsze, 

nie chodzi o drobno!lki, pr1e· przy kr żdeJ okazji, na p•er'l.lszym. u 
którym protestuje Wielebn. i nu:go, m,ejscu, 1est imi~ Polsłi na 

y Zarząd •O(§wialy c bo i ust ch, z czeso widać, że ko~b" szcr.e-
oaprzykład, ogłaszamy iwz rae sw4 Matke Otczyznę i tQskni za 

Mt~. On swoją mow~ dtl k-ttną i przc1 
, bard~o wiele artYkułów o kouy." u1ą~;:ą 1eat mile wsz~d1te zapra· 
s.zkolaej i społeczncl, wcale szany. S'-..,~tto Serca Jezusowego Jest 

te m nic ch w a he, nie ?aprzP- pr7.et Polaków tutaj bardzo cztzone, to 
rOwnicż• że po paraf ach też wielu rodakow naszych było na 
Misj 1 rzv . jest oajwi~· t tym naboźtństwie. aby aamanifeato 

wać swoje ku Stlrcu J~zusowemu, u 
ów • U~WJ ty c, bo przectei czuc • 

l!ałkt. naturaloemł nam St('wo Boże wygłoalł ks proboszc:, 
cbodzt o r1Ubliczne wyracho· p:ldnioałe. wz;n(JSZlł~ serca wazystlm:b 
s•ę z grosza otrzymvwa:.tfg l ku ~hV~~alebnej przesdości naszej ko 
ate, :;. głównie z subweocj' c:b neJ O,czytny .• i prad .•adó- nauych, 

Prztcieł to tądame nie zaznaczaji\C, mt~dzy mnem1, epizod 
. k O bttwy pod Grun.-.aldem, wykuał mk• 
u.braż~At kterownt ów • 'wta· czemuość krzyżackf&, a w niej żywy 

bo ,kto pob·era fundusze o a er. uJzhł przectwko Pubce świata całego, 
llJr.Jiłec~~oe. a taka bez Wl\tpienia gdyż podczas bitwy pod Grunwaldem 

takte zapomoga kraJOwa. po l ow1ew~.1y ponad. arm14 krzytacką 
a przez •Oiwiatl}« ten jesl sztandary ~s .ystktch. nar dów, 1a~o 

d ć '"b ' h , to d<twnreJ zwana .Raku~y· a dztl 
Y Z ~ Z 0 • • ra~ u~e~ Austry1acy &ak równtai1 tiawarczycy, 

wszystkich -pubbcznae, ja& Szwajcarzy, dalej, były narody z Bur· 
i robić muszą nawel naJ· gundJI, z bogatej l'landjt, ze stonec&• 

szafarze grosza pu.liczneg'h neJ Pre.neji i z zamorskiej Anglji a 
tają się od t~ao obow1qzku nawet i z datektej H azpanji. 
ludzie złej woli, a do takich Nie~awletni ~·em~y~ krzyzacy, ·pewni 

nie nalda kli•ta MI! 0 , zwycJt~twa lp1ewah JUŻ tryumf~ s~e-
.. 'il J go oreza, podczas &dY u,:zeh, Jak 

Marcin :z Wroc1mow•c trzymającv w1el· 
kił św 9t4 dla wuystktch WOJSk Pol· 
sk ch churąg ew, kral<oWilfą z: Orłem 
w ko,onie, zvui.l 1 ~ na z1em1~, a z 
nim 1 ch~;nąg~t:w s~ za~;hwlała., wtedy 
krzykn._h N1emcy .w,wat, bo myślt.łl 
że ,ui wygrau, ł~cz róJ wrz&ł straszny 
i w JedneJ chwrli setk1 tlimion polskich 

y wit;c nadziej~, ic w na 
s~rostowaoiu, wyjaśoie· 

czy sprawozdaniu Wiele· 
i Szanowny Zarząd »O~wiatyt 

wi nam sprawę tę jasnoł 
Au>notnn i cvfrowo, 
.... ___________ wyctl:jgnoło 110 po nlą1 krz)knęły co 

prawaa zro~paczą, jak jeden m14ż, pol· 
skie wojska, nil wi4ok upadaj141ej cbo• 
rlłiWI, lecz w tern krzyku nie ~yło 
strachu, t)·lko wściekłosć' rzekłbyś, iż 
żywy ogteń spadł na polUJe pance· 
no. Jłzuc1ll si~ najstfllsznieJSi m~żowio 
obu &nn), ludz•e i kon o zb1li s:o w 
1edt'n wir potworny i był-> tylko j~kt 
iuJzk ~ sły,hać, le:z trwd.., to krótko, 
gJ1 ź po chw1li, p w;ewała znowuż , 
nad polsk1mt wr.JskamJI t•dtnta ~hor4• 
1few. Qałc woJ-ko pow1tało ją okrzy· 

KoralpoDda Doje. 
Pel tcJaaowe 

24 l pca b~dzie na zawsze 
m na :łaszeJ l n i Gra~atm. 

długiem oczektwania i mozolnej 
d~kończyblmy budynku s:kol· 
Ju: w k,·ń.:u czerwca przybyła 

z PtJrttl Ategre panna Anna 
~vna przea W. ProoDos'~ 

kiem r~d.,ści i tryumfu i udartyło zno• 
wut na N1emc6w lecz a taką sila j1k 
gdyby każdeJ cb:>r4gwi przybyło w 
dwójna.,ób i sił i żołnierzy Bitwa 
zmien1ła sio w rteż, a następnie i w 
pościg, Padl pod stopami Wielkiego 
Króla Polsktego, me tylko zalron krzy• 
żacki, lecz cale N1emc:y, które najświe· 
tniejazem rycerstwem wspomag1ly straż 
teutońską, wźenjfłcą się w ctało sło· 
wJańskte Rozliczne c:horągw e, które 
powiewały ponad niezmterntm woi• 
skiem krzyźacktem, wp•dły wnys1kie 
w zwycittzkte r~ce Polaków Z dwu 
dt•estu dwóch nuodów walcz,.cyc:h 
po strlmie kr~yzsck•ej przectwko Pol 
sce, nie ocahł st~ ani Jeden lttandar 
Cała ta olbrzy:n•a armja, została zu 
pełme rozb t4, kto nie zginął w wal~e. 
ten poszedł w niewol~. citawlano przed 
Majestatem króla, zdobycze wojenne, 
jsko to, sztandary i cały oboż krzy 
:lacki i nieprzeliczoną ilość wozów 
wyładowany.:h potami na Polaków, 
przywieziono również i armaty, zdo
byte wówczas na krzyźakscb i pierwszy 
ru przec1wko Polsce używane. I tak 
w ten wielki dzień H1storyczny 15 
lipca. w ten dzień oJkuptenia, rozbiła 
si~ o polskie piersi, cała potoga me· 
miecka. 

(Dokończenie nast~tpi. 

Nakładem własnem 
co dopiero wyszła t. pod prasy: 

:tv.t:~P ...8.. 

P~:Ea.e..~~ 
(w i miu kowr<1ch -50X70 '-lm.) 

* l 

Tak'a sama mapa kosztuje 
w ksi~1prniacb przynajmniej f$001) 

* l Ateby cenę zrobić przystęooiajszą 
a raczej ażeby s1ę ka~dy mógł zaopa
trzeć w dobrą Mapę Puany - kaza
liśmy wykonać wielką iloga tyc·h map 

l 
specjalnie dla nas i która sprzedajemy 

--TANIO - -

CEN Y: 
Na dobrem paoierze 2$500 
Na najlepszem papierze 3SOOO 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Studjowanie Geografji - to jeden z 
najważniejszych czynników Oświaty 

NIECHAJ WIĘC KAZDY SOBIE ZA. 
MOWI TĘ l'ANlĄ MAPĘ PARANY. 

· AD;ES: l 
_!!az&ta Polska w Brazylii j 

40 t. i s: ' Po~~tła.l B l 
()UBI rYB& - PA.BAIIA 

TELEGRAMY 
Cią~ dtaiUJ'. 

TU nCJA. -Korespondent dzien· 
mka angh~lskiego tMorning Postc 
w Koostantynopoln ioformuje1 że 
w sprawie zatargu politycznt go Tur• 
ej• z Francją o umieszczenie krzy, 
b w szkołach francu~Kich w Turcji 
iest nadziejaJ ~e może·władz(· ducho• 
wa~ katolickie zgodz~ SIQ na usu. 
oięcia krzyża ze szkół francuskich, 
aby w ten sposób umknąó WiQk 
szych trudno~ci w funkcjonowaniu 
tycb szkół. 

GRJtCJA. - W Atenach D12stą• 
pił wybuch materjałów eksplodują. 
eych w tamtejs~ym arsenale. 

Została zniszczona ogromna ilość 
materjału wotennego. Zg10c:ło kil· 
ka osób - wiele jeRt ramooych. 
PORTUGALJA.-Duooszą z' Liz 

~OD) O DOW~tb U~IICWR!lla~h Wf• 
W•Jłar.~ia rewolucji Radtkllllś·;i Wrbl 
z komumatami zaatakowali forttCQ 
Sw. Jerzego usihlJ~C dosiać sie do 
jej wnętrza, jednak baterje fortec~' 
oe zmustły ich do oJwrotu1 po 
pozostawteniu w mocy lt'galistów 
'biewi~tnastu jtńców. 

SZW AJOARJA.- W dniu 2 bm. 
zostało w Genewie otwarte aro• 
czyście ó te z r.t:Qdu Zgromioldzenic 
L·gt N<trudow, W urvczrst ,ści tej 
wz:ęli udzaał tJrzedstawiC;.•;le 55 
p~ń..:~twJ należacych do Lrg1 Naro• 

Str. 3 

~eeeeasesasesas•aeaeeaeesaee 
(O Sek~Ja Sw Stanifilława Zwlązka Pelskit>go 
m w .!iury&J'błe ur:;r.~tdza 

~ PIZEDS"E1A WIEilE AlvtATOISKIE 
«t pod tytułem l "Kwia.t Sycylji" 
(O w li ci u aktach 
(O odbyć si~ majace w f~Ohote dnia 6 go września we własn~j Slli 

(G przy ulicy Carlos Cuvalho 73. 

(9 NA ZAKO.~.VOZENIE ZABA TFA 
(\l CENY: Loza 10$000, Panowie 2S200, Fanie 1$000. 
(\ł dzieci 500 rs. 
e Zamówienie na Joźe przyjmuje p. Toma'iz Porat. 
CI Czysty dochóa prze~nac~ony na @l 

l Szkołę S'rednią w Kurytybie ~ 
~ - ~ 
eeeeaeeeeeeeee~•eeaaaeeeeeaa~ 

~~il~~~ll~~m~ł~B~a~~e~~m~~~~fJ~~i~~ 
&!~ . ~ 

l Karol Skibiński ~ 
~ ~ 
~ Profesor mazyki dyplomowany przez ~ 
~ Warszawskie Konserwatorjuro 1\luzyczne• ~ 
~ powróCił do Kurytyby i otworzył kursa ~11 
~ gry na skrzypcach, hrtepianie ora~ teorji muąki. ~ 
~ . Ucdzniowie chc~q się kształcić w rouzyce !DOgą zgła ;za t ~ 
~ SJ~. o .godz 9 lej do 11 tej i od 3·C'iej do ó .tej . ~ 

~ Baa l de Baręo Ił • tłO (,li 

i3~BPa~91~~B~~~~~~~~~il~~~-~~~m!d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

f Aniliny i ~~~~~~r"!iemiecke J 
~ do farbowania zwła~zcza wyblakłych rzeczy. w paczkach z ~ 
JK oso~nemi wskazówkami i w skrzynkach po 1 kilu! we wszel· ~ 
)K k1Ctl kolorach, jakoteż farby anilinowe do kapeluszy, ~ 
w skór, wvtwort1w r"ślinnvcb i neooJów. \1) 
(~ ESEN"mE l HOB.BENIIl ~ 
~ do fabrykacji limonad (gaz·,z). hkierów, lekarstw i cukierków ~ 

~ Boa Bloeh~~~~L~.~~~~~~!~aa- BraoU ~ 
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~ 

a;· •• ~ • •• 
' Ziemia na sprzedaż! 

Nowa Kolonja Esperanca 
Blisko Oorizonu i M uechal M<allet mamy ziemię na 

sprzedat kilka set alkrówa Ziemia z herwalem do uprawy. 
Jedn€m słowem jak oajle,:sza ziemia! 

lote.reso.wani proszę si~ zgłaszae do niżej podpisanPgo 
Mam poJedyncze szakry do sprzedania w kolooji Oorizonu 
jak ró.~nież i z~e~ię .gdzie .kolooi~ujemy na wytej wskazanej 
kulonJI ZgłaszaJCle SlfJ z1mm tamo sprzedajemy. 

Dorizon 18 -8-1924 lJfichal Babirecki 

dów, a także wielu innych bez 
charakteru oficjalnego. 

Prezydentem Ligi Narodów na 
nast~pujący okres czasu został 
jednogłośnie wybrany p. Maeta były 
prezydent Szwajcarji. 

----------------------------
Zawiadomienie. 

Niuiejszem mam zaszczyt za• 
wiadomić wszystkich• którzy nie 
uiścili jeszcze swego rachLtnku z 
czasów ks. Teodora Drapiewskiego, 
ateby przysłali oależyto!ci te nie 
pod adresem ks. D:oapiewskiego, 
lecz pod MOIM adresem, gdyt w 
razie przeciwnym nie odbiorQ tych 
naletytości i poczta zwróci je z 
powrotem wysyłaj14cemu. J 

Z powa~aniem 

K•. •tanlltław TA"zebiatew&ki 

----------------------------
Nasiona z Polski 
są na składzie świeże i naj. 

lepszych gatun~ów. -
Nasiona wart~yw 

(Torebka 200 ra.) 

Brukiew, .buraki, cebula cyko• 
rja1 dynie, fasola szpar, groch, 
cukr., kalafjory, kalarepka, kapu• 
sla (głowiasta, brukselska, czerwo.t 
na, włoska), kopH1 rrutjerar:~k, 

• 
lliak jadalny, ma:cbew, mdo y, 
musztardaJ ogórki1 pieczarki (za· 
rodki, l cegiełka 1 mlr.)J pieprz, 
;>ietruszka, pomidory, pory, rabar· 
ber, rzepka 2 mies., rzodkiaw ~a 
1 mies., sałata, selery" szparagi, 
szpinak. traskawki (rozsada). 

Basiona kwiat61o 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber" dzwonki, go~ , 
dziki, groszek pacho!lcv. lewkonJ'l• 
lwie pyszczki, łubin kwiat, maciej· 
kat maki1 nasturej o, ostróżka, pło · 
myk, rezeda. sło:1ecznil~6 itd., itd. 

w.vsyłka koleją lub poczt- w 
gramcach całej Brazylji. 

PA..WEŁ NIKODEM 
Travessa Zac!larias, 6 -

CURITYBA- Panma 

----------------------------Maszyny do pisama, ·liczenia 
i- do szycia 

Poprawia i e•J'śei 
BillUTA DERGINT- HA WlCt. 

przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (· g 
ul. Colombo) adres pocztowy c:aixs • H• 

Curityba, 

----------------------------
Kur B ptcnięd~y. 

Dnia 6 września 192ł roku. 

Frank MO j Pezo zL 7S640 
Frank szw. 1$945 Dolar 9łGBO 
Ura Uj5 . Funt azterl 45$8 'f} 
pA, 3!861 



. ' ' 

8 c-J:l, ł~ł-

. Dr. Mirosław Szeligowski 
Był7 B!!łJ'dent kłiałk earopejskich 

Lek:a:rz i. ope:ra to:r 
DOKONUJE WSZELKICH OP:&R!CYI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 

Lec:zv pooług najnowszych sposoboV!. Bada za pomoctt promieni Roentgena . 
.Pos\ada własaą praeowni~ do badań mikroskopowyeh i bada4 

krw~ aa ehorobT ukr7te. 

• W ielki Sklep olski 
Marcina Szyndy & Ska 

Chorych zamiejscowych pr~yjntuje na le~enie 
w swej klinice. 

Baa Ji4o Frane)1eo a. 811 ... - Karrłrlla 

Plac Tiradentes N. 19 
· ma za wsze na składzie: mąk~ pszenną, t ytniq i kul:urydzian-1 cukier, rył,' a61 

aiedzie, aliwki, rodzenki i konserwy owocowe. . ' 

• • • • • l 

Ma również n· jłepsz- kaw~ mieloną z własnej fabryki • 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę, fasolęJ ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p • 

8PBZEDA.Ż NA. llOLO:N.JE HIJRTOWliA.. I DFJTALiłJZN'A. 
CENY Plł.ZY STĘP~E 

-'r.&ewuższu/ące wszus&ie inna 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji l 

l ••••••••••••• .. •ma~·••••• •••• •• ••• 
Wesoły kącik. 

WYTł~UMACZYŁ SIĘ. 
Gcść-Wino mętne no i mucha w 

nim pływa. · 
Kelner - J e żeli muchę w !li m 

mogł pan spostrzec, to tak bardzo 
mętne być nie moze. 

PROPOaCJA. 
Piwa nie pijewy wcale, Wino 

czerwone jeno z wodą. 
- W jakiej proporcji ? 
- Zo~a i dzieci wodę a ja wino .. 

W WARSZTACIE. 

I(I(G(G(ł(ł(O(I(G(G(ł(ł((ł(Giłltł(O(ł(G(O(I8CGCłi'COt9 ~~ 

l "Cervejaria Cruzeiro" l a e 
S Najlepszy browar w Kurytybie polecd tu i na prowincji 8 ! piwo własnego wyrobu po najprzyst~paiejszych cenach marki Q) 
w aCrazeiroc1 •Pllsenc, •Pombac1 ,Escurinha i inne. 8 l Kapuje dla własnej słodowni jQc~mień.'w rozmaitej iloici ~ 
• i płaci oajlepsae ceny. a 
8 a ·ITaiTY114 - łlAIXA P08TA.L 108 , (G . . ~ 
s..-... aecocollltlCGC!)CMICGCGCGtGCG8CGS~ 

IJiłi:~-~ 

Najwi~l{.,7. y wynq'suek dl a leczenia s rfilisu 
Eli.:xir ,,9:1.4'~ 

unu7 prsez Narodow7 Departament sdrowła p•bller.:neso pismtUB b. 11 lllte1o 
lt16 ren, Nr. 28 

Z~valcza skutecznie 'lyfihs bez oięo.,zp~>lczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gtcznym Arodk:iem, czyszczllcym krew ' lekar!łtwem wielkiej wartości 
Jut przy utyciu trzRciej flaszeczlri , objawy cbQroby nawet powa~niej 
s~ch: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatytm, znikajll jakby je rQkll 
odjął. U 9G0/e mQtCZJZD ~onatych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne choroby to pozostaill cbronicznemi i to jest 
przyczyni), łe tysiące kobiet zamq~nych cierpilł na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'loroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczt~ zupełnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania wauych dzieci od prz~ byych na,t~pgtw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 9tł• najodpowiedniej 
sz:em lekarstwem, poniewat nie atiJ.kuje tołądka i jest prznemnym w 
u!yciu. "ELIXIR 91ł • nabyć motna we wszystkich aptekac~ i slda 
dach apterlznych w Brazylji • 
łiłłówa,. •kład Cilalvio e C la 

O po 

Wicek, nie wiesz tył gdzie sią 
maister obracał Apteka "Tiradentes" • 11 • 11 

~r~r.J .Ił)~ ~~~YM~l,ll11~~~~12131!~m-;elk;ć 
.:_ Niech mnie pani majstrowa 

o to nie pyta ! 
- Dlaczego ::-
- A no1 bo jak ja powiem. ~e 

majster jist w szynku,. do dosta• 
Dl2 lanie od majstra - a jak po· 
wiem, że nie wiem gdzie majster 
jest, to dostanę znów wały od pa 
ni majstrowej. Czy talr, czy owak. 
d!a rooia biedaka zawrsze jedea 
skutek! 

.......................... * Br. Zygmnnt Graduski t 

Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tiradente~ N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

• 11 
11 
III • 11 
lll 

W ap!Me tej1 której właaciclelcm jest Polak1 rozmówicie ~~ 
liQ w jQzyku ojczystym i znajdziecie rzeteln' obslus~· 

SWóJ DO SWEGOl 

s • R 

łiRIIłiWIH1!1RI'iRSi' ...................... ADWOKAT ,* .......... 
i Po ukończeniu .uniwersytetu, i ł 

ma zaszczyt zawiadom·ć Sz. ' * 
Koloni~ Poli:1ką, iż otworzył ' ' 
ksncelarj~ adwokacką i że ł i 

* 
l załatwia wszelkie sprawy cy. ' ' 
"" wi!.neJ kryminalne, spadkowe, * * 

Fabryka cukie1'kÓW l 
HA u R o R A" ! 

liK rozwQdowe i t. d. ' ' 
i Biuro i mieszkanie : l i 

l 

' 
~ó.ze:fa 

' Praęa O sorio li.IJ'1. ' l Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte ._.. ...._ ........ * (.ballaa") we wa1ystkich odmianach. 
w papier ~ 

Dominik Kureoki 
oski zakład krawiecki 

(Jłica Ałegre N. 3 
Wielki wyt>or matet·jałów na ubranie 

l~unówieme wykonuJe Bię w razie po 
trzoby w 24 godziny. 

B o. ota cwa.rantowaaa. 
CENY NISKIE, .__. __________________ ___ 

C4S4 .TAVOB 
JabOba Grinspunda 

Fii~ryka mebliJ materacy, kołder 
i plaszczy nieprzemakalnych. Po· 
siada oeble nowe i u~ywane. 
Sprzedał na wypłaty. Przy ulicy 

1 de !Mar~o n. 18-Telefon n. 389 
041 

-----------------------
liOTII.~ CURI'l'YBANO 

W tatara foreira de Souza & Cia 
W 'ceatrzem1asta" tram\Vaj przy 
d..tzwia~h tla wsaytlkie strony mia· 
:- a. Fukuje i atolowanie porqdoe. 
Wi~:~a nacJonalne i zagraniczne. P9ł 
ayła al~ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mur~o n. 7 - UW AGA 
lt~n hotel wyh,czoie dla rodzin, 

or.ło 

-------------------------P iekarnia do wynajęc1a. 
Jest do wynaJ~cia piekarnia w 

śródmieściu przy ul. Sao Franci .. 
sco N 68 z . wszystkieroi pot\'ze· 
b m mi pnyrządami (forno. maseira, 
l· rtel ira etc.). Bln~szych wiclJu 
r~o·ści udzielasę ~ .. ;~ ~ 1.1 1. (),;ast;. 
i~, .· ·, t .·· a · ~~ . n • H 

Ulica Mart.iln A:f''foneo nr. 16. ' * l Ceritiba - Parana - Brasll. t .................................................... 
"A VENCEDOR '' 

Fałłryka karmelków i cukierków rótnego ~tunkw, tai· 
szyoh i drotezych owlniQtych w papier (•llallasc)J maline, 
aowycłt• kOilosowya, miętowycb, cytrtnowycbJ atnanaao. 
WJCb. traakawowych. bananowyca i mlecznych. 

rrócz tych mam jQe5ZCZe inne gatunki ipecyalnel DOWe 

go formatu, ktare w katdaj ellwili mo:&oa nabyó po ce• 
uch bardzo przystEJpnyc.ll. 

Uprana lz. Rodaków • łaskawe przekonanie liQ • tem, 
Ie flt Dl)tdne i ujlepue w Kurytybie. 

Fra/ncitJMell Aachewt~Tii. 

lłl\ITIIA - łlua Cabral Nr. 53 ...._ PARA.NA.. 

lłaoqae trr&oę-aise et Itałienne pour Lam~t·ipne du Sud 
. Centrala: !łari1, Rue HaleTy 12. 

Apncja w Reimt, 
B r a 1 y l ja - lł'ilje: S. Paulo, ltlo de JanairC), Santos C\lrityba, Porto Ait · 

pe, Pernambuco, Rio Grande, 
Agentfe: Araratuara, Barrotos, Rebedouro, Botueatu,. Caxiu, Espi~to !anto 4o 

Płnlła1, Jat:u, llosóca, Ourinbo, Paran&ł\1&, Ponta Groasa, lUbotrio Prtt9, 
S. Carlos, B. Jo11 do Rio Pardo i l. Manoel. 

A r g e n ty n a- Agencje: Buenul Ayre• i ftosario de Santa Ft. 
C b l l l • V'atparalso - Korespondenci : . 

PERU - Banco ltaliano·Lima, Callao, Chincha Alta, Molłedo, Arequ•pa. 
COLOM.BIA - Banque Ftan~se et Italieone du Columbie-8ogota, 

l.Atilb ilt !lię WHy- tkl t:J I' T'~' •de rif'n1-'!7' 1 ił, pt''!! Vjr 'U.Ije Się depOzyty ni' 
:er m n t>UeS1t•ll}' i co r ·~ h·m~ .. u.•··-· .~ący ~''~.;.'łt; nAJ'il'i.tZ._, ~ ~ frM· ~ ·:y. 

AK.~Ml• łłiio.}tu XX ·CummereJ.tlltatw.nl\ nf!lełci s 1ę ~ ~ w . ~"}''1 by.lyn 
k .• rr'ty ulicy t~ rt.n M -« .. ,.h <.i 

~~~:~Złm~~~!ml11~!m!J~· ~ 
H s~anowne Panie ! a W Ciągll ł•ch godziO UWOlniÓ Si~ MOtPCie Od kolek mllciOZ' 

l
oych1 jeteli utvwaó bedziecie •FLUXO SEO \ TINAc 

usn&na prau Narodowy Departament Zdrowia Publiesnego, pis111.1m dnia J8 
cserwoa UH5 roku. Nr. 67. 

,Fhu:e-Sedattua• jest Jedyuym znanym prodaktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leCDniu nibdo!llagad kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciuu 4-ch godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez-
piecza życie kobiet przed nastąpstwami krwotoków, tak CZQ'4lfch przy 
porcdacb •.• P.rzy innych chorobach kobiecych ,.l'lu:so·Setl•atiaa• 
działa zawae akuteemio i lec:q wszystkie nio!loma,ania ko•iwe • 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
ftl Je•~yni dep;.~zylarj usze: 
tJj Galvil tt & Cia Silo Paulo AvenidaS!lo Joilo 145. 

~~~~ · .; 1~' 1'11 ~~~".,~~~~~:o~: 

i!łłlRII!IIIIIB!IIi B illiiliBR ~-·· IIIUI!I 
Towmr zyst wa P ra e liiiide Zeglagi ftorsk iej 

"Dhargeur~s Reunisu i "S ud Atlantiqua'~ 
Resularoe odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ja

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ją podtót z~ Santos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specjAtlnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak najwygodniejsze po' 
mieszczenie. 

Statki mają do dyspozvcjf abiny III < ktasy. , 
Podróż z Bordeaux. z Havre czyh 1 Pallice do Gd•ń•ka oc! 

bywa sit pociągami francuskiemt aż do Dunkerquo, a z: Dunkerque 
do Gd•fl•k:~ statkami komp. b ncus'.uej • Transatlanttque• W ten 
aposób uniknie eio róźnyoh naduźyć, na która nieru bywaj• nar& 
toni nasi pssd,rnwie na grantcy niemieoliioj. 

Najbliźszy odjazd do Europv 
Z 8A.NTO• Z RIO DE .J tl.JIIQIRO 

•GROIX~ 9 sierpnia 
•LUTETIAc 16 sierpnia 16 • 
•EUBEBc · 11 c 
•HUEOłCc ó wrzełaia 
·~1 . .\S~lLIAc 1! września 13 września 

Sprzedat biletów z Brazy\11 d'l Polski oraz z Polski do 
8razylji t. 10. (btlhetes d~ chacnada) • załatwia i bli.tszych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
A venlda t ~ui.c 'Xa vier ~ ł i . 1 • ., r." t , • . 

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

Mą zawsze na składzie wielki wybor kapeluszy dla pań i 
zabawek, materjałów, przedmioty właściwe na pre.senty, orazlna klU"hll'•••· 

Warto ,przekonać się oeobiście o dobroci towarów j&ko tea 0 o•ie,dneJ 
kich ceoach 081 

Hande Polski 
w Barro-Ereehłm Blo Or. •· 
Władysława Obrośląka. 

Nowct sprowadzony wielki wybór towarów metrowych,~ jakoteł 
dzi rolniczych1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję proti 

kolonjalao, - płac~ wysokie ceny. 
Adrc"J : W~adysław Obroślak 

.,.., • ,.. , • l ,... . ~ ,.J 
n " '"'\ ..... ł't -. _ ...... (1,.: c::;l f1 

, -. - ·- ------- ----.,.-
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